
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

 

 

ARIANE TEIXEIRA DOS SANTOS 

 

 

 

 

ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E DO EFEITO ANTI-

INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DA CASCA DA CASTANHA DE CAJÚ 

(Anacardium occientale) NO MODELO DE ARTRITE AGUDA E CRÔNICA 

EM RATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL/RN 

2018



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

 

 

 

 

 

ESTUDO FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E DO EFEITO ANTI-

INFLAMATÓRIO DO EXTRATO DA CASCA DE CASTANHA DE CAJÚ 

(Anacardium occientale) NO MODELO DE ARTRITE AGUDA E CRÔNICA 

EM RATOS 

 

 

 

Defesa de mestrado apresentado à 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Ciências Farmacêuticas, como requisito do 

para obtenção do título de Mestre em Ciências 

Farmacêuticas.  

 

Orientadora:  

Profa. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner 

Coorientadora:  

Profa. Dra. Gerlane Coelho Bernardo Guerra 

 

 

 

NATAL/RN 

2018 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN  

Sistema de Bibliotecas - SISBI 

Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN 

Santos, Ariane Teixeira Dos.  

   Estudo fitoquímico e avaliação da toxicidade e do efeito anti-

inflamatório do extrato da casca de castanha de cajú (Anacardium 

occientale) no modelo de artrite aguda e crônica em ratos / 
Ariane Teixeira Dos Santos. - 2018.  

   155f.: il.  

 

   Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós Graduação em 

Ciências Farmacêuticas. Natal, RN, 2018.  
   Orientadora: Silvana Maria Zucolotto Langassner.  

 

 

   1. Anacardiaceae - Dissertação. 2. Derivados do Ácido 

Anacárdico - Dissertação. 3. Inflamação - Dissertação. 4. Resíduo 

industrial - Dissertação. I. Langassner, Silvana Maria Zucolotto. 

II. Título.  
 

RN/UF/BS-CCS                                   CDU 582.746.66 

 

 

 



  
 

 



  
 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Claudia Barcelos, 

muito obrigada por tudo  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ma se ti ritroverai 

senza stelle da seguire 

tu non rinunciare mai” 

 

Laura Pausini



AGRADECIMENTOS 

 

À Deus e Nossa Senhora, por estarem sempre comigo e por não ter me 

deixado fraquejar diante dos obstáculos.  

À minha orientadora, Profa. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner, meus 

sinceros agradecimentos pela oportunidade, por acreditar em mim e ter me acolhido 

tão bem em seu grupo de pesquisa. Obrigada por toda sua paciência, compreensão 

e seus ensinamentos nos momentos em que mais precisei. Obrigada por me ensinar 

o caminho da pesquisa.  

À minha co-orientadora, Profa. Gerlane Guerra, pela sua paciência, dedicação 

e cuidados constantes na orientação deste trabalho. Obrigada por tudo, a senhora 

foi fundamental para realização desde trabalho. 

À minha família, sem o apoio de vocês jamais teria realizado este sonho. À 

minha mãe, Claudia Barcelos, um exemplo de força e determinação. Obrigada por 

todo incentivo, amor e compreensão. Se hoje concluo mais uma etapa da minha vida 

é graças a senhora. Obrigada ao meu irmão, Leandro Teixeira, por todo seu carinho 

e apoio. Aos meus tios Antonio e Stella, por terem me acolhido como filha desde que 

passei a morar em Natal para a realização do mestrado. Obrigada aos meus primos 

Amanda, Andrea e Bruno por todo apoio, incentivo e carinho. Vocês foram 

fundamentais para a conclusão desta etapa. Ao meu avô Francisco (in memorian).  

À Júlia Fernandes, por ter me acolhido tão bem quando cheguei ao 

laboratório. Obrigada pela amizade sincera, apoio e companheirismo.  

Ao meu amigo e conterrâneo, Ivan Marques, pela fiel amizade e palavra 

amiga nos momentos que precisei. Obrigada pela grande ajuda na realização dos 

experimentos.   

 À Samara Freitas, pelas prosas e pela fundamental ajuda no processo de 

isolamento. 

 Ao professor Josean Fechine, pela colaboração nas análisees por RMN, e ao 

aluno Lucas abreu, pela ajuda no processo de elucidação estrutural. 

 Ao professor Leandro de Santis do Laboratório de Controle de Qualidade de 

Medicamentos, pelas análises por CLUE-MS. 

 Aos técnicos do Laboratório de Farmacologia, Flávio, Carla e César pela 

imensa contribuição nos experimentos. 



 

  À Roseane Vasconcelos, pela contribuição inestimável nas análises 

histopatológicas.   

  Ao Prof. Dr. Matheus Pedrosa, pela parceria firmada no experimento de 

atividade anti-inflamatória, e à sua doutoranda, Manoela Rêgo, pela imensa 

contribuição na realização nos experimentos.  

  Aos colegas do Laboratório de Produtos Naturais (PNBio) Estela, Edilane, 

Fernanda, Larissa e Raquel pelo apoio e companheirismo. Obrigada àqueles que 

direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho.  

  Obrigada à Capes pela concessão da bolsa de estudos. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

A artrite reumatoide é uma doença autoimune, sua progressão é acompanhada de 

dor, edema e degeneração óssea. O óleo extraído da casca da castanha de caju 

(Anacardium occidentale) tem sido alvo de pesquisas recentes motivadas pelo seu 

potencial efeito biológico. Estudos pré-clínicos já demonstraram evidências de 

diversas atividades, as quais se destaca seu efeito antioxidante, anti-inflamatório e 

antitumoral. Diante disso, o presente trabalho buscou isolar e identificar os principais 

marcadores do extrato, bem como avaliar o efeito anti-inflamatório em modelo in vivo 

agudo e crônico e a toxicidade deste extrato. A partir do extrato do óleo da casca da 

castanha de A. occidentale (M3), foi possível isolar três substâncias, sendo 

caracterizadas como 6-[8(Z),11(Z),14-pentadecatrienil] ácido salicílico, 6-[8(Z),11(Z)-

pentadecadienil] ácido salicílico e 6-[8(Z)-pentadecenil]ácido. O pré-tratamento com 

o extrato M3 (50 e 100 mg/kg; ρ<0,001) revelou uma significativa redução do edema 

na artrite induzida por zimosam, com consequente diminuição do influxo leucocitário. 

Além disso, observou-se que o extrato M3 (50 e 100 mg/kg, ρ<0,001l) proporcionou 

significativa redução da mieloperoxidase. Em camundongos, a administração oral do 

extrato M3 (25, 50 e 100 mg/kg, ρ<0,001) apresentou uma significativa atividade 

anti-inflamatória no modelo de bolsa de ar induzido por zimosam, fato evidenciado 

pela redução do influxo leucocitário e sobre os biomarcadores de estresse oxidativo 

mieloperoxidase e malonaldeído. Os resultados mostraram ainda uma significativa 

diminuição da liberação de IL-1β. O pós-tratamento do extrato M3 (25, 50 e 100 

mg/kg, ρ<0,001) revelou uma significativa redução do edema na pata na artrite 

crônica induzida por CFA. Entretanto apenas as doses de 50 e 100 mg/kg foram 

capazes de reduzir significativamente os níveis das enzimas MPO e MDA, bem 

como das citocinas TNF-α e IL-1β ρ<0,001. A toxicidade aguda do extrato M3 (2000 

mg/kg, via oral) não produziu nenhuma alteração comportamental, nos parâmetros 

bioquímicos e hematológicos. As análises bioquímicas e hematógicas do ensaio de 

toxicidade subcrônica (50 e 100 mg/kg, via oral) não indicaram qualquer alteração 

decorrente da suplementação com o extrato M3. Os resultados demonstram que o 

extrato M3 exibe efeito anti-inflamatório em modelo agudo e crônico e este efeito 

pode estar relacionado à inibição de citocinas pró-inflamatórias e a migração de 

neutrófilos. 

Palavras-chave: Anacardiaceae; derivados do Ácido Anacárdico; Inflamação; 

resíduo industrial 



 

ABSTRACT 

Rheumatoid arthritis is an autoimmune disease, its progression is accompanied by 

pain, edema and bone degeneration. Oil extracted from cashew nuts (Anacardium 

occidentale) has been the subject of recent researchs motivated by its potential 

biological effect. Preclinical studies have already demonstrated evidence of several 

activities, which highlights its antioxidant, anti-inflammatory and anti-tumor effects. 

Therefore, the goal of this work was to isolate and identify the main markers of the 

extract, as well as to evaluate the anti-inflammatory effect in the acute and chronic in 

vivo model and the toxicity of this extract. From the extract of the oil of the chestnut 

bark of A. occidentale, it was possible to isolate three substances, being 

characterized as 6- [8 (Z), 11 (Z), 14-pentadecatrienyl] salicylic acid, 6- [8 ), 11 (Z) -

pentadecadienyl] salicylic acid and 6- [8 (Z) -pentadecenyl] acid. Pretreatment with 

the M3 extract (50 and 100 mg / kg, ρ <0.001) revealed a significant reduction of 

edema in zymosan-induced arthritis, with consequent decrease in leukocyte influx. In 

addition, M3 extract (50 and 100 mg / kg, ρ <0.001l) caused a significant reduction of 

myeloperoxidase. In mice, oral administration of the M3 extract (25, 50 and 100 mg / 

kg, ρ <0.001) showed a significant anti-inflammatory activity in the zymosan-induced 

air pocket model, evidenced by the reduction in leukocyte influx and oxidative stress 

markers myeloperoxidase and malonaldehyde. The results also showed a significant 

decrease in the release of IL-1β. Post-treatment of the extract M3 (25, 50 and 100 

mg/kg, ρ <0.001) revealed a significant reduction of paw edema in chronic arthritis 

induced by CFA. However, only doses of 50 and 100 mg/kg were able to significantly 

reduce MPO and MDA enzyme levels, as well as cytokines TNF-α and IL-1β ρ 

<0.001. Acute toxicity of M3 extract (2000 mg/kg, oral) did not produce any 

behavioral changes in the biochemical and hematological parameters. The 

biochemical and hematological analyzes of the subchronic toxicity test (50 and 100 

mg / kg, orally) did not indicate any change from supplementation with the M3 

extract. The results demonstrate that the extract M3 exhibits anti-inflammatory effect 

in acute and chronic model and this effect may be related to the inhibition of pro-

inflammatory cytokines and the migration of neutrophils. 

Keywords: Anacardiaceae, anacardic acid derivatives; inflammation; industrial waste 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença autoimune que tem como 

principal característica a degeneração das articulações. Conforme a doença se 

agrava há o acometimento de outras regiões do corpo, acarretando em 

invalidez em grande parte dos pacientes (MCLNESS, SCHETT, 2011). A 

etiopatogenia desta doença é multifatorial, envolve fatores ambientais, 

genéticos e em conjunto podem provocar uma desordem no sistema imune 

ocasionando numa subsequente inflamação crônica (ASQUITH et al., 2009).  

 Dentre as articulações acometidas na AR o joelho é a principal delas, no 

entanto outras regiões como pés, mãos, pulsos e tendões são observadas em 

cerca de 40% dos pacientes (COJOCARU et al., 2010). Os comprometimentos 

articulares acarretam em perda da locomoção e, consequentemente, 

diminuição da qualidade de vida (SIMMEN, BOGOCH, GOLDHAHN, 2008). 

Devido a redução dos movimentos, os pacientes acometidos perdem bastante 

massa muscular e acabam desenvolvendo uma condição chamada de 

“caquexia reumatoide” (COONEY et al., 2011).   

 A abordagem terapêutica inicial para o tratamento da AR recomenda o 

uso de anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) e em último caso os 

medicamentos anti-reumaticos modificadores da doença (Disease-modifying 

anti-rheumatic drugs, DMARD) (UPCHURCH, KAY, 2012; KOCHI et al., 2016). 

Embora efetivos no tratamento da AR, estes medicamentos podem causar 

sérios efeitos colaterais tais como úlceras gastrointestinais, problemas 

cardiovasculares, nefrotoxicidade, toxicidade pulmonar e cirrose (LEE, 2013; 

CHOUDHARY et al., 2015; RUSCITTI et al., 2017).  

Sabe-se que há muitos anos as plantas são utilizadas, de forma 

empírica, na medicina popular para o tratamento de diversas patologias 

(AKHTAR, MILLER, HAQQI, 2011). Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima-se que cerca de 65 a 80% da população de países em 

desenvolvimento fazem uso de produtos naturais como remédios (OMS, 2011). 

Os estudos que avaliam o potencial biológico de produtos naturais são 

encorajados, porque dentre as 300 mil espécies existentes no mundo, apenas 

15% teve seu potencial farmacológico comprovado (De LUCA et al., 2012).      
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 Em razão do consumo generalizado de plantas medicinais, a OMS 

elaborou monografias com plantas selecionadas informando seus benefícios e 

o modo correto de utiliza-las (OMS, 2011).  O uso consciente de plantas 

naturais para fins terapêuticos tem sido bastante estimulado no Brasil. O 

Ministério da Saúde tem desenvolvido políticas públicas objetivando introduzir o 

uso racional de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2004). Além disso, o SUS criou uma Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse do SUS (RENISUS) no intuito de 

estimular as pesquisas e o desenvolvimento de novos fitoterápicos (BRASIL, 

2009).  

A espécie Anacardium occidentale, popularmente conhecida como 

cajueiro, é uma planta de interesse do SUS, devido elevado valor nutricional. O 

pseudofruto, o caju propriamente dito, é uma fonte riquíssima de vitamina C, 

carotenoides, taninos e antocianinas (CAVALCANTI et al., 2003). A castanha 

de caju, o verdadeiro fruto, é fonte de ômega 6 e 9, fósforo, ferro, zinco, 

proteínas e fibras (GAZZOLA et al., 2006; RICO, BULLÓ, SALAS-SALVADÓ, 

2016). O líquido da casca da castanha (LCC) tem sido alvo de muitas 

pesquisas, por conter substâncias com elevado potencial biológico, os ácidos 

anacárdicos (AA) (HAMAD, MOFOBU, 2015). Os AA, são produtos naturais 

não-isoprênicos, apresentam em sua estrutura grupos alifáticos e aromáticos, 

além disso possuem em seu núcleo o ácido salicílico. Pelo caráter anfipático 

destes lipídeos, eles podem ser facilmente incorporados às membranas 

celulares, provocando mudanças na sua estrutura e propriedades (KOZUBEK, 

TYMAN, 1999). 

Em virtude das propriedades anti-inflamatórias identificadas em diversos 

estudos, este trabalho teve como objetivo investigar o potencial do pré e pós-

tratamento com um extrato obtido do óleo da casca da castanha de 

Anacardium occidentale nos modelos de bolsa de ar e artrite aguda e crônica in 

vivo. Paralelamente será realizado um estudo fitoquímico para caracterizar os 

compostos majoritários presentes no extrato e também será avaliada a 

segurança do extrato em modelo in vivo pré-clinico de toxicidade aguda e 

subcrônica. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Produtos Naturais 

 

Desde os primórdios da humanidade, as substâncias provenientes de 

plantas e animais tem sido utilizadas como uma alternativa terapêutica para o 

tratamento de diversas enfermidades (KOEHN, CARTER, 2005). As plantas 

formam a base da medicina tradicional, sendo sua terapia baseada em 

resultados empíricos de milhares de anos (GURIB-FAKIM, 2006). Os primeiros 

registros do seu emprego são datados em 2600 a.c. e mostram o uso de 1000 

substâncias na época da Mesopotâmia (CRAGG e NEWMAN, 2013). Dentre as 

espécies registradas estão o óleo de Cedrus (cedro), Cupressus sempervirens 

(cipreste), Glycyrrhiza glabra (alcaçuz), espécies de Commiphora sp (mirra) e 

Papaver somniferum (suco da papoula) (GURIB-FAKIM, 2006).  

O interesse pelos compostos isolados produzidos pelas plantas é datado 

de meados do século XIX, no qual foram obtidos importantes compostos 

isolados como a cafeína (Coffea arabica), digoxina (Digitalis lanata) e o curare 

(Chondrodendron tomentosum) (DUTRA et al., 2016).  O emprego de produtos 

naturais em novas terapias teve seu apogeu na indústria farmacêutica nos 

anos de 1970-1980, o que causou mudança no cenário farmacêutico para o 

uso de substâncias não sintéticas (KOEHN e CARTER, 2005). 

 Até meados do fim de 2013 cerca de 547 medicamentos à base de 

produtos naturais e derivados foram aprovados pela FDA. Os fármacos 

derivados de mamíferos e produtos naturais de não-mamíferos somam 38% 

montante cerca de 67,4% dos medicamentos existentes atualmente são 

produzidos a partir de produtos naturais (NEWMAN, CRAGG, 2016; 

PATRIDGE et al., 2016). Em média.  No Brasil, a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão responsável pela fiscalização e 

regulamentação de medicamentos (BRASIL, 1999). A ANVISA registrou 512 

medicamentos a partir de produtos naturais até meados de 2008, destes 80 

são fitoterápicos associados e 432 simples, derivados de apenas uma espécie 

de plantas (CARVALHO et al., 2008). 

 O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade, sendo detentor de 

20 a 22% de todas as espécies existente no planeta, cerca de 45.000 plantas 
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(ALBUQUERQUE et al., 2007; DUTRA et al., 2016). As regiões do Brasil que 

concentram a maior parte biodiversidade são a Norte e Nordeste do país, onde 

é possível encontrar uma grande variedade de plantas frutíferas (MATIETTO et 

al., 2010).  

 

2.2 Familia Anacardiaceae 

 

A família Anacardiaceae faz parte da ordem Sapindales e possui 81 

gêneros e mais de 800 espécies (PELL et al., 2011).  Os gêneros da 

Anacardiaceae são subdivididos em 5 tribos: Anacardieae, Dobineae, Rhoeae, 

Semeacarpeae e Spondiadeae (CORREIA, DAVID, DAVID, 2006). 

  Esta família está presente nas regiões da América do Sul, África, Sul da 

Europa, Ásia tropical e subtropical, Austrália tropical e subtropical e em quase 

todas as ilhas do Pacífico. No Brasil estão registrados 14 gêneros e 57 

espécies de Anacardiaceae, sendo que 14 destas são endêmicas (SILVA-LUZ, 

PIRANI, 2010).   

Diversas espécies desta família são conhecidas mundialmente e tem 

grande importância econômica e biológica (LUZ, 2011). As plantas 

pertencentes a Anacardiaceae são cultivadas em vários países pelo interesse 

em seus frutos e sementes tais como a manga (Mangifera indica L.), pistache 

(Pistacia vera L.), castanha de caju (Anacardium occidentale L.) e a pimenta 

rosa (Schinus terebinthifolia L.) (PELL et al., 2004).  As plantas pertencentes as 

tribos Dobineae e Semeacarpeae não tem grande importância econômica. A 

Rhoeae é outra tribo da Anacardiaceae que também possui espécies 

alimentícias como a pimenta brasileira e peruana, o pistache e sumagre, além 

de abrigar espécies que são utilizadas para fins tecnológicos (SCHULZE-

KAYSERS, FEUEREISEN, SCHIEBER, 2015).  

 

2.3 Anacardium occidentale 

 

A espécie Anacardium occidentale, conhecida popularmente como 

cajueiro, é uma planta oriunda do Brasil (QUEIROZ et al., 2011). Entre os 

séculos XVI e XVII, essa árvore foi levada para a Índia, África e outras regiões 

tropicais do mundo. O cajueiro adaptou-se bem nessas regiões e logo se 
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tornou objeto de exploração em virtude do pedúnculo (caju) e da castanha 

(amêndoa) (MITCHELL e MORI, 1987).  

O cajueiro é composto de um pedúnculo, o pseudofruto, e castanha, o 

fruto propriamente dito. A casca da castanha constitui cerca de 65-70% do 

peso da castanha e é formada por um epicarpo coráceo e um mesocarpo 

esponjoso, no qual os alvéolos presentes na casca são cheios de LCC (PAIVA, 

GARRUTI, SILVA NETO, 2000).  A castanha é composta por dois cotilédones 

de cor marfim, com formato curvado, que são envoltos por uma membrana de 

coloração marrom-avermelhada e representa cerca de 15-20% do seu peso 

(OGUNWOLUA et al., 2009; TROX et al., 2010).  

A. occidentale é uma das espécies mais cultivadas nas regiões tropicais, 

possui boa adaptabilidade em países como a Ásia, África, Vietnã e Brasil 

(PAIVA, CRISÓSTOMO, BARROS, 2003; SANTOS et al., 2007). Estima-se que 

a área cultivada do caju no mundo todo gira em torno de 4,7 milhões de 

hectares e no Brasil a área é de 724.000 (OLIVEIRA, 2008; CONAB, 2013). 

Entre a produção mundial de nozes, a castanha de caju ocupa o terceiro lugar 

com uma produção de 547.371 toneladas anual (RICO, BULLÓ, SALAS-

SALVADÓ, 2016). O nordeste do Brasil é um grande produtor de castanha, 

tendo o Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí como os maiores cultivadores 

(IBGE, 2012). Apesar da plantação de caju se concentrar na região 

supracitada, ainda assim o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial dos 

maiores produtores de amêndoa de castanha de caju (CONAB, 2013). 

 

Figura 1 -  Imagem de Anacardium occidentale (cajueiro) 
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Fonte: Autoria própria 

 

Tabela 1 Caracterização da espécie Anacardium occidentale  

Fonte: (SILVA LUZ, PIRANI, 2010; LORENZI, 2014) 
 

No Brasil, são poucas as indústrias que fazem o aproveitamento integral 

do caju (PAIVA, CRISÓSTOMO, BARROS, 2003). O pseudofruto é utilizado na 

indústria para a fabricação de sucos, bebidas destiladas e fermentadas, doces, 

condimentados e desidratados (SANTOS et al., 2007).  

As partes comestíveis que compõe o cajueiro possuem um alto valor 

nutricional. O caju propriamente dito é uma fonte riquíssima de nutrientes, 

incluindo ácido ascórbico, carotenoides, minerais, compostos fenólicos e 

Família: Anacardiaceae 

Nome científico:  Anacardium occidentale  

Nomes populares:  Cajueiro, acajaíba, acaju, acajuíba, caju-manso, caju-

banana, caju-manteiga, caju-da-praia, caju de casa 

Descrição da 

Espécie 

Árvore decídua, heliófita e espontânea em regiões do 

norte e nordeste do país. Essa planta atinge de 5 m – 

10 m de altura e 25-40 de diâmetro. Cresce na maioria 

dos solos secos, porém dificilmente produz frutos em 

solos argilosos. 

Folhas: Folhas simples, caducas, alternas glabras  

Flores: Masculinas e Hemafroditas. 

Fruto: Castanha 

Floração Junho/ Novembro 

Frutificação: Setembro/Janeiro 

Ocorrência: Norte (RR, AP, PA, AM, TO, AC), Nordeste (MA, PI, CE, 

RN, PB, PE, BA, AL, SE), Centro-Oeste (MT, GO, DF),  

Sudeste (MG, ES, SP, RJ), Sul (PR, SC). 

