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transmissíveis. Consideradas negligenciadas, as “doenças da pobreza” acometem mais de 1 bilhão de 
pessoas no mundo e são responsáveis por milhões de mortes anualmente. Infelizmente, essas doenças têm 
recebido pouco investimento em pesquisa nas últimas décadas e nota-se claramente um descaso da 
indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos medicamentos. Nesse sentido, são preponderantes 
atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, visando o controle dessas doenças. Tendo em vista 
a biodiversidade no território brasileiro, recentemente iniciamos a procura por drogas potenciais no 
tratamento de doenças parasitárias, especialmente as verminoses. Os estudos de bioprospecção visam à 
descoberta de produtos biologicamente ativos, esperando contribuir para programas de desenvolvimento 
autossustentável, pelo uso de produtos naturais. Com missão de transformar recursos naturais em 
prosperidade e desenvolvimento sustentável, recentemente identificamos substâncias de origem natural 
com atividade antiparasitária. Nesta apresentação serão enfatizadas algumas substâncias de alto 
rendimento, baixo custo e potencial para ser um produto no mercado para a esquistossomose, uma 
importante doença parasitária causada pelo helminto Schistosoma mansoni, que acomete mais de 200 
milhões de pessoas no mundo.  
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Palavras-chave: Lipossomas. Nimodipina. Antioxidante. DPPH. ABTS  

Resumo

O presente estudo fez avaliação da capacidade antioxidante in vitro da nimodipina, diidropiridina bloqueadora 

dos canais de cálcio (STEINGRABER, et al., 2008) e do lipossoma contendo nimodipina (LCNa) por meio da eliminação 

do radical livre estável 1,1 – difenil – 2 – picrilhidrazil (DPPH) e pelo 2,2` - azinobis (3 – etilbenzotiazolina – 6 – ácido 

sulfônico) - ABTS, respectivamente. O LCNa apresentou melhor eficácia antioxidante que a nimodipina livre e que o 

Trolox, padrão antioxidante. O radical ABTS foi reduzido 94,14% por LCNa 7,2 µg mL
-1

, 80,82% por nimodipina 7,2 µg 

mL
-1

, 91,09% por Trolox 140 µg mL
-1

 e apresentou concentração efetiva inibitória (CE50) capaz de remover 50% dos 

radicais iguais a 0,022µg mL
-1

. O radical DPPH foi reduzido 88,70% por LCNa 7,2 µg mL
-1

, 39,23% por nimodipina 7,2 

µg mL
-1

, 88,37% por Trolox 140 µg mL
-1

 e mostrou CE50 igual a 0,08 µg mL
-1

.  

Introdução

Os lipossomas são vesículas microscópicas compostas de uma ou mais bicamadas lipídidas concêntricas, 

separadas por um meio aquoso, sendo, portanto, denominadas de unilamelares e multilamelares. Eles podem 

encapsular substâncias hidrofílicas e /ou lipofílicas, servem como carreadores de fármacos, biomoléculas ou agentes de 

diagnóstico (BATISTA et al., 2007). Os lipossomas possuem inúmeras vantagens em relação a outras formas 

farmacêuticas, dentre as quais estão a alta especificidade, que permite o exercício de sua atividade farmacológica, com 

diminuição de efeitos secundários, são vetores medicamentosos, pois conseguem atingir um alvo bem determinado e 

até mesmo receptores celulares específicos, tornando-se menos tóxicos (CUNHA, et al.,2007).  

Várias pesquisas demonstraram o envolvimento dos lipossomas no aumento da eficácia antioxidante dos 

fármacos testados, protegem células do estresse oxidativo (RENGEL et al., 2005), reduzem a peroxidação lipídica 

(TIAN et al., 2007) e promoção de melhor ativação de enzimas antioxidantes (PENG et al., 2010). Estudo anterior 

realizado em nosso grupo, sugeriu um positivo potencial antioxidante dos LCNa que foi demonstrado pela redução de 

radicais nitritos, remoção de radicais hidroxila e de substâncias reativas com o ácido tiobarbitúrico (OLIVEIRA, 2013). 

Considerando os resultados mencionados anteriormente e como continuação dos estudos com formulações 

lipossomais, o objetivo deste trabalho é demonstrar a capacidade antioxidante in vitro de uma formulação lipossomal 

contendo nimodipina (LCNa) e da nimodipina por meio da eliminação do radical livre estável 1,1 – difenil–2–picrilhidrazil 

(DPPH•) e 2,2`- azinobis (3–etilbenzotiazolina–6–ácido sulfônico (ABTS•+). Logo, com os resultados obtidos será 

possível enfatizar o papel de lipossomas como importante ferramenta analítica para potencializar o perfil antioxidante da 

nimodipina. 

Material e Métodos

Os lipossomas contendo nimodipina foram preparados usando o método da hidratação do filme lipídico seguido 

de sonicação (LIRA et al, 2009). Inicialmente foram produzidos os lipossomas sem carga (LCNa), utilizando os lipídeos 

fosfatidilcolina de soja e colesterol (proporção de 8:2) e 0,010 g de nimodipina para a obtenção de uma formulação 

lipossomal com concentração lipídicas de 117,6 mM e concentração do fármaco de 1,0 mg mL
-1

. Esses constituintes 

foram solubilizados em uma mistura de clorofórmio: metanol (3:1, v/v), sob agitação magnética. Os solventes foram 

removidos por evaporação a vácuo, utilizando o rotaevaporador por 60 min (37 ± 1 º C, 80 rpm), o filme lipídico formado 
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foi hidratado com 10 mL de solução tampão fosfato, pH 7,4 sendo então produzidas vesículas multilamelares grandes. A 

suspensão lipossomal foi submetida à sonicação por sonda ultrassônica (Vibra Cell BRANSON, EUA) a 200 W e 40 Hz 

para 300 s para a obtenção de lipossomas unilamelares pequenos. 

Para avaliar a capacidade antioxidante do lipossoma contendo nimodipina (LCNa) e da nimodipina livre, foi 

utilizada a metodologia descrita por Silva e colaboradores (2005) nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg mL
-1

. 

A avaliação antioxidante foi realizada em triplicata e os valores das absorbâncias expressos como porcentagem de 

inibição da absorbância da solução de DPPH• pela seguinte equação:  

% de inibição do radical DPPH• = {(Acontrole – Amistura reacional) x 100}/Acontrole 

na qual, Acontrole é a absorbância inicial da solução etanólica de DPPH• e Amistura reacional é a absorbância da mistura 

reacional contendo o radical DPPH• e as concentrações do LCNa. A concentração efetiva (CE50) do LCNae a CE50 da 

nimodipina necessária para reduzir a absorbância do radical DPPH• em 50% a 717 nm foram determinadas. 

Para a determinação da capacidade antioxidante pelo método do ABTS•+, foi utilizada a metodologia descrita 

por Re e colaboradores (1999) nas concentrações finais de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg mL
-1

 do LCNa. Em ambiente 

escuro e em temperatura ambiente foi transferida uma alíquota das concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg mL
-1

 do 

LCNa para tubos de ensaio contendo 1960 µL do radical ABTS•+. O mesmo procedimento também foi realizado para a 

nimodipina livre. A leitura da absorbância foi realizada no tempo de 6 minutos em um espectrofotômetro a 734 nm e os 

resultados foram expressos como porcentagem de inibição da absorbância da solução de ABTS•+ pela seguinte 

equação:  

% inibição do radical ABTS•+ = {( Acontrole – Amistura reacional) x 100}/ Acontrole 

na qual, Acontrole é a absorbância inicial da solução etanólica de ABTS•+ e Amistura reacional é a absorbância da mistura 

reacional contendo o radical ABTS•+ e as concentrações da solução de LCNa. As concentrações efetivas (CE50) do 

LCNa e da nimodipina livre necessárias para reduzir a absorbância do radical ABTS•+ em 50% a 734 nm foram 

determinadas. 

Resultados e Discussão

A capacidade de eliminação dos radicais livres pelo LCNa foi avaliada por meio do método DPPH. O LCNa foi 

utilizado nas concentrações 0,9; 1,8; 3,6; 5,4 e 7,2 µg mL
-1

. A intensidade de descoloração indica a potência de 

eliminação dos radicais livres, acima de 74% para todas as concentrações testadas. Os resultados mostram que houve 

uma redução gradual e significativa (p<0,001) do radical com o aumento da concentração do LCNa: 74,21; 78,19; 81,90; 

86,04 e 88,70% respectivamente. O LCNa mostrou inibição do radical em todas as concentrações testadas maiores que 

100% em relação a nimodipina livre (Figura 1). O Trolox, antioxidante de referência, na concentração de 140 µg mL
-1

, 

inibiu 88,37%. A concentração de LCNa capaz de inibir em 50% a produção de radicais (CE50) foi de 0,08 µg mL
-1

. 

O método DPPH tem sido bastante utilizado por ser rápido, confiável e ser um parâmetro reprodutível para 

pesquisar a atividade antioxidante in vitro. DPPH produz cor violeta em solução de metanol. É reduzida a difenilpicril 

hidrazina, de cor amarela. O grau de descoloração indica o potencial eliminador de radicais. A diminuição de 

absorbância pelo radical com aumento da concentração do LCNa resulta na rápida descoloração do DPPH roxo, 

sugerindo que o LCNa tem atividade antioxidante devido à sua capacidade de doar prótons. A redução do número de 

moléculas de DPPH pode estar relacionada ao número de grupos hidroxila disponíveis (KUMAR et al., 2012). 

 
Figura 1: Efeitos da Nimodipina e LCNa na inibição do radical DPPH. Os resultados representam a média ± E.P.M. dos 
valores de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão 

file:///C:/Users/H??MYLEN/Downloads/worksshop3.docx%23_ENREF_16
file:///C:/Users/H??MYLEN/Downloads/worksshop3.docx%23_ENREF_15


 
 

11 
 

antioxidante. 
* 

p<0,001 versus controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) em relação ao sistema 
(radical DPPH) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste); 

a 
p<0,001 em relação ao sistema (ANOVA e t-

Student-Neuman-Keuls como post hoc teste).  
 

ABTS é um método para o rastreio da atividade antioxidante, é avaliado por um ensaio de descoloração 

aplicável tanto para antioxidantes hidrofílicos quanto lipofílicos. O radical pré-formado, 2,2 azinobis (3 – 

etilbenzotiazolina – 6 ácido sulfônico) – ABTS, é gerado pela oxidação de ABTS com persulfato de potássio e é reduzida 

na presença de doador de hidrogênio como antioxidante. A influência tanto da concentração do antioxidante e a duração 

da reação sobre a inibição do radical catiônico são levados em conta na determinação da atividade antioxidante (RE e 

colaboradores, 1999). 

Quanto aos efeitos do LCNa  nas concentrações de 0,9; 1,8; 3,6; 5,4 e 7,2 µg mL
-1

 sobre a inibição do radical 

ABTS, foram verificados os percentuais de inibição de 84, 63; 86,71; 90,49; 93,10 e 94,14%, que também foram 

superiores aos percentuais inibidos pelo fármaco livre em todas as concentrações testadas (Figura 2). O Trolox, 

antioxidante de referência, inibiu 91,09%. E, em relação à concentração de LCNa capaz de inibir em 50 % a produção 

de radicais ABTS foi de 0, 022 µg mL
-1

. O que demonstra que o LCNa tem maior capacidade de redução dos radicais 

estudados que a nimodipina livre, fortalecendo as evidências de que LCNa é um promissor composto antioxidante. 55 

 

Figura 2: Efeitos da Nimodipina e LCNa na inibição do radical ABTS. Os resultados representam a média ± E.P.M. dos 
valores de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão 

antioxidante. 
* 

p<0,001 versus controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) em relação ao sistema 
(radical ABTS) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste); 

a 
p<0,001 em relação ao sistema (ANOVA e t-

Student-Neuman-Keuls como post hoc teste). 

Conclusão

A análise dos resultados mostrou que o uso de lipossomas potencializou a atividade antioxidante da nimodipina 

in vitro. Percentuais de inibição dos radicais ABTS e DPPH foram maiores para LCNa do que para o fármaco livre e 

para o Trolox. No entanto, é necessária a confirmação da capacidade antioxidante in vivo no sentido de que essa 

formulação possa ser aplicada no tratamento de doenças que envolvam processos oxidativos. 
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Resumo
 

A Plectranthus amboinicus (Lour) Spreng é conhecida popularmente como Malva-do-reino, sua utilização na medicina 

popular passa por atividades anti-inflamtória, antitumoral, anti-helmínica, tratamento de bronquite grave, asma crônica, 

soluços, diarreia, insuficiência renal, cálculos da vesícula e renais, febre da malária. Diante do uso indiscriminado pela 

população, o  objetivo desta pesquisa foi  avaliar o efeito tóxico, citotóxico e mutagênico pela frequência de 

micronúcleos e aberrações cromossômicas do P. amboinicus, no sistema Allium cepa. A exposição de extratos aquosos 
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de folhas de P. amboinicus a meristemas de raízes de A. cepa permitiu identificar sua ação tóxica e citotóxica pelas 

significantes inibições do crescimento (P<0,05) e do índice mitótico (P<0,01), especificamente nas maiores 

concentrações testadas (25 e 50 mg/mL); e ação mutagênica, pelo aumento significante (P<0,001) das frequências das 

aberrações cromossômicas (AC), especialmente as do tipo pontes, em anáfase de meristemas de raízes de A. cepa. 

Tais efeitos tóxicos e citotóxicos indicam que o extrato aquoso de folhas de P. amboinicus pode interferir na divisão 

celular. Sugerimos estudos complementares no sentido da elucidação dos possíveis mecanismos geradores das 

atividades testadas, no intuito de garantir segurança e eficácia para o uso de folhas de P. amboinicus em terapias pela 

população, garantindo, assim, o mínimo de riscos relacionados aos danos ao DNA dos seres humanos, como uma 

estratégia para a prevenção da instabilidade genética e, consequentemente, do câncer. 

Introdução
No Brasil, país detentor de cinco biomas (floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, pantanal e caatinga), a 

disseminação de plantas medicinais se deve, sobretudo, à cultura indígena (SOUSA et al., 2008). A Malva do reino é 

amplamente utilizada pela população como planta medicinal, cientificamente conhecida como P. amboinicus (Lour) 

Spreng, sua utilização na medicina popular passa por ação anti-inflamatória e antibacteriana, incluindo tratamento de 

bronquite grave, asma crônica, soluços, diarreia, insuficiência renal, cálculos da vesícula e renais, febre da malária, 

cólicas e anti-helmíntico (UMA et al., 2011).    

O uso de plantas com finalidade terapêutica vem, no decorrer dos tempos, alcançando expressiva utilização. 

Aliado a isso, cresce também a preocupação de garantir segurança à população que utiliza esses extratos vegetais, 

uma vez que as plantas medicinais, a exemplo de medicamentos sintéticos, são detentoras de grupos de compostos 

com princípios ativos que agem no organismo. Além disso, podem possuir compostos químicos, em sua constituição, 

com poder mutagênico e até mesmo carcinogênico quando utilizadas de forma indiscriminada. A exposição a agentes 

tóxicos é responsável pela produção de 80% das neoplasias (PAZ et al., 2013). Nesse contexto, os biomarcadores 

representam importante ferramenta no biomonitoramento das populações. 

O A. cepa é caracterizado como um teste de baixo custo e que apresenta resultados consistentes que podem 

servir como um aviso para outros sistemas biológicos, uma vez que o alvo é o DNA, comum a todos os organismos.  De 

fácil manipulação, tem vantagens sobre outros ensaios a curto prazo que exigem preparação prévia das amostras 

testadas, bem como a adição do sistema metabólico exógeno (BAGATINI; SILVA; TEDESCO, 2007) 

Diante do uso indiscriminado das plantas medicinais, a utilização do teste A. cepa para avaliar a ação tóxica, 

citotóxica e mutagênica da malva-do-reino pode oferecer contribuições tanto para comunidade científica, ampliando seu 

leque de conhecimento; como para população, oferecendo segurança e eficácia no uso medicinal, em benefício da 

saúde humana. 

Material e Métodos
 Para obtenção do extrato foram utilizadas 100g de folhas frescas de P. amboinicus, que foram lavadas com 

água desclorificada a 100°C. O extrato concentrado obtido em evaporador rotatório foi filtrado e sofreu diluições para se 

obter as concentrações de 50 mg/L, 25 mg/L e 12,5 mg/L. 

 O teste A. cepa foi realizado como descrito por Akinboro e Bakare (2007).  Para cada concentração da 

malva-do-reino 5 bulbos de A. cepa foram expostos 48 horas. Foi utilizado como controle negativo (CN) água 

desclorificada; e, como controle positivo (CP), a solução de sulfato (0,006 mg/mL) (CARVALHO et al., 2011). Após 48h 

de exposição, as raízes foram medidas. Após a mensuração, foram colocadas em solução fixadora de Carnoy durante 

24h, e depois em etanol 70%, conservando-se sob refrigeração até o momento da preparação das lâminas. Em 

seguida, as raízes foram hidrolizadas com HCl por 11 minutos e pré-coradas com reativo de Schiff por 2 horas para, 

posteriormente, realizar a coloração com carmim acético. As lâminas foram observadas ao microscópio óptico e foram 

analisadas 2.000 células. A estatística dos dados foi feita usando one-way análise de variância (ANOVA) e teste de 

Tukey para comparação entre os grupos com nível de significância para 0,05. Todas as análises foram conduzidas 

com uso do software Prisma, versão 5.0 (Graphpad Inc., San Diego, CA). 

Resultados e Discussão
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A toxicidade do P. amboinicus foi evidenciada no teste A. cepa pelo parâmetro de crescimento das raízes (cm), 

e a citotoxicidade pelo índice mitótico (IM). O extrato de folhas de P. amboinicus nas concentrações de 25 e 50 mg/mL 

apresentaram efeitos inibitórios no crescimento de raízes de A. cepa, como observado pelas médias de crescimento de 

raízes das concentrações de 25 e 50 mg/mL, com inibição de 37,39% e 57,01%, respectivamente. Esses dados 

apontam para toxicidade do extrato das folhas de P. amboinicus nas concentrações mencionadas.  Em todas as 

concentrações testadas observou-se um indicativo de citotoxicidade pela significante (***P˂0,001) inibição do IM nas 

concentrações 12,5; 25 e 50 mg/mL em relação ao CN, o que sugere que o extrato aquoso de P. amboinicus apresenta 

efeitos citotóxicos (Tabela 1). 

 

O teste A. cepa é um biomonitor para o primeiro screening da genotoxicidade de infusões de plantas 

medicinais pelo seu baixo custo e por concordar com outros testes de genotoxicidade. É bem aceito para estudo dos 

efeitos tóxicos de plantas medicinais, pela viabilidade operacional, permitindo a avaliação de concentrações diferentes 

da amostra ao mesmo tempo e em curto espaço de tempo (BAGATINI; SILVA; TEDESCO, 2007). 

Os resultados obtidos com a inibição do crescimento das raízes são compatíveis também com outros testes de 

toxicidades em eucariotos. Estudo investigativo acerca desta atividade do extrato alcoólico de P. amboinicus, em ratas 

albinos, após dose aguda de 2000 mg/kg de extrato cru  em 1 dia e doses subagudas de  200 e 400 mg/kg durante 28 

dias, mostrou que, nas doses agudas, não houve mortalidade ou efeitos adversos; e, em doses subagudas, não houve 

modificações hematológicas ou bioquímicas (GURGEL et al., 2009). 

A redução significativa do IM em relação ao CN pode indicar alterações, derivadas da ação citotóxica de 

agentes químicos sobre o crescimento e desenvolvimento do organismo exposto (HOSHINA et al., 2012). Conforme 

Turkoglu (2008), a redução do IM pode ser devida a uma inibição da síntese do DNA ou a um bloqueio da Fase G2 do 

ciclo celular, impedindo que a célula entre em mitose.  Resultados de estudo de Varaslakshm e colaboradores (2011) 

mostraram que o extrato de P.amboinicus é citotóxico em altas doses. 