Utilização: A madeira é utilizada na construção civil, carpintaria e 

marcenaria. Os frutos e pedúnculos podem ser 

consumidos in natura. A casca da castanha fornece um 

óleo utilizado na indústria.  

Habitat Tabuleiros litorâneos e zona de transição litoral-caatinga 
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carboidratos (QUEIROZ et al.,2011; LIMA et al., 2014). Em média copo de suco 

de caju de 200 ml contém em média 200 mg de vitamina C, cerca de cinco 

vezes a mais que um suco de laranja com a mesma quantidade (LAVINAS et 

al., 2006). O suco do caju possui um sabor adstringente e isso é decorrente 

dos taninos na película. Outras substancias estão presentes no pseudofruto 

como miricetina, quercetina e açúcares (MICHODJEHOUN-MESTRES et al., 

2009; BHAKYARAJ, SINGARAVADIVE, 2012). 

 Em virtude do valor nutricional agregado aos constituintes do cajueiro, 

algumas atividades biológicas tem sido atribuídas como antioxidante, anti-

inflamatória, anti-hipertensiva e para tratar doenças gastrointestinais 

(CAVALCANTI et al., 2003; KONAN, BACCHI, 2007).    

 

2.3.1 Ácidos anacárdicos 

 

A casca da castanha de caju é um produto remanescente do 

processamento da castanha de caju. No seu interior contém um óleo viscoso 

de coloração escura, que corresponde a cerca de 25% do peso da castanha 

(HAMAD, MOBOFU, 2015). O LCC é uma fonte rica de fenóis de 

hidrocarbonetos de cadeia longa, sendo basicamente constituído de cardol, 

cardanol, 2-metilcardol e ácidos anacárdicos (GHANDI, DHOLAKIYA, PATEL, 

2012). Dentre as várias formas de extrair este óleo destacam-se a extração a 

frio por prensa, processos mecânicos de prensagem, por tratamento térmico da 

castanha in natura, extração por solvente dentre outras (GHANDI, 

DHOLAKIYA, PATEL, 2012). A composição química do LCC varia de acordo 

com o método de extração, o LCC extraído a frio por solvente é formado 

principalmente por ácido anacárdico (60-65%), cardol (20-25%), cardanol (10-

15%) e por traços de 2-metilcardol (KUMAR et al., 2002). O ácido anacárdico 

por ser uma substância termosenssível converte-se facilmente em cardanol 

quando o LCC é extraído por algum processo térmico (GUO et al., 2016).   

O termo “ácido anacárdico” (AA) é utilizado para se referir a forma bruta 

dessa substância, na qual é uma mistura líquida de ácidos 6-n-alquilsalicílicos 

que possuem estruturas bastante semelhantes. Estes ácidos possuem um 

ácido salicílico substituído por uma cadeia de 15 a 17 carbonos, sendo estes 
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ácidos isômeros de cadeia lateral por diferirem apenas no número de 

insaturações (VEMPATI et al, 2012).    

 

Figura 2 - Estrutura química dos ácidos anacárdicos, cardol e cardanol 

extraídos do LCC 

 

                                                     

 Ácido Anacárdico                                         Cardanol                                                  Cardol 

   

A) R =   Saturado  

B) R =  Monoinsaturado 

C) R = Dieno  

D)  R = Trieno 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Os ácidos anacárdicos são compostos fenólicos biosintetizado a partir 

de ácidos graxos e possuem em sua estrutura um anel fenólico como a do 

ácido salicílico, o que evidencia um efeito antioxidante (TREVISAN et al., 

2006).   

Tem sido atribuídas diversas atividades biológicas aos ácidos 

anacárdicos, estudos mostram que o tamanho da cadeia e o número de 

insaturações influencia no potencial farmacológico (HIMEJIMA, KUBO, 1991; 

KUBO et al., 1994).  A tabela 2 (mostra de forma resumida as atividades 

farmacológicas apresentadas por esses ácidos até o momento: 

 

 

OH

COOH

R

OH

R

OH

RHO
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Tabela 2 – Estudos farmacológicos relatados na literatura com extratos 

enriquecidos com ácidos anacárdicos e também com os ácidos anacárdicos 

isolados  

 

Compostos Concentração Atividade biológica Referências 

  Antimicrobiana  

 
AA 15:3 

 
0,78-1600 µg 

Bacillus subtilis, Brevibacterium 
ammoniagenes, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus mutans, 
Propionibacterium acnes, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter aerogenes, Escherichia 
coli, Saccharomyces cerevisiae, 
Candida utilis, Pityrosporum ovale, 
Penicillium chrysogenum 

(KUBO et al., 
1993; MUROI, 
KUBO, 1996) 

AA 15:2; 
15:1; 15:0 

0,78-800 µg Bacillus subtilis, Brevibacterium 
ammoniagenes, Staphylococcus 
aureus, Streptococcus mutans, 
Propionibacterium acnes, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Enterobacter aerogenes, Escherichia 
coli, Saccharomyces cerevisiae, 
Candida utilis, Pityrosporum ovale, 
Penicillium chrysogenum  

(KUBO et al., 
1993) 

  Antitumoral  
 

AA 15:0 
 

30 μM 
 

Inibição da histona acetiltransferase 
de P300 

BALASUBRAMA
NYAM et al., 
2003) 

15:1 15 µM Inibição da histona acetiltransferase 
de P300 

(TSAI et al., 
2013) 

AA 15:1 20 μM Inibição da histona acetiltransferase 
de P300 TIP60 

SUN et al., 2006) 

AA 15:0 20 μM Inibição da Histona H3 em K9 (CUI et al., 2008) 

AA 15:1 50 mg/kg Apoptose de células sensíveis TRAIL (RAJ et al., 2016) 

AA 15:1 125 μM Inibição da expressão de h2AX (YAO et al., 2015) 

AA 15:1 125 μmol Inibição do receptor de andrógenos e 
ativação da sinalização de P53 

(TAN et al., 2012) 

AA 15:1 15 μM Inibição de células de câncer de 
ovário 

(XIU et al.,2014) 

 
- 

 
10 μM 

 
Inibição da expressão da Spry2 e 
EMMPRIN  

(NAMBIAR et 
al.,2016) 

AA 15:0 5 μg Inibição de adenocarcinoma de 
pulmão 

(SEONG, SHIN, 
KIM, 2013) 

AA 15:0  
11.11 μM 

 
Inibidor metaloproteinase 2 e 9 

(OMANAKUTTAN 
et al., 2012) 

  Atividade Anti-inflamatória  

AA 15:2 10 μM Inibição da lipoxigenase-1 (HA, KUBO, 
2005) 

AA 15:1 30 μm Inibição da lipoxigenase-1 TSUJIMOTO et 
al., 2007) 

AA 15:0 43 μm Inibição da lipoxigenase-1 (WISATRA et 



20 
 

al.,2012) 

AA 15:3 88 μM Inibição da xatina oxidase (MASUOKA, 
KUBO, 2004) 

Extrato 10 mg/ml Inibição da hipoxantina/ xantina 
oxidase 

(TREVISAN et al., 
2006) 

 
AA 15:0 

 
25 μM 

Inibidor NF-KB 
 

(SUNG et al., 
2008) 

  
 

Atividade Hepatoprotetora  
 

AA 15:1 Μm   (TOYOMIZO et 
al., 2000) 

Extrato 141, 84 μM  ALMADA, 2013) 

  Atividade Cardiovascular  

 
Extrato 

 
 30 mg/Kg 

Ação inotrópica negativa (PENG et al., 
2017) 

 
- 

 
5 mg/kg 

Regulação da expressão de GATA4 
por inibição da histona H3K9 

(PENG et al., 
2014) 

  Anti-envelhecimento  

AA 15:1 7.5 uM  (KIM et al., 2017) 

AA 15:0 0,1% Inibição da MMP-13, MMP-9, COX-2 
e TNF-α 

(KIM et al., 2013) 

       Fonte: Autoria Própria  
 

 

Os ácidos anacárdicos já foram aplicados, inclusive, na formulação de 

medicamento já existente, a exemplo tem o Sildenafil, um medicamento 

comercialmente conhecido como Viagra® utilizado na disfunção erétil 

(PARAMASHIVAPPA et al., 2002). Além disso, tem sido utilizados, em 

pesquisas, como base para a síntese de novas substâncias com potencial 

antimicrobiano, anti-inflamatório e bloqueador do canal de cálcio do tipo T 

(KUMAR et al., 2002; SWAMY et al., 2007; VEMPATI et al., 2012). Outros 

efeitos biológicos do AA estão relatados na literatura como atividade anti-

larvária (SCHULTZ et al., 2006), antifúngica (PRITHIVIRAJ et al., 1997), 

moluscida (SULLIVAN et al., 1982), inseticida (MWALONGO et al., 1999) e 

atividade zoosporicida (BEGUM et al., 2002).  

 

2.3.2 Produtos residuais de indústrias alimentícias 

 

As indústrias do setor alimentício produzem anualmente grandes 

quantidades de resíduos sólidos e líquidos (COUTO, 2008, 2008). Estes 

materiais possuem compostos orgânicos biodegradáveis que quando 

acumulados causam sérios problemas ambientais (HANG, 2004; MAKRIS et 

al., 2007). Este fato tem motivado as indústrias a implementarem medidas que 
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minimizem o acúmulo de resíduos e a implementação de estratégias viáveis de 

reaproveitamento (ASHORI, et al., 2008; SANTOS et al., 2013).  

Os produtos remanescentes possuem valor agregado, podendo ser 

empregados desde as indústrias farmacêuticas, de cosmético até as 

alimentícias (Koutinas et al., 2007). O reuso destes produtos é importante não 

só pelas questões ambientais, mas também pela geração de lucros (Santos et 

al., 2013). Os resíduos incluem bagaço, cascas e sementes obtidas ao final do 

processo de fabricação de conservas, molhos, sucos e amêndoas 

(TAURISANO et al., 2014).  

As fabricas de processamento de amêndoas, material utilizado neste 

trabalho, produzem grandes quantidades de resíduos, já que as castanhas são 

as partes de interesse utilizada pelas indústrias e as cascas são desprezadas 

(SQUILLACI et al., 2017).  

 

2.4 Inflamação 

 

A resposta imunológica em condição homeostática é dependente de dois 

sistemas interligados: o sistema imune inato e o adaptativo. (BOMFIM, 

RODRIGUES, CARNEIRO, 2017). Estes dois sistemas atuam de forma 

complexa e complementar objetivando a eliminação de patógenos e reparação 

dos tecidos que foram lesionados (SHERWOOD, TOLIVER-KINSKY, 2004). O 

sistema imunitário inato exerce uma função essencial de reconhecer e eliminar 

microrganismos patogênicos através de processos como fagocitose e indução 

de processos inflamatórios (SKELDON, SALEH, 2011). Frequentemente este 

sistema avalia se o corpo sofreu alguma invasão por patógenos e quando 

detectada inicia uma resposta inflamatória localizada para impedir as ameaças 

de patógenos (TRACEY, 2002). Os componentes primários do sistema imune 

inato são macrófagos, células dendríticas, células natural Killer (NK) e 

neutrófilos. A resposta imunitária adaptativa necessita de um contato prévio 

com os agentes microbianos, principalmente por linfócitos T, e serve para 

intensificar a inflamação aguda (SHERWOOD, TOLIVER-KINSKY, 2004).  O 

nível da resposta inflamatória é importante, pois uma resposta insuficiente 

resulta em uma imunodeficiência. Por outro lado, uma resposta excessiva, 
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pode levar ao aumento da incidência e mortalidade em doenças como doença 

de Crohn, artrite reumatoide, aterosclerose e diabetes (TRACEY, 2002).  

A resposta inflamatória tem como objetivo remover as células e tecidos 

prejudiciais para iniciar posteriormente o processo de reparo tecidual 

(OYINLOYE et al., 2015). A resposta pode ser desencadeada por uma série de 

estímulos nocivos, como infecção e lesão (OKIN, MEDZHITOV, 2012). As 

reações envolvidas após a lesão estimulam a liberação de mediadores 

químicos que darão origem aos cinco sinais cardinais: calor e  rubor, resultante 

do aumento do fluxo sanguíneo e da dilatação dos vasos;  edema, produto da 

liberação do exsudado rico em proteínas e do aumento da passagem de líquido 

pelos vasos sanguíneos dilatados e infiltração de células no local lesionado; 

dor, oriunda dos mediadores liberados pelos leucócitos e do alongamento dos 

nervos sensoriais devido ao edema e, por fim, perda da função, devido ao 

edema e a dor (LAWRENCE, WILLOUGHBY, GILROY, 2002; PUNCHARD, 

WHELAN, ADCOCK, 2004; POBER, SESSA, 2007).    

A inflamação, seja aguda ou crônica, possui características peculiares, a 

infiltração de macrófagos e neutrófilos corresponde a inflamação aguda 

enquanto que a infiltração de células plasmáticas e os linfócitos T relacionado 

com a inflamação crônica (MILLANI, et al., 2007).  

A inflamação do tipo aguda é uma resposta de curta duração e vital 

frente a uma infecção, envolve o aumento do plasma e células do sistema 

inato, recrutamento e ativação de células fagocíticas, principalmente 

neutrófilos, para os tecidos lesados (SARKHEL, 2016). Os neutrófilos são 

importantes para eliminar os estímulos provocados por agentes patogênicos, 

pois expressam moléculas de adesão que se ligam a contra-receptores 

induzidos pela inflamação nas células endoteliais ativadas e seus receptores 

quimiotractantes detectam qualquer sinal de invasão de patógenos (LUSTER, 

ALON, ANDRIAN, 2005; SERHAN, CHIANG, DYKE, 2008). Os 

quimiotractantes nada mais são que mediadores lipídicos endógenos, tais 

como prostaglandinas e leucotrienos, e mediadores proteicos, como as 

citocinas e quimiocinas (LUSTER, ALON, ANDRIAN, 2005; BASIL, LEVY, 

2016). Durante o processo inflamatório agudo caso haja remoção de 

microorganismos patogênicos de detritos celulares o tecido será restaurado, 
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caso contrário o processo inflamatório persistirá evoluindo para uma forma 

mais grave (POBER, SESSA, 2007).   

A inflamação crônica normalmente ocorre quando as infecções não 

foram tratadas e persistem, seja por meio de mecanismos de resistência 

endógena ou mesmo por outro mecanismo de proteção contra a defesa do 

hospedeiro (COUZIN-FRANKEL, 2010; MUSHTAQ et al., 2015). Entretanto 

podem ser resultantes de agentes químicos ou físicos ou mesmo por uma 

predisposição genética (FERGUSON, 2010). 

 

2.4.1 Doenças articulares 

 

As articulações desempenham um papel importante na função 

esquelética e um dano nessas estruturas pode levar a perda da função articular 

com consequente diminuição na qualidade de vida (NESIC et al., 2006). 

Segundo a (OMS) as doenças musculoesqueléticas são as causas mais 

frequentes de incapacidade articular (OMS, 2013). Existem em média 150 

doenças e síndromes relacionadas às dores reumáticas ou 

musculoesqueléticas (FUSCO et al., 2017). As artropatias mais frequentes na 

prática clínica são espondilite anquilosante, lúpus, artrite idiopática juvenil, 

artrite psoriática, artrite reumatoide e osteoartrite, sendo as duas últimas as 

patologias articulares degenerativas que mais acometem a população mundial 

(WALSH et al., 2005; FLEMMIN, BERNARD, 2013; PACIFICI, KOYAMA, 

IWAMOTO, 2015). 

 

2.4.2 Artrite Reumatoide 

 

 A AR é uma doença autoimune progressiva de etiologia idiopática que 

ocorre em todo o mundo, afetando todos os grupos étnicos, com 

predominância em mulheres (SILVA, MURA, 2010). As mulheres são afetadas 

cerca de 2-4 vezes mais que os homens e a frequência aumenta com a idade 

avançada (JEFERRY, 2014). Embora a origem da fisiopatologia da AR seja 

incerta, alguns fatores influenciam seu surgimento como o tabagismo, etilismo, 

crianças com peso elevado ao nascer ou pessoas com baixo status 

socioeconômico são propensas ao desenvolvimento de AR (EDWARDS, 
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COOPER, 2005; LIAO et al., 2010; KURKÓ et al., 2013). Estudos tem 

relacionado fatores genéticos a uma maior susceptibilidade. Existem mais de 

100 loci que estão envolvidos com os mecanismos imunológicos da AR e 

patologias crônicas (ROBERSON, BOWCOOK, 2010). O fator de risco genético 

para o desenvolvimento da AR está localizado na região do antígeno 

leucocitário humano de classe ll que codifica a molécula HLA-DRB1 (VIATTE, 

PLANT, RAYCHAUDHURI, 2013). Os pacientes que expressam esse alelo têm 

um risco aumentado de terem erosões ósseas mais severas e com o risco de 

mortalidade aumentado (VIATTE et al., 2015). 

 Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia (SBR) para o 

diagnóstico e tratamento da AR deve-se seguir os critérios de classificação do 

Colégio Americano de Reumatologia. Existem sete critérios e ao menos 4 

destes devem estar presentes: 1 - rigidez matinal maior que uma hora, 2 – 

artrite de três ou mais grupos articulares; 3 – artrite de mãos, 4 – poliartrite 

simétrica, 5 – nódulos reumatoides, 6 – fator reumatoide positivo e 7 – 

alterações radiográficas típicas (BÉRTOLO et al., 2007).  O diagnóstico da AR 

é feito mediante a combinação de exames clínicos, bioquímicos e radiológicos 

(LLOPIS et al., 2017).     

 A patogênese da AR envolve a proliferação das células sinoviais e a 

presença de fibrose, além de erosão óssea e cartilaginosa (BENACCHIO et al., 

2010). A cartilagem articular atua como uma espécie de suporte ao desgaste, 

sendo constituída por uma matriz extracelular de fibras colágenas e elásticas 

dentro de um gel hidratado de glicosaminoglicanos e proteoglicanos (HAUSER, 

2010). 

A presença do anticorpo denominado fator reumatoide (FRe) é um dos 

indicadores para o prognóstico da enfermidade. Este anticorpo atrai leucócitos 

para o espaço articular gerando uma resposta inflamatória por meio da 

liberação de um mediador químico da inflamação, como o tromboxano, as 

prostaglandinas e os leucotrienos (BENACCHIO et al., 2010). O FRe pode ser 

detectado no soro dos pacientes antes mesmo do aparecimento dos primeiros 

sintomas da doença (WRIGHT, MOOTS, EDWARDS, 2014).  O processo 

inflamatório é mediado por uma rede interdependente de citocinas, 

prostanóides e enzimas proteolíticas (AMDEKAR et al., 2013; QUINTEIRO et 

al., 2012). As citocinas são importantes para a defesa do organismo e 
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regulação do sistema imune, porém também atuam como agentes 

imunopatogênicos das doenças autoimunes (O’SHEA et al., 2013).  

O início do processo patogênico da AR é governado principalmente 

pelas células B e T e envolve a ativação da resposta imune inata e adaptativa, 

além das células dendríticas (SMOLEN et al., 2003; SMOLEN et al., 2007). Em 

seguida, as células apresentadoras de antígenos, incluindo os macrófagos, 

células dendríticas e células B, apresentam os antígenos relacionados a artrite 

para as células T. Concomitantemente a este processo ocorre a infiltração na 

membrana sinovial por meio das células CD4+ que secretam interleucina-2 (IL-

2) e interferon-gama (IFN-γ) (SMOLEN et al., 2007). Esse infiltrado inflamatório, 

constituído principalmente por macrófagos e linfócitos, é um dos responsáveis 

pelo inchaço nas articulações (YAMAMOTO et al., 2015; SMOLEN, ALETAHA, 

MCLNNES, 2016). A infiltração de células inflamatórias dentro da membrana 

sinovial induzirá a formação de um tecido invasivo chamado pannuss 

reumatoide constituído por sinoviócitos (Figura 3). Estes sinoviócitos são 

basicamente constituídos por fibroblastos sinoviais ativados, macrófagos, 

linfócitos, neutrófilos, que irão secretar mediadores pró-inflamatórios como 

prostaglandinas, citocinas e quimiocitocinas (WRIGHT, MOOTS, EDWARDS, 

2014). Os sinoviócitos estimulam a produção de metaloproteinases do tipo 1, 3 

e 10 e estimulam a destruição óssea e cartilaginosa (TOLBOOM et al., 2002; 

SMOLEN et al., 2007).  

 

Figura 3 - Representação de uma articulação normal (a) e uma acometida com 

AR (Adaptado de Smolen, Steiner, 2003) 

 

                                             Fonte: SMOLEN, STEINER, 2003) 
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Os pacientes com AR tem uma taxa de mortalidade superior às pessoas 

saudáveis e expectativa de vida reduzida em 5 a 10 anos (KVIEN, 2004). Este 

público tem um risco aumentado de desenvolvimento de acidente 

cerebrovasculares e doenças cardiovasculares (AVIÑA-ZUBIETA et al., 2012; 

AVIÑA-ZUBIETA et al., 2008).   

O quadro clínico da AR é caracterizado por ser poliarticular, bilateral e 

simétrico, causando comprometimento articular periférico e manifestações 

extra-articulares (MARINQUEZ et al., 2016). O início da doença costuma 

apresentar sintomas inespecíficos da AR, iniciando com dores leves, mais 

inchaço ou sensibilidade nas articulações (HEIDARI, 2011). As formas mais 

graves da doença podem acometer órgãos como pele, pulmão, coração, rins, 

além de olhos, nervos periféricos e vasos sanguíneos (CLARKE, WERTH, 

2010). Dentre as alterações cutâneas acarretadas pela AR as mais comuns 

são os nódulos reumatoides, que chegam a acometer cerca de 20% dos 

pacientes. As manifestações na pele estão frequentemente associadas a 

episclerite, derrames pleurais e pericárdicos (COJOCARU et al., 2010).  A AR 

pode também acometer a região ocular, causando ceratoconjuntivite e 

esclerite, e a região oral, provocando a sensação de boca seca e inchaço nas 

glândulas salivares (CROSTEIN, 2007). 

 

2.4.3 Mediadores inflamatórios 

  

O início da fisiopatologia da AR está relacionado com o recrutamento de 

células T auto-reativas, juntamente com leucócitos na articulação acometida. 

Estes leucócitos são responsáveis pela produção de outros mediadores 

inflamatórios que induzirão uma inflamação local e sistêmica (VENKATESHA, 

BERMAN, MOUDGIL, 2011) 

O fator de necrose tumoral- α (TNF-α) é uma das principais citocinas 

envolvidas no processo inflamatório da patogênese da artrite, sendo produzida 

principalmente por monócitos e macrófagos (VASANTHI, NALINI, 

RAJASEKHAR, 2007). O TNF-α possui dois principais receptores que estão 

presentes em quase todas as células nucleadas, as respostas biológicas são 

geradas pelo acoplamento desta citocina aos receptores TNF R1 e R2 

(HORIUCHI et al., 2010).  
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 A IL-1β é um mediador envolvido na AR e responsável pela degradação 

da cartilagem e erosão óssea (NIU et al., 2011). A ativação da IL-1β ocorre em 

duas etapas: indução da transcrição do RNAm de IL-1 e a ativação desta 

interleucina por meio de enzimas intracelulares que clivam a pró-inflamatória 

IL-1β na molécula de 17 kD biologicamente ativa (SCHETT, DAYER, 

MANGER, 2016).  

 A interleucina-6 é uma citocina pleiotrópica com um papel essencial no 

processo fisiopatológico da AR (YUSOF, EMERY, 2013). É produzida por 

diferentes células como células B e T, monócitos, fibroblastos, osteoclastos, 

queratinócitos, células endoteliais e algumas células tumorais (SRIRANGAN, 

CHOY, 2010). A IL-6 pode atuar nas células T-helper 17 (TH17) de modo que 

essas citocinas estimulam a proliferação e diferenciação das células T em 

TH17 e, consequente, produção de IL-17 (WOJDASIEWICZ, PONIATOWSKI, 

SZUKIEWICZ, 2014). As células como as linfoides inatas, natural killer e T 

CD8+ podem ser fonte de IL-17. Esta citocina é responsável pela degradação 

articular, sobrevivência e migração dos sinoviócitos. Além disso, a IL-17 

influencia a produção das metaloproteinases 3, 9 e 13, que também são 

responsáveis pela degradação da matriz extracelular dentro da articulação 

(KOENDERS et al., 2005).  

A interleucina-12 é outra citocina pró-inflamatória secretada pela 

infiltração de células mieloides e dendríticas plasmocitóides na membrana 

sinovial (MCLNNES, SCHETT, 2011; SHEN et al., 2015). Essas citocinas ao se 

ligarem ao receptor IL-12 (IL-12R) estimulam as células a produzir interferon-

gama (IFN-γ), o qual terá um papel importante na diferenciação de células T 

CD4+ naive em células T-Helper (TH-1) maduras (POPE, SHAHRARA, 2013). 

A migração leucocitária e as erosões ósseas na AR são mediadas por uma 

cascata de IL-23 e IL-17, com o bloqueio de IL-12 essa cascata pode ser 

inibida parcialmente (SHEN et al., 2015). 

 

2.4.4 Terapia utilizada na artrite reumatoide 

 

O tratamento para a artrite reumatoide está pautado na constante busca 

pela remissão ou baixa atividade das sintomatologias em cada paciente. 

Alcançar a remissão da doença seria uma forma de controlar não só sua 
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evolução para formas erosivas e potencialmente deformantes, como também 

proporcionar uma forma de manter a boa função articular (SMOLEN et al., 

2014). 

 O tratamento farmacológico para o manejo da AR mudou 

consideravelmente nos últimos 25 anos em virtude da melhor compreensão 

desta patogênese (UPCHURCH, KAY, 2012). Atualmente o tratamento é 

realizado com uso de AINES, glicocorticoides, medicamentos anti-

modificadores do curso da doença (biológico e sintético) e imunossupressores 

(MOTA et al., 2012).  

 

2.4.4.1 Anti-Inflamatório Não Esteroidais (AINES) 

 

 Esta classe de medicamentos é amplamente utilizada em doenças 

crônicas caracterizadas por dor músculo-esquelética aguda e crônica 

(COTTRELL, CONNOR, 2010). Os AINES são utilizados na fase inicial do 

tratamento da AR até que o tratamento com os fármacos modificadores do 

curso da doença seja iniciado (KUMAR, BANIK, 2013). Na evolução da doença 

estes fármacos são empregados para reduzir alguns sinais clínicos 

característicos da AR como a rigidez matinal (TREVISANI, FIDELIX, 

APPENZELLER, 2011). Os medicamentos desta classe são subdivididos em 

não seletivos, que inibem tanto ciclooxigenase-1 (COX-1) quanto COX-2, e 

seletivos, que inibem apenas COX-2 (VENERITO, WEX, MALFERTHEINER, 

2010). A COX-1 é expressa na maioria dos tecidos e produzida a partir de 

estímulos inflamatórios.  

 Os AINES têm um potencial anti-inflamatório, antipirético e analgésico 

ao suprimir a síntese de prostaglandinas (PG), por meio da inibição da enzima 

ciclo-oxigenase (COX) (HÖRL, 2010). O tratamento com os AINES pode 

causar alguns efeitos adversos tais como problemas cardiovasculares, no trato 

gastrointestinal insuficiência renal, broncoespasmo e meningite asséptica 

(KUMAR, BANIK, 2013). Os AINES não podem ser utilizados como único 

medicamento na terapia da AR, pois eles não impedem as erosões ósseas 

(TREVISANI, FIDELIX, APPENZELLER, 2011). 
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2.4.4.2 Glicocorticoides (GL) 

 

 A terapia com GL é capaz de alcançar a remissão da doença, é utilizada 

nos casos de dor e inflamação, inibindo a liberação e a atividade de citocinas 

pró-inflamatórias tais como a IL-1 e o TNF-α (LAEV, SALAKHUTDINOV, 2015).   

Devido aos efeitos adversos gerados pela terapia com glicocorticoide, o seu 

uso deve ser pelo mínimo período possível. Recomenda-se a suplementação 

de cálcio e vitamina D em caso de uso deste fármaco por mais de três meses 

(MOTA et al, 2012).  

 

2.4.4.3 Fármacos modificadores do curso da doença-DMARD  

  

 Os DMARD tornaram-se em meados da década de 1970 o padrão para 

o tratamento da AR, com capacidade demonstrada para reduzir a dor e a 

incapacidade articular (KAHLENBERG, FOX, 2011). O modelo tradicional de 

pirâmide para o manejo da AR iniciava a primeira fase do tratamento com os 

anti-inflamatórios não esteroides e glicocorticoides. A recomendação atual é 

que os DMARD sejam introduzidos no momento em que o paciente é 

diagnosticado com AR, visando a remissão da inflamação (SAAG et al., 2008). 

Os DMARD são divididos em duas classes principais: os compostos químicos 

sintéticos e os agentes biológicos (SMOLEN et al., 2013). Embora os DMARD 

sejam utilizados há bastante tempo no tratamento da AR, esta classe de 

medicamentos possui uma gama de efeitos adversos que inclui 

hepatotoxicidade grave, alopecia, complicações pulmonares, desconforto 

gastrointestinal e mielossupressão (SULAIMAN et al., 2009; WILSDON, HILL, 

2017)  

 

2.4.4.4 Fármacos Modificadoras do curso da doença (Sintético) 

 

 Os medicamentos desta classe são reconhecidos pela sua efetividade 

tanto na terapia da artrite inicial, quanto na doença já estabelecida ou em fase 

avançada. É preferencial que estes fármacos sejam administrados logo após o 

diagnóstico da AR, pois levam em torno de 2 a 6 meses para exercerem sua 

atividade máxima. Neste caso, a terapia com glicorticoide pode ser necessária 
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até que os DMARDS comecem a fazer efeito (SMOLEN et al., 2010; O’DELL, 

2014). Quando o paciente não tiver uma resposta positiva com o tratamento 

com os fármacos sintéticos o recomendado é aumentar a dose ou combinar 

com outro DMARD sintético, caso não haja efetividade é recomendado a 

terapia combinada com um DMARD sintético e um biológico (SMOLEN et al., 

2010).  

 

2.4.4.5 Fármacos modificadores no curso da doença (Biológico) 

 

 O tratamento realizado com os DMARD biológicos pode alcançar a 

remissão da doença ou um nível de atividade muito baixa (SAAG et al., 2008). 

Esta subclasse tem como alvo as células inflamatórias específicas, as 

interações celulares e citocinas que medeiam o dano tecidual na artrite 

(CURTIS, SINGH, 2011). As combinações dos medicamentos desta classe são 

indicadas para pacientes com atividade moderada ou intensa da doença, 

quando a duração da enfermidade é prolongada ou no caso em que o paciente 

não tem uma resposta ao tratamento utilizando um único composto. Em casos 

em que o paciente apresente prognóstico desfavorável, alteração funcional, 

erosão óssea e fator reumatoide positivo estes medicamentos também são 

recomendados (GROSSER, SMYTH, FITZGERALD, 2012). O tratamento 

combinado com uma DMARD biológica e uma sintética é indicado quando a 

terapia com um fármaco sintético ou a combinação de dois destes falhou 

(PASMA et al., 2015).  
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Figura 4 - Fluxograma no tratamento farmacológico da AR  

 

Fonte: MOTA et al., 2012. 

 

 2.4.5 Modelos de indução de artrite 

 

Os modelos de animais são importantes ferramentas de pesquisa para 

estudar a patogênese da AR, assim como para o teste de novos produtos para 

sua atividade anti-artritica (MOUDGIL, KIM, BRAHN, 2011; LITTLE, ZAKI, 

2012). Existe uma diversidade de modelos descritos com o objetivo de 

reproduzir as características histopatológicas semelhante a artrite em seres 

humanos, porém nenhum representa com exatidão a doença humana. No 

entanto, estes modelos reproduzem diferentes aspectos da AR que podem ser 

utilizados como ferramentas para a compreensão de vias particulares (BERG, 

2009). A extensão da lesão e o grau de severidade em modelos experimentais 

depende de alguns fatores como o agente indutor empregado (polissacarídeo, 

colágeno, adjuvante etc), fator fisiológico (idade, genética, estado hormonal 

etc) e a espécie utilizada (camundongo, rato ou porco da índia) (BOLON, 

2011).   
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2.4.5.1 Artrite induzida por zimosam 

 

A artrite induzida por zimosam é um modelo de artrite induzida por um 

polissacarídeo proveniente da parece celular do fungo Saccharomyces 

cerevisiae. O seu principal constituinte é β-glucana, cerca de 50-57%, que 

foram identificados como os principais componentes reticuloendoteliais 

estimulantes (DERBOCIO, 2005). As β-glucanas são polissacarídeos que 

constituem a estrutura da parede celular de fungos, leveduras e alguns cereais 

e diferenciam-se apenas pelo tipo de ligação entre a unidade de glicose da 

cadeia principal e as ramificações ligadas a essa cadeia (MAGNANI, CASTRO-

GOMÉZ, 2008). 

O processo inflamatório envolvido na artrite por zimosam está associado 

à ativação do sistema complemento pela via alternativa, que com isso estimula 

a criação da anafiloxina C5 e subsequente ativação dos monócitos e acúmulo 

de neutrófilos (SZABÓ et al., 1995; WILLMENT 2003). Este polissacarídeo é 

reconhecido pela dectina-1, uma glicoproteína transmembranar do tipo 2 que é 

expressa em macrófagos, células dentríticas e neutrófilos (TAYLOR et al., 

2002; WILLMENT, GORDON, BROWN, 2003). Logo depois do reconhecimento 

por macrófagos, o zimosam liga-se ao receptor toll-like 2 (TLR2) que induzirá a 

ativação de NF- ĸB, estimulação da produção de citocinas pró-inflamatórias e 

liberação de produtos do metabolismo do ácido araquidônico (TAYLOR et al., 

2002; ASQUIT et al., 2009).  

 

2.4.6.2 Artrite Induzida por Adjuvante Completo de Freund (CFA) 

  

O modelo de artrite induzida por adjuvante completo de Freund é um dos 

mais empregados quando se pretende avaliar as alterações ósteo-articulares, 

pois é um dos modelos de artrite mais que mais se aproxima das alterações 

clínicas observadas na artrite reumatoide (SHINDE et al., 1999). Os antígenos 

tem uma característica em comum de potencializar a ativação dos linfócitos T e 

prolongar a resposta imunológica (SANTOS et al., 2013). O CFA é composto 

por uma micobactéria (Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium 

butyricum) suspenso em mono-oleato de manitol.  Este modelo baseia-se pela 
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administração subplantar e na base da cauda (BIILLIAU, MATTHYS, 2001). O 

CFA atua estimulando respostas imunológicas e antigênicas provocando um 

intenso processo inflamatório dependente de células T com migração de 

leucócitos para o local inflamado, produção de citocinas pró-inflamatórias, tais 

como TNFα, IL-1β e IL-6 (POWERS et al., 2007).  As alterações graves 

decorrentes do CFA podem ser observadas dentro de 10-14 dias e inclui 

hiperplasia dos tecidos sinoviais, infiltração inflamatória das articulações e 

destruição do osso e da cartilagem na articulação sinovial (CHILLINGWORTH, 

DONALDSON, 2003; CHOU et al., 2011).  Apesar deste modelo ter uma rápida 

resposta inflamatória, estudos anteriores mostraram que intraplantar que a 

administração de CFA não aumenta os níveis séricos das citocinas TNF-α e IL-

1β medida 24 horas após a injeção (SAMADamad et al., 2001).  

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

Caracterizar os principais constituintes químicos do extrato do óleo da 

casca de castanha de caju (Anacardium occidentale), avaliar o efeito anti-

inflamatório desse extrato em modelo inflamação aguda e crônica in vivo e 

avaliar a toxicidade aguda e subcrônica. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

• Isolar por técnicas cromatográficas os principais constituintes do extrato do 

óleo da casca da castanha de A. occidentale; 

• Caracterizar as substâncias isoladas do extrato do óleo da casca da 

castanha de A. occidentale por Espectroscopia de Massas e Ressonância 

Magnética Nuclear; 

• Investigar o efeito anti-inflamatório do extrato do óleo das cascas de A. 

occidentale em modelos de inflamação aguda (bolsa de ar, artrite induzida 

por zimosam); 
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• Investigar o efeito anti-inflamatório do derivado vegetal das cascas da 

castanha de A. occidentale em modelo de artrite crônica induzida por 

adjuvante completo de Freund; 

• Avaliar a toxicidade do extrato do óleo da casca de castanha de A. 

occidentale em modelos in vivo de toxicidade aguda e subcrônica, via oral; 

• Investigar as alterações histopatológicas dos espécimes teciduais da região 

tibiotarsal e da pele do dorso; 

4 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.1 Coleta do Material Vegetal  

 

O material botânico foi composto por castanhas de caju (Anacardium 

occidentale L.). As castanhas foram coletadas no dia 28 de setembro de 2016 

no município de Alto Longá, localizada na região nordeste do estado do Piauí, 

possuindo as seguintes coordenadas geográficas: 05º 21’00” S, 42º19” W. O 

material vegetal foi depositado, catalogado e identificado pelo botânico Dr. 

Leonardo de Melo Versieux (Departamento de Botânica/UFRN) e teve registro 

de exsicata o número 22361. 

 

4.2 Materiais e Solventes Utilizados 

 

 As análises por CCD foram realizadas em placas cromatográficas de 

sílica gel 60 em aluíminio F254 (MERK®).  Os solventes utilizados no estudo 

fitoquímico durante processos extrativos, analíticos e de isolamento todos 

foram grau analítico ou HPLC, sendo estes solventes das seguintes marcas: 

Ácido Clorídrico P.A. (Alphatec), Ácido Fórmico P.A. (Dinâmica), Ácido 

Trifluoracetico Grau HPLC (SIGMA), Acetato de Etila P.A. (SIGMA), 

Acetronitrila Grau HPLC (Baker), Etanol P.A. (Synth), N-hexano P.A. 

(Dinâmica), Hidróxido de Cálcio (Dinâmica), Metanol P.A. e Grau HPLC 

(Merk)Tolueno P.A. (SIGMA). 
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4.3 Equipamentos 

  

 Os equipamentos empregados no estudo fitoquímico foram os 

disponíveis no laboratório de Farmacognosia, Biotecnologia e Tecnologia 

Farmacêutica e de Controle de Qualidade do Departamento de Farmácia da 

UFRN. Ademais, foram utilizados alguns equipamentos em parceria com o 

Instituto Nacional do Semi-Árido (INSA) e com o Laboratório Multiusuário de 

Caracterização e Análise (LCMA) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

 

 

4.4 Estudo Fitoquímico 

4.4.1 Obtenção do derivado vegetal das cascas de A. occidentale 

 

Posterior à coleta do material vegetal, as castanhas foram congeladas e 

cortadas em pequenos fragmentos ainda refrigeradas. Primeiramente foram 

utilizados dois métodos extrativos para a obtenção do líquido da casca da 

castanha- LCC, sendo um a quente (Soxhlet) e o outro a frio (maceração). 

Utilizou-se a mesma proporção de matéria prima: líquido extrator, 1 g casca:2 

ml solvente, p/v. O primeiro método extrativo foi por Soxhlet com o solvente n- 

hexano a uma temperatura aproximada de 60 ºC, durante 3 h. As demais 

extrações foram realizadas por maceração, com diferentes solventes:  acetato 

de etila, éter de petróleo e éter de etila, por 3 dias e remaceradas por mais 3 

dias.  Ao final foram obtidos quatro extratos para obtenção do LCC: Soxhlet-n-

hexano (SH), macerado-éter de petróleo (M1), macerado-éter de etila (M2) e 

macerado-acetato de etila (M3).  

Em seguida, todos os extratos passaram pelo mesmo processo para a 

obtenção do LCC de A. occidentale. Foram dissolvidos 10 g de cada derivado 

vegetal (SH, M1, M2 e M3) em solução 5% de água em etanol (30 ml) e 

adicionado hidróxido de cálcio (5 g). Em seguida essa mistura foi mantida sob 

forte agitação por 3 horas, dando origem ao anacardato de cálcio que foi 

filtrado e lavado com etanol (TREVISAN et al., 2006). O anacardato de cálcio 

(11 g) foi dissolvido em 44 ml de água destilada e 6 ml de HCL (11 M) em 

agitação por 1 hora. A solução foi extraída com acetado de etila (2 x 15 ml), 
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lavada com água destilada (2 x 10 ml) e seca em evaporador rotatório 

(PARAMASHIVAPPA et al., 2001).  

Fluxograma 1- Representação esquemática do processo de extração dos 

derivados vegetais de Anacardium occidentale.  

 

 

               Fonte: Autoria Própria.  
 

 

4.4.1.1 Análise por Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

  

As amostras (SH, M1, M2 e M3) obtidas pelo processo extrativo 

anteriormente descrito, foram previamente analisadas por Cromatografia em 

Camada Delgada- CCD para analisar o perfil químico dos extratos.  Deste 

modo, para a realização destas análises foram utilizadas placas 

cromatográficas de sílica gel 60 em alumínio F254 (MERK®) como adsorvente.    

 Foram testadas diferentes fases móveis utilizando uma combinação de 

solventes de caráter apolar no sentido de escolher a melhor fase móvel. Os 

solventes utilizados foram: 

- clorofórmio:acetona:ácido fórmico:tolueno;  
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-Tolueno:AcOET:ácido fórmico; 

- AcOET:clorofórmio:ácido fórmico; 

Ao final, optou-se pela fase móvel tolueno: AcOET: ácido fórmico 

(7:1,5:0,5,v/v/v) e a revelação das cromatoplacas foi realizada com Vanilina 

Sulfúrica.  

 

4.4.1.2 Análise cromatográfica dos derivados vegetais por Cromatografia 

Líquida de Ultra Eficiência  

  

  Os derivados vegetais (SH, M1, M2 e M3) foram analisados por 

Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência-CLUE acoplada ao detector de 

arranjo de diodos. Esta análise foi realizada no Laboratório de Controle de 

Qualidade do Departamento de Farmácia da UFRN, sob colaboração do Prof. 

Leandro de Santis Ferreira. 

 Para a análise por CLUE foi desenvolvido um método, na qual se utilizou 

uma coluna Shim-pack XR-ODS 30x2 mm da marca Shimadzu com pré-coluna 

da marca Phenomenex. A fase móvel para a análise foi constituída por água 

(A) acidificada com ácido fórmico a 0,1% e acetonitrila (B) com o seguinte 

gradiente: 0-5 min 5% B, 5-30 min 5-100% B, 30-35 min 100% B, 35-36 min 

100-5% B e 36-40 min 5% B. Foram então injetados 10 µL da solução das 

amostras SH, M1, M2 e M3 em um CLUE-DAD da marca Shimadzu modelo 

20A (bombas LC-20AD XR, auto-injetor SIL-20AC XR, forno CTO-20AC, 

detector SPD-M20A e controlador CBM-20A). O fluxo utilizado foi 0,3 ml/min e 

a temperatura do forno foi programada para 25 °C. As amostras (SH, M1, M2 e 

M3) foram analisadas na concentração 1 mg/ml em solução metanol/água (1:1, 

v/v) e filtradas em filtros da marca Millipore com 25 mm de diâmetro e poro com 

diâmetro de 0,22 µm. 

 

4.4.1.3 Análise cromatográfica por CLUE-EM  

 

A partir dos resultados encontrados por CLUE-DAD, foi realizada uma 

análise por CLUE-EM de uma fração obtida do processo de fracionamento 

(descrito no item 5.4.3), que apresentou perfil químico mais interessante. A 

análise foi realizada no Laboratório de Controle de Qualidade, da UFRN, sob 
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colaboração do Prof. Leandro de Santis Ferreira. Para a realização da análise a 

amostra foi diluída em uma proporção de 1 mg/ml em solução metanol/água e 

filtrada em filtros da marca Millipore com 25 mm de diâmetro e poro com 

diâmetro de 0,22 µm. Foram então injetados 5 µL da solução da amostra 

número 5 em CLUE-EM da marca Agilent com LC modelo 1260 e MS modelo 

6230. O fluxo utilizado foi 0,3 mL/min, a coluna Shim-pack XR-ODS 2,2 µm da 

marca Shimadzu com pré-coluna da marca Phenomenex e a temperatura do 

forno foi programada para 25 °C. As condições cromatográficas utilizadas 

foram as mesmas empregadas na análise por CLUE-DAD. A análise foi 

realizada no modo negativo com varredura para a faixa de m/z 100-2000. A 

temperatura da fonte foi 300 °C, o capilar 4 KV e foi utilizado nitrogênio como 

gás de secagem com fluxo de 8 L/min e pressão 35 psig. 

 

4.4.2 Fracionamento por cromatografia  

 

Baseado nos resultados preliminares obtidos da análise por CCD e 

CLUE-EM, foi selecionado o extrato M3 para dar continuidade ao processo de 

fracionamento e isolamento das substâncias de interesse.  

  Foram utilizados 4 g do extrato M3, os quais foram submetidso ao 

fracionamento em uma coluna de vidro de 40 x 24 de diâmetro, com 350 g de 

sílica gel 60 (0,015-0,040 µm, Merck®). A fase móvel foi constituída por 

tolueno:acetato de etila:ácido fórmico (7:1,5:0,5, v/v/v). O fluxo da coluna 

cromatográfica foi de 1 ml/min e foram coletados 3 ml em cada frasco, obtendo 

ao final do fracionamento 110 frações. Em seguida todas as frações foram 

analisadas e reunidas de acordo com a semelhança do perfil cromatográfico, 

obtendo-se ao final 6 sub-frações (Fr 1-6).  As substâncias de interesse 

estavam concentradas apenas na fração 1 (Fr1)=2,89 g. Desta fração foi 

realizada uma segunda coluna cromatográfica (CC2), a qual 2,89 g de amostra 

foi solubilizada em AcOET, tendo como fase estacionária Sephadex LH20® e 

fase móvel clorofórmio:etanol (1:1, v/v). Após o processo de fracionamento, as 

frações foram analisadas em placas de CCD e reveladas com anisaldeído. Em 

seguida as frações foram reunidas de acordo com a semelhança do perfil 

cromatográfico, restando ao final 10 frações a partir da coluna (Fr 1-10)-CC2, 
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sendo selecionada a fração 7 (Fr 7)-427 mg para posterior purificação por 

CLAE-preparativo.  