A possível mutagenicidade do extrato aquoso de folhas de P. amboinicus foi avaliada pelas frequências de 

aberrações cromossômicas (AC) e de micronúcleos (MN) em meristemas de raízes de A. cepa. A mutagenicidade do 

extrato de P. amboinicus foi observada pelo aumento da frequência de AC somente na concentração de 12,5 mg/mL em 

comparação ao CN. Em relação à mutagenicidade, avaliada pela frequência de MN, não foram observados dados 

significantes que indiquem essa atividade nas concentrações testadas (Tabela 2). 

A análise da frequência de aberrações mitóticas tem se destacado como marcador de danos ao material 

genético mais utilizado em A. cepa. As AC são caracterizadas como alterações na estrutura ou no número total de 

cromossomos, podendo ocorrer espontaneamente ou como resultado a exposições a agentes físicos e químicos 

(ALBERTINI et al., 2000). A ocorrência dos MN representa uma resposta integrada de instabilidade de cromossomos, 

fenótipos e alterações celulares causadas por defeitos genéticos e/ou exposição exógena a agentes genotóxicos, 

refletindo inúmeras alterações cromossômicas importantes para a carcinogênese (FENECH, 2000).  
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Agentes químicos, físicos ou biológicos são capazes de interferir no processo de ligação do cromossomo às 

fibras do fuso, podendo induzir a perda de material genético (cromossomos inteiros ou fragmentos) (DA SILVA; 

ERDTMANN; HENRIQUES, 2003). Sua ocorrência reflete o grau de exposição celular a carcinógenos (REIS et al., 

2002). O timol, um dos principais compostos do P. amboinicus, possui atividades farmacológicas, dentre elas, a 

potente atividade antioxidante, mas se mostra tóxico e mutagênico (FERREIRA, 2009), induz transformações 

farmacológicas e síntese não programada de DNA em células de embrião de rato sírio, sendo potencialmente 

mutagênico para células humanas (SOMEYA et al., 2008). Entretanto, estudos mostram a ação antimutagênica onde o 

extrato ou suco em várias concentrações e composições foram utilizadas para inibir o crescimento de tumores (YU-

WEI et al., 2006). 
Conclusão

Sugerimos estudos complementares no sentido da elucidação dos possíveis mecanismos geradores das 

atividades testadas, no intuito de garantir segurança e eficácia para o uso de folhas de P. amboinicus em terapias pela 

população, garantindo, assim, o mínimo de riscos relacionados aos danos ao DNA dos seres humanos, como uma 

estratégia para a prevenção da instabilidade genética e, consequentemente, do câncer. 
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Resumo

O jaborandi (Pilocarpus microphyllus) é um arbusto nativo da flora brasileira e tem se destacado entre as 

espécies medicinais produtoras de princípios ativos de grande interesse mundial. Com exceção da pilocarpina, que já é 

usada há décadas no controle do glaucoma, os outros alcalóides do P. microphyllus, ainda não possuem aplicação 

terapêutica com medicamentos disponíveis no mercado. O estudo das atividades destes alcalóides da espécie em 

questão é de suma importância para o delineamento de estudos voltados a extração, purificação e aplicação terapêutica 

dos mesmos. Dessa forma existe um grande interesse na separação destes isômeros para a avaliação de várias 

atividades justamente para tentar descobrir fármacos para o tratamento de enfermidades. Os azóis leishmanicidas 

inibem o crescimento de protozoários amastigotas por inibição da enzima P-450, que conseqüentemente inibe 14 α-

demetilase causando danos à formação de lanosterol. Contudo, o estudo objetiva investigar a atividade anti-leishmania 

e citotóxica dos alcalóides imidazólicos epiisopiloturina e epiisopilosina, isolados das folhas do jaborandi (Pilocarpus 

microphyllus).  
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Introdução

Nos últimos anos, produtos naturais derivados de plantas, tais como flavonóides, terpenos, alcalóides, e assim 

por diante tem recebido uma atenção considerável, por conta de suas propriedades farmacológicas, incluindo os efeitos 

citotóxicos e câncer quimiopreventivo. (BARNABÉ, 2008). 

 Muitas espécies de ocorrência natural da região amazônica são largamente usadas na medicina popular. O 

jaborandi (Pilocarpus microphyllus) é um arbusto nativo da flora brasileira e nas últimas três décadas tem se destacado 

entre as espécies medicinais produtoras de princípios ativos de grande interesse mundial, por ser utilizada como 

matéria-prima para o isolamento de diversos farmoquímicos (VITAL; ACCO, 2006; SANTOS; MORENO, 2004). 

Os efeitos biológicos dos alcalóides epiisopiloturina e epiisopilosina ainda são poucos conhecidos. A atividade 

antibacteriana in vitro do alcalóide epiisopiloturina foi avaliada em diversas linhagens de Encherichia coli, 

Staphylococcus aureus e S. epidermidis, mas não apresentou ação inibitória e também não surtiu efeito antiviral quando 

testado em Dengue Vírus (MIURA, 2009). No entanto, resultados evidenciaram a atividade anti-esquistossoma in vitro 

do alcalóide em S. mansoni nas fases jovens e adultas (VERAS et. al. 2012). O alcalóide epiisopilosina apresentou 

pouca atividade contra bactérias Gram-positivas, no entanto para a atividade anti-helmítica o alcaloide epiisopilosina foi 

a que apresentou melhor atividade schistosomicida, mantendo os vermes machos e fêmeas separados, impedindo o 

processo de acasalamento e oviposição, além da redução de atividade motora e alterações do tegumento (ROCHA, 

2013). 

A inexistência de uma vacina para leishmaniose coloca uma procura urgente por drogas mais eficazes para 

substituir/complementar aqueles em uso atual. E a maioria das drogas usadas clinicamente para o tratamento da 

leishmaniose é baseada em compostos de antimônio pentavalente e foram desenvolvidos antes de 1959. Geralmente, 

essas drogas têm uma ou mais limitações, como o custo elevado, dificuldade de administração, toxicidade ou mais 

importante o desenvolvimento de parasitas resistentes. Drogas alternativas, como anfotericina B e pentamidina, também 

têm efeitos colaterais desagradáveis (CARVALHO; ARRIBAS; FERREIRA, 2000).  

A Indústria Anidro do Brasil Extrações S.A, situada na cidade de Parnaíba-PI atua na extração da pilocarpina a 

partir das folhas do jaborandi (Pilocarpus microphyllus) com finalidade de produzir especialidades farmacêuticas para o 

tratamento do glaucoma. O subproduto dessa extração é composto por vários alcalóides, dentre os quais se destaca a 

epiisopiloturina e epiisopilosina. Considerando o vasto arsenal oriundo dos subprodutos da pilocarpina, em especial a 

epiisopiloturina e epiisopilosina, a citada indústria vem buscando parcerias com o objetivo de caracterizá-los 

farmacologicamente, objetivando a descoberta de suas ações famacológicas, como a atividade anti-leishmania.  

A avaliação dos alcalóides epiisopiloturina e epiisopilsina na atividade farmacológica leishmanicida, na 

avaliação citotóxica e no uso de processos de obtenção dos princípios ativos que permitem melhor aproveitamento dos 

recursos naturais e seus subprodutos é o grande objetivo do trabalho quando se trata de sustentabilidade, uma vez que 

suas fontes possuem mínimo impacto ao meio ambiente, mas com grande impacto econômico e social para a região 

onde a empresa está inserida. 

Material e Métodos

Os alcalóides epiisopiloturina e epiisopilosina isolados das folhas de P. microphyllus serão solubilizados em 

dimetilsulfóxido – (DMSO) (Mallinckrodt Chemicals, St. Louis, USA) a fim de se obter uma soluções-mãe de 80 mg.mL
-1

. 

Em cada protocolo, as soluções-mãe serão diluídas nos meios de cultura apropriados até atingir as concentrações 

desejadas, não ultrapassando a quantidade de 0,2% de DMSO.  

Formas promastigotas em fase logarítmica de crescimento serão semeadas em placas de cultivo celular com 

96 poços contendo meio Schneider’s suplementado, na quantidade de 1 x 10
6 

Leishmania por poço. Em seguida, os 

alcalóides serão adicionados aos poços e realizadas diluições seriadas, atingindo as concentrações finais desejadas de 

cada espécie. As placas serão incubadas em estufa de demanda biológica de oxigênio (B.O.D.) a temperatura de 26 ºC 

e os parasitos observados e contados em Câmara de Neubauer em microscópio óptico por 24, 48 e 72 h para o 
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acompanhamento do respectivo crescimento e da viabilidade dos parasitos. O controle negativo será realizado com 

meio Schneider’s a 0,2% de DMSO e considerado como 100% de viabilidade das Leishmanias (SOARES et al., 2007).  

 Os macrófagos peritoneais serão coletados em placas de cultura com 24 poços na concentração de 2 

x 10
5
 células/500 L de meio RPMI-1640, contendo lamínulas estéreis redondas de 13 mm. Serão incubados a 37 C e 

5% de CO2 por 2 h para a adesão celular. Após este tempo, o meio será substituído por 500 L de RPMI-1640 

suplementado e as placas serão incubadas por mais 3 h. Após este período, o meio RPMI-1640 suplementado será 

aspirado e um novo meio será adicionado contendo formas promastigotas na proporção de 10 promastigotas para 1 

macrófago em cada poço. Após 4 h de incubação a 5% de CO2, 37 ºC, o meio será aspirado para remover as 

promastigotas livres e 1 mL de RPMI-1640 suplementado será adicionado em cada poço contendo as soluções dos 

óleos essenciais nas concentrações desejadas. Após incubação de 48 h, as lamínulas serão removidas, fixadas em 

metanol e coradas com Panótico rápido (Laborklin®, Paraná, Brasil). Para cada lamínula, 100 células serão avaliadas e 

o número de macrófagos infectados e o número de parasitos por macrófagos serão contados conforme Soares et al. 

(2007). Estes valores serão multiplicados para o cálculo do índice de infecção (índice de infecção), necessário para se 

determinar a concentração inibitória para 50% dos parasitos (CI50) de formas amastigotas. O controle negativo será 

realizado com meio RPMI 1640 a 0,2% de DMSO (CARNEIRO et al., 2012). 

A citotoxicidade dos alcalóides epiisopiloturina e epiisopilosina será avaliada utilizando o teste do brometo de 3-

[4,5-dimetiltiazol-zil]-2,5-difeniltetrazolio (MTT) (Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA). Em uma placa de 96 poços serão 

adicionados 100 μL de meio RPMI 1640 suplementado e cerca de 2 x 10
5
 macrófagos por poço. Essas células serão 

incubadas a 37 C e 5% de CO2 por 4 h para adesão celular. Após esse tempo, serão feitas duas lavagens com meio 

RPMI suplementado para retirada das células que não aderiram. Posteriormente, serão adicionados 100 μL de RPMI 

1640 suplementado com as soluções dos alcalóides diluídas nas concentrações testadas. Em seguida serão incubadas 

por 48 h e, ao final da incubação, serão adicionado 10 μL de MTT diluído em PBS a 5 mg/mL. Depois, incubados por 

mais 4 h em estufa a 37 ºC com 5% de CO2, e em seguida o sobrenadante será descartado e será adicionado 100 μL 

de DMSO em todos os poços. Em seguida, a placa será colocada sob agitação por cerca de 30 min em agitador de 

Kline (modelo AK 0506), a temperatura ambiente para dissolução completa do formazan. Por ultimo, será realizada a 

leitura a 550 nm em leitora de placa Biotek (modelo ELx800). Os resultados serão expressos em porcentagem e em 

concentração citotóxica para 50% dos macrófagos (CC50) sendo o grupo controle considerado como 100% 

(NOGUEIRA et. al., 2007). O controle negativo será realizado com meio RPMI 1640 a 0,2% de DMSO. 

Para a avaliação da atividade hemolítica serão utilizados eritrócitos humanos com tipo sanguíneo O+, coletado 

com anticoagulante (EDTA). Após a coleta, os eritrócitos serão diluídos em 80 µL de PBS, ajustando a concentração do 

sangue para 5% de hemácias. Em seguida serão adicionadas as substâncias a serem analisadas, nas concentrações 

desejadas, diluídas num volume de 20 µL de PBS. Logo após, serão incubados durante 1h a 37 ºC e a reação será 

interrompida pela adição de 200 µL de PBS. Em seguida, as suspensões serão centrifugadas a 1000G, por 10 min a 

temperatura ambiente. O sobrenadante será submetido à espectrofotometria a um comprimento de onda de 550 nm 

para quantificar a atividade hemolítica. A ausência (controle negativo) e 100% de hemólise (controle positivo) serão 

determinadas, substituindo a solução de amostra testada com igual volume de PBS e água Milli-Q estéril, 

respectivamente. Os resultados serão expressos em porcentagem e em concentração hemolítica para 50% dos 

eritrócitos (CH50) considerando o controle positivo como 100% de hemólise (LÖFGREN et al., 2008).  

Todos os ensaios serão realizados em triplicata e três experimentos independentes. As CI50, CC50 e CH50 com 

limite de confiança de 95%, serão calculadas utilizando regressão de probitos. Serão realizadas as análises de variância 

ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni tomando o valor de p<0,05 como nível máximo de significância estatística. 

Conclusão

Portanto, espera-se que os alcalóides, epiiposilosina e epiisopiloturina, tenham atividade anti-leishmania, Uma vez que 

estes são alcalóides imidazólicos e é de conhecimento o mecanismo dos azóis contra Leishmania. 
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Palavras-chave: Aplicação farmacêutica, Inibidores de proteases, Patentes. 

Resumo

As proteases são enzimas proteolíticas que degradam proteínas por quebra de ligações peptídicas específicas. 

Muitas proteases estão associadas com doenças como o câncer, a osteoporose, doenças inflamatórias e 

neurodegenerativas, bem como doenças parasitárias, virais ou bacterianas. Essas proteases estão envolvidas na 

patogênese de várias doenças e podem ser bons alvos terapêuticos, juntamente com os seus inibidores específicos. 

Essa prospecção teve como objetivo analisar as patentes que envolvem inibidores de proteases com aplicações 

farmacêuticas. A prospecção foi realizada tendo como base os pedidos de patente depositados em 4 bancos de dados 

analisados, sendo eles, Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no European Patent Office (EPO), United 

States Patent and Trademark Office (USPTO) e World Intellectual Property Organization (WIPO). Após a pesquisa foi 

constatado apenas 13 patentes, demostrando que em 2007 ocorreu o pico de depósito e que os Estados Unidos e a 

França são os maiores depositários. Quanto a classificação internacional de patentes, a maioria corresponde a A61K, 

que trata de preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas. Contudo, foi observado que ainda 

existe um pequeno número de patentes, sendo necessário um interesse maior na aplicação farmacêutica para os 

inibidores de proteases. 

Introdução

Inibidores de enzimas têm recebido uma atenção crescente como ferramentas úteis, não apenas para o estudo 

das estruturas e mecanismos de reação da enzima, mas também para a sua potencial utilização em farmacologia 

(BIJINA et al., 2011).  

As proteases são enzimas proteolíticas que degradam proteínas por quebra de ligações peptídicas específicas. 

Essas enzimas são responsáveis, direta ou indiretamente, por todas as funções celulares, incluindo o crescimento, 

diferenciação, nutrição, migração e invasão, bem como turnover proteico, apoptose, fertilização e implantação 

(POLLARO et al., 2012). 

As enzimas proteolíticas não simplesmente quebram as proteínas. Elas também estão envolvidas em uma 

ampla variedade de processos fisiológicos, importantes nas células e tecidos. Ao clivar ligações peptídicas, as 

proteases podem levar a uma perda, um ganho ou ainda interromper uma função. Sua atividade é controlada, mas pode 

ser desregulada de forma inadequada (ZANI; MOREAU, 2010).  

Através da diversidade estrutural e funcional, as proteases realizam uma gama de funções críticas. Essa 

diversificação dos papéis biológicos de proteases decorrem da evolução de inúmeros suportes estruturais (LI et al., 

2013). Um total de 686 proteases e seus homólogos são definidas no genoma humano, a maioria dos quais pertence a 

um dos cinco grupos descritos: metalo, serina, cisteína, treonina ou aspartato protease (MARNETT; CRAIK, 2004). 

Muitas proteases estão associadas com doenças como o câncer, a osteoporose, doenças inflamatórias e 

neurodegenerativas, bem como doenças parasitárias, virais ou bacterianas, visto que elas estão envolvidas na 

patogênese de várias doenças e que podem ser bons alvos terapêuticos, juntamente com os seus inibidores específicos 

(SAFAVI; ROSTAMI, 2012). O fato de proteases estarem ligadas a muitas doenças tem estimulado pesquisadores 

financiados pelo setor privado e público a identificar e desenvolver drogas que agem sobre as proteases (BURK, 2006). 

A concepção de inibidores de protease deve levar em consideração tanto a localização e o tipo ou classe de 

protease. Exercem a regulação pela ligação e na mediação da depuração do sinal pelo receptor de protease, 

eliminando, assim, a proteólise indesejada. Dadas as suas funções fisiológicas importantes, inibidores de proteases 

naturais ou sintéticos, têm sido intensamente estudado por pesquisadores médicos (LI et al., 2012).  

Tendo em vista a importância das proteases para diversas doenças, essa prospecção teve como objetivo 

analisar as patentes que envolvem esses inibidores com aplicações farmacêuticas, por meio do mapeamento de 

patentes nas bases de dados a fim de verificar a frequência de depósitos e as perspectivas sobre aplicação 

farmacêutica dos inibidores de proteases. 



 
 

21 
 

 

Material e Métodos

A prospecção foi realizada com base nos pedidos de patentes depositados nas bases de dados do Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI), Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO), Banco Europeu de 

Patentes (EPO) e no Banco Americano de Marcas e Patentes (USPTO), utilizando as palavras chaves: Inibidores de 

proteases ou Protease inhibitors; Aplicações farmacêuticas ou Pharmaceutical applications; Inibidores de proteases e 

aplicações farmacêuticas ou Protease inhibitors and pharmaceutical applications. Os documentos encontrados foram 

analisados individualmente, a fim de caracterizar o avanço tecnológico dessas patentes considerando o ano de 

depósito, Classificação Internacional de Patentes (CIP) e país de depósito. O levantamento foi realizado em agosto de 

2013. 

Resultados e Discussão

Estudos de Prospecção constituem a ferramenta básica para a fundamentação nos processos de tomada de 

decisão em diversos níveis. O propósito desses estudos não é desvendar o futuro, mas sim delinear e testar visões 

possíveis e desejáveis para que sejam feitas, hoje, escolhas que contribuirão da forma mais positiva possível, na 

construção do futuro (MAYERHOFF, 2008). 

A Prospecção Tecnológica deve ser desmistificada, e considerada como uma ferramenta rotineira, 

influenciando os processos de tomada de decisão, podendo facilitar a apropriação com qualidade da Propriedade 

Intelectual (PI) e melhorar a gestão da inovação, ao aumentar o senso crítico e ampliar a visão dos gargalos 

tecnológicos e das oportunidades a eles associadas em cada aspecto técnico de energia e de preservação do ambiente, 

além de outras áreas (QUINTELLA et al., 2011). 

Após a análise das palavras-chave e suas combinações foi avaliado o número de pedidos de patentes 

depositados, avaliados por base de dados de acordo com os termos utilizados (Figura 1). 

Tabela 1. Total de depósitos de patentes pesquisadas nas bases da INPI, EPO, USPTO e WIPO. 