 

4.4.2.1 Isolamento por CLAE-UV-DAD-EM-Prep  

 

A fração Fr-7 (427 mg) foi submetida ao processo de isolamento por 

CLAE-Preparativo com UV visível acoplado com um detector de arranjo de 

diodos e espectrômetro de massas para isolamento dos principais metabólitos. 

O equipamento utilizado foi um CLAE da marca WATERS, modelo 2767 

Sample Manager, acoplado a um UV/visível e detector de massas ACQUITY 

QDa – Waters. A coluna utilizada foi de fase reversa Zorbax SB-C18, com 

tamanho de partícula 5 μm, dimensão de 4,6 x 250 µm e temperatura da coluna 

25 ºC.  A fase móvel empregada foi isocrática, composta por 80% de 

acetonitrila e 20 % água acidificada a 0,01% de ácido trifluoracético. A fase 

móvel auxiliar foi wconstituída por acetonitrila acidificada a 0,01% de ácido 

trifluoracético, fluxo 8 ml/min, volume de injeção 20 µl e detecção full scan 190-

400 nm. 

Para o preparo das amostras, utilizou-se 50 mg da Fr.7 a qual foi 

solubilizada em MeOH 100%, a mistura foi sonicada até a completa 

solubilização e em seguida a solução foi filtrada em membrana de fluoreto 

polivinidileno de 0,45 μm (Merck®). Ao final foram obtidas três frações 

denominadas AAC2, AAC3 e AAC4, conforme apresentado no Fluxograma 2. 
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Fluxograma 2- Representação esquemática do processo de fracionamento e 

isolamento dos compostos majoritários do extrato M3 de Anacardium 

occidentale;  

  

Fonte: Autoria própria 
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4.4.2.2 Elucidação estrutural dos compostos isolados por Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN)  

 

Para a elucidação estrutural dos compostos isolados foram realizadas 

análises de Ressonância Magnética Nuclear no Laboratório Multiusário de 

Caracterização e Análise do Instituto de Pesquisa em Fármacos e 

Medicamentos da Universidade Federal da Paraíba (LMCA-IPFarM-UFPB) da, 

sob colaboração com o Prof.Dr. Josean Fechine Tavares e do doutorando 

Lucas Silva Abreu. Os espectros de RMN de 1H e 13C foram obtidos em 

espectrômetro Varian-System (500 MHz) e Bruker Avance III HD (400 MHz). As 

amostras analisadas foram dissolvidas em clorofórmio deuterado da marca 

Cambridge Isotope Laboratories. Os deslocamentos químicos (δ) foram 

expressos em partes por milhão (ppm) e as constantes de acoplamento (J) em 

Hz, as multiplicidades dos deslocamentos químicos de 1H foram indicadas 

conforme convenções: s (singleto), d (dupleto), dd (duplo dupleto), t (tripleto) e 

m (multipleto). Para os espectros de RMN de 13C obtidos pela técnica APT a 

convenção adotada foi: sinais acima da linha da base sendo equivalentes a 

carbonos não hidrogenados (C) e metilênicos (CH2), e carbonos abaixo da 

linha da base como sendo metínicos (CH) e metílicos (CH3). 

  

4.4.2.3 Elucidação estrutural dos compostos isolados por Espectrometria de 

Massas  

  

 Os espectros de massas das substâncias isoladas foram obtidos em 

espectrômetro de massas de alta e baixa pressão da marca Bruker®, modelo 

microTOF II e Ion-Trap Amazon X, respectivamente, pela técnica por Ionização 

por Eletrospray (modo positivo (ESI+)), ambos situados no LMCA-IPdFarM-

UFPB.  

 

4.5 Estudo Farmacológico 

 

4.5.1 Avaliação da Toxicidade Oral Aguda e Subcrônica 

4.5.1.1 Toxicidade Oral Aguda   
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Para o teste de toxicidade oral aguda foi utilizado o protocolo da OECD 

423 “OECD GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS” de 2001 adotado 

pela e ANVISA. Este teste consistiu em duas fases, na primeira parte foi 

administrado diferentes doses do extrato. Os animais foram mantidos em jejum 

8-12 horas antes da administração do extrato na primeira fase e antes da 

coleta de sangue na segunda fase do teste. Os animais foram observados por 

2 horas após a administração para verificar se apresentavam sinais de 

toxicidade como contorções, enrijecimento e dificuldade para andar.  

 

Tabela 3: Desenho experimental da primeira fase do ensaio de toxicidade oral 

aguda. 

 

 

Para análise dos efeitos crônicos (Tabela 2) a dose maior não tóxica do 

extrato foi administrada e os animais ficaram em observação por 14 dias. Os 

foram anestesiados com uma dose de Cetamina 10% e Xilazina 2% (80 mg e 10 

mg) por via intraperitoneal para coleta de sangue por punção cardíaca para 

realização de dosagens bioquímicas, verificação de perfil lipídico, níveis de 

lipoproteínas, indicadores de função hepática e renal e série 

hematológica. Posteriormente os animais foram eutanasiados por meio de uma 

overdose de tiopental sódico (90 mg/kg) por via intraperitoneal associado com 

lidocaína (10 mg/ml).  

 

GRUPOS TRATAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Grupo I (n=) 

Controle Negativo 
100 µl – óleo mineral Gavagem (via oral) 

Grupo II (n=3) 1.5 ml - M3 (dose 5 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo III (n=3) 1.5 ml -  M3 (dose 25 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo IV (n=3) 1.5 ml -  M3 (dose 50 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo V (n=) 1.5 ml -  M3 (dose 300 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo Vl 1.5 ml -  M3 (dose 1000 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo Vll 1.5 ml -  M3 (dose 2000 mg/Kg) Gavagem (via oral) 
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Tabela 4: Desenho experimental da segunda fase do ensaio de toxicidade oral 

aguda. 

 

GRUPOS TRATAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Grupo I (n=6) Controle 
Negativo 

1.5 ml – Salina Gavagem (via oral) 

Grupo II (n=6) 1.5 ml – Veículo Gavagem (via oral) 

Grupo III (n=6) 
1.5 ml - EEAA (dose maior não tóxica 

estabelecida na primeira fase- 2000 mg/kg) 
Gavagem (via oral) 

 

4.5.1.2 Teste de toxicidade subcrônica (28 dias) 

 O ensaio foi realizado conforme o protocolo da OECD 407 “OECD 

GUIDELINE FOR TESTING OF CHEMICALS” de 2008. O teste consistiu em 

uma única fase, na qual os animais receberam duas doses do extrato durante 

28 dias. Durante o período do experimento foi avaliado sinais de toxicidade e 

os pesos dos animais foi acompanhado semanalmente. No término do 

experimento os animais foram anestesiados cetamina 10% e xilazina 2% (80 mg e 

10 mg; i.p) para coleta de sangue por punção cardíaca para realização do 

exame de sangue. Os animais foram eutanasiados com super dosagem de 

tiopental sódico (90 mg/kg; i.p) associado com lidocaína (10 mg/ml).   

 

Tabela 5: Desenho experimental do ensaio de toxicidade subcrônica 

 

GRUPOS TRATAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Grupo I (n=6) Controle 
Negativo 

1.5 ml – Salina Gavagem (via oral) 

Grupo II (n=6) 1.5 ml – Veículo Gavagem (via oral) 

Grupo III (n=6) 1.5 ml - EEAA (50 mg/kg) Gavagem (via oral) 

Grupo IV (n=6) 1.5 ml - EEAA (100 mg/kg) Gavagem (via oral) 

 

4.6 Modelos de Inflamação aguda 

4.6.1 Bolsa de Ar induzida por Zimosam 

 

 Foram utilizados camundongos (Mus musculus) da linhagem Swiss 

machos, com aproximadamente 7 semanas de idade, pesando entre 25 a 40 g. 

Os animais utilizados para os experimentos deste projeto foram oriundos do 

Biotério de Biofísica e Farmacologia da UFRN.  
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Foi utilizado o modelo de bolsa de ar induzido por zimosam em 

camundongos albinos Swiss. Todos os grupos recebem 5 mL de ar estéril no 

dorso pela via subcutânea, para a formação da bolsa, após 3 dias 2,5 mL de ar 

estéril foi injetado no mesmo local para reforço da bolsa de ar. O ar estéril foi 

coletado no fluxo laminar em condições assépticas. Seis dias após a formação 

da bolsa inicial, os animais foram tratados por via intraperitoneal com solução 

salina estéril (0,9 mg/mL, via oral), dexametasona (2,0 mg/kg, via oral), extrato 

(25, 50 ou 100 mg/kg, via oral) ou veículo. Após 30 minutos uma solução de 

zimosam (1 mg/mL) foi injetada dentro da bolsa de ar. O grupo zimosam foi 

tratado com veículo (via oral). Passadas 6 horas, os animais foram 

eutanasiados, por meio de uma overdose de tiopental sódico (90 mg/kg) por via 

intraperitoneal associado com lidocaína (10 mg/ml) e o exsudado da bolsa de 

ar foi coletado.    

Tabela 6: Desenho experimental do ensaio de bolsa de ar Induzida por 

zimozam. 

 

GRUPOS TRATAMENTO 
VIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Grupo I (n=6) 1,5 ml – solução salina Gavagem (via oral) 

Grupo II (n=6) 1,5 ml – M3 (dose 25 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo III (n=6) 1,5 ml – M3 (dose 50 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo IV (n=6) 1,5 ml – M3 (dose 100 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo V (n=6) 1,5 ml - Dexametasona (dose 2 mg/Kg) Gavagem (via oral) 

Grupo VI (n=6) 1,5 ml – Veículo  

 

4.6.2 Artrite Induzida por Zimosam 

Ratos da linhagem Wistar foram distribuídos aleatoriamente em sete 

(n=7) grupos, foram pré-tratados por via oral (v.o.) com o extrato M3 nas doses 

de 25 e 50 mg/kg; dois grupos receberam zimosam (v.o.) + 25 ou 50 mg/kg de 

M3 (v.o.), e um grupo recebeu apenas o veículo (v.o.). Os extratos foram 

administrados 24 h e uma hora antes da indução da artrite por zimosam. Para a 

solubilização das amostras, tendo em vista a baixa polaridade, foi preparado 

um elixir de acordo com as normas do Handbook de excipientes (ROWE, 

SHESKEY, OWEN, 2006). Preparou-se uma solução de 57% de água com 

carboximetilcelulose (CMC) a 1%, 25% de propilenoglicol, 10% de etanol, 2% 

de tween e 6% glicerina.  O grupo veículo recebeu apenas esta solução.    
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Para a indução da artrite no joelho posterior direito, uma hora após a 

administração das substâncias a região da pele que a envolve foi 

tricotomizada, em seguida os animais foram anestesiados com xilazina a 2% 

(10 mg/kg) e cetamina a 10% (80 mg/kg, via i.p.). Para dar continuidade ao 

processo, com uma agulha de calibre 30 e seringa 1ml foi injetado no joelho 

posterior direito 1,5 mg de zimosam dissolvido em 50 µl de solução salina 

estéril. Após a 6ª h da indução da artrite os animais foram anestesiados com 

xilazina e cetamina e eutanasiados com uma dose 3 vezes superior à dose 

anestésica de tiopental sódico (90 mg/Kg) associado com lidocaína (30 mg/Kg) 

por via i.p. Após a eutanásia, os animais foram colocados em sacos plásticos 

brancos e armazenados em freezer -18°C até o encaminhamento para a 

empresa de coleta especializada. 

Após a eutanásia dos animais, a pele e os ligamentos articulares do 

joelho posterior direito foram removidos.  Uma agulha de calibre 30 foi inserida 

na região intra-articular do joelho posterior e foi lavada por injeção e imediata 

aspiração de 50 µl de um tampão fosfato-salino (PBS) adicionado a 10 mM de 

ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA). Em seguida o exsudado articular foi 

coletado. Este processo de lavagem foi realizado na cavidade articular do 

joelho posterior direito. O procedimento da lavagem foi repetido duas vezes e 

em seguida foram retirados 20 µl do fluido coletado do joelho para a contagem 

de leucócitos e o restante foi estocado no freezer – 80º C para avaliação da 

atividade enzimática da mieloperoxidase (MPO). As amostras obtidas foram 

mantidas em banho de gelo. 

 

4.7 Desenho Experimental da artrite induzida por Adjuvante Completo de 

Freund em modelo crônico 
 

Para este experimento os animais foram subdivididos em 5 grupos com 

7 animais cada. Destes grupos, um recebeu veículo, em outro foi administrado 

apenas solução salina e os demais foram tratados com o extrato M3, nas doses 

de 25, 50 e 100 mg/kg por via oral a cada 24 horas, começando no 4º dia após 

a indução até o 28° dia. 
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4.7.1 Indução da Artrite por Adjuvante Completo de Freund 

 

Previamente à indução da artrite, foi realizada a anestesia com 10% de 

cetamina (80 mg/kg, Sintec, São Paulo) e 2% de xilazina (10 mg/kg, Sintec, 

São Paulo). Foi considerado como dia 1, o dia da primeira injeção do agente 

indutor. No primeiro dia foi administrado na pata direita por via intraplantar 100 

uL de Completo Adjuvante de Freund (CFA). No 2° dia, os animais receberam 

uma dose reforço com a mesma dosagem administrada no dia 1 na base da 

cauda por via intradérmica. Para este experimento os animais foram 

subdivididos em 5 grupos com 7 animais cada. Destes grupos, um recebeu 

veículo, em outro foi administrado apenas solução salina e os demais foram 

tratados com o extrato M3, nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg por via oral a 

cada 24 horas, começando no 4º dia após a indução até o 28° dia. Os ratos 

foram avaliados a cada 72 horas, a fim de acompanhar as alterações 

articulares geradas pelo CFA. A gravidade clínica foi determinada por 

quantificação da alteração no volume da pata com o auxílio de pletismômetro, a 

avaliação foi realizada antes e 24 h após a indução da artrite e posteriormente 

a cada 72 h. No 28º dia, antes da eutanásia, os animais foram anestesiados 

com 10% de cetamina e 2% de xilazina, via i.p. analgesiados com tramadol (5 

mg/kg/ i.p.) e foi realizada uma cirurgia para coleta de sangue por punção 

cardíaca e remoção da pata. Foram recolhidas amostras de sangue em um gel 

e coágulo tubo Vacutainer SST activador BD II avançam 5 ml (BD Diagnostics - 

Sistemas de pré-analíticas, Oxford, UK)] e foram centrifugadas (3000 rpm 

durante 10 min à temperatura ambiente) para separar o soro, para ser 

analisado por um sistema analisador Cobas Roche® automatizado.  

A osteomia da pata foi realizada com uma serra manual e um segmento 

de látex para preservar os vasos e nervos do membro. Desta forma foi 

realizada uma amputação do membro posterior com vasos e membros 

preservados. Em seguida as vias de acesso foram fechadas com pontos 

simples de nylon 5-0. No final do protocolo experimental a eutanásia foi 

realizada com a administração de uma dose três vezes superior à dose 

anestésica de tiopental sódico (90 mg/kg) associado com lidocaína (30 mg) por 

via i.p. Após a eutanásia, os animais foram colocados em sacos plásticos 
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brancos e armazenados em freezer -18°C até o encaminhamento para a 

empresa de coleta especializada. 

 

Tabela 7- Avaliação da atividade anti-artritica do extrato M3 da casca de A. 

occidentale no modelo de artrite induzida por CFA. 

GRUPOS TRATAMENTO Via de 
administração 

I (n=7) (Controle Negativo)  1,5 ml de solução salina   
 

 

Gavagem, via oral 
 

II (n=7) (Controle Positivo)  CFA + veículo   

 III (CFA + DV) (n=7)  CFA + 25 mg extrato M3  

 lV (CFA + DV) (n=7) CFA + 50 mg/kg extrato 
M3 

V (CFA + DV) (n=7)  CFA + 100 mg/kg extrato 
M3  

 

4.7.2 Avaliação Radiográfica 

 

As radiográficas foram realizadas no laboratório de cirurgia experimental 

da UFRN sob a colaboração do Dr. Aldo Medeiros. Foram realizadas 

radiografias das patas posteriores 28 dias após a indução da artrite por CFA. 

Inicialmente os animais foram anestesiados com xilazina a 2% (10 mg/kg) e 

cetamina a 10% (80 mg/kg, via i.p.) e posteriormente posicionados em decúbito 

ventral para obtenção das radiografias da projeção plantar. Para a realização 

das radiografias foi utilizado o aparelho de raio x Kodak com resolução de 

2000/40 x, a abertura do diafragma da máquina foi de 2,6 cm e o tempo de 

exposição dos animais foi de 60 segundos 

 

4.8 Análise bioquímica da inflamação e estresse oxidativo 

4.8.1 Ensaio de Mieloperoxidase (MPO)  

 

As amostras coletadas, 50 a 100 mg foram suspensas em tampão de 

Brometo de hexadeciltrimetilamônio (HTAB) (pH 6.0; 50 mg de tecido por mL 

de tampão) e depois trituradas com um homogeneizador de tecidos. As 

amostras foram congeladas, descongeladas e homogeneizadas três vezes. 

Posteriormente, foram centrifugadas a 4500 r.p.m., durante 12 min a 4ºC, e o 
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sobrenadante coletado. Os níveis teciduais da atividade de MPO foram 

determinados usando técnica descrita por Bradley et al. (1982), utilizando 

peróxido de hidrogênio 0,0005% como substrato para a MPO. Uma unidade de 

MPO foi definida como a quantidade capaz de converter 1 μmol de peróxido de 

hidrogênio em água em 1 min a 22ºC. A variação da densidade óptica da 

mistura das amostras com a solução de o-dianisidina em função do tempo de 

reação foi medida por espectrofotômetro. Os resultados foram expressos por 

unidades de MPO/mg de tecido. 

 

4.8.2 Determinação de Malondialdeído (MDA) 

 

Malondialdeído (MDA) é um produto final da peroxidação de lipídeos, e é 

um parâmetro bem estabelecido para determinar o aumento de radicais livres 

no tecido intestinal. A peroxidação de lipídeos é um processo, de reação em 

cadeia, iniciada geralmente por um radical hidroxila, o qual tem a capacidade 

de retirar um átomo de hidrogênio da molécula de lipídeo. Este ataque 

ocasiona a fragmentação de lipídeos poliinsaturados e gera produtos 

secundários, como o MDA, que reage com proteínas e fosfolipídeos, inclusive 

com o DNA, causando lise e morte celular. O MDA é, então, utilizado como um 

marcador da peroxidação lipídica. A determinação do conteúdo de MDA foi 

realizada pelo método descrito por Cheeseman e Esterbauer (1990). As 

amostras do tecido removido foram suspensas em HCL 1:5 (w/v) e picadas. O 

resultante da suspensão foi homogeneizado por 2 minutos e foram utilizados 

300μl do sobrenadante que reagiu com o reativo de coloração em tampão 

fostato com ácido clorídrico (CHEESEMAN; ESTERBAUER, 1990).  

 

4.8.3 Dosagem de citocinas por Elisa 

  

No momento da eutanásia foram coletados tecidos da região da pata 

para a quantificação de citocinas. Estas amostras foram centrifugadas a 1200 

rpm por 10 min e logo depois o sobrenadante foi coletado e armazenado a -

70oC até o uso. Na etapa seguinte, a medida das concentrações de TNF-α e IL-

1 foi realizada por Enzyme-Linked Immunosobent Assay (ELISA) como descrito 

previamente (BAYER; WILCHEK, 1980) . As placas de ELISA foram incubadas 
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por 18 h (overnight) a 4ºC com 100 μL de anticorpo de captura para TNF-α e 

IL-1 (2 g/ml) e, no dia seguinte, lavadas com tampão de lavagem e 

bloqueadas com albumina bovina (BSA) 1%, por no mínimo 1 h. As placas 

foram então lavadas três vezes com solução tampão e incubadas com 

anticorpo de carneiro monoclonal biotinilado anti–PGE-2 anti-TNF- α, anti-IL-1 

ou anti-KC diluídos (1:1000 com o tampão de ensaio com BSA 1%). Após o 

período de incubação à temperatura ambiente por 1h, as placas foram lavadas 

e 50 µL do complexo HRP-avidina diluído 1:5000 foi adicionado. O reagente de 

cor 0-phenylenediamine (OPD, 50µL) foi adicionado, em seguida as placas 

foram incubadas no escuro a 37°C por 15 a 20min. A Reação enzimática foi 

parada com H2SO4 e a absorbância medida a 490nm. Os resultados serão 

expressos em nmol/g de tecido. 

 

4.8.4 Determinação de Nucleo Sulfidrilas Não Proteico (NPSH) 

 

As concentrações de GSH foram determinadas por testes de sulfidrilas 

não protéico (NPSH). As amostras de exsudato foram misturadas com EDTA 

0,02 M e foi utilizado ácido tricloroacético a 50% para precipitar a proteína. A 

absorvância foi determinada a 412 nm imediatamente após a adição de 5,5 

ditiobis (ácido 2-nitrobenzóico) (SEDLAK, LINDSAY, 1968) 

 

4.9 Análise histopatológica  

 

Foram coletados espécimes teciduais da região tibiotarsal e da pele do dorso. 

O material foi fixado em formolina tamponada a 10% e posteriormente as 

amostras da região da pata foram submetidas a descalcificação com ácido 

nítrico a 5% por 14 dias. 

Posteriormente os espécimes foram processados pelo método de H&E 

seguindo o protocolo do laboratório de anatomia patológica do Centro de 

Biociências da UFRN. Os espécimes foram examinados por meio da 

microscopia de luz (microscópio Leica) de forma cega por um examinador. As 

análises morfológicas das alterações da região tibiotarsal foram realizadas 

através de escores adaptados da metodologia de Ali, Barakat e Hassan (2015):  
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▪ Escore 1- Infiltração celular: grau 0, sem alterações; Grau 1, poucos 

infiltrados focais; Grau 2, grandes infiltrações focais; e Grade 3, 

extensas áreas de infiltrado inflamatório; 

▪ Escore 2- Erosão da cartilagem: Grau 0, sem alterações; Grau 1, 

discreta degradação da cartilagem; Grau 2, áreas focais de 

degradação da cartilagem; e Grau 3, extensa degradação da 

cartilagem em vários locais. 

▪ Escore 3- Formação de Pannus: Grau 0, sem alterações; Grau 1, 

discreta formação de pannuss em até dois locais; Grau 2, formação 

de pannuss em até quatro locais; e Grau 3, formação extensa de 

pannuss em mais de quatro sítios.  

 

4.10 Análise Estatística 

 

Os resultados acerca de dados paramétricos foram expressos pela 

média ± erro padrão das medidas registradas em cada grupo. Para 

comparação das médias, será feita uma análise de variância (ANOVA), seguido 

pelo pós-teste de Turkey. Para comparação entre duas médias foi utilizado o 

teste t de Student. Para os dados não-paramétricos, os resultados foram 

expressos como mediana (mínimo – máximo) e analisados pelos testes de   

Kruskall-Wallis e Dunn. O teste de normalidade Shapiro-Wilk (p<0,05) foi 

utilizado para distinguir a natureza paramétrica dos dados. A análise estatística 

foi realizada com o auxílio do Software GraphPad Prism (versão 5.0) e foram 

adotados valores de significância p<0,05. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Análise por Cromatografia em Camada Delgada 

 

Foi realizado incialmente uma comparação do perfil fitoquímico dos 

extratos, por meio do emprego de diferentes métodos extrativos combinados a 

diferentes líquidos extratores e utilizando como revelador a vanilina sulfúrica. A 
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figura 5 mostra o perfil químico da análise por CCD dos extratos (SH, M1, M2 e 

M3) da espécie estudada neste trabalho.   

 Com base na análise por CCD foi possível constatar que as substâncias 

presentes nos extratos do óleo da casca da castanha de A. occidentale, 

possuem compostos de caráter mais apolar, o que sugere tratar-se de ácidos 

fenólicos, tendo em vista que estas substâncias são majoritárias no LCC, 

conforme já descrito na literatura (HEMSHEKHAR et al., 2011; GHANDI, 

DHOLAKIYA, PATEL, 2012).  

 

Figura 5 - CCD dos extratos SH, M1, M2 e M3 obtidos do óleo das cascas da 

castanha de A. occidentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria PrópriaFase móvel:  tolueno: AcOET:ácido fórmico (7:1,5:0,5, v/v/v/v). 
Revelador: vanilina sulfúrica. Extrato Soxhlet (SH); Extrato Éter de Petróleo (M1); Extrato Éter 
de Etila (M2); Extrato Acetato de Etila 

 

Pela CCD é possível observar que os extratos possuem substâncias 

com caráter mais apolar. A amostra M1, extraída por maceração em éter de 

petróleo, apresentou uma maior diversidade de manchas, com no mínimo 9 

manchas, sendo duas bandas majoritárias com coloração violácea. Os demais 

extratos (SH, M2 e M3) apresentaram um perfil cromatográfico mais purificado, 

indicando apenas uma banda majoritária sugestiva de ácido fenólico e outras 

de menor intensidade. Os ácidos fenólicos são constituintes químicos já 

descritos na espécie A. occidentale sendo mais evidente sua presença no LCC 

(PARAMASHIVAPPA et al., 2002; AGOSTINI-COSTA et al., 2004; CHAVES et 

al., 2008).  

SH             M1             M2          M3 
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Embora o extrato SH não tenha apresentado um perfil cromatográfico 

mais purificado foi o que obteve um maior rendimento dentre as demais 

amostras, apesar de ter extraído uma menor quantidade de ácidos fenólicos 

(HIMABINDU, RAGURAM, KUMAR, 2015). Neste trabalho, foi observado que a 

extração por maceração mostrou ser o método mais satisfatório para a 

obtenção dos ácidos fenólicos, corroborando com resultado obtido por Tyman e 

cols. (1969). As extrações do LCC por Soxhlet, em sua grande maioria, utilizam 

o n-hexano como solvente extrator. Gandhi, Dholakiya e Patel (2012) 

mostraram que o emprego da acetona ao invés de n-hexano extrai quantidades 

superiores de ácidos anacárdicos.  

 

5.1.1 Análise por Cromatografia Líquida de Ultra Eficiência (CLUE-DAD) 

 

Os cromatogramas obtidos por CLUE-DAD permitiram visualizar os 

diferentes perfis das amostras extraídas por técnicas diferentes e solventes de 

polaridade crescente. A identificação das substâncias de interesse nesta 

técnica foi realizada por meio da análise dos espectros de UV dos picos 

majoritários. Os cromatogramas foram visualizados no comprimento de onda 

de 248 nm, comprimento este específico para compostos orgânicos e ácidos 

fenólicos, o qual foi possível observar a presença destes compostos nos 

extratos (THOMAS, BURGESS, 2017).  
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Figura 6 - Cromatogramas obtidos por CLUE dos extratos obtidos do óleo da 

casca da castanha de A. occidentale. 

 

        Fonte: Autoria própria (UV: 248 nm) dos extratos do óleo da castanha de A. occidentale. 

(SH) Extração por soxhlet em n-hexano. (M1) Extração por maceração em éter de petróleo. 

(M2) Extração por maceração em éter etílico. (M3) Extração por maceração em acetato de 

etila. 

Ao contrário ao observado previamente por CCD, o extrato SH foi o que 

apresentou o perfil  mais complexo e foi menos eficiente na extração dos 
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compostos de interesse, visto a intensidade e o número dos picos, quando 

comparado aos demais extratos. O cromatograma da amostra M2 mostrou 

maior intensidade dos picos, seguido M3 e M1, e por fim o extrato SH com 

menor valor de área dos picos. O extrato M3 apresentou um maior valor de 

área do 4º pico em comparação aos demais extratos. 

 Os extratos mais eficientes foram o M2 e M3, no que diz respeito a 

extração dos compostos de interesse. Nestes extratos ambos apresentaram 

quatro picos majoritários, com UV e tempos de retenção semelhantes que por 

comparação dos espectros de UV dos picos principais foi possível sugerir se 

tratarem de ácidos anacárdicos (Gandhi et al., 2012). 

  

5.1.2 Análise cromatográfica por CLUE-EM 

 

Com o propósito de identificar os principais picos presentes no extrato 

M3, foi realizado um fracionamento por cromatografia em coluna clássica 

(descrito no item 5.4.3). A fração Fr13 foi analisada por CLUE-EM, tendo em 

vista que foi a fração que apresentou um melhor perfil químico e grau de 

pureza.   

De acordo com os dados obtidos por CLUE-EM, juntamente com os 

dados dos espectros de UV de cada pico, foi possível sugerir a presença de 

quatro ácidos anacárdicos, conforme apresentado na Figura 7. Segundo os 

espectros de absorção de UV, foram visualizados que os três últimos picos do 

cromatograma apresentaram dois máximos de absorção, sendo o primeiro 

máximo na faixa entre 209-212 nm e o segundo em 311-317 nm.  

O cromatograma mostrou 3 picos majoritários e um quarto de menor 

intensidade. A amostra Fr13 analisada por CLUE-EM teve seus dados 

comparados com os da literatura e com banco de dados, sendo possível fazer 

a atribuição de cada sinal (ALVARENGA et al.,2016). A análise por CLUE-EM 

mostrou o pico maior em m/z [M-H]- em 347, 2592 (Figura 8), m/z [M-H]- 

345,2455 (Figura 9), m/z [M-H]- 343,2297 (Figura 10) e m/z [M-H]- 341,2122 

(Figura 11). Após esses dados, pode-se sugerir que os quatro picos 

observados na Figura 7 sejam referentes aos compostos 6-[8(Z),11(Z),14-

pentadecatrienil] ácido salicílico (pico 1), 6-[8(Z),11(Z)-pentadecadienil] ácido 

salicílico (pico 2), 6-[8(Z)-pentadecenil] ácido salicílico (pico 3) e 6-n-pentadecil 
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ácido salicílico (pico 4) (LIOYD, MCCOWN, 1980; IRIE, MURATA, HOMMA, 

1996; PHILIP et al., 2007). Para confirmar a presença desses compostos, o 

extrato M3 foi submetido ao processo de fracionamento para obtenção dos 

compostos isolados. 

 

Figura 7: Cromatograma obtido por CLUE-DAD-EM da fração Fr13 do extrato 

M3 do óleo da casca da castanha de A. occidentale. 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria
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Figura 8: Espectro do pico 1 da fração Fr13 no modo negativo  

 

Fonte: Autoria Própria 
([M-H]- m/z 347,2612, C22H36O3 teórico calc. 347,2592, erro 5,8 ppm). 
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Figura 9: Espectro do pico 2 da fração Fr 13 no modo negativo  

 

Fonte: Autoria Própria. ([M-H]- m/z 345,2455, C22H35O3 teórico calc. 345,2435, erro 5,8 ppm). 
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Figura 10: Espectro do pico 3 da fração Fr 13 no modo negativo  

 

 

Fonte: Autoria Própria. ([M-H]- m/z 343,2297, C22H32O3 teórico calc. 343,2279, erro 5,2 ppm). 
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Figura 11: Espectro do pico 4 da fração Fr 13 no modo negativo  

 

Fonte: Autoria Própria. ([M-H]- m/z 341,2130, C22H30O3 teórico calc. 341,2122, erro 2,3 ppm). 
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A partir dos espectros de massas foi possível fazer a atribuição dos 

sinais do cromatograma obtido por CLUE-DAD. O ácido anacárdico di-

insaturado é o que apresenta o maior teor, seguido dos ácidos com duas e com 

uma insaturação, e por fim o saturado. Portanto, era esperado obter um perfil 

cromatográfico com três picos principais, no caso do extrato em estudo, foram 

obtidos quatro picos principais, conforme observado na Figura 7. O primeiro 

pico é referente ao sinal do solvente utilizado, o segundo correspondendo ao 

ácido anacárcidico trieno, o primeiro ácido a ser eluído, por apresentar um 

caráter mais polar, e o monoeno o último a eluir por ser o menos polar 

(MORAIS et al., 2017).  

 

5.2 Processo de fracionamento por cromatografia em coluna 

 

 Em virtude do grau de pureza e pela presença dos compostos de 

interesse o extrato M3 obtido por maceração em acetato de etila foi escolhido 

para dar seguimento ao processo de isolamento iniciado com o fracionamento 

em coluna clássica. O rendimento das frações obtidas da CC1 está exposto na 

Tabela 4. 

 

Tabela 8 - Rendimento das frações da CC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

Fração Massa 

1 2,89 g 

2 0,44 mg 

3 0,163 mg 

4 0,22 mg 

5 0,76 mg 

6 0,13 mg 

7 0,22 mg 

8 25 mg 

9 8,9 mg 

10 3 mg 
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Figura 12 –Perfil cromatográfico das frações obtidas da CC1 do extrato M3  

 

 

Fonte: Autoria própria.  
(Frações 1-10). FM= tolueno:AcOET:ácido fórmico (7:1,5:0,5). Revelador: anisaldeído. 

 

Dentre as 10 frações obtidas da coluna, a fração 1 (Fr1= 2,89 g) 

apresentou um maior rendimento, seguindo das frações 3 e 2. Desta forma, a 

fração selecionada a dar continuidade ao processo de isolamento foi a fração 

Fr1 (Figura 9), a qual foi submetida à separação por Sephadex LH20®, 

resultado em dez subfrações. Ao final, a FrS7 (Fr 427 mg) escolhida para 

prosseguir com o isolamento dos ácidos anacárdicos por CLAE-UV-DAD-MS-

Prep.   

2 

5.3 Isolamento por CLAE-UV-DAD-MS-Prep  
 

 A partir da fração FrS1-700 mg foram isolados os compostos AAC2, 

AAC3 e AAC4, possivelmente os ácidos anacárdicos. O processo de 

isolamento dos compostos AAC2, AAC3 e AAC4 pode ser visualizado 

resumidamente no fluxograma 2.  
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Figura 13 - Cromatogramas obtidos por CLAE-DAD dos picos coletados 

 

 

 

                                Fonte: Autoria Própria. 

 

AAC2 

AAC 3 

AAC4 
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O isolamento da fração FrS7 M3 resultou em três compostos, dos quais 

dois apresentaram características oleosas e um em forma de cristal. Como 

resultado, 56,5 mg de AAC2, 50,1 mg de AAC3 e 46 mg de AAC4. A partir dos 

cromatogramas das amostras obtidas por CLUE visualizada no comprimento 

de onda de 248 nm, foi possível estimar a pureza das amostras em mais de 

94%. Comparando os espectros de UV das três amostras, que apresentaram 

similaridades com máximos de absorção a 244 e 321 nm, foi possível inferir 

que as amostras AAC1, AAC2 e AAC3 são ácidos fenólicos (NAGABUSHANA 

et al., 1995; PHILIP et al., 2008; WANG et al., 2012). As substâncias isoladas 

foram obtidas a partir do extrato administrado nos testes de atividade 

farmacológica. 

 Vale destacar que para o isolamento destas substâncias foi empregada 

uma técnica rápida e moderna, obtendo um maior rendimento quando 

comparado as outras técnicas utilizadas para o isolamento destas substâncias.  

 

5.4 Caracterização por RMN Mono e Bidimensional dos compostos isolados do  

extrato M3 do óleo da casca da castanha de A. occidentale 

 

5.4.1 Análise estrutural de AAC2 

  

Desde o início, o processo de isolamento foi direcionado para a 

obtenção dos ácidos anacárdicos. A substância AACC-2 com massa total de 

56,5 mg, a qual se apresentou na forma oleosa com coloração amarelo 

esverdeada foi enviada para análise por RMN, onde foram realizados diversos 

espectros como RMN de ¹H monodimensional, APT, HMBC, HSQC e COSY, 

sendo possível a atribuição dos deslocamentos químicos para cada sinal de 

carbono e hidrogênio. O processo de elucidação estrutural teve como ponto de 

partida a estrutura básica dos ácidos.   

 Conforme descrito na revisão do trabalho, os ácidos anacárdicos 

apresentam uma estrutura básica de referência, com um grupo hidroxila e uma 

carbonila no anel aromático e uma cadeia terpênica. O que diferencia os ácidos 

entre si é o número de insaturações presentes na cadeia. 
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Figura 14: Estrutura padrão de referência dos ácidos anacárdicos 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

Nos espectros de RMN de ¹H (Figura 11) foram observados sinais 

característicos de anel fenólico, presente nos derivados de ácidos anacárdicos, 

devido aos hidrogênios em δH 6,66, δH 6,7, que acoplam em orto formando um 

dubleto (J=0,96) e em meta com o hidrogênio em δH 7,15, que aparece como 

um tripleto (J=8,13). Os outros sinais visualizados no espectro de RMN de ¹H 

referem-se à região dos hidrogênios alílicos (δh 1,25 e δH2,75) e à região 

referente a hidrogênios vinílicos (δH 5,0 a δH 5,75), os quais caracterizam a 

cadeia terpênica dos ácidos anacárdicos. 

O espectro de APT de 13C apresentou 21 sinais, com 1 carbono sp2 

δC170, 35 carbonos característicos da carbonila de ácido, 6 sinais de carbono 

sp2 correspondentes ao anel aromático (δC156,44, δC141,48, δC132,00, 

δC126,1, δC120,61 δC113,5), 6 sinais de carbono sp2 olefínicos (δC136,76, 

δC130,46, δC128,94, δC127,5, δC126,54 e δC114,86) e 8 carbonos sp3, que 

finalizam a caracterização da cadeia terpênica.  

A partir da análise do espectro HSQC foi possível atribuir os sinais 

hidrogênios aos seus respectivos sinais de carbono e nesse espectro foi 

possível perceber que o sinal em δC 31,00 estava correlacionado a dois sinais 

de hidrogênio em δH1,49 e δH2,75 ppm, o que demonstrou que a molécula 

apresentava 22 carbonos em sua totalidade, pois cada sinal de carbono estava 

duplicado. 

Ao analisar o espectro de correlação COSY foi possível estabelecer a 

sequência de carbonos e hidrogênios da molécula e observar ainda os 

acoplamentos alílicos cis e trans característicos de hidrogênios próximos a 

carbonos sp2 em cadeia polinsaturada e apenas por meio do espectro HMBC 

foi possível determinar os deslocamentos de carbono e hidrogênio e de C2’. A 

análise de todos os espectros em conjunto com dados da literatura permitiu a  
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identificação de AACC2 como sendo 6-[8(Z),11(Z),14-pentadecatrienil] ácido 

salicílico, os espectros foram necessários para distinção dentre outros ácidos 

dessa mesma classe. 

Comparando estes dados com a literatura (ALVARENGA et al.,2016; 

MORAIS et al, 2017) observa-se que há uma diferença no deslocamento 

químico dos hidrogênios do anel aromático (Tabela 7). No entanto, vale 

ressaltar, que uma mudança do solvente de análise pode modificar os 

deslocamentos químicos dos sinais. A presença do grupo carboxila nos dois 

estudos, confirma nossos achados que a presente molécula trata-se de um 

ácido fenólico (ROBBINS, 2003). Como observado na Tabela 7, não foi 

possível realizar todas as atribuições de ¹H e ¹³C com ligação sp1, tendo em 

vista a sobreposição de sinais.  

  

 

Tabela 9- Valores de deslocamentos químicos observados nos espectros de 

RMN ¹H e APT para AAC2 em DMSO-d6 

 

AAC2 
Alvarenga et al, 

(2016) 
Morais et al, (2017) 

Omanakuttan 
et al. (2012) 

C δC δH (mult,, J in Hz) δH δC δH δC δH 

COO
H 

170,35 - - 175,6 
- 
 

175,58  

1 126,1 - - 110,5 - 163,79  

2 156,44 - (OH) - 163,5 - 110,77  

3 113,5 
6,7 (dd, 0,96; 

16,36) 
6,76 115,8 - 147,84 6,72 

4 132,00 7,15 (t, 8,16) 7,35 135,3 6,75 122,91 7,3 

5 120,61 
6,66 (dd, 0,96; 

14,8) 1,98 (m) Hβ 

 

6,86 122,7 7,37 135,48 6,87 

6 141,48 -  147,6 6,85 116,05  

1’ 33,54 2,59 (m) 2,97 36,4 2,98 36,65 2,0 

2’ 31,00 
1,5 (t, 1,5); 2,75 

(m) 
1,6 32 1,56 32,21 1,3 

3’ 28,58 1,25 (m) 1,32 29,7 1,25-1,36 
29,97-
29,45 

1,3 

4’ 28,68 1,25 (m) 1,32 29,6 1,25-1,36 
29,97-
29,45 

1,3 
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5’ 28,97 1,25 (m) 1,32 29,4 1,25-1,36 
29,97-
29,45 

1,3 

6’ 29,00 1,25 (m) 1,32 29,2 1,25-1,36 
29,97-
29,45 

1,3 

7’ 26,61 2,01 (m) 2,05 27,2 2,02 27,44 2,98 

8’ 130,46 5,35 (m) 5,40 130,4 5,48-5,29 130,63 4,97-5,7 

9’ 127,5 5,35 (m) 5,40 129,3 5,48-5,29 129,53 4,97-5,7 

10’ 25,16 2,75 (m)  25,5 - 31,73 2,8 

11’ 128,94 5,37 (m) 5,40 127,6 5,48-5,29 127,83 4,97-5,7 

12’ 126,54 5,38 (m) 5,40 126,8 5,48-5,29 127,07 4,97-5,7 

13’ 31,00 2,78 (m) 2,80 31,5 2,81 25,79 2,8 

14’ 136,76 5,8 (m) 5,81 136,8 5,88-5,75 137,06 4,97-5,7 

15’ 114,86 4,95-5,06 (m) 
5,04- 
4,97 

114,7 5,05-4,98 114,91 4,97-5,7 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Figura 15: Principais Correlações de HMBC observadas para AAC2 
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Figura 16 – Espectro de RMN ¹H de AAC2 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 17 – Espectro de RMN ¹³C APT de AAC2 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 18 -  Espectro de COSY de AAC2 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 19: Espectro de HMBC de AAC2 (DMSO-d6; 400 MHz)  

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 20- Espectro de HSQC de AAC2 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria
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A análise de todos os espectros em conjunto, somado ao espectro de 

massas apresentado na figura 22, em comparação com os dados da literatura, 

permitiu a identificação do AAC2 como 6-[8(Z),11(Z),14-pentadecatrienil] ácido 

salicílico (Figura 21), conhecido como ácido anacárdico trieno (CESLA et al., 

2006). Esta substância foi isolada a partir do extrato obtido do líquido da casca 

da castanha. Os ácidos anacárdicos estão presentes em maior proporção no 

LCC, porém também são encontradas no pedúnculo do cajueiro (TREVISAN et 

al., 2006). Esta substância já foi relatada e isolada na Pistacia vera, outra 

espécie da mesma família Anacardiaceae (ERSAN et al., 2016).  

 

Figura 21: Estrutura química da amostra AAC2 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

  

A elucidação estrutural do composto AAC4 foi confirmada pelo espectro 

de massas permitiu a completa identificação.  A partir da busca na literatura e 

em bases de dados foi possível confirmar que pico do íon molecular com m/z 

343.18 trata-se do ácido anacárdico trieno (PHILIP et al., 2008).  

 

Figura 22: Espectro de EM/EM de AAC2 (m/z 341.18) obtido no modo negativo 
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5.4.2 Análise estrutural AAC3 

 

A substância AAC3 foi isolada a partir da mesma metodologia 

empregada para o isolamento da amostra AAC2, sendo obtido 50,1 mg da 

substância pura, na forma de cristais esbranquiçados. Parte da amostra obtida 

no processo de isolamento foi destinada para a análise por RMN. 

Analisando o espectro de RMN de 1H pode-se observar que os sinais em 

‘δH 7,13, ‘δH 6,69 e δH 6,65 possuem um padrão de anel aromático 

trissubstituído, assim como observado na amostra anterior AAC2. A presença 

de um sinal em δH 0,85, apresentando-se como um tripleto, com integral de 3 e 

J=7,3 e um sinal em δH 1,31 integrando para 2H como um sexteto e J de 7,32 

com ausência do sinal em δH 4,9 indica a ausência de uma dupla terminal e a 

presença de uma cadeia saturada, um sistema CH2-CH3 terminal. Ainda do 

espectro de RMN de 1H pode ser observado um multipleto na região de δH 5,3, 

integrando para 4H, indicando a presença de 2 insaturações, diferentemente da 

substância anterior que possuía 3 insaturações.   

A partir do espectro de RMN de ¹³C-APT pode-se observar a presença 

de 22 sinais, sendo um destes um carbono com ligação sp2 δC 170,06, 

característico da presença de carbonila de ácido e 6 sinais sp2 referentes ao 

anel aromático (δC156,12, δC141,68, δC130,91, δC128, δC120,5, δC113,52), 4 

carbonos de carbono sp² olefínicos (δC 127,7, 128 e 129,64,129, 7) e 12 

carbonos sp3 que conclui a elucidação estrutural da cadeia terpênica. Com 

base no espectro de correlação foi possível indicar a sequência de hidrogênios 

e carbonos da molécula. 
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Figura 23 -  Espectro de RMN de ¹H de AAC3 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 24 -  Espectro de RMN de ¹³C APT de AAC3 (DMSO-d6; 400 MHz) 

  

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 25 -  Espectro de COSY de AAC3 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 26 -  Espectro de HMBC de AAC3 (DMSO-d6; 400 MHz) 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Figura 27 - Espectro de HSQC de AAC3 (DMSO-d6; 400 MHz)  

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 10- Valores de deslocamentos químicos observados nos espectros de 

¹H e APT para AAC3 em DMSO- d6. 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

AAC3 
Alvarenga et al. 