 

No banco de dados nacional (INPI) nos campos de título e resumo, foram constatadas 128 patentes referentes 

ao termo inibidores de proteases, quando relacionado ao termo aplicações farmacêuticas foram detectadas 104 

patentes, entretanto, quando confrontados esses termos nenhuma patente foi encontrada. 

 Na base de dados europeu (EPO) utilizando os campos título e resumo, foram verificados 8.688 depósitos de 

patentes com o termo protease inhibitors, já com o termo pharmaceutical applications foram detectadas 4.306 patentes, 

porém quando conectados os ambos termos (protease inhibitors and pharmaceutical applications), foram encontradas 3 

patentes. 

 No banco de dados mundial (WIPO) nos campos título e resumo foram verificados 5.955 protease inhibitors 

patentes referentes ao termo, na busca pelo termo pharmaceutical applications, foram encontrados 4.453 patentes e 

quando estes termos combinados (protease inhibitors and pharmaceutical applications) foram detectados 10 patentes. 

Constatando que o banco de dados Mundial apresentou o maior número de patentes relacionado à associação dos 

termos.  

Foram encontradas nos campos de título e resumo 1.442 depósitos de patentes referentes ao termo protease 

inhibitors no banco de dados americano (USPTO) na busca pelo termo pharmaceutical applications foram detectados 

155 pedidos. Porém, quando esses termos são associados, nenhuma patente foi verificada. 

Palavras-chave INPI EPO WIPO USPTO 

Inibidores de proteases ou protease inhibitors 128 8.688 5.955 1.442 

Aplicações farmacêuticas ou pharmaceutical applications 104 4.306 4.453 155 

Inibidores de proteases e aplicações farmacêuticas (protease inhibitors and 

pharmaceutical applications) 

0 3 10 0 
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Foi analisada a evolução anual de depósitos das patentes relacionando protease inhibitors and pharmaceutical 

applications no EPO e WIPO, sendo observado uma distribuição variada ao longo dos anos, desde o primeiro depósito 

realizado em 1996 até 2013, com destaque para o ano de 2007 que foram depositadas 3 patentes. Nos últimos 3 anos, 

foram depositadas 6 pedidos de patente, o que corresponde a 46,1% do número total de documentos encontrados. 

Esses resultados demonstram um aumento nos estudos e nos investimentos em pesquisa na área de aplicações 

farmacêuticas dos inibidores de proteases. 

Diante das 13 patentes encontradas, os Estados Unidos e a França são os países que mais possuíram 

depósitos de patentes, com cinco patentes em cada. Os resultados comprovam que existe uma preocupação maior com 

a proteção de pesquisas pelos Estados Unidos e França, uma vez que esse países podem ser considerados mais 

competitivos e inovadores em relação aos demais países com base nessa prospecção tecnológica (CARVALHO et al., 

2013). Não foi relatado nenhum depósito de patentes no Brasil, relacionando os termos, demonstrando pouco interesse 

dos pesquisadores brasileiros em aplicar os inibidores de proteases em formulações farmacêuticas. 

A Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes são classificadas de acordo com a 

aplicação, são divididas em oito (8) seções, 21 subseções, 120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos (SERAFINI et 

al., 2012). Assim, foram analisados os documentos conforme CIP e foi detectado que a seção A (necessidades 

humanas) é a mais depositada, seguida pela seção C (química; metalurgia). 

Na seção A61K que se refere a preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas foram 

encontradas sete (7) depósitos de pedidos de patentes, comprovando que os inibidores de proteases vêm sendo 

estudados com a perspectiva de gerar produtos com potencial terapêutico. Seguida pela C07D, com quatro (4) 

depósitos, que trata da purificação, separação, estabilização ou uso de aditivos. 

Conclusão

Levando em consideração as bases consultadas, foi possível observar que até o presente momento houve um 

número insatisfatório de patentes envolvendo as aplicações farmacêuticas de inibidores de proteases, ressaltando que o 

Brasil não possui, ainda, nenhum pedido de depósito. Contudo, o presente estudo de prospecção tecnológica reflete a 

falta de investimento nacional em pesquisa, inovação e desenvolvimento de tecnologias com maior valor agregado 

envolvendo esses inibidores. Diante disso, é válido incentivar as pesquisas em relação ao estudo e aplicação dos 

inibidores de protease com o objetivo de combater doenças de diversas origens.   
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Resumo

Visando o obtenção de informações sobre a propriedade farmacológica de um novo composto químico derivado do 

Diminazeno (DMN), o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise do potencial antioxidante in vitro do DMN, na 

qual, será avaliada pela eliminação dos radicais 1,1difenil-2-picrilhidrazil (DPPH•), ácido 2,2'-azinobis-3 

etilbenzotiazolina-6-sulfónico (ABTS•+ ou TEAC), Hidroxila (OH•) e Oxido nítrico (NO), bem como a sua capacidade em 

inibir a peroxidação lipídica pelo método TBARS. Os resultados obtidos, demonstraram que o DMN nas concentrações 

de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg/mL inibiram de forma significativa (p<0,05) os radicais DPPH• (14,95 ± 1,39, 17,33 ± 0,51, 

24,12 ± 1,76, 27,20 ± 1,14 e 31,05 ± 2,09 %), ABTS•+ (28,11 ± 0,36, 30,99 ± 1,53, 34,06 ± 0,75, 37,01 ± 0,66 e 41,23 ± 

0,57 %), hidroxila (17,46 ± 3,13, 24,46 ± 0,93, 28,07 ± 0,90, 31,52 ± 0,53 e 37,98 ± 0,64 %) e oxido nítrico (31,42 ± 1,13, 

38,82 ± 0,83, 42,87± 0,10, 45,24 ± 1,10 e 49,02 ± 0,25 %), sendo também observado potencial antioxidante pela 

diminuição dos niveis de TBARS (24,66 ± 1,69, 27,97 ± 0,38, 31,02 ± 0,36, 36,57 ± 0,40 e 44,27 ± 0,96 %). Com os 

resultados antioxidante in vitro obtido, o presente estudo fornece uma abordagem inicial para a investigação utilizando 

protocolos antioxidantes in vivo e assim atribuir possíveis implicações terapêuticas ao DMN no tratamento de desordens 

mediadas por radicais livres.      

Introdução

O Diminazeno tem sido utilizado há décadas para o tratamento das tripanossomoses e como consequência 

algumas espécies do gênero Schistosoma estão desenvolvendo tolerância e resistência contra o Diminazeno (BACCHI, 

2009). Por isso, nos últimos anos, várias pesquisas tem investigado alternativas para melhorar o sucesso do tratamento 

das tripanossomíases usando novas fármacos em associações com o agente quimioterápico Diminazeno, bem como, 

buscando novas aplicações farmacológicas para o Diminazeno (Figura 1).  



 
 

24 
 

 

Figura 1. Várias novas propriedades farmacológicas atribuído ao agente quimioterápico Diminazeno. 

Logo, o diminazeno tem sido extensivamente estudado com relação a seu potencial terapêutico e 

consequentemente tem despertado o interesse pela síntese de outras moléculas com novas propriedades 

farmacológicas (ČIMBORA-ZOVKO et al., 2011) 

Visando o obtenção de informações sobre a propriedade farmacológica de um novo composto químico 

derivado do Diminazeno (DMN), o objetivo do presente trabalho é realizar uma análise do potencial antioxidante in vitro 

do DMN. 

Material e Métodos

As metodologias utilizadas para avaliação da capacidade antioxidante in vitro foram a eliminação dos radicais 

1,1difenil-2-picrilhidrazil (DPPH•) segundo Silva e colaboradores (2005), ácido 2,2'-azinobis-3 etilbenzotiazolina-6-

sulfónico (ABTS•+) segundo Re e colaboradores (1999), Hidroxila (OH•) segundo Lopes e colaboradores (1999), Oxido 

nítrico (NO) segundo Basu e Hazra (2006), bem como a sua capacidade em inibir a peroxidação lipídica pelo método 

TBARS segundo Guimarães e colaboradores (2010). Todos os experimentos foram realizados nas concentrações de 

0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg/mL, em triplicata, sendo os dados apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). 

Análise de Variância (ANOVA) seguidos pelo teste t-Student-Newman-Keuls como post hoc teste foi realizado e as 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. Os dados foram analisados pelo 

programa GraphPad Prism versão 6.02. 

Resultados e Discussão

O potencial antioxidante contra os radicais DPPH• e ABTS•+ foram determinados em diferentes concentrações 

do DMN e são apresentados na Figura 2. É observado na Figura 2 que o DMN inibiu o radical DPPH de forma 

significativa (p<0,05) em relação ao sistema nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg/mL, sendo 14,95 ± 1,39, 

17,33 ± 0,51, 24,12 ± 1,76, 27,20 ± 1,14 e 31,05 ± 2,09 % de inibição do radical DPPH•, respectivamente. O potencial 

antioxidante semelhante contra o radical ABTS•+ também foi observado de forma significativa (p<0,05) em relação ao 

sistema nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 7,2 µg/mL, sendo 28,11 ± 0,36, 30,99 ± 1,53, 34,06 ± 0,75, 37,01 ± 

0,66 e 41,23 ± 0,57 % de inibição do radical ABTS•+, respectivamente. O padrão Trolox na concentração de 140 µg/mL 

apresentou 84,57 ± 1,25 e 91,80 ± 0,38 % de inibição dos radicais DPPH• e ABTS•+, respectivamente. Com os 

resultados antioxidante obtidos, a concentração efetiva (CE50) do DMN necessária para reduzir a absorbância dos 

radicais DPPH• e ABTS•+ em 50% foram de 12,61 e 11,36 µg/mL, respectivamente.  
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Figura 2: Efeitos do DMN na inibição do radical DPPH• e ABTS•+. Os valores representam a média ± E.P.M. dos 
valores de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão 
antioxidante. 

* 
p<0,05 em relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) (ANOVA e t-Student-

Neuman-Keuls como post hoc teste); 
a 

p<0,05 em relação ao sistema (solução do radical DPPH• e ABTS•+) (ANOVA e 
t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste). 

Dentre as Espécies Reativas de Oxigênio (EROs), os radicais hidroxila são os mais reativos e 

consequentemente induz graves danos às células como mutação, carcinogênese, morte celular e envelhecimento (LI et 

al., 2013). No presente estudo, o DMN apresentou potencial antioxidante exibindo 17,46 ± 3,13, 24,46 ± 0,93, 28,07 ± 

0,90, 31,52 ± 0,53 e 37,98 ± 0,64 % de inibição do radical hidroxila de forma significativa (p<0,05) em relação ao 

sistema nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4, 7,2 μg/mL, respectivamente (Figura 3). O Trolox apresentou 

capacidade antioxidante pela inibição do radical hidroxila em 76,81 ± 0,32 %, sendo esse resultado 2 vezes maior que o 

apresentado pelo DMN na maior concentração. Com os resultados antioxidante do DMN obtido pela inibição do radical 

hidroxila, a concentração efetiva (CE50) do DMN necessária para reduzir a concentração em 50% de radicais hidroxila 

do sistema foi de 10,65 µg/mL. 

 
Figura 3: Efeitos do DMN na inibição do radical Hidroxila. Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores de 

inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão antioxidante. 
* 
p<0,05 

em relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como 
post hoc teste); 

a 
p<0,05 em relação ao sistema (meio reacional rico em radicais hidroxila) (ANOVA e t-Student-

Neuman-Keuls como post hoc teste). 

A medida da capacidade antioxidante pela eliminação do oxido nítrico foi baseado no princípio de que o 

nitroprussiato de sódio numa solução aquosa a pH fisiológico gera espontaneamente o óxido nítrico, o qual interage 

com o oxigénio para produzir íons nitrito (NO2
–
), que podem ser calculados por meio do reagente de Griess. Sendo 

assim, o DMN apresentou potencial antioxidante pela inibição do oxido nítrico de 31,42 ± 1,13, 38,82 ± 0,83, 42,87± 

0,10, 45,24 ± 1,10 e 49,02 ± 0,25 % nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4, 7,2 μg/mL, respectivamente (Figura 4). Os 

resultados de inibição do óxido nítrico foi estatisticamente significativo (p<0,05) em relação ao sistema, demonstrando 

assim, que o DMN reagiu com óxido nítrico inibindo a produção de íons nitrito. A concentração efetiva (CE50) do DMN 

necessária para reduzir a concentração em 50% do óxido nítrico produzido pelo nitroprussiato de sódio foi de 8,54 

µg/mL. Levando em consideração o valor da CE50, o aumento da concentração do DNN pode aumentar seu potencial 

antioxidante, já que, o Trolox (140 µg/mL) em uma concentração 20 vezes maior apresentou capacidade antioxidante de 

72,70 ± 0,90 %. 



 
 

26 
 

 

Figura 4: Efeitos do DMN na inibição do óxido nítrico. Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores de inibição 
in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão antioxidante. 

* 
p<0,05 em 

relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como 
post hoc teste); 

a 
p<0,05 em relação ao sistema (Nitroprussiato de sódio) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post 

hoc teste). 

O método TBARS é amplamente utilizado para avaliar a extensão da peroxidação lipídica in vitro, na qual a 

oxidação dos ácidos graxos insaturados acontece a partir de uma fonte rica em lipídeos. Sendo assim, o potencial 

antioxidante do DMN na inibição da peroxidação lipídica foi realizada utilizando homogenato da gema do ovo como 

fonte de lipídeos. De acordo com o resultado obtido, foi observado que o DMN nas concentrações de 0,9, 1,8, 3,6, 5,4 e 

7,2 μg/mL foi capaz de inibir a peroxidação lipídica de forma significativa (p<0,05) em relação ao sistema em 24,66 ± 

1,69, 27,97 ± 0,38, 31,02 ± 0,36, 36,57 ± 0,40 e 44,27 ± 0,96 %, respectivamente (Figura 5). Logo, com os resultados 

antioxidante apresentando pela diminuição dos níveis de TBARS foi possível determinar o valor da CE50 em 9,27 µg/mL. 

O padrão Trolox também foi capaz de inibir a peroxidação lipídica 80,44 ± 0,05 % (Figura 5). 

 

Figura 5: Efeitos do DMN na inibição da peroxidação Lipídica pela diminuição dos niveis de TBARS. Os valores 

representam a média ± E.P.M. dos valores de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O Trolox 140 
ug/mL foi usado como padrão antioxidante. 

* 
p<0,05 em relação ao controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução 

salina 0,9%) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste); 
a 

p<0,05 em relação ao sistema (ANOVA e t-
Student-Neuman-Keuls como post hoc teste). 

Conclusão

De acordo com os resultados obtidos no presente trabalho, o composto DMN apresentou potencial antioxidante 

in vitro pela inibição dos radicais DPPH•, ABTS•+, hidroxila, óxido nítrico e inibição da peroxidação lipídica pela 

diminuição dos niveis de TBARS. Sendo assim, o presente estudo fornece uma abordagem inicial para a investigação 

da capacidade antioxidante utilizando protocolos antioxidantes in vivo e assim atribuir possíveis implicações 

terapêuticas no tratamento de desordens mediadas por radicais livres. 
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Resumo

A Doença de Alzheimer (DA) é a desordem neurológica que mais acomete pessoas em todo o mundo. Atualmente, 

compostos naturais derivados de plantas como os alcaloides, podem ser uma alternativa promissora, eficaz e com 

menos efeitos adversos para o desenvolvimento de medicamentos para DA. O objetivo do presente estudo foi realizar 

uma prospecção tecnológica de alcaloides para o tratamento da DA, analisando a quantidade de registros de depósitos 

de pedido de patentes em cada país, por meio de bases nacionais e internacionais até o momento. Para isso, a 

prospecção foi realizada no Banco Europeu de Patentes, no banco da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, 

no Banco Americano de Marcas e Patentes e no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do 

Brasil. A classificação internacional mais abundante nessa prospecção foi A61K. Considerando o ano, o maior número 
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de patentes foi depositado nos últimos 20 anos. 53,85% das patentes encontradas foram depositadas nos Estados 

Unidos, seguido da Espanha com 23,07%, República da Coréia com 15,39% e África do Sul com 7,69%. 

Introdução 

 Com aproximadamente 4,6 milhões de novos casos a cada ano, a Doença de Alzheimer é a doença 

neurodegenerativa mais evidente no presente século e a causa mais comum de demência entre os idosos (Konrath 

et al., 2012). A literatura estima que em 2040, 71% dos casos de demência podem ser observados em países em 

desenvolvimento como o Brasil (Kalaria et al., 2008).  

Nessa perspectiva, avanços em descobrir compostos naturais derivados de plantas, como metabólitos 

secundários extraídos de óleos essenciais, ampliam as possibilidades para o desenvolvimento de novos fármacos, 

que superem limitações de tratamentos convencionais (Tabela 1). 

Além disso, fármacos mais eficazes para tratar pacientes com a doença estabelecida, o desenvolvimento de 

novas drogas são indubitavelmente necessárias para retardar ou prevenir o desenvolvimento da Doença de Alzheimer. 

Nesse âmbito, os alcaloides constituem uma classe de biocompostos promissores que podem melhorar os efeitos 

cognitivos e colinérgicos, além de apresentar menos efeitos adversos (ANEKONDA et al., 2005; IVINSON et al., 2008; 

LARSEN et al., 2010). Dadas as considerações, o presente estudo teve por objetivo realizar uma prospecção 

tecnológica de alcaloides utilizados para o tratamento da Doença de Alzheimer, por meio de buscas de patentes em 

bancos de inovação e tecnologia nacionais e internacionais nos últimos anos. 

 

Tabela 1. Alcaloides destinados ao tratamento da doença de Alzheimer. 

Alcaloides 
Espécies 

(classificadas) 
Artigo científico Autores Ano 

stenine 
Stemona 
sessilifolia 

Isolation, characterization and acetylcholinesterase inhibitory 
activity of alkaloids from roots of Stemona sessilifolia 

Lai e colaboradores. 2013 

huperzina A Huperzia serrata 
Production of huperzine A and other Lycopodium alkaloids in 
Huperzia species grown under controlled conditions and in vitro 

Ishiuchi e 
colaboradores. 

2013 

didehydrostemofoline e 
stemofoline 

Stemona collinsiae 
Acetylcholinesterase inhibitory activity of didehydrostemofoline, 
stemofoline alkaloids and extracts from Stemona collinsiae 
Craib roots 

Kongkiatpaiboon e 
colaboradores. 

2013 

6-hydroxylycopodine e 
sauroxine 

Huperzia Saururus 
Study of the interaction of Huperzia saururus Lycopodium 
alkaloids with the acetylcholinesterase enzyme 

Puiatti e 
colaboradores. 

2013 

conessina, conessimin, 
conarrhimin e conimin 

Holarrhen 
antidysenterica 

Steroidal alkaloids from Holarrhena antidysenterica as 
acetylcholinesterase inhibitors and the investigation for 
structure–activity relationships 

Yang e colaboradores. 2012 

6-hydroxycrinamine Boophane disticha 
Cytotoxicity and acetylcholinesterase inhibitory activity of an 
isolated crinine alkaloid from Boophane disticha 
(Amaryllidaceae) 

Adewusi e 
colaboradores. 

2012 

bisbenzylisoquinoline  
Abuta grandifolia 

(Mart.) 
New cholinesterase inhibiting bisbenzylisoquinoline alkaloids 
from Abuta grandifolia 

Cometa e 
colaboradores 

2012 

narciprimine 
Cyrtanthus 
contractus 

Isolation of narciprimine from Cyrtanthus contractus 

(Amaryllidaceae) and evaluation of its acetylcholinesterase 
inhibitory activity 

Nair e colaboradores. 2011 

leptomerine 
Esenbeckia 
leiocarpa 

Alkaloids from Stems of Esenbeckia leiocarpa Engl. (Rutaceae) 
as Potential Treatment for Alzheimer Disease 

Cardoso-Lopes e 
colaboradores. 