(2016) 
Morais et al. (2017) Omanakuttan 

et al. (2012) 

C δC δH (mult., J in 
Hz) 

δC δH δh δC δH 

COOH 170.04  -  175,1 - - - 

1 128,00 - - - - 163,81 - 

2 156,04 - (OH) 6,75 163 - 116,08 - 

3 113.52 6,72 (dd, 0.8; 8)  6,84 115,6 - 147,88 6,72 

4 130.91 7.15 (1 H, d, J: 
8,0; 7.6) 

7,5 134,9 6,75 122,92 7,3 

5 120.59  6.69 (dd, 0.8;8) 
1.98 (m) Hβ 

 

- 122,6 7,36 135,51 6,87 

6 141.64 - - 147,4 6,66 116 - 

1’ 34.17 2.61 (m) 2,95 36,4 2,98 36,65 1,6 

2’ 29,91 1.5 (t, 7,3) 1,57 
 

32 1,57 32,21 1.3 

3’ 22.58 1.25 (m) 1,31 29,8 1,25-
1,43 

29,98-29,47 1.3 

4’ 25.56 1.25 (m) 1,31 29,7 1,25-
1,43 

29,98-29,47 1.3 

5’ 27.24 1.25 (m) 1,31 29,6 1,25-
1,43 

29,98-29,47 1.3 

6’ 29.30 1.25 (m) 1,31 29,4 1,25-
1,43 

29,98-29,47 1.3 

7’ 26.6 2.03 (m)  - 27,2 2,04 27,45 3 

8’ 128.00 5.34 (m)  5,35 130,1 5,32-
5,43 

130,36 5,3 

9’ 129.7 5.32 (m) 5,35 129,9 5,32-
5,43 

130,16 5,3 

10’ 25.3 2.7 (m)  2,77 25,6 2,78 25,88 2,77 

11’ 129.7 5.3 (m) 5,35 128,1 5,32-
5,43 

128,41 5,3 

12’ 127.7 5.31 (m) 5,35 127,4 5,32-
5,43 

128,26 5,3 

13’ 28.00 2.01 (m) 2,04 29,3 2,04 32,21 - 

14’ 22.36 1.31 (m) 1,31 22,8 1,25-
1,43 

23,01 - 

15’ 13.59 0.85 (m) 0,90 13,5 0,91 13,99 0,9 
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A análise dos espectros somado ao espectro de massas apresentado na 

figura 28, em comparação com os dados da literatura, permitiu a identificação 

do AAC3 como 6-[8(Z),11(Z),14-pentadecatrienil] ácido salicílico (Figura 15). 

 

Figura 28: Estrutura química da amostra AAC3 

 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Figura 29:  Principais Correlações de HMBC observadas para AAC3 

 

  

 

A elucidação estrutural do composto AAC3 foi confirmada pelo espectro 

de massas permitiu a completa identificação. A amostra AAC3 foi submetida 

para análise por CLAE-EM e apresentou pico de maior massa em m/z 343,18 

[M-H]-, valores condizentes para a molécula proposta (OMANAKUTTAN et al., 

2012; ALVARENGA et al., 2016; MORAIS et al., 2017).  
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Figura 30: Espectro de EM/EM de AAC3 (m/z 343.18) obtido no modo negativo 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

5.4.3 Análise estrutural AAC4 

 

Após a análise por CLAE-DAD a substância AAC4 apresentou um pico 

com dois máximos de absorção no espectro de UV (UV max.: 240 e 312 nm) 

característico de um ácido fenólico (BEEK, WINTERMANS, 2001).  

Esta substância foi submetida a análise por ressonância magnética 

nuclear como sendo possível atribuir os deslocamentos químicos para cada 

carbono e hidrogênio. O espectro de RMN de 1H do composto AAC4 mostrou, 

na região de campo baixo, sinais característicos de anel aromático 

trissubstituído, assim como visualizado nas amostras AAC2 e AAC3 na região 

em δ 7,14, δ 6,8 δ 6,66 (Figura 23; Tabela 8). A presença do sinal em δ 0,85 na 

região mais blindada como um tripleto, com integral de 3 e J=7,3 e um sinal em 

δ 1,26 como um multipleto integrando para 16 H, indica a ausência de uma 

dupla terminal e a presença de um sistema CH2-CH3 terminal (MORAIS et al., 

2017). O sinal em 5,31 com integral de 2H como um multipleto indica a 

presença de apenas uma instauração na cadeia terpênica, diferentemente das 

duas substâncias anteriores que possuía 2 e 3 insaturações.  

O valor do deslocamento químico de RMN de APT para o sinal 

correspondente a carbonila, de δ171,04 nos confirma a presença do ácido 

carboxílico na estrutura. Pode-se observar a presença de 6 sinais sp2 

referentes ao anel aromático (δC156,66, δC141,98, δC130,91, δC130, δC120,89, 
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δC114,05), 2 carbonos de carbono sp² olefínicos (δC 130,08, 130,08) e 12 

carbonos sp3 que conclui a elucidação estrutural da cadeia terpênica.  

A partir do espectro de correlação COSY foi estabelecido a sequência de 

carbonos e hidrogênios da molécula e observar ainda os acoplamentos alílicos 

cis e trans característicos de hidrogênios próximos a carbonos sp2 em cadeia 

terpênica. No espectro de HMBC foi possível observar as correlações de longa 

distância entre o hidrogênio e carbono. A correlaçâo do hidrogênio δH 6,72 (H-

3) e 6,68 (H-5) com o sinal de carbono em δC 141,98, permitiu atribuir este 

sinal para o carbono 6. Já a correlaçâo do hidrogênio δH 7,14 (H-4) com o sinal 

de carbono em δC 130,98, identificou este sinal para o carbono 2. 

Na análise por CLAE-EM, a substância AAC4 apresentou pico de maior 

massa em m/z 345,19 [M-H]-, dados condizentes com valores relatados na 

literatura para a molécula proposta (BEEK, WINTERMANS, 2001).  

 

Figura 31 -  Espectro de EM/EM de AAC4 (m/z 345,18) obtido no modo 

negativo 
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Figura 32 -  Espectro de RMN de ¹H de AAC4 (DMSO-d6; 400 MHz) 
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Figura 33 -  Espectro de RMN de ¹³C APT de AAC4 (DMSO-d6; 400 MHz) 
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Figura 34 -  Espectro de COSY de AAC4 (DMSO-d6; 400 MHz) 
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Figura 35 -  Espectro de HSQC de AAC4 (DMSO-d6; 400 MHz) 
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 Figura 36 -  Espectro de HSQC de AAC4 (DMSO-d6; 400 MHz)  
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Tabela 11: Valores de deslocamentos químicos observados nos espectros de 

RMN ¹H e APT para AAC4 em DMSO-d6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAC4 
Beek, 

Wintermans et 
al. (2001) 

Omanakuttan 
et al. (2012) 

C δC δH (mult., J in 
Hz) 

δH δC δH 

COOH 171.04  - - 176,4 - 

1 130,00 - - 110,4 - 

2 156,66 - (OH) - 163,6 - 

3 114.05 6,72 (dd, 0.8; 8)  6,86 115,9 6,72 

4 130.91 7.14 (3 H, d, J: 
8,1; 7.7) 

7,35 135,5 7,3 

5 120.89  6.68 (dd, 0.8;8) 
1.98 (m) Hβ 

 

6,76 122,8 6,87 

6 141.98 - - 147,9 - 

1’ 34.11 2.62 (m) 2,97 36,5 1,6 

2’ 29,91 1.53 (t, 7,3) 1,59 29,9 1,2 

3’ 28.71 1.26 (m) 1,27 29,8 1,2 

4’ 28.99 1.26 (m) 1,27 29,6 1,2 

5’ 29.14 1.26 (m) 1,27 29,5 1,2 

6’ 29.44 1.26 (m) 1,27 29,4 1,2 

7’ 26.6 2.03 (m)  2,00 29,3 3,0 

8’ 130.08 5.31 (m)  5,33 130,0 5,3 

9’ 130.08 5.31 (m) 5,33 129,9 5,3 

10’ 29.55 2.03 (m)  2,00 29,0 1,2 

11’ 31.49 1.26 (m) 1,27 32,0 1,2 

12’ 31.57 1.26 (m) 1,27 31,8 1,2 

13’ 34.03 1.26 (m) 1,27 27,2 1,2 

14’ 22.56 1.26 (m) 1,27 22,4 1,2 

15’ 14.28 0.85 (m) 0,88 14 0,89 
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A análise de todos os espectros em conjunto, somado ao espectro de 

massas apresentado na figura 28, em comparação com os dados da literatura, 

permitiu a identificação do AAC3 como, 6-[8(Z)-pentadecenil] ácido salicílico 

(Figura 36), 

 

Figura 37:  Principais Correlações de HMBC observadas para AAC4 

 

 

 

 

5.5 Estudo Farmacológico 

 

Inicialmente foi realizado um teste de toxicidade aguda e subcrônica com 

o extrato M3. Posteriormente, o efeito anti-inflamatório do extrato M3 foi 

avaliado, para isso utilizou-se um modelo de bolsa de ar em camundondos 

para avaliar a migração de células relacionadas à inflamação, níveis de 

citocinas e atividade MPO no exsudado produzido. Na sequência, foi avaliado o 

potencial anti-inflamatório em modelos de artrite aguda e crônica.  

5.5.1 Avaliação da Toxicidade Oral in vivo  

5.5.1.1 Efeito do extrato M3 na Toxicidade Oral em Dose Única  

 

O teste de toxicidade oral de dose limite do extrato M3 foi realizado de 

acordo com o protocolo da OECD 423. Neste ensaio foram administradas 4 

doses (5, 50, 300 e 2000 mg/kg) iniciando com a menor dose. Os animais 

foram observados durante 24 horas e à medida que não apresentavam morte 

ou sinais de toxicidade foi testada a dose maior seguinte. Nas primeiras horas 

após a administração do extrato não foi visto nenhuma alteração 
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comportamental que indicasse algum sinal de toxicidade perdurando até o fim 

do experimento.  

Os animais foram avaliados quanto ao peso corporal durante o período 

de 14 dias a fim de verificar se o extrato administrado provoca alguma perda de 

peso. No entanto os animais não apresentaram uma alteração significativa na 

massa corpórea. Estes resultados estão de acordo com os preconizados pela 

OECD (2001), no qual o animal não deve apresentar uma mudança da massa 

corpórea maior do 20% do peso médio inicial. No estudo de Harlita et al (2015). 

foi avaliado a toxicidade aguda do extrato etanólico de A. occidentale e 

observaram que os extratos nas doses de 2,5, 25. 250 e 2500 mg/kg não 

provocaram perda de peso nos animais. 

Os primeiros sinais de toxicidade provocados pela administração de 

alguma substância são identificados pelos níveis plasmáticos alterados de AST 

e ALT, que são importantes biomarcadores para avaliar a função hepática. 

Estas transaminases são frequentemente utilizadas na prática clínica para 

verificar possíveis danos hepáticos, entretanto, a transaminase AST é 

encontrada além dos rins no coração, músculo esquelético, pulmão e cérebro, 

não sendo um indicador específico para o dano hepático ao contrário do ALT, 

que se encontra principalmente no fígado (AL-BUSAFI, HILZENRAT, 2013). O 

tratamento com o extrato M3 manteve os níveis séricos das duas 

transaminases dentro dos parâmetros de normalidade quando comparados 

com o grupo salina, indicando que não houve nenhum dano hepático. Os níveis 

bioquímicos de creatinina e uréia não apresentaram alterações significativas 

quando comparado com o grupo controle (tabela 12).  

 

Tabela 12: Efeito do extrato M3 (2000 mg / kg) na Toxicidade Oral aguda em 
ratos: Parâmetros bioquímicos   
. 

Dosagens Salina Veículo 2000 mg/kg 

COL 68 (± 9,16) 69,2 (± 12,02) 63,4 (± 7,26) 

AST 154 (± 11,31) 137 (± 6,55) 155,4 (± 10,11) 

ALT 75 (± 10,99) 76,6 (± 20,08) 68,8 (± 10,94) 

ALB 2,82 (± 0,22) 2,866 (± 0,14) 2,674 (± 0,12) 

P.T 6,23 (± 0,39) 6,376 (± 0,26) 6,414 (± 0,35) 
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URE 59,83 (± 13,71)  46,8 (± 8,49) 39 (± 8,15) * 

CRE 0,53 (± 0,03) 0,47 (± 0,14) 0,39 (± 0,16) 

A.C. 0,79 (± 0,26) 0,638 (± 0,13) 0,65 (± 0,14) 

TRIG 33,5 (± 8,78) 27,4 (± 6,06) 29,2 (± 6,53) 

 

Fonte: Valores expressos em média ± desvio padrão. COL: colesterol; AST: aspartato 

aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; ALB: albumina; P.T.: proteína total; URE: 

uréia; CRE: creatinina; A.C.: ácido úrico; TRIG: triglicerídeos. 

 

As concentrações médias de hemoglobina e hematócrito mostraram 

valores normais nos animais submetidos a dose superior a 2000 mg/kg (tabela 

13) do extrato do pseudofruto Konan et al. (2006) observaram valores alterados 

destes dois parâmetros em doses superiores a 2000 mg/kg do extrato 

hexânico. Entretanto, foram observados valores consideravelmente elevados 

para linfócitos e plaquetas em comparação com o grupo controle. Estes 

resultados corroboram com os achados de Carvalho et al. (2011).  

 
Tabela 13: Efeito do extrato M3 (2000 mg / kg) na  Toxicidade Oral aguda em 
ratos: Parâmetros hematológicos.  
 

Dosagens Salina Veículo 2000 mg/kg 

HBT 41,65 (± 1,31) * 41,13 (± 1,69) 38,26 (± 0,65) * 

HB 14,17 (± 0,45) * 13,9 (± 0,17) 13,33 (± 0,25) * 

HE 7,85 (± 0,26) 7,81 (± 0,31) 7,08 (± 0,35) 

VCM 53 (± 0) 52,66 (± 0,57) 54 (± 2) 

HCM 18,12 (± 0,48) 17,83 (± 0,45) 18,9 (± 1,35) 

CHCM 34,1 (± 0,92) 33,86 (± 0,95) 34,9 (± 1,25) 

RDW 13,95 (± 1,02) 13,13 (± 0,75) 13,6 (± 0,43) 

PLT 634,5 (± 242,86) 480 (± 306,31) 738 (± 72,02) 

LEU 7050 (± 212,13) 3750 (± 353,74) 5350 (± 70,31) 

GRA 0,21 (± 0,09) 23,73 (± 20,45) 25,1 (± 5,23) 

LIN 56,7 (± 2,26) 49,9 (± 1,13) 57,9 (± 0,42) 

MON 15,33 (±2,54) 14,46 (± 3,67) 14,76 (± 1,90) 

Fonte: Valores expressos em média ± desvio padrão. HBT: hemoglobina total; HB: 

hemoglobina; HE: hemácias; VCM: volume corpuscular média; HCM: hemoglobina corpuscular 
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media; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular media; RDW: índice de anisocilose; 

PLT: plaquetas; LEU: leucócitos; GRA: granulócitos; LIN: linfócitos; MON: monócitos 

 

 Melo e cols. (2004) ao avaliar o efeito do extrato das cascas do caule de 

A. occidentale verificaram que esta amostra aumentou os níveis séricos de 

AST e ALT 14 dias após administrarem uma dose de 5 g/kg, entretanto 

observaram que 21 dias depois os níveis destes biomarcadores estavam 

normais. Carvalho et al. (2011) também observaram uma leve alteração das 

transaminases na dose de 2 g/kg. Vale destacar que o método utilizado para 

obtenção do extrato M3 é divergente do que é geralmente utilizado para a 

aquisição deste extrato (Paramashivappa et al., 2002). 

 Os ensaios de toxicidade tem como objetivo assegurar o uso clínico de 

determinada substância ou produto com grande potencial farmacológico, sendo 

recomendado, inicialmente, a realização destes testes em animais 

(PARASUMAN, 2011). Nesse estudo mostrou-se que a dose letal mínima do 

extrato M3 é maior que 2000 mg/kg, visto que nenhum animal morreu após a 

administração da amostra. Carvalho e cols. (2011) avaliaram a toxicidade 

aguda do extrato hexânico do óleo da casca da castanha de A. occidentale em 

camundongo fêmea e verificaram que nenhum animal após a administração da 

dose de 2000 mg/kg, corroborando com os resultados do presente estudo. No 

trabalho de Konan, Bachi (2007), ao avaliarem a toxicidade do extrato 

hidroetanólico do caju em ratos Wistar, encontraram estes mesmos valores 

para a dose letal.  

A avaliação do peso dos órgãos é um parâmetro frequentemente 

utilizado nos estudos de toxicidade para verificar se houve alguma alteração 

nos órgãos, bem como para confirmar os achados das análises bioquímicas e 

hematológicas (PARASURAMAN, 2011). As análises dos pesos dos órgãos 

(figura 38) indicaram pesos normais, sem quaisquer sinais de lesão. Os 

animais submetidos ao ensaio de toxicidade não apresentaram uma diferença 

significativa dos pesos dos órgãos. Os resultados indicaram que o extrato M3, 

veículo ou solução salina não provocaram qualquer alteração nos órgãos.  
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Figura 38 – Efeito do extrato M3 (2000 mg / kg) na Toxicidade Oral aguda em 

ratos 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

5.5.1.2 Efeito do extrato M3 na Toxicidade Oral em Doses Repetidas (28 dias) 
 

No ensaio de toxicidade aguda em dose única não foi observado 

nenhum sinal de toxicidade, de acordo com os parâmetros analisados, assim 

foi realizado um teste de toxicidade oral em doses repetidas baseado no 



94 
 

protocolo da OECD 407. Para este teste foram escolhidas as duas maiores 

doses testadas nos modelos de artrite aguda e crônica. Durante o período do 

experimento os animais foram avaliados quanto a alteração comportamental. A 

administração em doses repetidas não provocou qualquer alteração 

comportamental, bem como nos pelos, pele e mucosa. 

No tocante sobre a sobrevivência, no decorrer do ensaio de toxicidade 

nenhum dos animais do grupo controle ou que receberam o extrato foi a óbito. 

Carvalho e cols. (2011) avaliaram o efeito subcrônico em camundongo do 

extrato hexânico das cascas da castanha de A. occidentale e observaram que 

a dose letal para administração repetida é superior a 1000 mg/kg, visto que 

nesta quantidade nenhum animal morreu.   

  Durante o período do experimento os animais sobreviventes foram 

avaliados frequentemente em relação ao ganho de peso corporal e não 

apresentaram uma perda de peso ponderal, já que não houve uma diferença 

significativamente estatística entre o grupo controle dos que receberam o 

extrato. Melo et al. (2006) investigaram os efeitos subcrônicos do extrato bruto 

da casca do caule de A. occidentale, na dose de 124 mg/kg, via oral, em cães e 

quando comparados com o grupo controle, não foi observado nenhuma 

alteração de perda de peso significativa.  

Com relação aos parâmetros hematológicos, os animais que receberam 

as duas doses do extrato não apresentaram uma alteração significativa (tabela 

14) comparando com os valores obtidos do grupo controle negativo.  

 

Tabela 14: Efeito do extrato M3 na Toxicidade Oral subcrônica aguda em ratos: 

Parâmetros hematológicos   

 

Dosagens Salina Veículo 50 mg/kg 100 mg/Kg 

HBT 37,8 (± 2,92) 38,13 (± 0,15) 37,03 (± 2,23) 37,925 (± 3,36) 

HB 13,47 (± 1,17) 13,43 (± 0,32) 12,96 (± 0,45) 13,2 (± 0,94) 

HE 7,01 (± 0,35) 6,80 (± 0,17) 6,92 (± 0,34) 7,1325 (± 0,53) 

VCM 53 (±1,82) 56,33 (± 1,52) 53,33 (± 2,08) 53 (± 1,63) 

HCM 19,2 (± 0,86) 19,33 (± 0,63) 18,76 (± 0,28) 18,475 (± 0,58) 

CHCM 36,12 (± 0,86) 35,2 (± 0,91) 35,06 (± 1,10) 34,85 (± 1,55) 



95 
 

RDW 13,65 (± 0,25) 14,4 (± 0,78) 13,6 (± 1,41) 13,95 (± 0,79) 

PLT 637,5 (± 3,54) 615,33 (± 2,82) 615,15 (± 2,82) 547 (± 13,85) 

LEU 3333 (±152,75) 3283,4 (± 824,98) 3350,66 (± 70,1) 3400 (± 565,69) 

GRA 36 (± 0,06) 34,16 (± 14,19) 36,23 (± 2,37) 34,86 (± 7,22) 

LIN 55,5 (± 4,49) 43,72 (± 38,44) 55,6 (± 3,70) 54,75 (± 9,02) 

MON 7,75 (± 3,14) 4,72 (± 4,03) 8,16 (± 1,45) 6,975 (± 1,66) 

Fonte: Valores expressos em média ± desvio padrão. HBT: hemoglobin total; HB: hemoglobina; 

HE: hemácias; VCM: volume corpuscular média; HCM: hemoglobina corpuscular media; 

CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular media; RDW: índice de anisocilose; PLT: 

plaquetas; LEU: leucócitos; GRA: granulócitos; LIN: linfócitos; MON: monócitos 

 

As análises bioquímicas apresentaram em geral níveis relativamente 

normais. Os níveis séricos das transaminases, uréia e creatinina, por exemplo, 

mantiveram-se dentro da normalidade quando comparados com o grupo 

controle negativo (tabela 15). Quando analisados apenas por grupos de 

tratamento foi observado um leve aumento das transaminases no grupo que 

recebeu 100 mg/kg. No entanto, já nos parâmetros referentes a avaliação da 

função renal não foi observada uma alteração significativa. No estudo realizado 

por Konan (2006) foi investigado o efeito subcrônico do extrato hidroetanólico 

do caju em ratos e não foi observada alteração nos parâmetros de AST e ALT 

nas doses de 400, 700 e 600 mg/kg.  

 

Tabela 15: Parâmetros bioquímicos da avaliação da toxicidade subcrônica do 

extrato M3 em ratas fêmeas. 