2010 

coronaridina e voacangina 
Ervatamia 

hainanensis 
Indole alkaloids from Ervatamia hainanensis with potent 
acetylcholinesterase inhibition activities 

Zhan e colaboradores. 2010 

Material e Métodos

A prospecção foi realizada com base nos pedidos de patentes depositados no European Patent Office (EPO), 

na World Intellectual Property Organization (WIPO), no United States Patent and Trademark  Office (USPTO) e no 

banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil.  

 O estudo prospectivo foi realizado em julho de 2013 e foram selecionadas como palavras-chave os termos 

Alzheimer’s Disease and Alkaloid(s) ou Doença de Alzheimer e alcaloide(s).  Os termos em inglês foram utilizados para 

as bases internacionais, enquanto que os termos em português para a busca de documentos em base nacional, sendo 

considerados válidos os documentos que apresentassem esses termos no título e/ou resumo. 
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A presente análise compreendeu todos os pedidos de patente existentes até o momento considerando a 

Classificação Internacional de Patentes (CIP), o ano, o país de depósito bem como sua classificação quanto a classe e 

subclasse. 

Resultados e Discussão

O monitoramento tecnológico constitui uma análise estratégica que permite uma melhor previsibilidade sobre o 

desenvolvimento de determinado produto e consequente impacto social. Por conseguinte, a avaliação de patentes de 

produtos naturais para desordens neurodegenerativas é necessária, quando consideradas as doenças 

neurodegenerativas como a Doença de Alzheimer, que acometem grandes populações (Konrath et al., 2012). 

Mediante análise das palavras-chave e seus cruzamentos foi avaliado o número de pedidos de patentes 

depositados por base de dados de acordo com os termos utilizados (Tabela 2). 

Foram encontrados vários processos envolvendo os termos Alcaloide ou Alkaloid, Doença de Alzheimer ou 

Alzheimer Disease principalmente nas bases EPO e WIPO. Contudo, quando combinados os termos Alcaloide ou 

Alkaloid e Doença de Alzheimer ou Alzheimer Disease foi observado uma redução substancial no número de pedidos de 

patentes, onde a USPTO possui 5 pedidos, enquanto que a WIPO possui 13. Ao considerar que os 5 pedidos 

encontrados na base USPTO foram encontrados em duplicidade na base WIPO, o resultado diminui o número de 

documentos na pesquisa, restando apenas 13 processos. 

Tabela 2. Total de depósitos de patentes pesquisadas nas bases do INPI, USPTO, EPO e WIPO. 

 

  

 

 

 

 

 

3.1. Patentes depositadas na USPTO e WIPO 

 

De acordo com a Tabela 3, os Estados Unidos são os maiores detentores de patentes envolvendo alcaloides 

para o tratamento da Doença de Alzheimer, possuindo 7 processos, 53,85% do total de depósitos, seguido da Espanha 

com 23,07%, República da Coréia com 15,39% e da África do Sul com 7,69%. 

Considerando o ano de depósito de pedido das patentes, foi verificado um número maior de pedidos (7 

processos), desde o início do século XXI até o presente momento o que demonstra um aumento na pesquisa por novos 

agentes derivados de plantas medicinais para o tratamento da DA. 

As patentes são classificadas de acordo com a aplicação. Nesse contexto, nossos resultados apresentam 2 

seções: A (Necessidades Humanas) e C (Química; Metalurgia). Assim, a seção A é a mais encontrada, com 7 patentes, 

seguida pela seção C, com 6, evidenciando maior utilização de patentes para necessidades humanas. 

Dentre os 13 depósitos de patentes encontrados, 7 estão inseridas na subclassificação A61K, que corresponde 

à preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas, já os 6 registros restantes estão alocados na 

subclassificação C07D, que engloba contendo compostos heterocíclicos que evidencia a utilização de componentes de 

produtos naturais na pesquisa e desenvolvimentos de novos protótipos para a terapêutica da doença de Alzheimer. 

Tabela 3. Total de depósitos de patentes cruzando os termos alcaloide e Doença de Alzheimer. 

Nº do 
Processo 

 

Título CIP País Ano 

13574215 Use of at Least One Isoquinoline Compound of Formula I, Pharmaceutical Composition for Treating or 
Preventing Neurodegenerative Diseases and Method for Treating or Preventing Neurodegenerative 
Diseases 

A61K US 2012 

2526947 Use of at Least One Isoquinoline Compound of Formula I, Pharmaceutical Composition for Treating or 
Preventing Neurodegenerative Diseases and Method for Treating or Preventing Neurodegenerative 
Diseases 

A61K EP 2012 

1020050116200 Alkaloid Derivative Compounds Having Memory-Improving Activity Which Inhibit Activity of Acetylcholine 
Esterase and Pharmaceutical Composition for Prevention and Treatment of Dementia Comprising Same 

C07D KR 2005 
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20030012831 Process for the Isolation of Galanthamine C07D US 2003 
20020028802 Process for the Isolation of Galanthamine A61K US 2002 
20010001100 Process for the Isolation of Galanthamine A61K US 2001 

6194404 Process for the Isolation of Galanthamine A61K US 2001 
5877172 Process for Isolating Galanthamine C07D US 1999 

100220087 Agrocybenin Compound Useful as Prolyl Endopeptidase Inhibitors and Preparation Thereof C07D KR 1999 
0815112 Process for Isolating Galanthamine C07D EP 1998 
0804186 Indole Diterpene Alkaloid Compounds C07D EP 1997 

1996/02140 A Process for the Isolation of Galanthamine A61K ZA 1996 
5541208 Indole Diterpene Alkaloid Compounds A61K US 1996 

 

Complementando essa prospecção tecnológica foi realizada uma análise da literatura. A busca foi feita 

associando os termos Alkaloid e Alzheimer Disease, foram encontrados 2.971 artigos na base de dados ScienceDirect, 

na PubMed (1.472), no Springer Link (699) e na Web of Knowlodge (246). Esses dados revelam que apesar dos 

progressos significativos na compreensão dos sistemas biológicos e mecanismos envolvidos em distúrbios do sistema 

nervoso central, o uso deste conhecimento para realizar ganhos práticos em tratamento da doença de Alzheimer tem 

sido paulatino (ROTH; CONN, 2008). 

O conhecimento que muitos potenciais medicamentos não são autorizados em etapas da pesquisa clínica, 

impossibilitando seu lançamento como um produto final com impacto sócio-econômico, e que diversos fatores 

contribuem para isso, dentre eles, a maioria das buscas de terapias, foi direcionada à patologia amiloide, em detrimento 

aos outros caminhos da doença. É também evidente, que muitos candidatos progrediram à Fase III, com base em 

interpretação supervalorizada de dados da Fase II (CORBETT et al., 2012).    

Avanços em estratégias terapêuticas para Doença de Alzheimer que retardem o início e a progressão da 

doença pode reduzir de forma significativa da carga global e melhorando a qualidade de vida da população. Entretanto, 

para testar a eficácia de compostos e levar a terapia para as pessoas o quanto antes possível, há uma necessidade 

urgente de colaboração entre instituições acadêmicas, da indústria e organizações reguladoras para o estabelecimento 

de normas e redes para a identificação e qualificação dos candidatos ao tratamento (HAMPEL et al., 2010). 

Conclusão

 Considerando as quatro bases consultadas a magnitude das pesquisas científicas com alcaloides para o 

tratamento da Doença de Alzheimer, poucos estudos chegaram a ser protegidos, e consequentemente disponibilizados 

a sociedade em forma de produto. Tendo em vista, o apelo mundial é necessário mensurar que há uma busca mundial 

pela descoberta de novos tratamentos para doenças neurológicas que atuem tanto na sintomatologia, bem como em 

sua prevenção. Em suma, há uma grande necessidade de transferir tecnologia, principalmente, aos portadores do mal 

de Alzheimer que sofrem pela falta de um tratamento seguro e eficaz. 
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Resumo

A utilização de produtos naturais é uma alternativa inovadora para a pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos 

direcionados para o tratamento de doenças tropicais negligenciadas. Estas correspondem a um grupo de enfermidades 

que possuem elevados índices de prevalência em países emergentes nos quais as condições sanitárias e de saúde são 

precárias contribuindo assim, para os elevados padrões de morbimortalidade associados a esse grupo de doenças. 

Nesta perspectiva o desenvolvimento de novos protótipos farmacêuticos a base de produtos naturais é importante, pois, 

contribui para o tratamento dessas enfermidades. Esta prospecção teve por objetivo realizar uma busca de 

anterioridade e apresentar uma visão geral do estado atual do desenvolvimento científico e tecnológico relacionado ao 

uso de produtos naturais com aplicações em doenças negligenciadas. Para tanto a prospecção foi realizada no banco 

de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, European Patent Office, United States Patent and Trademark 

Office e World Intellectual Property Organization. Foi verificado que é extensa a utilização de produtos naturais, mas, 

quando estes são aplicados a doenças negligenciadas é observada uma grande lacuna que pode ser preenchida com 

pesquisas que podem servir de ferramenta para o desenvolvimento tecnológico de fitomedicamentos direcionados para 

o tratamento dessas enfermidades. 

Introdução

As doenças tropicais (DTs), muitas vezes denominadas de doenças tropicais negligenciadas (DTN) ou doenças 

negligenciadas (DNs), correspondem a um grupo de patologias infecciosas que afetam populações carentes e 

vulneráveis, o que contribui para a perpetuação dos ciclos de pobreza, desigualdade e exclusão social, em razão de seu 

impacto na saúde infantil, na redução da produtividade da população trabalhadora e na promoção do estigma social 

(WERNECK; HASSELMANN; GOUVÊA, 2011).  

Aproximadamente 15 milhões de pessoas morrem a cada ano por causa de doenças tropicais nos países em 

desenvolvimento. Essas patologias são consequências marcantes do subdesenvolvimento social e são representadas 

por um grupo de infecções parasitárias e bacterianas como ancilostomíase, ascaridíase, esquistossomose, filariose 

linfática, oncocercose, doença de Chagas, leishmaniose, tuberculose e hanseníase) (ZUMLA; USTIANOWSKI, 2012). 

Essa classe de doenças é endêmica em regiões geográficas importantes afetando milhões de pessoas e determinando 

altos índices de morbimortalidade. As opções terapêuticas disponíveis representam um entrave para tratamento dessas 

patologias por apresentarem uma série de problemas (p. ex. baixa eficácia, alto custo e elevada toxicidade) o que 

dificulta a adesão ao tratamento (DIAS et al., 2009; GUIDO; OLIVA, 2009). 

Os avanços em Pesquisa e Desenvolvimento de novos fármacos para aplicação em doenças negligenciadas 

está ligada à inovação científica e tecnológica incentivando um crescimento regional mais homogêneo e o 

fortalecimento de acordos bilaterais entre universidade, indústria e governo, integrando, assim, o conhecimento 

científico e o domínio tecnológico na busca de novos fármacos para o tratamento dessas enfermidades (OLIVEIRA, 

2013). 

A presente prospecção teve por objetivo realizar uma busca de anterioridade e apresentar uma visão geral do 

estado atual de desenvolvimento científico e tecnológico relacionado ao uso de produtos naturais com aplicações em 

doenças negligenciadas por meio do mapeamento de pedidos de depósitos de patentes relacionados a esse tema nas 

bases tecnológicas gratuitas nacionais e internacionais. 

Material e Métodos
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Resultados e Discussão

Prospecção tecnológica é um processo que se ocupa do exame futuro, a longo prazo, da ciência, tecnologia, 

economia e sociedade. Estudos prospectivos constituem uma ferramenta básica para a fundamentação nos processos 

de tomada de decisão, visando delinear e testar possibilidades que possam contribuir na construção do futuro 

(MACHADO; FREITAS, 2013). A utilização das prospecções é um meio sistemático de mapear desenvolvimento 

científico e tecnológico, os quais são capazes de influenciar, de forma significativa, a indústria, a economia ou a 

sociedade (OLIVEIRA JÚNIOR; ALMEIDA, 2012). 

Após a busca prospectiva os resultados foram organizados e expressos na Tabela 1. 

Tabela 1. Quantidade de pedidos de depósitos de patentes encontrados nas principais bases tecnológicas utilizando as 

palavras-chave. 

Palavras-chave WIPO USPTO EPO INPI 

“produtos naturais” ou “natural products” 73.541 16.057 2.106 115 

“doenças negligenciadas” ou “neglected diseases” 60 6 1 1 

“produtos naturais e doenças negligenciadas” ou “natural 
products AND neglected diseases” 

0 0 0 0 
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Com estes resultados foi possível evidenciar que ao realizar a busca utilizando os dois termos (“natural 

products” e “neglected disease”) de forma não-associada, a WIPO é a base de dados que detém o maior número de 

patentes, o que reflete a intenção dos inventores em realizar um depósito de patente internacional de maior abrangência 

para proteger a invenção em vários países simultaneamente e apenas depois realizar estes pedidos de forma individual 

nos países de interesse. 

Tendo por base os resultados, foi observado que existe uma carência de estudos científicos que informem 

sobre o uso de produtos naturais aplicados a doenças negligenciadas e a consequência disso é uma ausência de 

desenvolvimento tecnológico relacionado ao assunto, sendo necessário um maior interesse, visto que a utilização de 

produtos naturais só tem aumentado nos últimos anos e as doenças negligenciadas têm afetado cada vez mais a 

população. 

Conclusão

Por meio da análise dos dados obtidos, foi possível observar que há um número expressivo de pedidos de 

depósitos de patentes sobre produtos naturais e poucos pedidos sobre doenças negligenciadas. Ao associar esses 

produtos naturais e doenças negligenciadas é verificado um déficit de pedidos relacionadas a esse tema nos bancos de 

dados analisados, o que mostra um déficit que pode ser melhorado com incentivos a pesquisas que envolvam o uso de 

produtos naturais como ferramenta para o desenvolvimento de produtos tecnológicos direcionados para o tratamento 

das doenças negligenciadas que têm elevados índices de prevalência em países emergentes 
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Leishmaniose Tegumentar Americana.  

Resumo

A leishmaniose é uma doença zoonótica que apresenta a anfotericina B (AmB) como tratamento alternativo aos de 

primeira escolha, porém com efeitos tóxicos frequentes. O desenvolvimento de novos sistemas de liberação de AmB 

tem sido foco de pesquisas, pois apresentam vantagens à via endovenosa, como organogel de lecitina (PLO) para 

administração tópica com a finalidade de minimizar problemas relacionados à toxicidade renal. A cinética de liberação in 

vitro por meio de células de Franz trouxe resultados melhores para formulação com promotor de permeação em relação 

à formulação sem o mesmo. A adição de ácido oléico 5% como promotor de permeação melhorou a liberação da AmB 

através de membranas duplicando a quantidade absorvida, mostrando que o ácido oléico é um eficaz promotor de 

permeação e a formulação, uma alternativa terapêutica promissora.  

Introdução

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma doença de caráter zoonótico que acomete o homem e 

diversos animais silvestres e domésticos. Classicamente, se manifesta sob duas formas: leishmaniose cutânea e 

leishmaniose mucosa, com ocorrência média 26 mil casos/ano, sendo a maioria concentrada na Região Norte (BRASIL, 

2009).   

A terapia convencional das leishmanioses inclui a utilização parenteral de antimoniais pentavalentes, enquanto 

que a anfotericina B (AmB) apresenta-se como fármaco de segunda escolha, mas que também apresenta elevada 

incidência de reações adversas (CALDEIRA, 2011). 

O desenvolvimento de novos sistemas de liberação de AmB tem sido foco de pesquisas, pois apresentam 

vantagens à via endovenosa, como a ausência de efeito de primeira passagem, redução da toxicidade dose-dependente 

como também facilita a adesão ao tratamento melhorando a qualidade de vida dos pacientes, além de ser indolor e não 

invasivo (SILVA, 2010). Um exemplo é a incorporação da AmB em sistemas lipídicos; Dentre os sistemas de liberação 

de fármacos, sistemas lipídicos tem maior habilidade em reter a molécula de AmB (do que as micelas de tensoativos) e 

liberam o fármaco lentamente na forma de monômeros, assim reduzindo a toxicidade para as células humanas 

(LARABI, 2004). 

A pesquisa teve como propósito incorporar AmB em organogel de lecitina (PLO) para administração tópica com 

a finalidade de minimizar problemas relacionados à toxicidade renal bem como avaliar o uso de promotores de 

permeação cutânea na formulação. 

Material e Métodos

Foram utilizados os seguintes materiais: lecitina de soja e o palmitato de isopropila foram obtidos da 

Embrafarma (São Paulo, Brasil), polaxamer 407 (GALENA, São Paulo, Brasil), anfotericina B (VALDEQUÍMICA, São 

Paulo, Brasil), metanol (VETEC, São Paulo, Brasil) e vidraria de forma geral. 

Incorporação de AmB em organogel 

O organogel de Lecitina foi obtido pela mistura da fase oleosa (LIPS) em uma fase gelificada (Gel de 

Polaxamer 407), na proporção 30:70, por agitação manual. A AmB foi incorporada  a 3% na fase oleosa por agitação 

manual até solubilização. Quando necessário, adicionou-se o promotor de permeação cutânea ácido oléico a 5% após 

incorporação de AmB. 

Curva de calibração 

A anfotericina B foi quantificada por espectrofotometria UV-Vis segundo BETETA (2002), onde foi realizada a 

varredura na região ultravioleta-visível (UV-Vis) para identificação dos máximos de absorção da mesma e, em seguida, 

mailto:iluskasmartins@uol.com.br
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foram construídas curvas de calibração com a finalidade de permitir a análise quantitativa do composto no organogel. 

Preparou-se uma solução de AmB em metanol com uma concentração de 100µg/mL. Posteriormente, tomou-se uma 

alíquota dessa solução e diluiu-se em metanol a fim de obter uma concentração final de 4 µg/mL. Realizou-se varredura 

no intervalo de 800 a 200 nm, utilizando cubetas de quartzo, para identificar o pico de maior absorbância. Preparou-se 

soluções de 2µg/mL, 3 µg/mL, 4 µg/mL, 5µg/mL e 6µg/mL e procedeu-se à construção da curva de calibração. 

Caraterização físico-química 

As formulações de AmB com e sem o promotor de permeação cutânea foram caracterizadas segundo os 

seguintes parâmetros: caraterísticas organolépticas, pH, condutividade, viscosidade, espalhabilidade e teor de AmB, 

utilizando métodos propostos pela Frmacopéia Brasileira 5ª edição e pelo Guia de Controle de Qualidade de 

Cosméticos da ANVISA(2003). 

Cinética de Liberação in vitro 

A cinética de liberação in vitro foi realizada por meio de células de difusão tipo Franz com área difusional de 1,5 

cm2, volume ± 6 ml, com membranas artificiais hidrofílicas de acetato de celulose 0,45 µm. O compartimento receptor 

foi preenchido com solução tampão em um sistema composto de seis células individuais ligadas a um banho 

termostatizado a 37 ± 0,5°C sob agitação constante de 100 rpm em um agitador magnético por um período de 6 horas. 

No compartimento doador, foi aplicada a formulação diretamente sobre a membrana artificial de cada célula. O volume 

total da fase receptora de cada célula (14 ml) em cada amostra foi substituído pela solução tampão na mesma 

temperatura (37 ± 0,5°C) para manter as condições. A quantidade de droga liberada na câmara receptora foi 

quantificada por espectrofotômetro UV-Vis no comprimento de onda 405nm, conforme BETETA (2012). 

Resultados e Discussão

Conforme Damasceno (2010) identificou na literatura, “a anfotericina B é um pó amarelo, alaranjado, sensível à 

luz e ao calor, inativa em baixos valores de pH, praticamente insolúvel em água, levemente solúvel em metanol e 

praticamente insolúvel em etanol. Além disso, sua solubilidade é dependente do pH e devido a complexidade da 

molécula, ela apresenta uma variação interna de pKa (5,7 para –COOH e 10 para NH2). A molécula de AmB consiste de 

um grande anel macrolídeo, fechado por lactonização, formado por uma rígida cadeia lipofílica, contendo sete duplas 

ligações (hepteno) e no lado oposto por uma cadeia hidroxilada com sete grupos hidroxilas livres o que lhe confere uma 

característica anfifílica. Em uma das extremidades da molécula, encontra-se um resíduo micosamina com um grupo 

amino livre formado por uma ligação α-glicosídica”. 

Portanto, a AmB possui uma estrutura muito complexa, necessitando de excipientes compatíveis com sua 

solubilidade para uma formulação estável. Uma alternativa é o emulgel ou Pluronic
®
 lecitina organogel (PLO) que “é um 

gel à base de microemulsão que tem sido utilizado por médicos e farmacêuticos para entregar drogas hidrofílicas e 

lipofílicas por via tópica e transdérmica através do estrato córneo. Ele é termodinamicamente estável, viscoelástico e 

constituído por gel biocompatível com fosfolípidos (lecitina), com solventes orgânicos, e com solventes polares. Vários 

tipos de agentes terapêuticos tem sido facilmente incorporados em PLO para melhorar a sua entrega tópica de drogas. 

Pluronic
®
 lecitina organogel melhora a administração tópica de drogas principalmente por causa da compartimentação 

desejada de droga, a solubilidade da droga bifásica, e da modificação do sistema de barreira cutânea por componentes 

organogel. Ao lado disso, ele mostra baixa irritação da pele, aumenta a adesão do paciente, reduz os efeitos colaterais, 

evita o metabolismo de primeira passagem e aumenta a eficiência da droga. Assim, no futuro, tem ampla gama de 

aplicações e oportunidades para experimentar com várias drogas neste tipo de sistema de entrega de drogas 

(BELGAMWAR, 2008). 

A incorporação de AmB ao emulgel mostrou-se satisfatória, visto que a formulação mostrou-se homogênea e 

brilhosa, não demonstrando visualmente nenhum sinal de instabilidade das formulações. A quantificação de AmB na 

formulação foi realizada por meio de preparo de solução na concentração teórica de 3µg/mL que foi lida utilizando-se a 

curva de calibração obtida segundo a equação y= 0,13960x + 0,00285 e valor de r
2
=0,99779. 
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A Figura 01 apresenta gráfico comparativo de espalhabilidade entre formulação sem e com promotor e 

demonstra que o promotor promove maior aderência à superfície; enquanto que a Figura 02, demonstra comportamento 

semelhante entre as formulações para a viscosidade. “A espalhabilidade em conjunto com a viscosidade serve para 

avaliar alterações nas características reológicas da formulação durante o estudo. Em especial, nas formas 

farmacêuticas semissólidas, estes parâmetros são importante para acompanhar as modificações na capacidade que a 

formulação tem de se espalhar ou abranger determinada área, o que pode facilitar ou dificultar a sua aplicação” 

(LUSTOSA, 2012).  

Figura 01: Perfil da espalhabilidade de emulgel de AmB com e sem promotor de permeação cutânea. 
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“O pH da pele apresenta-se levemente ácido podendo variar entre 4,6 e 5,8. A pele humana é suscetível a 

variação de pH sendo de extrema importância a sua determinação em formulações cosméticas ou dermatológicas, visto 

que alterações na composição destas formulações pode desencadear processos alérgicos ou inflamatórios” (LUSTOSA, 

2012). Utilizando pHmetro e condutivímetro Quimis
®
 determinou-se o pH e a condutividade da formulação sem promotor 

em 5,87 e 5,104 uS/cm, respectivamente; e da formulação com promotor foi de 5,48 e 6,471 uS/cm, respectivamente, 

estando portanto, ambos, compatíveis com o valor normal da pele. “O pH e a condutividade são parâmetros químicos e 

podem indicar falta de estabilidade entre os ingredientes das formulações, comprometimento da eficácia e segurança do 

produto” (ANVISA, 2004). 

Figura 02: Perfil da viscosidade de emulgel de AmB com e sem promotor de permeação cutânea. 
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Figura 03: Perfil de cinética de liberação de AmB com e sem promotor de permeação cutânea. 
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Tabela 1: Análise estatistica da liberação acumulada de AmB. 

 Média Variancia  Teste t Student 

-3,33 

p= 0,01 

Emulgel de AmB 1,08 0,91 

Emulgel de AmB + ÁCIDO OLÉICO 2,66 4,90 

 

Dentre os ensaios realizados, a cinética de liberação in vitro por meio de células de Franz apresentou 

resultados significativos. A adição de ácido oléico 5% como promotor de permeação melhorou a absorção da AmB 

através de membranas duplicando a quantidade absorvida no tempo de 6 horas de aplicação em relação à mesma 

formulação sem o promotor. Foi realizada análise estatística dos perfis de liberação de AmB através do teste t Student 

no qual pode-se verificar que os mesmos são significativamente diferentes entre si. (Tabela 1) 

Esse resultado confirma a literatura que diz que “amplo número de ácidos graxos e seus ésteres tem sido 

utilizados como promotores de permeação. Uma tendência geral que se tem observado é que os ácidos graxos 

insaturados são mais efetivos na promoção da absorção percutânea de fármacos que os seus homólogos” (MARTINS, 

2002), categoria na qual inclui-se o ácido oléico. 
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Assim, o emulgel demonstra ser um promissor sistema de liberação cutâneo de AmB e o ácido oléico, um 

excelente promotor de permeação cutânea, visto que não apresentou-se interferência nos parâmetros físico-químicos e, 

ainda, duplicou a liberação in vitro de AmB. 

Conclusão 

Os ensaios realizados evidenciaram que a utilização do ácido oléico a 5% como promotor de permeação 

cutânea duplicou a liberação in vitro de AmB do emulgel, o que repercute diretamente na disponibilidade do fármaco 

para tratamento cutâneo na Leishmaniose Tegumentar Americana.  
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Resumo

 A doença de Crohn (DC) é definida como um processo inflamatório crônico, não curável por tratamento clínico 

ou cirúrgico e que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável e comprometendo 

a estrutura da parede do órgão afetado. A doença afeta indivíduos de todas as faixas etárias, com maior frequência 

adultos jovens entre 20 e 40 anos, sendo raro o aparecimento de sintomas após o nascimento. O tratamento da Doença 

de Crohn objetiva induzir ou manter a remissão da doença, evitar ou reduzir as complicações, bem como melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes afetados. Grande parte dos pacientes necessita de tratamento medicamentoso 

prolongado e, muitas vezes, por tempo indeterminado. O atual arsenal terapêutico inclui o uso de aminossalicilatos, 

antibióticos, glicocorticóides, imunomoduladores e anticorpos monoclonais. A Atenção Farmacêutica para pacientes 

com doenças inflamatórias intestinais pode contribuir para a melhora do quadro clínico, para o aumento da adesão dos 

pacientes ao tratamento e para um maior conhecimento sobre suas farmacoterapias, produzindo uma melhora dos 

aspectos relacionados com a sua saúde. Dessa forma, o presente estudo tem como objetivo realizar o 

acompanhamento farmacoterapêutico no âmbito da Atenção Farmacêutica prestada a usuários do Hospital Universitário 

(HU) da Universidade Federal do Piauí (UFPI) portadores da Doença de Crohn.   

Introdução

A doença de Crohn (DC) é definida como um processo inflamatório crônico, não curável por tratamento clínico 

ou cirúrgico e que acomete o trato gastrointestinal de forma uni ou multifocal, de intensidade variável e comprometendo 

a estrutura da parede do órgão afetado. Intestino delgado e grosso são os locais de acometimento mais frequentes, 

além de manifestações perianais que podem ocorrer em mais de 50% dos pacientes. Há ainda manifestações 

extraintestinais associadas ou isoladas, atingindo pele, articulações, olhos, fígado e trato urinário. A doença afeta 

indivíduos de todas as faixas etárias, com maior frequência adultos jovens entre 20 e 40 anos, sendo raro o 

aparecimento de sintomas após o nascimento (GOMEZ et al 2005; SILVEIRA et al, 2008; HABR-GAMA et al, 2011).  

A doença de Crohn apresenta incidência crescente em todo o mundo, representando sério problema de saúde. 

Possui períodos de recidivas frequentes e exibe formas clínicas de alta gravidade (DEWULF et al, 2007; TORRES et al, 

2011). No Brasil, de acordo com Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn (ABCD), ainda não se 

sabe a incidência exata das Doenças Inflamatórias Intestinais que incluem além das citadas, outras desordens 

inflamatórias do Cólon e Intestino delgado (SOUZA et al, 2008). Há também outro fator que agrava a situação desses 

pacientes como a escassez de estudos e divulgação dessas patologias, o que contribui para o atraso no diagnóstico e 

aumento da morbidade (ELIA et al, 2007; OLIVEIRA et al, 2010). 

Embora o Brasil seja considerado uma região de baixa prevalência, não existem registros públicos de saúde 

eficazes sobre essas doenças, uma vez que não são classificadas como de notificação compulsória, e as anotações nos 

prontuários dos pacientes e nos arquivos dos serviços de saúde são inadequadas. Grande parte dos pacientes que 

procuram atendimento, com queixas de diarreia e dor abdominal recebe diagnóstico de diarreia de etiologia bacteriana 

ou parasitária, quando uma investigação mais detalhada desses casos poderia concluir o diagnóstico, baseado no 

quadro clínico, laboratorial e na combinação de dados endoscópicos, histológicos e de imagem (SOUZA et al, 2011).  

A etiologia da DC não é completamente conhecida, mas parece envolver interações de fatores 

comportamentais, microbiota do hospedeiro, predisposição genética acometendo resposta imune anormal ou autoimune 

na parede intestinal. Tem evolução crônica e intermitente independente do segmento acometido, gerando repercussões 

importantes na qualidade de vida dos doentes. As principais características clínicas nos pacientes são febre, dor 
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abdominal, mais frequentemente do tipo cólica de localização comumente difusa, diarréia e fadiga generalizada. Pode 

ocorrer também perda de peso. A diarréia e a dor são mais frequentes quando há envolvimento de regiões do cólon, 

sendo o prognóstico da DC pouco favorável em virtude da cronicidade da doença (PETER, 2005; SCHOFFEN; PRADO, 

2011). 

A definição de gravidade da doença é parte importante na escolha do tratamento, devendo ser caracterizada 

através do Índice de Atividade da Doença de Crohn (CDAI) em leve, moderada, grave ou fulminante. O tratamento da 

DC objetiva induzir ou manter a remissão da doença, evitar ou reduzir as complicações além de melhorar a qualidade 

de vida dos pacientes afetados. Instituem-se medidas gerais como dieta leve e individualizada, rica em fibras e 

sintomáticos. Grande parte dos pacientes necessita de tratamento medicamentoso prolongado e, muitas vezes, por 

tempo indeterminado (CORNELIO et al, 2011; PAIXÃO et al, 2012) 

Os antiinflamatórios mais utilizados na fase aguda são os corticosteróides, podendo levar à remissão da crise 

e, com menos eficiência, a sulfassalazina. Estudos sobre a eficácia dessas drogas em prevenir recidivas após 

ressecção intestinal são conflitantes; no entanto o uso da sulfassalazina como droga de primeira escolha pode reduzir o 

uso de corticosteróides. Os imunossupressores/imunomoduladores são classes empregadas cada vez mais 

frequentemente na medicina, e muitas vezes capazes de recuperar  saúde desses pacientes (BIONDO-SIMÕES et al, 

2003; COLLI et al, 2008). 

Com o desenvolvimento de modernas e minuciosas técnicas laboratoriais, associadas ao avanço da pesquisa 

clínica, novos caminhos foram percorridos no conhecimento dessa etiopatogenia. Como consequência, surgiram novas 

formas de tratamento clínico e cirúrgico, com bons resultados no controle da atividade da doença. Entretanto, apesar 

destes notáveis avanços, a descoberta de sua cura aparenta estar muito distante. Apesar de novos estudos estarem 

sendo desenvolvidos, poucos abordam o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente portador de DC, de maneira 

a compreender as modificações ocorridas em seus hábitos de vida. Acredita-se que não somente o tratamento 

medicamentoso clínico e cirúrgico deve ser estabelecido para esses pacientes, mas também uma assistência que leve 

em consideração fatos que o próprio paciente acha importantes para a sua melhora (SARLO et al, 2008; MARIOSA et 

al, 2011). 

Material e Métodos

Entrevistas diretas serão realizadas com os usuários do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Piauí com diagnóstico de Doença de Crohn, seguindo o Método Dáder (2007) adaptado para o acompanhamento 

farmacoterapêutico e o estudo do prontuário desses usuários mediante as suas autorizações, para coletar e registrar as 

informações referentes ao diagnóstico e à terapêutica dos usuários em estudo, durante o período de Agosto de 2013 a 

Agosto de 2015. Após a coleta dos dados, serão realizados estudos sobre o estado de saúde dos usuários dos serviços 

do Hospital Universitário, o estudo sobre PRMs/RNMs após cada uma das entrevistas realizadas e o grau de satisfação 

do serviço prestado.  

O trabalho será realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí, localizado na Avenida 

Universitária Campus Ministro Petrônio Portella, sem número, bairro Ininga, Teresina, Piauí. O HU é um hospital geral 

com nível de atenção terciário e com esfera administrativa federal mantida pelo SUS. O HU possui 229 leitos e atende 

todo o estado do Piauí e estados vizinhos. O HU conta com o serviço de acompanhamento clínico de portadores da 

Doença Crohn que atualmente é desenvolvido pelos profissionais de saúde das áreas de medicina, enfermagem e 

nutrição. A amostra será constituída por todos os portadores da Doença de Crohn independente do sexo e da faixa 

etária que iniciarem ou estiverem fazendo o uso de tratamento farmacológico convencional e/ou com imunobiológicos 

isoladamente ou em associação no serviço gastroenterologia do HU e que aceitarem participar de forma voluntária 

durante o período do estudo. As variáveis estudadas serão selecionadas por tipo em discretas, categóricas ou 

contínuas. 
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O projeto foi cadastrado na gerência de ensino e pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Piauí, na plataforma Brasil e está sendo avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI com número CAAE: 

17587913.9.0000.5214. 

Resultados e Discussão

Os resultados esperados são:  

-Promover acompanhamento farmacoterapêutico com os pacientes portadores da Doença de Crohn, atendidos no HU-

UFPI. 

- Fornecer materiais educativos e informativos sobre a patologia e os benefícios dos medicamentos prescritos, 

orientando sobre o uso racional desses fármacos; 

- Registrar e avaliar o grau da adesão ao tratamento e orientar sobre os problemas relacionados com medicamentos 

e/ou patologia que podem surgir devido a ausência do tratamento; 

- Identificar e solucionar as interações medicamentosas, reações adversas a medicamentos (RAMs) e os demais 

problemas relacionados com medicamentos (PRMs), evitando os resultados negativos a eles; 

- Mensurar o grau de satisfação dos usuários acompanhados pelo estudo com o serviço de Atenção Farmacêutica 

prestado. 

Conclusão

A Atenção Farmacêutica para pacientes com doenças inflamatórias intestinais (principalmente nos casos de 

remissão clínica da doença de Crohn), pode contribuir para a melhora do quadro clínico, para o aumento da adesão dos 

pacientes ao tratamento e para um maior conhecimento sobre suas farmacoterapias, além da melhora dos aspectos 

relacionados com a saúde mental e um alto grau de satisfação dos pacientes. Dessa forma, o acompanhamento 

farmacoterapêutico aos usuários do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí portadores da Doença de 

Crohn durante a prática da atenção farmacêutica, se mostra de fundamental importância para a maior adesão ao 

tratamento medicamentoso nesses casos, contribuindo para a evolução dos seus quadros de saúde e melhora da 

qualidade de vida. 
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Resumo

A grande diversidade de espécies vegetais com potencial terapêutico presente nos ecossistemas brasileiros e mas 

especificamente no semiárido nordestino, fornecem um vasto material para estudos especializados na procura de novas 

drogas para diferentes doenças, dentre elas as neoplásicas. Sabendo da importância em avaliar a citotoxicidade de 

novas substâncias naturais com ação terapêutica, o presente trabalho pretende realizar uma triagem com extratos, 

frações ou isolados de plantas do bioma Semiárido do Nordeste Brasileiro, avaliando inicialmente atividades 

toxicológica, citotóxica e mutagênica. As amostras consideradas ativas nos testes iniciais, serão empregadas em 
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posteriores ensaios antiproliferativos utilizando células de mamíferos, pelo método colorimétrico 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il) 

2,5-Difenil Brometo de Tetrazoilium e hemólise em eritrócitos de camundongos. As espécies que se mostrarem 

promissoras para o tratamento de neoplasias serão indicadas a posteriores isolamentos e purificação dos metabólitos 

bioativos e elucidação dos mecanismos de ação para maior entendimento da ação dessas substâncias em organismos 

vivos (testes in vivo). A perspectiva de se buscar plantas com potencial ação antineoplásica, visa um maior 

conhecimento na sua utilização levando-se em conta o ponto de vista tecnológico e fitoterápico, agregando assim um 

maior valor as espécies vegetais do bioma Semiárido Nordestino.  

Introdução

As fontes naturais ainda estão disponíveis em abundância e oferecem as melhores possibilidades de 

encontrar substâncias de interesse terapêutico. Mais de uma centena de compostos derivados de produtos naturais está 

em fase de testes clínicos, principalmente para tratamento do câncer e de doenças infecciosas (BUTLER, 2008). 

Diversos fatores têm impulsionado a busca de novas drogas de origem vegetal: a descoberta de drogas 

eficazes para o combate ao câncer; estudos sobre a biodiversidade e a preservação das espécies; falta de acesso da 

maioria da população aos medicamentos modernos, fazendo com que vias alternativas mais baratas sejam oferecidas. 

O semiárido nordestino demonstra um potencial extraordinário para a descoberta de novos fármacos 

anticâncer de ocorrência natural em função da existência de um grande número de espécies disponíveis para 

investigação. 

De todas as drogas antitumorais disponíveis entre 1940 e 2002, 40 % foram produtos naturais ou derivados de 

produtos naturais e outros 8 % foram substâncias sintéticas inspiradas em moléculas naturais (NEWMAN et al., 2003). 

Dentre alguns produtos naturais citotóxicos, usados clinicamente no tratamento de neoplasias, têm-se os 

alcalóides vegetais como os alcalóides da Vinca rósea (vimblastina e vincristina) e o taxol, diterpeno que alcançou 

destaque prático quando o Instituto Nacional do Câncer (National Cancer Institute, NCI, U.S.A.) reconheceu, em 1960, a 

importância de produtos naturais como potenciais agentes anticancerígenos (BRAZ, 1994). 

O câncer ou neoplasia é uma doença de natureza crônica que mata pela invasão destrutiva de órgãos 

normais por extensão direta e/ou disseminação para pontos distantes (metástases) (KUMAR; COTRAN, 2000; 

BRASILEIRO FILHO, 2004). 

Os quimioterápicos sejam de origem natural ou sintética, são substâncias de alta toxidez que visam à indução 

da morte ou à inibição do ciclo celular da célula tumoral. Eles podem ser divididos em três principais grupos com base 

em seus modos e sítios de ação: antimetabolitos, agentes genotóxicos e inibidores do fuso mitótico (IGNEY E 

KRAMMER, 2002). 

A capacidade de uma substância causar dano grave ao organismo, ou, até a morte, é considerada 

como sua toxicidade. Isto ocorre apenas quando há uma interação do agente químico com o organismo, implicado em 

efeitos ao nível tecidual e celular (DRAIZE et al., 1944). 

O presente projeto tem como principal objetivo avaliar o potencial tóxico, citotóxico e antitumoral de extratos, 

frações ou isolados extraídos de espécies vegetais do Semiárido Nordestino, buscando plantas com potencial ação 

antineoplasicas. 