Dosagens Salina Veículo 50 mg/kg 100 mg/kg 

COL 73.5 (± 17.17) 75.75 (± 6.84)  66.75 (± 6.5)  70.6 (± 11.45) 

AST 168,5 (± 2.12) 170 (± 6.92) 152.33 (± 17.03) 133 (± 6.89) 

ALT 52.75 (± 11.31) 50.75 (± 7.80) 58.25 (± 5.5) 65.2 (± 15.91) 

ALB 2.99 (± 0.05) 2.9175 (± 2.77) 2.86 (± 0.09) 2.924 (± 0.26) 

P.T 6.085 (± 0.45) 6.3875 (± 0.35) 6.2225 (± 0.24) 6.238 (± 0.45) 

URE 53.75 (± 10.53) 41.25 (± 9.42) 48.75 (± 7.97) 47.2 (± 5.06) 

CRE 0.5525 (± 0.09) 0.3675 (± 0.04) 0.3825 (± 0.10) 0.386 (± 0.10) 

A.C. 0.995 (± 0.42) 1.3025 (± 0.33) 1.0775 (± 0.23) 1000 (± 0.30) 
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Fonte: Valores expressos em média ± desvio padrão. GLI: glicose; COL: colesterol; AST: 

aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; ALB: albumina; P.T.: proteína total; 

URE: uréia; CRE: creatinina; A.C.: ácido úrico; TRIG: triglicerídeos. 

 

Com relação ao peso dos órgãos, não foi observada uma alteração 

significa na perda de peso nos grupos que receberam as duas doses mais 

elevadas, bem como no grupo salina e veículo. 

 

Figura 39 – Efeito do extrato M3 (50, 100 mg /kg) na avaliação da  toxicidade 

oral subcrônica aguda em ratos. 

 

 

TRIG 37.25 (± 2.87) 29.5 (± 3.87) 28.5 (± 6.24) 33.4 (± 3.71) 
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Fonte: Autoria Própr 

 Portanto, com base nas análises realizadas, podemos inferir que a 

administração do extrato M3 por 28 dias nas doses de 50 e 100 mg/kg não 

causa qualquer dano toxicológico. 

 

5.6 Ensaio da atividade anti-inflamatória aguda  

 

Nos dois modelos o processo inflamatório agudo foi induzido pelo 

mesmo agente flogístico, zimosam. 

 

5.6.1 Bolsa de ar induzida por zimosam 

 

O modelo de bolsa de ar foi utilizado neste trabalho para avaliar os 

efeitos anti-inflamatórios na fase aguda. Neste modelo a inoculação do 

zimosam na bolsa de ar produzida no dorso do animal reproduz os aspectos da 

membrana sinovial, assemelhando-se ao modelo de artrite induzida na região 

intra-articular (ROSS et al., 2017). 

Diante disso, o número de leucócitos no exsudato inflamatórios do grupo   

pré-tratado com solução salina e injeção subcutânea de zimosam aumentou 7 

vezes do que no grupo controle (7.600 x106/ml) enquanto que o pré-tratamento 

com o extrato M3 nas doses de 25, 50 e 100 mg / kg diminuiu 

significativamente (ρ<0,001) a migração de leucócitos em comparação com o 

grupo zimosam (Figura 40). A dexametasona, utilizado como fármaco padrão, 

reduziu significativamente (ρ<0,001) o influxo leucocitário no modelo de bolsa 

de ar induzido por zimosam.  
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 Figura 40: Efeito do extrato M3 sobre a migração leucocitária no modelo de 

bolsa de ar induzida por zimosam 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. Efeito do extrato M3 sobre a migração leucocitária no modelo de bolsa 

de ar induzido por zimosam. Os camundongos Swiss foram tratados por via oral com solução 

salina, veículo extrato M3 nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg e dexametasona (2 mg/kg). A 

solução de zimosam (1 mg/ml) ou solução salina (1 ml) foi injetada na bolsa de ar dos animais. 

A contagem de leucócitos foi realizada utilizando uma câmara de Neubauer (A) e as 

subpopulações celulares que contêm células mononucleares (B) e polimorfonucleares (C) 

foram determinadas com base na contagem de 100 células usando um hemocitómetro. Cada 

coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam os 

erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em comparação com o grupo 

zimosam (barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (2 mg / kg).  

 

Os granulócitos polimorfonucleares (PMN) são os leucócitos mais 

abundantes em seres humanos e são as primeiras células a chegar no local da 
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inflamação (OH, SIANO, DIAMOND, 2008). Quando ativadas, as células PMN 

liberam espécies reativas de oxigênio e mediadores de degradação tecidual 

proteolítica colaborando para o estresse oxidativo, por conseguinte, inflamação 

e lesão endotelial (KRISTAL et al., 1998; KRISTAL et al., 1999). As células MN 

consistem em monócitos e linfócitos e, ao contrário das PMN, são 

predominantes na fase crônica, isto porque as MN também atuam na promoção 

da síntese de colágeno (METWALI et al., 1996). Para as células MN e PMN, 

observou-se inibição para todos os grupos tratados com o extrato M3. O extrato 

M3 nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg suprimiu significativamente a migração de 

células mononucleares e polimorfonucleares induzidos pela injeção de 

zimosam, com porcentagens de inibição de 64, 47 e 61 % e 77, 60 e 65%, 

respectivamente (Figura 40.B, 40.C).  

O ensaio para avaliar a atividade da Mieloperoxidase (MPO) constitui um 

parâmetro importante nos estudos que investigam a atividade anti-inflamatória 

de uma substância, pois avalia de forma indireta a migração leucócitos para o 

local da inflamação (TARRANT, PATEL, 2006). Em condições estáveis, o MPO 

está contido nos grânulos azurófilos de neutrófilos, entretanto quando os 

neutrófilos sofrem algum tipo de estímulo o MPO é liberado para o meio 

extracelular. Os seus níveis podem ser facilmente alterados em diversas 

patologias, tais como na artrite (STAMP et al., 2012).  Assim como observado 

na migração leucocitária no modelo de bolsa de ar, o grupo com administração 

via oral do veículo e subcutânea do zimosam, apresentaram um aumento no 

nível de mieloperoxidase após seis horas da inflamação. Os animais pré-

tratados com as três doses do extrato M3, bem como com a dexametasona, 

mostraram uma redução significativa nos níveis de mieloperoxidase. 
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Figura 41: Efeito do extrato M3 nos níveis de mieloperoxidase na bolsa de ar 

induzida por zimosam. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) na atividade da Mieloperoxidade (MPO) no modelo de bolsa de ar induzida por 

Zimosam. Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas 

verticais indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em 

comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: 

dexametasona (2 mg / kg). 

 

A peroxidação lipídica é um fator comumente relacionado com o 

estresse oxidativo e tem sido descrita como um fator contribuinte para uma 

série de doenças crônico degenerativas (MOSELHY et al., 2013). O processo 

de peroxidação gera uma gama de produtos de oxidação, sendo os 

hidroperóxidos os produtos primários da lipoperoxidação. O malonaldeído é um 

produto final gerado por processos enzimáticos, gerado durante os processos 

da biossíntese do tromboxano, e não enzimáticos, por peroxidação lipídica 

(GRIESSER et al., 2009; TSIKAS et al., 2012; AYALA, MUÑOZ, SANDRO et 

al., 2014). Diante disso, pode-se sugerir que o extrato M3 possui compostos 

capazes de reduzir a peroxidação lipídica, este fato é reforçado pelo resultado 

obtido a partir da avaliação da MDA, pois foi possível que seus níveis 

reduziram significativamente com o a administração do extrato nas três doses 

quando comparado com o grupo zimosam (figura 41). 
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Figura 42 Efeito do extrato M3 nos níveis de malonaldeído na bolsa de ar 

induzida por Zimosam. 

 

 

Fonte: Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) 

nos níveis de MDA no modelo de bolsa de ar com Zimosam. Cada coluna representa a média 

dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p 

<0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: 

solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (2 mg / kg).  

 

O trabalho desenvolvido por Almada (2013) avaliou os efeitos do extrato 

etanólico do óleo da casca de A. occidentale na peroxidação lipídica. Os 

autores observaram que o tratamento com 300 mg/kg do extrato após a 

ingestão aguda de paracetamol (500 mg) reduziu significativamente os níveis 

de MDA quando comparado com o grupo que recebeu apenas o fármaco. Vale 

destacar que os resultados foram equiparados aos valores de MDA do controle 

negativo.  

O estresse oxidativo é definido como o desequilíbrio entre o balanço 

oxidativo e antioxidante (SIES, 1998). A glutationa ao ser reduzida (GSH) é 

predominantemente a primeira defesa antioxidante intracelular contra os 

produtos tóxicos de oxigênio. Após a exposição da GSH ao agente oxidante, 

como as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, ocorre sua oxidação à 

sua forma oxidada (GSSG), cuja reação é catalisada pela GPx. A recuperação 

da GSSG é feita pela enzima glutationa redutase (GSHred), na presença de 

NADPH, constituindo um ciclo redox essencial para manutenção da integridade 

do sistema protetor celular (WANG; BALLATORI, 1998). Os grupos sulfidrílicos 

não proteicos (NPSH) o resultado indicou que houve uma redução considerável 
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dos níveis de NPSH no grupo controle positivo, contudo observou-se um nível 

significativamente alto de NPSH nos animais que receberam a dose de 25 

mg/kg (ρ<0,01) do extrato M3 (Figura 43). O método utilizado determina o valor 

total de NPSH. Entretanto, o GSH é o NPSH em maior quantidade mais 

abundante no tecido, desta forma a dosagem de NPSH é um método indireto 

de estimar os valores de GSH (MANNA et al., 2011). 

 

Figura 43 Efeito do extrato M3 nos níveis de grupos sulfidrílicos não proteicos 

na bolsa de ar induzida por Zimosam. 

 

Fonte: Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) 

nos níveis de NPSH no modelo de bolsa de ar com Zimosam. Cada coluna representa a média 

dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p 

<0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: 

solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (2 mg / kg).  

 

A patogênese da artrite é regida por uma série de eventos inflamatórios, 

em condições de um intenso processo inflamatório existe uma forte correlação 

que os níveis de proteínas estão elevados (JORGENSEN et al., 2008). As 

concentrações destas proteínas variam sob influência de algumas citocinas que 

estão envolvidas na AR, tais como TNF-α, IL-1 e IL-6 (JAIN, GAUTAM, 

NASEEM, 2011). Tendo em vista que os mediadores inflamatórios possuem 

um papel primordial no processo inflamatório, foi investigado o efeito do extrato 

M3 sobre a concentração da citocina IL-1β no modelo de bolsa de ar induzido 

por zimosam.  Os resultados indicaram que o pré-tratatamento com diferentes 

doses do extrato M3 (25, 50 e 100 mg / kg) mostraram uma redução 

significativa nos níveis de proteínas totais. Os animais que receberam apenas 



103 
 

solução salina via oral e a inoculação subcutânea de zimosam tiveram um 

aumento significativo da concentração de IL-1β quando comparado com o 

controle negativo. O pré-tratamento do extrato M3 nas concentrações de 25, 50 

e 100 mg/kg provocou supressão significativa nos níveis de IL-1β (ρ<0,05, 

ρ<0,01) (figura 44).      

 

Figura 44: Efeito do extrato M3 nos níveis de proteínas e citocina IL-1β na 

bolsa de ar induzida por zimosam 

 

 

Fonte: Autoria Própria. Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) nos níveis de proteínas e IL- β no modelo de bolsa de ar com Zimosam em 

camundongos Swiss. Os exsudados foram coletados para a determinação de proteínas totais 

usando (A) e interleucina (IL) -1β (B). Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos 

animais e as linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p 

<0,05 em comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e 

Dex: dexametasona (2 mg / kg).  

 

Quando administrado in vivo, o zimosam induz um aumento da defesa 

imunológica por meio da ativação da via alternativa do sistema complemento e 

desencadeia, posteriormente, uma resposta inflamatória com recrutamento de 

leucócitos (FRASNELLI et al., 2002). A migração leucocitária para os sítios de 

inflamação é um processo complexo e de várias etapas, iniciando com a 

captura de leucócitos pelo endotélio, em seguida ativação e adesão dos 

leucócitos no endotélio (SPRINGER, 1994; TARRANT, PATEL, 2006). 

IL-1 é produzida intensamente por macrófagos, monócitos, fibroblastos e 

células dendríticas, mas também é expresso pelos linfócitos B, células NK e 
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células epiteliais. A síntese de IL-1 pode ser induzida por TNF-α, IFN-α, β, LPS, 

vírus e antígenos. Existem duas formas de IL-1: IL-1α e IL-1β (KOENDERS et 

al., 2005; HASHIZUME, MIHARA, 2011; TRUCHELET, MOSSALAYI, 

BONIFACE, 2013). Suas atividades são quase indistinguíveis. A IL-1β atua no 

hipotálamo, exercendo a função de pirógeno endógeno. A IL-1β está associada 

a várias doenças inflamatórias tais como artrite reumatóide, doenças 

inflamatórias intestinais, etc. A bolsa de ar de Zimosam é um modelo 

particularmente bom para avaliar a relação da inflamação e outros fatores 

como citocinas, prostaglandinas, etc (GAFFEN, 2009).  

Na literatura os ácidos anacárdicos são relatados por apresentarem 

ação anti-inflamatória. Estudos mostram que outras espécies pertencentes à 

família Anacardiaceae também possuem potencial anti-inflamatório (ORHAN et 

al., 2006). Estes efeitos possivelmente sejam em virtude da presença dos 

ácidos fenólicos presentes na amostra. Nos últimos anos diversos estudos 

avaliando o potencial dessas substâncias foram realizados. Isoladamente estes 

ácidos tiveram sua atividade comprovada, destacando sua ação anti-

inflamatória (SUNG et al., 2008; OMANAKUTTAN et al., 2012). 

O derivado vegetal M3 obtido da casca da castanha de A.occidentale 

testado neste estudo, é constituído por ácidos anacárdicos pertencentes à 

classe dos compostos fenólicos. Estas substâncias possuem na sua estrutura 

um grupo carboxila, cuja estrutura química é semelhante ao ácido 

acetilsalicílico (KUBO et al., 2005). Este fato confere a estes ácidos, 

substâncias com elevado potencial biológico, apresentando propriedades 

analgésicas, anti-inflamatórias entre outras já testadas in vivo e in vitro.  

O modelo de bolsa de ar de zimosam usados é bastante usado em 

estudos de inflamação aguda devido à facilidade em executá-lo e interpretar os 

resultados (RÊGO et al., 2016).  O modelo da bolsa de ar é muito utilizado para 

determinar os efeitos de agentes anti-artríticos, tendo em vista que o 

revestimento da bolsa de ar foi relatado para exibir uma semelhança histológica 

com as membranas sinoviais. Na pele, as alterações morfológicas típicas 

resultantes da inflamação induzida pela administração de zimosam incluem 

alterações na espessura da membrana da bolsa de ar constituída por infiltrado 

inflamatório disposto em faixa (KIM et al., 2017) (Figura 45.A)  
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 Figura 45: Efeito do extrato M3 sobre as alterações histopatológicas no 

modelo de bolsa de ar induzido por O modelo de bolsa de ar de zimosam 

usados é bastante usado em estudos de inflamação aguda devido à facilidade 

em executá-lo zimosam 

 

Fonte: Autoria Própria. Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) nas alterações histopatológicas no modelo de bolsa de ar induzido por Zimosam 

em camundongos Swiss. Controle negativo (A); Controle Positivo (B), Dexametasona (C), 25 

mg/kg (D), 50 mg/kg (E), 100 mg/kg (F)  

 

A membrana formada na bolsa de ar dos animais do grupo salino 

apresentou-se extensa e permeada por discretas células inflamatórias 

predominantemente polimorfonucleares. No grupo tratado com zimosam a 

membrana da bolsa de ar apresentou-se mais fina e condensada permeada por 

moderado infiltrado inflamatório quando comparado com o grupo salina (Figura 

45.B).  A espessura da membrana da bolsa de ar no grupo tratado com 

dexametasona apresenta quadro histológico semelhante ao grupo salina 

(Figura 45.C). Os animais tratados com o extrato M3 nas três doses aumentou 

a espessura da membrana da bolsa de ar de forma significativa, quando 

comparado com o controle positivo exibindo células inflamatórias dispersas 

pelo espécime (Figura 45.C.D.E).  

 

5.6.2 Efeito do extrato M3 na no modelo de artrite induzida por zimosam  
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A inflamação articular induzida pelo zimosam caracteriza-se pelo 

aumento da migração celular, exsudação plasmática e produção de citocinas 

inflamatórias para a cavidade do animal (GEGOUT et al., 1994; ROCHA et al., 

2004). Neste sentido, podemos observar que o pré-tratamento com solução 

salina e uma hora depois com administração intra-articular de zimosam 

apresentaram uma intensa permeabilidade vascular seguido de formação de 

edema.  

O influxo de leucócitos ocasionado pela inoculação do inflamógeno no 

espaço intra-articular no joelho foi seguida de um extravasamento articular que 

atingiu seu ápice 6 h após a indução. No nosso estudo, foi observado que os 

grupos tratados com o extrato M3 nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg tiveram 

uma redução significativa do edema articular, quando comparado com o grupo 

zimosam (Figura 46 A). Entretanto, apesar das 3 doses terem reduzido 

significativamente o edema articular, somente as doses de 50 e 100 mg/kg 

reduziram de forma significativa o influxo de leucócitos no espaço intra-articular 

(Figura 46 B). Os neutrófilos são responsáveis pela liberação de proteoglicanos 

e espécies reativas de oxigênio (EROS), que na AR provoca uma destruição 

tecidual e articular (SRIRANGAN, CHOY, 2010).  

 

Figura 46: Efeito do extrato M3 no diâmetro articular e número de leucócitos no 

modelo de artrite induzida por zimosam em ratos. 
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Fonte: Autoria própria. Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) no diâmetro articular (mm) e na migração leucocitária no modelo de artrite induzida 

por zimosam em ratos. Edema medido por paquímetro mm (A) e a contagem de leucócitos foi 

realizada em câmera de Neubauer. Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos 

animais e as linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p 

<0,05 em comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e 

Dcf: diclofenaco (5 mg / kg).  

 

Dentre os responsáveis pela formação do edema estão as 

prostaglandinas, prostanóides formados a partir do ácido araquidônico ou 

cicloxigenase e atuam no organismo como mediadores lipídicos autócrinos e 

parácrinos a fim de manter a homeostase no organismo (RICCIOTTI, 

FITZGERALD, 2012). As prostaglandinas 2 (PGE2) atuam na artrite reumatoide 

como mediadores lipídicos pró-inflamatórios, sendo uma das prostaglandinas 

mais presentes no líquido sinovial (FATTAHI, MIRSHAFIEY, 2012). Estas 

PGEs são produzidas a partir da COX-2, na qual é induzida a partir de 

estímulos inflamatórios, e são responsáveis por gerar edema e vermelhidão no 

local inflamado (DUBOIS et al., 1998). Com a diminuição do volume do edema 

articular no grupo pré-tratado com 50 e 100 mg/kg, podemos inferir que, 

possivelmente, houve uma redução dos níveis de PGE2 pela inibição da COX-

2, visto que há um estudo em que o ácido anacárdico em sua forma saturada já 

inibiu a enzima prostaglandina endoperoxido sintase (GRAZZINI et al., 1991). 

No trabalho desenvolvido por Morais et al. (2010), foi observado um 

potencial anti-inflamatório do extrato hexânico do óleo da casca da castanha de 

A. occidentale nas doses de 30 e 100 mg/kg na redução do granuloma induzido 

por pellet de algodão. Conforme observado no gráfico anterior, verificamos que 

os níveis do volume do edema foram menores nos animais tratados com a 

maior dose. Essa redução possivelmente esteja relacionada com a inibição da 

infiltração de neutrófilos (BHAT et al., 2007). 

A MPO é uma enzima amplamente expressa em neutrófilos e em menor 

grau, nos monócitos (VEEN, WINTHER, HEERINGA, 2009). Estudos 

comprovaram que a MPO está relacionada com a homeostase celular, 

combatendo contra patógenos intracelulares, no entanto quando liberada para 

o meio extracelular pode gerar danos aos tecidos (ZUR et al., 2011; ANDRADE 

et al., 2012). No caso da artrite, as primeiras células a migrarem para a 
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articulação são os neutrófilos, desta forma quando a atividade enzimática da 

MPO está reduzida há um menor dano tecidual (GARRIDO et al., 2004; 

POSADAS et al., 2004).  

Por outro lado, apenas as doses de 50 e 100 mg/kg reduziram os níveis 

de MPO no modelo de agudo de artrite (Figura 47). Deste modo, os resultados 

do presente estudo indicam que o extrato M3 pode atuar em ambos os 

modelos inibindo a enzima MPO, bem como o influxo leucocitário e por 

conseguinte, reduzir o dano tecidual. 

  

Figura 47 – Efeito da administração do extrato M3 na atividade da enzima 

mieloperoxidase na artrite induzida por zimosam 

 

Fonte: Autoria própria. Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) na atividade da Mieloperoxidade (MPO) no modelo de artrite aguda induzida por 

zimosam em ratos. Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as 

linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em 

comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg/mL) e Dcf: 

diclofenaco (5 mg/kg). 

 

Os efeitos antioxidantes do extrato obtido do óleo da casca de A. 

occidentale podem estar relacionados com o potencial de inibição de uma série 

de enzimas pró-oxidantes envolvidas no processo de produção das espécies 

de reativas de oxigênio (HA, KUBO, 2005; SUN et al., 2006). Além disso, estas 

substâncias atuam diretamente na quelação de íons metálicos e prevenção da 

geração de ânion superóxido (KUBO et al., 2006; TSUJIMOTO et al., 2007; 

MASUOKA, KUBO, 2004). Um trabalho realizado por Kubo e cols. (2006) 
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verificaram que cerca de 30 µl/ml do ácido anacárdico saturado inibiu em cerca 

de 82% a formação do ânion superóxido. 

 

5.7 Efeito do extrato M3 no modelo de artrite crônica Induzida por Completo 

Adjuvante de Freund 

 

A artrite crônica induzida por CFA em ratos é um modelo conveniente 

para estudar novas estratégias terapêutica para o tratamento da artrite 

humana. 

A atividade anti-inflamatória crônica do extrato M3 foi avaliada no 

modelo de artrite crônica induzida por completo adjuvante de freund (CFA) em 

ratos, é um modelo bastante conveniente para estudar novas estratégias 

terapêutica para o tratamento da artrite humana.  Como esperado, a inoculação 

de CFA e solução salina apresentou um aumento do edema na pata a partir do 

primeiro dia que persistiu até 28º dia. Por outro lado, o tratamento do extrato 

M3 nas doses 50 e 100 mg/kg diminuiu significativa do edema a partir do 7º dia 

de tratamento e continuou até o fim do experimento. Estes resultados foram 

semelhantes ao grupo tratado com o fármaco padrão na dose de 5 mg/kg. 

Como observado na figura 47, o tratamento com o extrato M3 a uma dose de 

25 mg/kg não apresentou uma redução significativa do volume do edema 

(Figura 48). Estes resultados sugerem que o pós-tratamento com o extrato nas 

duas maiores doses apresenta um considerável efeito anti-edematogênico.  

 

Figura 48: Efeito do pós-tratamento com o extrato M3 de A. occidentale no 

modelo de  edema na pata. 
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Fonte: Autoria Própria. Efeito do tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) no diâmetro articular no modelo de artrite crônica induzida por CFA em ratos. Cada 

coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam os 

erros padrão da média. *** p <0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em comparação com o grupo CFA 

(linha vermelha). Sal: solução salina (0,9 mg/mL) e Dex: dexametasona (5 mg / kg).  