Material e Métodos

A obtenção das amostras vegetais serão adquiridas por meio de parcerias firmadas com as professoras Dra. 

Mariana Helena Chaves e Profa. Dra. Antônia Maria das Graças Lopes Citó, pertencentes ao Departamento de Química 

da Universidade Federal do Piauí, na forma de extratos, frações ou isolados. 

Será inicialmente realizado um bioensaio de toxicidade aguda para selecionar as amostras mais ativas a serem 

empregadas em posteriores testes de citotoxidade, mutagenicidade, hematológico e antiproliferativo in vitro (MTT). O 

protocolo para realização de ensaios in vivo será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal do Piauí – UFPI. 
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Ensaio Toxicológico 

Inicialmente será realizado um screening toxicológico com todas as amostras, fazendo uso da metodologia 

proposta por McLAUGHLIN et al. (1991), que utiliza microcrustáceo Artemia salina da classe Anostrac como 

bioindicador de toxicidade. 

Os ovos de A. salina serão eclodidos em água de salinidade a 12 ppm e após 48 horas, os metanáuplios  serão 

coletados para os bioensaios, devido sua maior sensibilidade nessa fase de crescimento.  

Serão preparadas soluções em triplicata das amostras a serem testadas nas concentrações 1000, 100, 10 e 1 

ppm, e adicionadas 10 artemias em cada frasco, sendo a contagem das sobreviventes realizada após 24 horas. Após a 

análise dos resultados, o procedimento será repetido em concentrações intermediárias na tentativa de encontrar a 

concentração que mata 50% dos microcrustáceos e então determinar a CL50, por meio da análise de PROBIT, fazendo 

uso do programa estatístico SPSS Statistic 20. 

As amostras que apresentarem CL50 < 1000 ppm, serão considerada tóxicas (MEYER et al., 1982). 

Ensaio Citotóxico e Mutagênico 

De acordo com Bagatini et al. (2007), o sistema teste vegetal de Allium cepa apresenta-se como um bioindicador 

ideal para o primeiro screening da mutagenicidade de infusões de plantas, auxiliando os estudos de prevenção de 

danos à saúde humana.  

Os tratamentos serão realizados a uma série de cinco bulbos de A. cepa, os quais passaram por padronização e 

lavagem em água corrente por uma hora. As raízes serão cultivadas em condições controladas de temperatura (25ºC) e 

aeração constantes, em câmara de crescimento do tipo BOD, até atingirem aproximadamente 1,5 cm, quando serão 

transferidos para frascos de vidro de 80 mL, contendo os extratos que estejam em temperatura ambiente. Água mineral 

será utilizada como controle negativo em todos os ensaios 

Toxicidade: por meio de análise macroscópica do tamanho, morfologia, coloração e turgescência das raízes de Allium 

cepa após 20 horas e após 72 horas de tratamento;  

Citotoxicidade: para avaliação da ação citotóxica, serão realizados os cálculos dos índices mitóticos (IM) e dos índices 

de fase (IF), por meio das seguintes fórmulas:  

IM= número de células em divisão/número de células observadas X 100; 

IF= número de células em uma determinada fase mitótica / número de células em mitose X 100. 

Mutagenicidade: as frequências de células aberrantes serão comparadas com as frequências de aberrações obtidas 

após exposição das células ao controle negativo, de acordo com as seguintes fórmulas:  

FA (frequência absoluta): nº de células alteradas/ nº de células observadas X 100;  

FR (frequência relativa): soma de cada um dos tipos de alteração/total de células alteradas X 100. 

Tipos de Alterações: serão calculadas as frequências relativas das seguintes aberrações (%): micronúcleos 

(MN); aderências cromossômicas; C-metáfases, cromossomos dispersos em metáfase e em anáfase, fragmentos 

cromossômicos, metáfases desorganizadas, migração cromossômica precoce ou tardia, pontes cromossômicas e 

células anucleadas.  

Serão analisadas 1.000 células meristemáticas de ponta de raiz por bulbo de Allium cepa, sendo utilizado um 

total de cinco bulbos tratados com cada uma das amostras preparadas. 

Após cada tratamento as radículas coletadas serão fixadas em carnoy (3 etanol:1 ácido acético) por pelo menos 

24 horas, reidratadas e coradas com orceína-aceto-clorídrica a 2%. As regiões meristemáticas dessas raízes serão 

separadas e esmagadas entre lâminas e cobertas com lamínulas para observação e contagem de células em divisão e 

de aberrações cromossômicas em microscópio óptico com a objetiva 40X. 

Atividade Hemolítica em Eritrócitos de Camundongos 

Esta metodologia, segundo Costa-Lotufo et at. (2002), permite avaliar o potencial das substâncias em causar 

lesões na membrana plasmática da célula, seja pela formação de poros ou pela ruptura total. 

O sangue será coletado de três camundongos Swiss (Mus musculus) por via orbital, sendo diluído em 30 volumes de 

solução salina (NaCl 0,85 % + CaCl2 10 mM). Os eritrócitos serão lavados 3 vezes em solução salina por centrifugação 
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(1500 rpm/3 min) para redução da contaminação plasmática e ressuspendidos em solução salina para obtenção de uma 

suspensão de eritrócitos a 2 %. Os ensaios serão realizados em placas de 96 poços. Cada poço da 1ª fileira recebeu 

100 μL da solução salina. Na 2ª, os poços receberam 50 μL da solução salina e 50 μL do veículo de diluição da 

substância teste, neste caso, DMSO 10 %. Aos poços da 3ª fileira, foram adicionados 100 μL de solução salina e 100 μL 

da substância teste. Da 4ª fileira em diante os poços receberam 100 μL da solução salina, excetuando-se os da última 

fileira, que receberam 80 μL de solução salina e 20 μL de Triton X-100 1 % (controle positivo). As diluições serão feitas 

da 3ª à 11ª cavidade, retirando-se 100 μL da solução da cavidade anterior e transferindo para a seguinte de modo que 

as concentrações foram sempre diluídas pela metade, variando de 1,56 a 200 μg/mL. Em seguida, 100 μL da 

suspensão de eritrócitos serão plaqueados em todos os poços. Após incubação de 1 h, sob agitação constante à 

temperatura ambiente (26 ± 2 ºC), as amostras serão centrifugadas (5000 rpm/3 min) e o sobrenadante transferido para 

uma outra placa para a leitura da absorbância no espectrofotômetro de placas a 540 nm. As amostras capaz de lisar 

células vermelhas até a concentração máxima testada, sugerem que a atividade citotóxica seja causada por danos à 

membrana celular. 

Atividade antiproliferativa em células tumorais in vitro (MTT) 

Com o aprimoramento da metodologia de cultura de células foi possível o desenvolvimento de diversas 

linhagens celulares oriundas de tumores humanos, que possibilitaram o desenvolvimento da metodologia para triagem 

in vitro. 

A avaliação do potencial citotóxico das amostras testes serão realizadas em células tumorais humanas (HL-60 

- leucemia promielocítica, HCT-8 – carcinoma de cólon, SF-295 – glioblastoma e MDA-MB-435 – melanoma) através do 

ensaio quantitativo in vitro colorimétrico 3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il) 2,5-Difenil Brometo de Tetrazoilium (MTT) (MOSMANN, 

1983), o qual vem sendo utilizado no programa de ‘screening’ do ‘National Cancer Institute - NCI’ dos Estados Unidos 

(SKEHAN et al., 1990), e tem como proposito a estimação da proliferação e sobrevivência celular. 

Baseia-se na capacidade da succinato desidrogenase, uma enzima do Ciclo de Krebs ativa em mitocôndrias de 

células viáveis, em converter o sal de tetrazolium (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio, ou MTT), que 

é hidrossolúvel e de cor amarelada, em cristais de formazan, que são de cor azul escura. A quantificação do sal 

reduzido nas células vivas (absorbâncias) será lida com o auxílio de um espectrofotômetro de placa, no comprimento de 

onda de 595 nm. Essa técnica tem a capacidade de analisar a viabilidade e o estado metabólico da célula, sendo assim, 

bastante útil para avaliar a citotoxidade. 

As amostras serão testadas em diluição seriada, em triplicata. Suas CI50 (concentração inibitória média capaz 

de provocar 50 % do efeito máximo) e seus respectivos intervalos de confiança (IC 95 %) serão calculados a partir de 

regressão não-linear utilizando o programa GraphPad Prisma versão 5.0. 

Resultados Esperados

Trabalhos multidisciplinares como este demonstram a importância da triagem de extratos vegetais quanto à 

atividade biológica, possibilitando aos pesquisadores uma orientação no sentido de utiliza-los em pesquisas futuras. 

Espera-se encontrar com os dados levantados por meio do referido projeto: 

• Espécies vegetais com substâncias naturais imunoestimuladoras, visando elaboração de novos medicamentos no 

combate ao câncer, oriundas de plantas do bioma semiárido nordestino; 

• Espécies vegetais com substâncias naturais capazes de atuarem como novos quimioterápicos com respostas mas 

seletivas na degradação de células cancerígenas; 

• Espécies vegetais com substâncias naturais para atuarem de forma conjunta com outros tratamentos já existentes 

no combate ao câncer, eliminando ou diminuindo seus efeitos colaterais negativos. 

• Continuação de estudos mais aprofundados sobre os mecanismos de ação para melhor entendimento da sua ação 

em organismos vivos (testes in vivo). 
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Resumo

O composto Garcinielliptona FC (GFC) foi isolado a partir do extrato hexânico das sementes da espécie Platonia insignis 

Mart, conhecida popularmente como “bacuri” pertencente à família Clusiaceae. Esse estudo visa à caracterização 

comportamental através da atividade locomotora em animais (roedores) após administração com GFC, por meio do 

dispositivo Campo Aberto (Open field). Foram utilizados ratos Wistar adultos, machos e fêmeas, com peso médio de 

250 ± 5 g. Os protocolos experimentais e procedimentos foram aprovados pelo Comitê de Ética em Experimentação 

Animal da Universidade Federal do Piauí (nº 072/2012). Os animais (n=10/grupo), para as doses investigadas, foram 
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tratados por via oral (v.o) com a GFC na dose de 25, 50 e 75 mg/kg de peso corpóreo e ao grupo controle foi 

administrado solução salina. No estudo estatístico os valores foram expressos como média ± erro padrão da média 

(E.P.M.). Foram detectados efeitos significativos nas doses testadas da GFC e produziram porcentagens semelhantes 

de diminuição (50,55, 52,45 e 53,51%, respectivamente) no número de cruzamentos (p<0,05), quando comparados aos 

controles. O número de rearings e groomings (p<0,05) foram diminuídos após tratamento com as doses de GFC 25, 50 

e 75 mg/kg, resultados semelhantes aos observados com diazepam (controle positivo). Diante do exposto é possível 

admitir que a GFC, nas doses aqui utilizadas, é capaz de causar depressão do SNC nos animais.  

 

Introdução

A sensibilização comportamental em roedores é caracterizado pelo aumento gradual e progressivo da 

atividade locomotora após a administração repetida da droga (ROBINSON E BECKER, 1986). 

Atualmente existe um grande número de plantas medicinais cujo potencial terapêutico tem sido estudado em 

uma variedade de modelos animais, e cujos mecanismos de ação tem sido investigados através de ensaios 

neuroquímicos. Estes estudos têm providenciado informações úteis para o desenvolvimento de novas farmacoterapias a 

partir dessas plantas para o tratamento dos distúrbios neurológicos.  

Dentre essas plantas, está a espécie Platonia insignis conhecida popularmente como “bacuri” pertencente à 

família Clusiaceae, da qual a partir do extrato hexânico de suas sementes foi isolado o composto Garcinielliptona FC 

(GFC). Algumas plantas dessa família têm as suas propriedades farmacológicas associados com a presença de 

xantona e derivados policíclicos acilforoglucinol poIiprenilado, que têm propriedades antioxidantes e atividades 

anticancerígenas (COSTA JUNIOR, 2012).  

O presente estudo realizou a caracterização comportamental através da atividade locomotora (AL) em ratos 

(Wistar) após administração com GFC, por meio do aparato Campo Aberto (Open field). 

Material e Métodos

Animais 

Foram utilizados, por experimento, ratos da linhagem Wistar machos e fêmeas com 2 meses de idade e com 

peso variando entre 245 a 255 g, provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Piauí. Os animais receberam água e dieta (Purina
®
) ad libitum e foram mantidos sob condições controladas 

de iluminação (ciclo 12 h claro/escuro) e temperatura (25 ± 2 °C). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação com Animais da Universidade Federal do Piauí (nº 072/2012). 

Obtenção da Garcinielliptona FC 

A Garcinielliptona FC (GFC) é uma benzofenona poliprenilada, presente em algumas espécies vegetais e 

facilmente obtida através de síntese orgânica. 

A GFC substância isolada do extrato hexânico das sementes de P. insignis, é uma benzofenona poliprenilada, 

correspondendo a um acilfloroglucinol poliprenilado que apresenta um núcleo benzofenônico (difenilmetanona) 

substituído por grupo(s) isoprenila(s) (3-metil-2-butenila) e 2-isopropenil-hex-5-enila. Apresenta um padrão de 

oxigenação tríplice em um dos anéis aromáticos do cerne difenilmetanona acompanhada por uma ciclização 

intramolecular adicional, a qual origina um sistema bicíclico de nove átomos de carbono. Esse composto denomina-se 

Garcinielliptona FC [C38H50O6, (8,8-dimetil-1-(3,4-dihidroxibenzoil)-2-hidróxi-3,5-di (,-dimetilalil)-7-(2-isopropenil-5-

enil)-7α-trans-ciclo[3.3.1]nona-2-en-4,9-diona], obtido por meio de isolamento químico. 

Tratamento com drogas 

GFC foi emulsificado com Tween 80 0,05% (Sigma-EUA) e dissolvido em solução salina 0,9%. Os animais 

foram tratados com a substância experimental nas doses 25, 50 e 75 mg/kg, via oral (v.o), 30 minutos antes dos 

experimentos. O grupo controle recebeu veículo (Tween 80 0,05% com salina 0,9%) em um volume constante de 10 

mL/kg, administrado pela mesma via dos grupos tratados. Diazepam (DZP) 2 mg/kg (União Química/Brasil) e flumazenil 
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(FLU) 25 mg/kg (União Química/Brasil), utilizados como padrões, foram administrados via intraperitoneal após a 

dissolução em água destilada. 

Teste do Campo aberto 

Este teste foi baseado na metodologia descrita por Sielgel (1946) e validado por Archer (1973), e permite uma 

avaliação da atividade estimulante ou depressora de um dado composto, além de indicar atividades mais específicas 

como ação tipo ansiolítica.  Os animais foram colocados, 30 minutos após o tratamento, em um campo-aberto 

confeccionado em acrílico e foram observados durante 5 minutos, sendo avaliados a atividade exploratória (número total 

de cruzamentos), rearing (número total do levantar) e grooming (número de auto-limpeza) dos animais (Figura 1). 

 

Figura 1: Equipamento de Campo Aberto 

Fonte: arquivo pessoal 
Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados obtidos foram 

avaliados por meio da análise de variância (ANOVA) seguida do teste t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste. Os 

grupos experimentais foram comparados com o grupo veículo. As diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas quando p<0,05. 

 

Resultados e Discussão

Teste do campo aberto 

A GFC, nas doses de 25, 50 e 75 mg/kg, v.o., apresentou efeitos sedativos em ratos avaliados pelo teste do 

campo aberto (Tabela 1). Foram detectados efeitos significativos nas doses testadas da GFC e produziram 

porcentagens semelhantes de diminuição (50,55, 52,45 e 53,51%, respectivamente) no número de cruzamentos 

(p<0,05), quando comparados aos controles. O número de rearings e groomings (p<0,05) foram diminuídos após 

tratamento com as doses de GFC 25, 50 e 75 mg/kg, resultados semelhantes aos observados com diazepam (controle 

positivo). O Flumazenil foi empregado para avaliar o possível mecanismo de ação do efeito sedativo da GFC. O 

comportamento dos animais foi semelhante aos observados no controle, sugerindo que o mecanismo de ação do GFC 

pode envolver os receptores benzodiazepínicos. 

 

Tabela 1: Efeitos do GFC em ratos no teste de campo aberto. 

GRUPOS Nº DE CRUZAMENTOS N° DE REARING N° DE GROOMING 

Veículo 91,20 ± 1,14 41,50 ± 1,43 5,30 ± 0,49 

DZP 2 36,7 ± 0,77
a
 13,20 ± 0,29

a
 2,90 ± 0,37

a
 

GFC 25 45,10 ± 0,50
a
 15,20 ± 0,53

a
 4,70 ± 0,49

a
 

GFC 50 42,40 ± 1,07
a
 13,67 ± 0,28

a
 4,50 ± 0,39

a
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GFC 75 47,56 ± 1,11
a
 15,49 ± 0,68

a
 5,76 ± 0,78 

FLU 25 97,20 ± 1,08 49,10 ± 1,58 6,30 ± 0,36 

Legenda: Os valores representam a média ± E.P.M. do número de cruzamentos, rearing e grooming dos ratos usados nos 
experimentos (n=10 por grupo) utilizados nos experimentos. p<0,05, quando comparados ao grupo controle (ANOVA e teste t-Student–
Newman–Keuls como post hoc teste). GFC = Garcinielliptone FC; DZP = diazepam. 

 

No teste do campo aberto, os parâmetros avaliados: número total de cruzamentos, que avalia a atividade 

exploratória do animal, pode ser afetada por fármacos com ação no SNC ou relaxantes musculares periféricos; número 

total de rearings e groomings, avaliam o grau de sedação ou medo (ansiedade) e podem ser alterados por fármacos 

com atividade ansiolítica/ansiogênica (ARCHER, 1973). Os animais tratados com GFC apresentaram uma diminuição 

significativa na porcentagem do número total de cruzamentos em comparação ao grupo controle, e no número de 

rearings e groomings, resultados semelhantes aos observados com diazepam (controle positivo) o que é sugestivo de 

uma ação depressora mais específica no SNC. 

Agentes sedativos e ansiolíticos como os benzodiazepínicos, potencializam a ação do ácido γ-aminobutírico 

(GABA) sobre os receptores GABAA. Os benzodiazepínicos têm afinidade para o subtipo GABAA, que é o maior sistema 

de inibição neuronal no SNC.  Estes compostos atuam sobre esses receptores aumentando o efeito inibitório do GABA 

e exercem atividade depressora sobre o SNC (LILLY; TIETZE, 2000). 

 

Conclusão

Diante do exposto é possível admitir que a GFC, nas doses aqui utilizadas, é capaz de causar depressão do 

Sistema Nervoso Central.  
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Palavras-chave: Lippia origanoides. ciclodextrina. Cardiovascular. Comprimidos. 

Resumo

Lippia origanoides (Verbenaceae) é um arbusto aromático, que vem apresentando notória atividade anti-hipertensiva, 

avaliada in vivo e in vitro por este grupo de pesquisa. Dentre as tecnologias farmacêuticas utilizadas atualmente, a 

complexação em moléculas de ciclodextrina é alternativa promissora à melhora terapêutica, uma vez que estas 

permitem melhorar diversas propriedades de drogas. Neste contexto, pretende-se desenvolver Complexos de Inclusão 

(CI) com o extrato e o óleo essencial da espécie, para posterior produção de comprimidos e análise da atividade anti-

hipertensiva dos complexos formados. As condições de extração serão otimizadas e padronizadas através de 

planejamento fatorial do tipo 2
3
, onde serão analisados três fatores em dois níveis cada. A formação dos complexos 

com o extrato padronizado ocorrerá por solubilização seguida de secagem em spray drier, ao passo que os complexos 

com o óleo essencial serão formados por precipitação. A atividade cardiovascular da espécie será analisada através da 

avaliação do potencial anti-hipertensivo, hipotensor e vasorrelaxante da mesma. Quanto ao desenvolvimento dos 

comprimidos, três formulações diferentes serão preparadas contendo adjunvantes farmacotécnicos e o extrato seco de 

L. origanoides, ou o complexo de inclusão com o extrato ou o complexo de inclusão com o óleo essencial. Ao otimizar 

as condições de extração por maceração, foi obtido rendimento superior para a extração com etanol/água (1:1), por 

nove dias de extração, sem necessidade de sonicação. Espera-se ainda, preparar formulação farmacêutica na forma de 

comprimido, que desempenhe atividade anti-hipertensiva, sendo a formulação bem caracterizada do ponto de vista 

físico-químico. Além disso, espera-se identificar qual formulação apresenta maior viabilidade farmacotécnica para a 

obtenção de comprimidos.   