 

O CFA é um inflamógeno conhecido pelas suas alterações locais. Este 

ensaio reproduz algumas características da artrite reumatoide em humanos, 

que inclui o edema articular, migração leucocitária e degradação osteoarticular 

(BUTLER et al., 1992; CAI et al., 2006).  O emprego deste modelo experimental 

na busca por novas terapias complementares contribuído para a descoberta de 

novas bases fisiológicas implícitas em experimentos com humanos, 

possibilitando desta forma a elucidação do mecanismo de ação com relação 

aos aspectos bioquímicos (LI et al., 2009; HUANG et al., 2008). 

Nos modelos experimentais de doença articular crônica, umas das 

formas para avaliar a progressão e a gravidade da doença é através de 

análises radiográficas. Na prática clínica, as técnicas radiográficas empregadas 

são ferramentas fundamentais, sendo um dos principais métodos utilizados 

para o diagnóstico e prognóstico de pacientes acometido com alguma doença 

osteoarticular (CHOI et al., 2011). Em virtude das alterações macroscópicas 

apresentadas nos animais, optou-se pela realização de exames radiológicos a 

fim de observar se o agente indutor foi capaz de gerar alguma alteração 

osteoarticular. Nos grupos que receberam o veículo ou foram tratados na dose 

de 25 mg/kg observou-se um considerável aumento de tecido mole em 

comparação aos grupos tratados com os extratos nas concentrações de 50 e 

100 mg/kg. Além da redução do edema, o tratamento foi capaz de prevenir as 

alterações osteoarticulares ocasionadas pelo agente indutor quando 

comparados ao grupo veículo ou tratados com dose de 25 mg/kg (figura 49). 

No grupo controle negativo, o qual foi injetado solução salina, não foram 

observadas alterações osteoarticulares, cartilaginosa e aumento do tecido 

mole.  
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Figura 49 Imagens radiológicas das patas de ratos submetidos à indução da 

artrite por CFA. 

   

Fonte: Autoria Própria. Efeito do tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) na articulação de ratos com artrite crônica induzida por CFA. Controle negativo (A); 

Controle Positivo (B); Grupo tratado 25 mg/Kg (C), D e E (Direita e Esquerda).; Grupo tratado 

50 mg/Kg (D); Grupo tratado 100 mg/Kg (E).   

 

Conforme análise das imagens radiográficas apresentadas, pode-se 

verificar um espaçamento entre as articulações nos grupos tratados com DV 25 

mg/kg ou veículo. A dimensão do edema gerado pela inoculação do CFA pode 

ser visualizada nas radiográficas. Como relatado anteriormente, o CFA é um 

dos modelos de artrite que melhor reproduz as alterações provocadas pela 

artrite reumatoide em humanos (ROUBENOFF et al., 1997). Estas alterações 

foram observadas no presente trabalho, bem como tem sido relatada em outros 

trabalhos que utilizaram o mesmo agente inflamogênico (KWON et al., 2002). 

O aumento inicial do edema, fenômeno observado em todos os animais, 

e o espessamento do tecido mole é causado pelo efeito irritante do CFA 

(WARD, CLOUD, 1966). Entretanto, esse quadro inflamatório foi menor nos 

grupos sob tratamento nas doses de 50 e 100 mg/kg, os quais apresentaram 

uma redução do edema e consequente diminuição da migração leucocitária.   

Neste modelo há uma propagação intensa do infiltrado celular 

inflamatório, composto por células mononucleares, polimorfonucleares e 

neutrófilos. O pannus reumatoide, formado pela intensa infiltração de células 

inflamatórias, se estende para o tecido periarticuar, osso subcondral com 

consequente degeneração óssea e cartilaginosa (TERRIER et al., 1985; 
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WALSH et al., 2005). No estudo de Morais e cols. (2010) foi observado esse 

efeito anti-edematogênico do extrato hexânico do óleo da casca da castanha 

de A. occidentale nas doses de 30 e 100 mg/kg no ensaio de edema de pata 

induzido por carragenina. O presente trabalho demonstrou que a inoculação do 

agente indutor na pata traseira direita gerou uma inflamação local e este fato 

pode ser comprovado pela mensuração do volume edema que indicou uma 

intensa migração leucocitária para o local da inflamação. 

 Portanto, neste trabalho foi demostrado que o extrato M3 teve um efeito 

de reduzir o edema em todas as doses testadas. Ademais, pode-se inferir que 

pós-tratamento também bloqueou a migração leucocitária para a região 

inflamada. O influxo de leucócitos é uma característica marcante do processo 

inflamatório e as primeiras células a serem recrutadas são os neutrófilos. A 

MPO é uma enzima localizada nos grânulos azurófilos de neutrófilos. Desta 

forma, a atividade enzima da MPO é um marcador indireto para a migração 

leucocitária (NUSSBAUM et al., 2013). No presente estudo foi possível 

observar que o pós-tratamento com as 3 doses do extrato M3 exibiu uma 

redução significativa da atividade da atividade enzimática de MPO em 

comparação com o grupo controle positivo e com o fármaco padrão (figura 50).  

 

Figura 50 Efeito do extrato M3 na atividade enzimática de mieloperoxidase da 

artrite crônica induzida por CFA 

 

 

Fonte: Autoria Própria. Efeito do tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) na atividade da Mieloperoxidade (MPO) no modelo de artrite crônica induzida por 

CFA em ratos. Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas 
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verticais indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, em comparação com o grupo CFA 

(barra preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (5 mg / kg).  

 

O estresse oxidativo tem um papel fundamental na fisiopatologia da AR, 

na qual pacientes acomentidos tem seus níveis elevados (JIA, HE, 2016). 

Quando os valores da EROS estão reduzidos, elas não causam nenhum dano, 

pois são inativadas pelo sistema de defesa antioxidante. No entanto quando 

em excesso participam em diversas doenças e influenciam nos processos 

biológicos, tais como a peroxidação lipídica (ANDRADE et al., 2005). O MDA é 

um dos subprodutos resultantes do processo de peroxidação lipídica 

(KIRKHAM, RAHMAN, 2006). No presente estudo o pós-tratamento com as 

três doses do extrato M3 inibiu de forma significativa o marcador de estresse 

oxidativo MDA quando comparado ao grupo controle positivo (figura 51). Os 

valores elevados de MDA observados neste trabalho corrobora com o estudo 

de NEWHALL-PERRY et al. (2000), no qual pacientes acometidos com AR 

apresentaram níveis séricos elevados. 

 

Figura 51 Efeito do extrato M3 nos níveis malonaldeído no modelo de artrite 

induzida por CFA 

 

 

 

Fonte: Fonte: Autoria Própria. Efeito do tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 

100 mg/kg, v.o.) nos níveis de MDA no modelo de artrite crônica induzida por CFA em ratos.   

Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam 
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os erros padrão da média. *** p <0,001, em comparação com o grupo CFA (barra preta). Sal: 

solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (5 mg / kg).  

 

As espécies reativas de oxigênio (ROS) são produzidas a partir de vários 

estímulos fisiológicos tais como infecção, radiação ultravioleta, no entanto a 

ROS é um fator de risco para várias outras doenças autoimune, como na artrite 

reumatoide (FILIPPIN et al., 2008). A artrite reumatóide tem sido relacionada 

com a formação de radicais livres e níveis reduzidos de antioxidante.  Dentre 

as principais defesas contra a ROS está a glutationa reduzida que é um 

substrato para glutationa peroxidase e atua eliminando aniões e peróxido de 

hidrogênio (HASSAN et al., 2001). A glutationa é um tripeptídeo constituído por 

cisteína, glicina e glutamato e desempenha importantes funções como um 

potente eliminador de radicais livres (WATANABE et al., 2014). O GSH também 

auxilia na regeneração de outros antioxidantes como tocoferóis e ascorbato 

(MEISTER, 1994; SCHIMITT et al., 2015). Os núcleos sulfidrilas não proteícos 

são um termo que inclui todos os compostos com baixo peso molecular e que 

contém um grupo sulfidrila na sua estrutura. Os NPSH são considerados 

antioxidante a glutationa é o NPSH presente em maior quantidade (NASSAR et 

al., 2014). Desta forma, a dosagem deste parâmetro é uma forma indireta de 

quantificar a GSH. No presente estudo é possível observar que o controle 

positivo, bem como os animais que receberam tratamento da dose de 25 mg/kg 

apresentaram níveis reduzidos de NPSH. Entretanto, quando comparado com 

o controle positivo, o grupo tratado com 50 e 100 mg/kg do extrato M3 

apresentou valores significativamente elevadados NPSH. Pode-se sugerir que 

o extrato M3 nas duas maiores doses possui um potencial antioxidante (Figura 

52)  
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Figura 52 Efeito do extrato M3 nos níveis de grupos sulfidrílicos não proteicos 

na artrite induzida por CFA. 

 

 

Fonte: Efeito do pré-tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 mg/kg, v.o.) 

nos níveis de NPSH no modelo de artrite induzida por CFA. Cada coluna representa a média 

dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais indicam os erros padrão da média. *** p 

<0,001, ** p <0,01 e * p <0,05 em comparação com o grupo zimosam (barra preta). Sal: 

solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (5 mg / kg).  

 

Os macrófagos desempenham um papel central na regulação imune e 

nas respostas inflamatórias, quando ativados liberam citocinas, como IL-1, IL-6, 

TNF-a, IL-10 e IL-18, que coordenam respostas imunes / inflamatórias. Os 

macrófagos ativados também são capazes de liberar altos níveis de NO, e este 

mediador tem sido implicado como agente pró-inflamatório (FUJIWARA, 

KOBAYASHI, 2005). M3, reduziu a produção de nitrito, TNF-α, IL-1β por 

macrófagos estimulados de maneira dependente da concentração, sugerindo o 

potencial anti-inflamatório e imunomodulador. 

Esses resultados demonstraram que a IL-1 é produzida localmente em 

concentrações suficientes para atuar como mediador da inflamação tecidual. 

Entretanto, quando produzida em quantidade excessiva, a IL-1 pode induzir 

mecanismos que culminam na reabsorção óssea, inibição da síntese do 

colágeno e ativação das metaloproteinases (MMPs), causando a destruição do 

tecido conjuntivo e do tecido ósseo. 

A IL-1β está associada a várias doenças inflamatórias tais como artrite 

reumatóide, doenças auto-inflamatórias, etc. e a neutralização de IL-1β é 
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principalmente utilizada para inibir a inflamação (DINARELLO, 2011). A 

expressão de IL-6 é aumentada por estímulos inflamatórios e é 

subsequentemente espalhada em todo o corpo (TANAKA, NARAZAKI, 

KISHIMOTO, 2014). TNF-a desempenham um papel importante na inflamação 

e seus níveis aumentam a artrite reumatóide (BRADLEY, 2008). A bolsa de ar 

de Zimosam é um modelo particularmente bom para avaliar a relação da 

inflamação e outros fatores como citocinas, prostaglandinas, etc ( ROMANO et 

al., 1997). O TNF-α desempenha um papel importante na indução de 

inflamação em modelos de bolsa de ar e é um dos mediadores que 

desempenham um papel importante no processo inflamatório; eles são 

liberados de monócitos e macrófagos ativados e causam maior permeabilidade 

endotelial vascular (MEHTA, MALIK, 2006).  

AR é caracterizada por um rápido início e progressão para inflamação 

articular. Normalmente, a doença é grave e leva a malformações permanentes 

das articulações, incluindo a anquilose (LIU et al., 2016). Simétrico 

envolvimento articular, infiltração de linfócitos, cartilagem degradação, 

hiperplasia sinovial e dependência de células T são Recursos compartilhados 

com RA humana (JOE et al., 1999). Injeção subdérmica de FCA em múltiplos 

locais ao redor da articulação tibiotariana da fêmea os ratos Sprague Dawley 

causaram uma reação inflamatória localizada para desenvolver em 24 h. Uma 

característica marcante foi a presença de engrossamento sinovial com focos de 

erosão da cartilagem e uma destruição óssea proeminente em torno da 

articulação do tornozelo. Muitos medicamentos antiartríticos potentes estão 

disponíveis para a gestão da artrite. No entanto, seu uso prolongado é 

associados a efeitos adversos graves e são ineficazes em uma proporção de 

pacientes. Além disso, eles são caros. No entanto, seu uso prolongado está 

associado a efeitos adversos. Consequentemente, um número crescente de 

pacientes com a RA e outras doenças nos países desenvolvidos estão usando 

produtos naturais e outros complementares e alternativas abordagens de 

medicina (CAM) para suas necessidades de saúde (BEVAART, 

VERVOODELDONK, TAK, 2010)  

Algumas citocinas tem seu papel bem estabelecido na patogenia da AR. 

Dentre estes mediadores a IL-1β e TNF-α são citocinas que estão diretamente 

envolvidas no processo de erosão óssea e degeneração da cartilagem (LIU et 
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al., 2009). Na patogênese da artrite, as citocinas IL-1 e o TNF-α desempenha 

um importante papel, isso porque elas tem seus níveis elevados no tecido 

sinovial, fluido sonovial e sangue de pacientes acometidos (LIU et al., 2009). A 

expressão das proteínas pertencentes a família TNF é bastante ampla, sendo 

produzidas em linfócitos, incluindo células apresentadoras de antígenos e 

células T (CROFT, SIEGEL, 2017). 

Na patogênese da AR, a intensa infiltração de leucócitos e macrófagos 

juntamente com a proliferação de sinoviócitos leva a formação do pannuss 

reumatoide (RACKOV, PEJNOVIC, 2006). Estas células infiltradas no espaço 

intra-articular estimulam a produção de mediadores inflamatórios, tais como as 

citocinas, que desempenha importantes processos biológicos (SIEBERT et al., 

2015). A expressão das proteínas pertencentes a família TNF é bastante ampla 

podem ser induzidas em linfócitos, incluindo células apresentadoras de 

antígenos (como as células dendríticas, macrófagos e células B e células T), 

que são fundamentais na para a maioria das doenças autoimunes e reumáticas 

(CROFT, SIEGEL, 2017). O TNF-α é considerado uma das principais citocinas 

envolvidas no processo inflamatório da patogênese da artrite, está presente no 

líquido sinovial em pacientes com AR e tem papel importante na degeneção 

articular (VASANTHI, NALINI, RAJASEKHAR, 2007). A IL-1β é uma das 

principais citocinas pró-inflamatórias envolvidas no processo inflamatório e, 

principalmente, na degeneração óssea e cartilaginosa da AR (BRENNAN, 

MCLNNES, 2008). Além disso, estimula a produção de citocinas por células 

mononucleares, bem como aumento de quimiocinas, óxido nítrico síntase 

induzida (iNOS), prostaglandina e liberação de metaloproteinases (MCLNNES, 

SCHETT, 2007). 

O pós-tratamento com o veículo aumentou consideravelmente os níveis 

citocinas pró-inflamatórias TNF-α (Figura 53.A) e IL-1β (Figura 53.B) em 

comparação com o controle negativo (p <). Em relação ao tratamento com o 

extrato M3 na dose de 50 e 100 mg/kg os animais obtiveram uma diminuição 

significativa dos níveis de TNF-α (p <0,05 e p < 0,01) e IL-1β (p <0,001). O 

tratamento com dexametasona efetivamente suprimiu o nível suprimiu os níveis 

das citocinas estudadas (p <0,001). 
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Figura 53 Efeito do extrato M3 nos níveis de TNF-α e IL-1β no modelo de 

artrite crônica induzida por CFA 

 

 

 

Fonte: Autoria Própria. Efeito do tratamento com extrato M3 de A. occidentale (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o.) nos níveis de TNF-α (A) e IL-1β (B) no modelo de artrite crônica induzida por CFA 

em ratos. Cada coluna representa a média dos valores obtidos dos animais e as linhas verticais 

indicam os erros padrão da média. *** p <0,001, em comparação com o grupo CFA (barra 

preta). Sal: solução salina (0,9 mg / mL) e Dex: dexametasona (5 mg / kg).  

 

A IL-6 é outra citocina com uma grande importância no processo 

inflamatório da AR, sendo uma das responsáveis por causar erosão óssea. 

Estas citocinas também estimulam a proliferação e diferenciação dos linfócitos 

T em TH-17 que produzirá a IL-17 (HASHIZUME, MIHARA, 2011). Esta é uma 

citocina recentemente descrita na classe da TH17 e sua presença tem sido 

associada a diversas doenças auto-imunes, como a artrite (GAFFEN, 2009). 

Além disso influencia na degradação articular e expressão de outras citocinas 

inflamatórias tais como IL-8, TNF- α e IL-23 (KOENDERS et al., 2005; 

TRUCHELET, MOSSALAYI, BONIFACE, 2013). 

Os efeitos biológicos dos compostos isolados do óleo da casca da 

castanha de A. occidentale já foram amplamente avaliados e assinalaram que 

estas substâncias inibe o aumento e induz a morte celular em células tumorais 

tais como mama, rins, próstata, cólon, pulmão e melanomas a (WU et al., 2010; 

HEMSHEKHAR et al., 2012; LEGUT et al., 2014; SEONG et al., 2014). O 

mecanismo pelo qual estas substâncias apresentam um potencial antitumoral 

se dá pela inibição da histona acetiltransferase p300, que atua e transcrição do 
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DNA (Balasubramanyan et al., 2003). Adicionado a isto, Sung et al. (2008) 

verificaram que o ácido anacárdico tri-insaturado bloqueou o fator de 

transcrição NF-κβ, responsável por expressar mais de 400 produtos genéticos 

importante para a sobrevivência e crescimento de células cancerígenas. 

Recentemente foram identificados 4 ácidos anacárdicos na espécie Knema 

hoookeriana e foi encontrado um potencial anti-apoptótico nestas substâncias 

ao antagonizarem a associação Blc-xL/Bak e Mcl-1/Bid (GÉNY et al., 2016).  

Quanto a morfologia óssea dos animais submetidos ao ensaio de artrite 

crônica, foi observado nos espécimes histológicos que o grupo salina 

apresentou morfologia usual da área da articulação da região tibiotarsal, 

exibindo espaço articular, cartilagens e ossos íntegros e ausência de infiltrado 

inflamatório (Figura 54.A e B). A inflamação dos animais com CFA e tratados 

com o veículo apresentaram extenso infiltrado inflamatório com extensas áreas 

de degradação óssea e cartilaginosa provocada pela ampla formação do 

pannus (5.B, 54.F e 54.G). Neste mesmo grupo foram observadas ainda atrofia 

e degeneração de condrócitos, além de área sugestiva de pólipo sinovial e 

edema (Figura 54.C, 54.D). Os animais tratados com o extrato M3 na dose de 

25 mg/kg apresentaram um quadro microscópico semelhante ao grupo veículo, 

em que foi notado em diversas áreas de erosão de cartilagem e óssea, além de 

exuberante faixa de pannus sinovial (figura 54.F). O tratamento com a dose de 

50 mg/kg mostrou áreas com intenso infiltrado inflamatório, extenso pannus e 

diversas áreas com degradação de cartilagem sinovial e dos ossos (52.G). Em 

relação aos animais tratados com a dose de 100 mg/kg foram visualizadas 

discretas áreas de degradação cartilaginosa, hiperplasia da membrana sinovial, 

degeneração dos condrócitos e infiltrado inflamatório disposto em áreas focais 

pelo espécime. Os animais tratados com o fármaco padrão (dexametasona) 

apresentaram exibindo similaridade com o grupo salina quanto ao quadro 

histológico (54.H).  
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Figura 54: Efeito do extrato M3 sobre as alterações histopatológica no modelo 

de artrite induzida por adjuvante completo de Freund 

 

 Fonte: Autoria Própria. Fotomicrografias representativas das secções coradas com H & E da 

pata traseira. Grupo Salina-morfologia da articulação tibiotarsal (A.1); Grupo Salina-ausência 

de degradação óssea e cartilaginosa (B.1); Grupo Positivo-degradação óssea e cartilaginosa 

(B.2); Grupo Positivo-hiperplasia do epitélio (B.3); Grupo positivo-hiperplasia da membrana 

sinovial (C.1); Grupo tratado com Dexametasona (5 mg/kg) (C.1);  Tratamento com o extrato 

M3 a 25 mg/kg (D.1); Tratamento com o extrato M3 a 50 mg/kg (E.1); Tratamento com o extrato 

M3 a 100 mg/kg (F.1).  

 

A partir da análise histológica foi possível inferir que o extrato M3 na 

dose de 100 mg/kg pode ter influenciado em alguns dos efeitos ocasionados 

pelo agente flogístico nestes animais. É bastante estabelecido que os principais 

constituintes químicos do óleo da casca da castanha de caju são os ácidos 

anacárdicos, cardanol e cardol (SULLIVAN et al., 1982). Estas substâncias 

possuem uma estrutura química bastante semelhante do ácido salicílico, no 

caso dos ácidos o número de insaturações é o que os difere. Vale ressaltar que 

o ácido salicílico (pela sua acidez) exibem um grupo carboxila na sua estrutura 

e quando ingeridos na sua forma bruta podem causar algum dano 

gastrointestinal. No entanto, foi possível observar através dos testes de 

toxicidade que o extrato M3 não causou nenhum no estômago, assim como por 

meio dos exames bioquímicos não foi verificado nenhuma alteração indicativa 

de dano hepático ou renal. 
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Neste trabalho foi comprovado que o extrato M3 apresenta atividade 

anti-inflamatória tanto em modelo de inflamação aguda quanto crônica, 

reduzindo a migração leucocitária, peroxidação lipídica e os níveis de MPO e 

de citocinas pró-inflamatórias. Embora existam diversos estudos comprovando 

seu potencial biológico, ainda se faz necessário mais pesquisas que 

identifiquem com clareza seu mecanismo de ação. Importante mencionar que o 

extrato também não apresentou sinais de toxicidade. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Considerando os resultados obtidos é possível concluir que: 

 

▪ A partir da fração FrS1 foram isolados e caracterizados três ácidos 

anacárdicos, 6-[8(Z),11(Z),14-pentadecatrienil] ácido salicílico, 6-

[8(Z),11(Z) pentadecadienil] ácido salicílico e 6-[8(Z)-pentadecenil] ácido 

salicílico; 

▪  O extrato M3 possui baixa toxicidade pré-clínica aguda e subcrônica 

nas condições e parâmetros avaliados; 

▪ O extrato M3 apresenta atividade anti-inflamatória frente aos modelos de 

bolsa de ar, artrite aguda e crônica; 

▪ A atividade anti-inflamatória de M3 está relacionada a mecanismos 

antioxidantes (NPSH, MDA), imunorregulatórios (IL-1β, TNF-α) e 

redução da atividade da mieloperoxidade; 

▪ O extrato M3 conseguiu minimizar os danos osteo-articulares 

ocasionado pelo agente flogístico, como evidenciado nas radiografias e 

análise histológica; 
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