Introdução

 O uso de plantas medicinais ou seus derivados é arraigado à maioria dos povos ou etnias globais, no 

tratamento dos males que afetam a saúde. Nos países em desenvolvimento, estima-se que 80% da população 

dependente da medicina popular. Desse modo, ocorre uma intensificação de estudos etnobiológicos, destacando-se o 

progresso da ciência etnobotânica na análise dos saberes locais. Nesse contexto, é evidente a necessidade de estudos 

aprofundados acerca das plantas medicinais comumente utilizadas pela população, vislumbrando-se o melhor 

aproveitamento das atividades biológicas apresentadas e prevenindo-se uma possível toxicidade (Sousa, et al, 2013). 

 Dentre as plantas medicinais comumente utilizadas pela população, Lippia origanoides (Verbenaceae) é um 

arbusto aromático que chega a atingir até 3 m de altura nativa da América Central (México, Guatemala e Cuba) e norte 

da América do Sul, especialmente na região amazônica. No norte do Brasil, é conhecida como Salva-de-Marajó e 

Alecrim d’Angola. No Piauí é conhecida como Alecrim-do-Campo.  É comumente usada como temperos e seu uso na 

medicina tradicional destina-se ao tratamento de doenças gastrintestinais e respiratórias (Vicuña, et al, 2010). 

 Além das atividades supracitadas, a espécie em estudo vem apresentando resultados satisfatórios, ainda não 

publicados, no tocante à atividade anti-hipertensiva, avaliada in vivo e in vitro por este grupo de pesquisa.  

 De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), análises dos últimos 20 anos apontaram uma 

prevalência de hipertensão arterial acima de 30% na população.  Diante desse contexto, é de grande valor o 

desenvolvimento de uma formulação farmacêutica a partir de produtos naturais para tratamento da hipertensão, 

vislumbrando-se a possibilidade do desenvolvimento de uma formulação de baixo custo e com menores chances de 

desencadearem-se efeitos adversos. 

 Dentre as formulações farmacêuticas existentes, os comprimidos destacam-se por apresentarem efeito 

sistêmico, através de administração conveniente e segura de dose diária do fármaco, tendo baixo custo e facilidade de 

produção (Hansel, 2007). Entretanto, os fármacos convencionais podem apresentar dificuldade em atingir 

concentrações apreciáveis no tecido alvo, o que sugere a adoção de alternativas tecnológicas que viabilizem a chegada 
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do fármaco ao local de ação. A complexação de fármacos em moléculas de ciclodextrina é alternativa promissora à 

melhora terapêutica, uma vez que estas permitem melhorar propriedades de drogas, tais como a solubilidade, taxa de 

dissolução, estabilidade química e física, biodisponibilidade e evitar interações droga-droga e fármaco-excipiente. As 

ciclodextrinas são oligossacarídeos cíclicos que organizam-se em estrutura tronco-cônica e possuem externamente 

características hidrofílicas e internamente características hidrofóbicas, de modo que permitem a melhora da solubilidade 

e, por conseguinte, da absorção, em especial dos fármacos com características hidrofóbicas (Guedes et al., 2008; 

Oliveira et al., 2009). 

 Considerando-se o exposto este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de produtos farmacêuticos na 

forma de comprimidos, a partir do extrato hidroalcoólico e do óleo essencial de Lippia origanoides, complexados em -

Ciclodextrina, a fim do aproveitamento da atividade anti-hipertensiva apresentada pela espécie vegetal. 

Material e Métodos

 O material vegetal (partes aéreas) será coletado no município de José de Freitas e uma exsicata será 

depositada no Herbário Graziela Barroso, da Universidade Federal do Piauí.  O material vegetal será seco à 

temperatura ambiente, moído, e submetido à maceração. As condições de maceração serão determinadas e otimizadas 

através de planejamento fatorial do tipo 2
3 

onde serão analisados três fatores em dois níveis cada, em triplicata, sendo 

eles: Solvente (Etanol ou Etanol/Água); Sonicação (+ ou -) e Troca de solvente (Diária por três dias ou a cada três dias, 

totalizando nove dias). Os dados obtidos serão analisados por ANOVA com pós teste de Tukey, para comparação entre 

os rendimentos de cada grupo, utilizando-se o software Prisma® versão 6.0. 

 O procedimento de extração que fornecer maior rendimento será replicado para obtenção dos extratos, 

seguindo-se com a evaporação do solvente em evaporador rotatório e secagem em spray dried. O óleo essencial será 

obtido através de hidrodestilacão em aparelho de Clevenger por um período de 4h. 

 O complexo de inclusão (CI) entre o extrato e β-CD será preparado por solubilização seguido por pulverização 

a seco por spray-dried, de acordo com o método descrito por COELHO (2001), com algumas modificações. Para o 

preparo do complexo de inclusão, a massa referente ao extrato será solubilizada em solvente adequado, sob 

aquecimento e agitação contínua. A massa referente à molécula de β-CD será solubilizada em uma mistura etanol: 

água (1:4), sob aquecimento e agitação. As duas soluções serão misturadas sob agitação e aquecimento de 70 °C 

durante 35 a 40 minutos. A solução será injetada em aparelho spray-dried de bancada, B-290 BUCHI. 

 Já o CI formado entre o óleo essencial e β-CD será obtido pelo método de precipitação usado por Reineccius 

(1989), modificado por BHANDARI et.al (1998). Para preparar o complexo óleo essencial/β-ciclodextrina na proporção 

6:94, 20 mg do óleo será solubilizada em 200 mL etanol PA (10% w / v) e adicionado lentamente à solução de β-

ciclodextrina quente, uma mistura de 313 mg de β-CD solubilizada em 12mL etanol para água (1:2) mantida a 55 ° C 

(±2 ° C) sobre aquecimento e agitação. O aquecimento será interrompido após esta adição, e a mistura resultante será 

vedada permanecendo sobre agitação durante 4 horas. A solução final será refrigerada durante 24 horas a 4 ° C. O 

precipitado será recolhido e liofilizado, identificado como CI 6:94. O procedimento será repetido a fim de obter-se as 

razões 9:91 e 12:88, a partir do material de núcleo (óleo de L. origanoides - OELO) para β-ciclodextrina. 

 Será preparada também a mistura física entre OELO e β-CD pela combinação de 40mg de OELO e 400 mg de 

β-CD, maceradas em grau com pistilo, denominada MF. Finalmente, os complexos em pó serão armazenados a 25 ° C 

em um frasco de vácuo. O procedimento será preparado em triplicata. 

 A formação dos Complexos de Inclusão será analisada através do Diagrama de solubilidade de fases 

(HIGUCHI; CONNORS, 1965), Difração de Raios X e Infra-vermelho por Transformada de Fourrier. 

 A avaliação da atividade anti-hipertensiva do extrato, óleo essencial e complexos de inclusão formados, 

ocorrerá em parceria junto ao Programa de Pós- Graduação em Farmacologia, do Núcleo de Pesquisa em Plantas 

Medicinais da UFPI, devendo o projeto ser submetido ao Conselho de Ética em Pesquisa da UFPI. Após aprovação pelo 

comitê de ética, serão utilizados ratos Wistar machos (200 - 300g) mantidos em temperatura de 24 ± 2 ºC de 

temperatura, ciclo claro-escuro de 12 horas e livre acesso à alimentação e água. Os ratos Wistar machos e 
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normotensos serão tratados com L-NAME na dose de 50 mg/kg adicionados na água de beber durante 7, 14 e 21 dias 

para indução da hipertensão arterial (DANANBERG et al., 1993). Os animais serão divididos nos seguintes grupos (n=5) 

e tratados diariamente por via oral: Controle negativo normotenso (água de beber); Controle negativo hipertenso (L-

NAME 50 mg/kg); substância-teste; L-NAME 50 mg/kg + substância-teste e Controle pos   itivo (captopril 20 mg/kg), 

(XAVIER et al., 2000). Os registros de pressão arterial sistólica e diastólica serão obtidos através de medida de pressão 

caudal por meio de plestimografia de cauda (Narco BioSystems, Austin, TX, EUA), no último dia de cada semana 

(semana controle (0), 7, 14 e 21 dias após o início da administração de L-NAME ou água de beber) ou L-NAME + 

substância-teste (Zatz e Baylis, 1998). 

 Para avaliação da atividade hipotensora os animais serão anestesiados com tiopental sódico (45 mg/kg, i.p.), e 

catéteres de polietileno (PE) serão implantados na aorta abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia femoral 

esquerdas, respectivamente. Após a inserção e fixação, os catéteres serão tunelizados subcutaneamente e 

exteriorizados através de uma incisão na região cervical posterior do animal (scapulae). A pressão arterial média (PAM) 

e a frequência cardíaca (FC) serão medidas 24 h após o ato cirúrgico pela conexão do catéter arterial a um transdutor 

de pressão pré-calibrado (Statham P23 ID; Gould, Cleveland, OH, EUA) acoplado a um amplificador (AECAD 1604, 

Modelo AVS projetos – SP/Brasil) conectado a um micro-computador equipado com placa conversora analógico-digital 

(AQCAD 2.1.8., AVS projetos, SP, Brasil). O cateter venoso será utilizado para administração da substância-teste. 

 Para avaliação da atividade vasorrelaxante, após eutanásia precedida por anestesia, a artéria mesentérica 

superior será retirada e livre de tecido conectivo e adiposo, seccionada em anéis do primeiro segmento da artéria (1-2 

mm). Os anéis serão mantidos em cubas contendo 10 mL de solução de Tyrode, a 37 ºC, sob tensão de 0,75 g 

estabilizados por 60 min e gaseificada com uma mistura de 95 % de O2 e 5 % de CO2, suspensos por linhas de 

algodão fixadas a um transdutor de força acoplado a um sistema de aquisição (AQCAD 2.1.8./AVS Projetos, SP, Brasil) 

para o registro das tensões isométricas (OLIVEIRA et al., 2006). Após estabilização e verificação da presença do 

endotélio funcional, os anéis serão pré-contraídos com fenilefrina (10 µM) ou KCl (80 mM) e na fase tônica desta 

contração serão adicionadas separadamente à cuba, concentrações crescentes da substância-teste (0.1 – 750 µg/mL), 

para obtenção de uma curva concentração-resposta. 

 Quanto ao preparo dos comprimidos, três formulações diferentes serão delineadas contendo o extrato de 

Lippia origanoides ou os complexos de inclusão preparados.  As quantidades dos complexos de inclusão (CI) utilizadas 

nas formulações dos comprimidos será definida a depender da eficiência de complexação. As três formulações terão em 

comum a presença dos adjuvantes tecnológicos, sempre nas mesmas concentrações: Lactose, 146 mg, Celulose 

microcrisalina, 146 mg, Talco, 40 mg e Estearato de Magnésio, 8 mg. 

 As misturas de pós terão suas propriedades de fluxo analisadas através das medidas do ângulo de repouso e 

razão de Hausner. A medida do ângulo de repouso é efetuada vertendo-se os pós através de um funil, localizado a uma 

altura fixa de um papel milimetrado. São medidos o raio e a altura da forma cônica do pó vertido sobre o papel. A 

tangente inversa da razão entre altura e raio(h/r), é o ângulo de repouso. A razão de Hausner representa a razão entre 

as medidas de densidade compactada e densidade aparente do pó (Dc/Da) (Lamolha e Serra, 2007). 

  As formulações farmacêuticas serão preparadas por compressão direta, utilizando-se compressora excêntrica. 

Para a caracterização das formulações serão realizados os testes de Peso Médio, Dureza, Friabilidade, Desintegração e 

Dissolução (conforme as monografias para a realização de tais testes, constantes na Farmacopéia Brasileira, 5ª Ed). Os 

resultados serão avaliados através do software estatístico Prisma®, versão 6.0. 

Resultados e Discussão

 A otimização das condições de extração através do Planejamento Fatorial realizado, pode ser analisada 

conforme a figura 1. 
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 Figura 1 – Análise da eficiência de extração de Lippia origanoides por maceração. Anova seguida de Pós-teste de Tukey: p<0,0001 referente aos extratos 
etanólicos; p<0,001 referente aos extratos hidroalcoólicos sonicados; p<0,01 referente aos extratos hidroalcoólicos não-sonicados. H: extrato 
hidroalcoólico; E: extrato etanólico; S: presença de sonicação; N: ausência de sonicação; 9: extração por 9 dias; 3: extração por 3 dias. 

 

 Através da análise do gráfico, admite-se que o melhor rendimento de extração é obtido quando o solvente 

extrator é Etanol/Água (1:1), em detrimento da extração realizada por etanol puro, ao passo que a extração realizada 

durante 9 dias, com troca de solvente a cada 3 dias, mostrou rendimento superior e estatisticamente significativo, 

quando comparado à extração por três dias com troca de solvente a cada dia. Nota-se ainda que a superioridade dos 

rendimentos independe da ocorrência de sonicação, não sendo este, portanto, um fator que influencie os resultados 

com significância estatística. 

Resultados Esperados

  Ademais, través da execução deste projeto, pretende-se preparar formulação farmacêutica na forma de 

comprimido, que desempenhe atividade anti-hipertensiva satisfatória em relação aos fármacos já em uso no mercado, 

sendo este um produto inovador e de qualidade comprovada, bem caracterizado do ponto de vista físico-químico. Além 

disso, espera-se identificar qual formulação apresenta maior viabilidade farmacotécnica para a obtenção de 

comprimidos. 

 A concretização deste projeto de pesquisa contribuirá para o desenvolvimento científico e tecnológico local, ao 

propor o desenvolvimento de uma formulação farmacêutica fitoterápica que visa tratar hipertensão, uma patologia que 

atinge parcela significativa da população
2
. Além disso, contribuirá para o crescimento acadêmico através da publicação 

de artigos científicos em periódicos da área, da divulgação dos resultados em eventos científicos e do apoio à formação 

científica de alunos de graduação a nível de Iniciação Científica. 
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Resumo

No Brasil, cerca de oitenta milhões de pessoas praticam a automedicação. Dentre os fármacos mais utilizados está a 

dipirona sódica, cujo uso está associado a discrasias sanguíneas. Devido ao risco do uso indiscriminado, é necessária a 

aplicação de testes laboratoriais que possam acessar os possíveis danos relacionados à este medicamento. Neste 

sentido, o presente estudo objetivou avaliar a toxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade da dipirona 

sódica através da aplicação dos testes Allium cepa e Ensaio Cometa. Foi evidenciada a diminuição do Índice Mitótico 

nas concentrações de 250 e 500 µg/mL de dipirona, em relação ao controle. Associado a isso, foi observado aumento 

de Aberrações Cromossômicas na concentração de 125 µg/mL. Em relação à frequência de danos, houve um aumento 

nas concentrações de 250 e 500 µg/mL, e nos índices de danos, ocorreu aumento em todas as concentrações. Diante 

do exposto, os resultados sugerem que a dipirona apresentou indícios de toxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade e 

genotoxicidade. 

Introdução

No Brasil, cerca de oitenta milhões de pessoas praticam a automedicação, há uma má qualidade de oferta de 

medicamentos, onde não se cumpre a obrigatoriedade da receita médica e há uma carência de informações e instrução 

da população em geral, o que justifica a preocupação em implementar as estratégias do uso racional de medicamentos 

(SILVA I et al., 2011). Dentre estes fármacos se encontra a Dipirona Sódica, que é utilizada principalmente como 

analgésico e antitérmico. Sua utilização foi proibida em diversos países por sua associação com diversas discrasias 

sanguíneas. Entretanto, devido ao seu potente efeito analgésico, a disponível formulação parenteral e baixo custo, ela é 

largamente utilizada na Europa e América do Sul (SILVA J et al., 2011). 

Devido ao risco do uso indiscriminado desses medicamentos, é necessário a aplicação de alguns testes 

laboratoriais que podem ser usados para a identificação de danos, dentre eles, o Teste de Allium cepa e o Ensaio 
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Cometa. O Teste Allium cepa é utilizado para a detecção de genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade, além de 

fornecer informações importantes para avaliar os mecanismos de ação de agentes clastogênicos e/ou aneugênicos 

(LEME; MARIN MORALES, 2009). O Ensaio Cometa, conforme Brianezi (2009) é muito útil e largamente empregado 

para a avaliação de danos e reparos de DNA em células individuais. 

Considerando a importância da Dipirona Sódica no mercado farmacêutico brasileiro, e seu consumo 

indiscriminado pela população, é necessário avaliar o desenvolvimento de danos ao DNA causados por esse composto. 

Devido a isto, este trabalho visa avaliar a toxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade da Dipirona 

Sódica em células meristemáticas de raízes de Allium cepa através da aplicação dos testes Allium cepa e Ensaio 

Cometa. 

Material e Métodos 

Este trabalho foi um estudo do tipo experimental, com abordagem quantitativa e descritiva, o qual para a sua 

realização foram utilizados dipirona sódica (500 mg/mL) disponível comercialmente e produzidos no Brasil, em solução 

oral. Para a execução das metodologias propostas foram adquiridos 25 espécimes de Allium cepa por meio de 

comercialização em um mercado local. Os espécimes foram distribuídos em 05 exemplares para cada concentração de 

dipirona (125, 250 e 500 µL/mL), além do controle negativo com água destilada e o controle positivo com 0,0006 mg/mL 

de sulfato de cobre.  

A dipirona foi analisada através de dois bioensaios: o Teste Allium cepa que avaliou a toxicidade, citotoxicidade 

e mutagenicidade; e o Ensaio Cometa para a determinação da genotoxicidade.Todos os resultados foram apresentados 

como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados obtidos foram avaliados por meio da Análise de Variância 

(ANOVA) seguida do Teste Dunnett’s como post hoc teste. Os dados foram analisados utilizando o software Graph Pad 

Prism 6.0 (San Diego, CA, EUA), os grupos experimentais foram comparados com o grupo controle e as diferenças 

foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 

O Teste Allium cepa foi realizado conforme descrito por Radić et al. (2010). Para a execução do estudo foi 

necessária a elaboração do Protocolo de Ensaio Cometa em células meristemáticas de raízes de Allium cepa, que foi 

desenvolvido através de adaptações de Radić et al. (2010), Dhawan e Anderson (2009), e Silva et al. (2000). 

Inicialmente se procedeu com o Teste Allium cepa para a obtenção das raízes utilizadas. As raízes obtidas 

após a fixação em Carnoy e conservação em Etanol foram lavadas três vezes com água destilada para o isolamento do 

núcleo de maneira mecânica em uma placa de petri, com o auxílio de um bisturi, contendo 320 mL de 0,4 M tampão 

Tris-HCl, pH 7,5. Previamente foram preparadas lâminas de pré-cobertura com 1% de agarose de ponto de fusão 

normal (NMPA). Os núcleos isolados foram misturados a uma segunda camada de agarose 1% de baixo ponto de fusão 

(LMPA) em uma proporção de 1:1, onde 100mL desta mistura foi colocado em cada lâmina e cobertos por uma 

lamínula, removida após cinco minutos sobre uma superfície gelada e seguido de eletroforese, fixação e coloração 

segundo o Protocolo de Ensaio Comenta descrito por Silva et al. (2000). 

Resultados e Discussão 

Com a realização do Teste A. cepa, com dipirona sódica, foi possível ser observada a diminuição das raízes 

(em centímetros) em relação ao controle negativo (CN) nas concentrações de 250 µg/mL e 500 µg/mL, demonstrando 

desta forma, a toxicidade deste composto nesta concentração. A citotoxicidade da dipirona Sódica em A. cepa é 

ressaltada pela diminuição do Índice Mitótico (IM) nas concentrações de 250 µg/mL e 500 µg/mL, em relação ao CN. A 

mutagenicidade da dipirona sódica em A. cepa foi observada pelo aumento de Aberrações Cromossômicas (AC) na 

concentração de 125 µg/mL, em relação ao CN. Não foi evidenciada a mutagenicidade da dipirona sódica em A. cepa 

pela porcentagem de células micronucleadas (Tabela 1). 

Tabela 1 - Avaliação da Dipirona pelo teste Allium cepa 

Tratamento  Índice mitótico Tamanho raízes Aberrações Micronúcleo 
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 (%) (cm) 
 

cromossômicas 
(%) 

(%) 

CN 59,20 ± 2,85 1,20 ± 0,04 0,12 ± 0,03 0,12 ± 0,03 
CP 5,92 ± 1,31*** 0,50 ± 0,02*** 0,96 ± 0,11*** 0,58 ± 0,03*** 

Dipirona 125 50,38 ± 3,73 1,20 ± 0,05 
 

0,60 ± 0,12* 0,18 ± 0,03 

Dipirona 250 34,18 ± 2,29*** 0,68 ± 0,05*** 0,28 ± 0,11 0,10 ± 0,03 
Dipirona 500 37,54 ± 1,70 *** 0,51 ± 0,049*** 0,26 ± 0,09 0,08 ± 0,02 

Notas: Os valores representam a média ± E.P.M. As diferenças entre os grupos foram determinados por Análise de 

Variância (ANOVA), seguido de Dunnet´s como post hoc test. CN (Controle Negativo); CP (Controle Positivo). 

Significância de *P<0,05 e ***P<0,0001 em relação ao CN. 

     

Conforme citado na Tabela 1, no desenvolvimento do Teste A. cepa com dipirona, foi observado a diminuição 

do tamanho das raízes e do índice mitótico, evidenciando a toxicidade e citotoxicidade deste composto, 

respectivamente. A mutagenicidade da dipirona foi ressaltada pelo aumento na quantidade de aberrações 

cromossômicas. De acordo com Pamplona et al. (2011) a dipirona é causadora de danos ao DNA, sendo considerada 

mutagênica para várias linhagens de Salmonella sp, além de tóxica e genotóxica para organismos de diferentes 

sistemas como Allium cepa, Ceriodaphnia affinis, Hydra attenuata e Carassius auratus gibelio. Em seus estudos foi 

relatado que este fármaco é tóxico para organismos aquáticos, causando danos ao DNA que podem alcançar níveis 

ultraestruturais. 

Na análise das fotomicrografias das lâminas do Teste A. cepa, foram observadas aberrações cromossômicas 

(cromossomos soltos, fragmentos, cromossomos em atraso durante a anáfase e pontes) e células micronucleadas 

(Figura 1). 

 
Figura 1 - Fotomicrografia de aberrações cromossômicas e micronúcleos presentes nas células meristemáticas de 

raízes de A. cepa expostas à dipirona sódica 
 

As aberrações cromossômicas, observadas nas fotomicrografias das lâminas do Teste A. cepa (Figura 1), 

segundo Costa e Teixeira (2012), são caracterizadas por modificações na estrutura ou no número de cromossomos, as 

quais podem ocorrer de forma espontânea ou serem resultantes de tratamentos com alguma substância. Dentre as 

aberrações cromossômicas, é possível encontrar durante a metáfase cromossomos dicêntricos, GAPs, quebras de 

cromatídeos, anéis e figuras tetrarradiais. 

Em relação ao Ensaio Cometa, efeitos genotóxicos foram evidenciados pelo aumento significante das 

Frequências de Danos para a dipirona nas concentrações de 250 e 500 µg/mL, e aumento dos Índices de Danos em 

todas as concentrações, em relação ao CN (Tabela 2). 

Tabela 2- Genotoxicidade da dipirona sódica em meristemas de A.cepa. 

Tratamento Frequência de                                      
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 Danos Índice de Danos 

CN 45,80 ± 5,17 45,80 ± 5,17 
CP 218,6± 

20,52*** 
218,6 ± 20,52*** 

Dipirona 125 69,00 ± 6,04 132,2 ± 5,54*** 
 

Dipirona 250 132,4± 2,29*** 142,0 ± 8,71*** 
Dipirona 500 148,2± 5,54 *** 156,0 ± 9,15*** 

Notas: CN: Controle Negativo - água destilada; CP: Controle Positivo - 
sulfato de cobre 0,0006 mg/mL; ANOVA, e pós-teste de 
Dunnett's. Significância de ***P<0,0001 em relação ao CN. 

 

Conforme apresentado na Tabela 2, o Ensaio Cometa em A. cepa com a dipirona evidenciou efeitos 

genotóxicos. Brambilla e Martelli (2009) realizaram estudos com 62 medicamentos, dentre eles analgésicos, anti-

iflamatórios e antipiréticos, avaliando seu potencial genotóxico e carcinogênico, apresentando dados positivos de 

genotoxicidade ou carcinogenicidade, para a dipirona. Estudo realizado por Pamplona et al. (2011) utilizando o ensaio 

cometa no sangue de peixes tratados com diferentes concentrações de dipirona (0,5; 5 e 50 μL/L) foi possível observar 

danos genotóxicos na concentração 0,5 μL/L. O estudo sugere que a dipirona é metabolizada em um composto 

denominado N-nitrosodimetilmina que é conhecido pelo efeito genotóxico. 

Conclusão

Diante do exposto, os resultados sugerem que a dipirona apresentou indícios de toxicidade, citotoxicidade, 

mutagenicidade e genotoxicidade. 
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Resumo

O Croton zehntneri (OEC) é uma planta do nordeste brasileiro, largamente utilizada na medicina popular como 

agente sedativo, estimulante de apetite e calmante de distúrbios intestinais. O seu óleo essencial e seus constituintes 

químicos tem demonstrado várias atividades farmacológicas. Um dos constituintes majoritários do óleo essencial do 

Croton zehntneri  é o estragol. A essa substância já foram descritas atividades biológicas, tais como: antimicrobiana, 

anti-inflamatória e antioxidante, o que credencia como constituinte para um possível fármaco. Foram demonstradas 

também atividade antinociceptiva e depressora sobre o sistema nervoso central.  Entretanto, sua instabilidade térmica, 

sua baixa solubilidade em água e sua elevada volatilidade dificultam aplicabilidade tecnológica. Essas características 

podem ser melhoradas através da formação do complexo de inclusão do óleo essencial de C. zenhtneri com β-

Ciclodextrina no intuito de melhorar a estabilidade, alterar a solubilidade de fármacos, modelar a velocidade de 

dissolução e a liberação controlada desse óleo. Nesse estudo será realizada a análise cromatográfica do óleo essencial 

da espécie em estudo para a determinação das espécies majoritárias e será preparado o complexo de inclusão do óleo 

essencial do C. zenhtneri  com β-ciclodextrina. Logo depois realizaremos a caracterização do complexo de inclusão 

obtido com auxílio de espectros de infravermelho, difração de raios-x, ressonância magnética nuclear, calorimetria 

exploratória diferencial, microscopia eletrônica de varredura e cálculos computacionais para explicar a interação entre o 

óleo essencial da espécie estudada e a β-ciclodextrina. Após caracterização do complexo de inclusão serão realizados 

estudos de avaliação de toxicidade subcrônica e crônica bem como estudos bioquímicos e hematológicos e os 

resultados serão expressos como a média e erro padrão ou percentagem e analisados estatisticamente utilizando o 

teste de Análise de Variância (ANOVA) com uma classificação (one-way), seguido do Teste de Dunnet e teste “t” de 

Student não pareado para medidas paramétricas, e o teste de Fisher para medidas não paramétricas, e serão 

considerados significantes quando apresentaram p<0,05. 

Introdução

           A Química de Produtos Naturais é, dentro da Química Brasileira, a área mais antiga e a que, talvez ainda hoje, 

agrega o maior número de pesquisadores, muito embora a validação experimental seja essencial para estabelecer a 

confiabilidade desses produtos. Trabalhos de pesquisa com plantas medicinais originam novos medicamentos em 

menor tempo e custo muitas vezes inferior aos medicamentos sintéticos (MARTINS et al., 1998).  

           Conhecido popularmente como “canela de cunhã”, “canelinha” ou “canelabrava”, o Croton zehntneri é uma planta 

subarbustiva e caducifólia, nativa do Nordeste brasileiro (CRAVEIRO et al., 1977). Pertence à família das Euforbiáceas 

e ao gênero Croton (segundo maior gênero da família Euphorbiaceae) (PALMEIRA-JÚNIOR et al., 2006), o qual é muito 

importante na flora nordestina pela larga ocorrência e dispersão nos cerrados e matas dos tabuleiros litorâneos, matas 

pluviais e, principalmente, na caatinga do Nordeste. Suas folhas e talos são dotados de um aroma forte e agradável que 
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lembra uma mistura de erva-doce ou anis (Illicium verum) e cravo-da-Índia (Eugenia cariophylata) (FERNANDES, 

ALENCAR e MATOS, 1971) que é exalado por toda a planta. Uma quantidade razoável de óleo essencial com 

rendimento de 1,5 -3% do peso de suas folhas é produzida (CRAVEIRO et al., 1981). 

O estragol, um dos principais constituintes do óleo essencial do Croton zehntneri (OECz), caracteriza-se por 

ser um éter monoterpenóide, designado 4-2-(propenil)metoxibenzeno. Possui alguns sinônimos como: metil-chavicol, p-

alilanisol, chavicol metiléter, 4-metoxialilbenzeno (VINZENCI et al., 2000). Considerando suas propriedades físico-

químicas, é uma substância que se apresenta líquida a temperatura ambiente, de aspecto oleoso, incolor ou levemente 

amarelado. Não é muito estável principalmente quando exposto ao ar, umidade, luz, calor e metal (SIMÕES et al.,1999). 

  Baseado nas propriedades da molécula do estragol é que a tecnologia de complexação pode ser utilizada no 

intuito de permitir uma vetorização do ativo no seu local de ação, aumentando a solubilidade, estabilidade e 

biodisponibilidade das moléculas, mas a formação de complexos também promove a atividade do fármaco e a redução 

de efeitos secundários (OLIVEIRA; SANTOS; COELHO.; 2009). 

O objetivo desse estudo é identificar os constituintes majoritários do óleo essencial da espécie estudada por CG-

EM e utilizar a tecnologia de complexação com β-ciclodextrinas para melhorar a estabilidade da molécula do estragol e 

aumentar a sua solubilidade em meio aquoso que visa amplificar a sua absorção e biodisponibilidade, provavelmente 

reduzindo a dose necessária para veiculação, diminuindo possivelmente os efeitos de toxicidade.  

Material e Métodos

O material vegetal será utilizado para obtenção do óleo essencial das folhas frescas de C. zenhtneri (OECz) que será 

extraído continuamente durante 3 horas em um aparelho tipo Clevenger®. Após a obtenção do óleo essencial da 

espécie realizaremos a análise da composição química por CG-EM. A composição percentual será obtida a partir da 

medida da integração das áreas sobre os picos (JOULAIN e KÖNIG, 1998; ADAMS, 2007; LIMA et al.,2009; SOUSA et 

al., 2010). Com a composição elucidada do OECz será realizada a formação do complexo de inclusão pelo método de 

co-precipitação segundo Bhandari, et al (1998). Com o complexo preparado será determinada a estequiometria do 

complexo com auxílio do estudo de solubilidade conforme o método descrito por Higuchi e Connors (1965). Logo depois 

concretizaremos a caracterização do complexo de inclusão obtido com auxílio de espectros de infravermelho, difração 

de raios-x, ressonância magnética nuclear, calorimetria exploratória diferencial, microscopia eletrônica de varredura e 

cálculos computacionais para explicar a interação entre o OECz e a β-ciclodextrina. Em seguida será realizada a 

avaliação de toxicidade do complexo de inclusão segundo Almeida et al (1999). 

Resultados esperados

 

 O presente projeto de mestrado irá aplicar a tecnologia de complexação utilizando β-ciclodextrinas com a perspectiva 

de melhorar a estabilidade da molécula do estragol e aumentar a sua solubilidade em meio aquoso que visa amplificar a 

sua absorção e biodisponibilidade, provavelmente reduzindo a dose necessária para veiculação, diminuindo 

possivelmente os efeitos de toxicidade. Os estudos de DL50 e parâmetros bioquímicos e hematológicos do complexo de 

inclusão da β-ciclodextrinas com estragol em modelos de camundongos serão importantes para o futuro delineamento 

de novos fármacos que apresentem a tecnologia de complexo de inclusão associada ao ativo. 
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Resumo

Radicais lives são átomos ou moléculas que contém um ou mais elétrons desemparelhados, 

quando há um aumento da produção, pode gerar estresse oxidativo, levando à alterações teciduais 

responsáveis por várias patologias. Contudo, existem vários sistemas não enzimáticos que agem por meio 

da inativação das reações produzidas por radicais livres, como os antioxidantes naturais. O presente estudo 

avaliou o potencial antioxidante in vitro do FIX pelo método de DPPH e ABTS. Os resultados obtidos nas 

concentrações testadas 0,9, 1,8, 3,6, 7,2 e 14,4 µg/ml apresentaram uma atividade sequestrante de radicais 

tanto para DPPH como para ABTS possivelmente devido a uma propriedade antioxidante in vitro, que pode 

ser explorada para a proteção in vivo de alvos moleculares (DNA, lipídios, carboidratos e proteínas). No 

entanto, mais estudos são necessários para melhor caracterizar suas propriedades antioxidante 

principalmente in vivo. 

   

Introdução

Os radicais livres são espécies químicas que contém um ou mais elétrons desemparelhados 

(FREEMAN, 2012). Estes, são produzidos continuamente durante os processos metabólicos e atuam como 

mediadores para a transferência de elétrons em diversas reações bioquímicas, desempenhando funções 

relevantes ao metabolismo, como produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular e 

sinalização intercelular (ALVES et al., 2010). 

No metabolismo celular, radicais livres e espécies reativas derivadas do oxigênio (EROs) 

desempenham papeis fundamentais. No entanto, quando há um aumento da produção, pode gerar estresse 

oxidativo provocando uma deficiência nos sistemas de defesa que favorece alterações teciduais 

responsáveis por várias patologias, tais como artrite, choque hemorrágico, doenças do coração, catarata, 

disfunções cognitivas e aterosclerose (DROGE, 2002); (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006). Contudo, 

existem vários sistemas não enzimáticos que agem por meio da inativação das reações produzidas por 

radicais livres, como os antioxidantes naturais (ALCANTARA et al., 2010).  

A oxidação é um processo metabólico que leva à produção de energia necessária para as 

atividades essenciais das células. Entretanto, o metabolismo do oxigênio nas células vivas também leva à 

produção de radicais livres (STIEVEN et al., 2009). Os antioxidantes, são substâncias que inibem o 

processo de oxidação favorecendo à manutenção do equilíbrio entre a formação e a remoção de elementos 

prejudiciais ao organismo e protegendo contra os danos oxidativos (HALLIWELL, 2011).  

Estudos demostram que os óleos vegetais representado pelo fenilpropanóides tem um envolvimento 

no sistema serotoninérgico com efeito antidepressivo em camundongos. seu potencial antioxidante, devido 

sua capacidade de eliminar as formas reativas derivadas de oxigênio (principalmente peróxidos e hidroxila) 
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(KANSKI et al., 2001). Estes compostos possuem efeitos neuroprotetores contra o estresse oxidativo após 

uma isquemia cerebral reduzindo significativamente o infarto cerebral pelo modelo de oclusão arterial (KOH, 

2011). 

O desenvolvimento de novos fármacos com ação antioxidante tem sido um importante objeto de 

estudo, uma vez que a terapêutica farmacológica atual para o tratamento de doenças como Alzheimer, 

Parkinson, esclerose múltipla, doença de Huntington, epilepsia e alguns tipos de neoplasias pode ser 

realizada devido às propriedades antioxidantes de muitos compostos naturais e/ou sintéticos (REED, 2011). 

A capacidade antioxidante pode ser expressa por meio de vários parâmetros, incluindo o método de 

DPPH - peroxidação do 1,1-difenil-2-picrilhidrazil), a capacidade de remoção de radical orgânico ABTS (2,2-

azinobis- [3-etil-benzotiazolin-6-ácido sulfônico]) (SUCUPIRA et al., 2012). Diante disto, o presente estudo 

teve por objetivo analisar os efeitos antioxidantes in vitro de um derivado do ácido ferúlico pelo método de 

DPPH e ABTS. 

 

Material e Métodos

  

Obtenção do composto 

O composto derivado do ácido ferúlico é representado pela sigla FIX e possui um índice de refração 

de 1,544 ± 0,02, tensão superficial de 40,3 ± 3,0 dyn / cm e densidade de 1,104 ± 0,06 g/cm
3
. O processo 

de elaboração do produto consiste em uma reação de esterificação de um ácido. O controle utilizado foi 

Tween80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%. 

Avaliação dos efeitos in vitro pelo Método do radical DPPH ●+ 

Para avaliar a capacidade antioxidante do composto FIX, foi utilizada a metodologia descrita por 

Silva et al. (2005). Foi preparada uma solução do composto (250 µg/mL), do DPPH• (40 µg/mL) e dos 

padrões ácido gálico (250 µg/mL), quercetina (250 µg/mL) rutina (250 µg/mL). As concentrações utilizadas 

(0,9, 1,8, 3,6, 7,2 e 14,4 µg/mL) na avaliação antioxidante foram preparadas por diluição a partir da maior 

concentração. A avaliação antioxidante foi realizada em triplicata e os valores das absorbâncias convertidos 

em porcentagem de capacidade antioxidante (% CA) pela seguinte equação:  

% CA = {(Abs.controle - Abs.amostra) x 100}/ Abs.controle 

Onde, Abs.controle é a absorbância inicial da solução etanólica de DPPH• e Abs.amostra é a absorbância 

da mistura reacional (DPPH• + amostra). A concentração efetiva (CE50) do 4-fenil-8-acetoxicumaran-2-ona 

necessária para reduzir a absorbância do radical DPPH• em 50% a 717 nm foi determinada. 

Método do radical ABTS ●+ 

 Para a determinação da capacidade antioxidante pelo método ABTS•+, foi utilizada a metodologia 

descrita por Re et al. (1999). Inicialmente foi formado o cátion radical ABTS•+ à temperatura ambiente e na 

ausência de luz por 16 horas. A solução de ABTS•+ foi diluída em etanol até obter uma solução com 

absorbância de 0,70 (± 0,05), a 734 nm. As mesmas concentrações (0,9, 1,8, 3,6, 7,2 e 14,4 µg/mL) 

utilizadas no método DPPH• foram utilizada no ABTS•+. Em ambiente escuro, uma alíquota de 40 µL de 

cada amostra foi transferida para tubos de ensaio com 1960 µL do radical ABTS•+. As leituras da 
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absorbância foram feitas nos tempos de 1, 4 e 6 minutos no espectrofotômetro a 734 nm e os resultados 

foram expressos em valores de TEAC (Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox). 

 Análises Estatísticas  

Os resultados obtidos foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) e a 

significância estatística foi determinada utilizando a Análise de Variância (ANOVA) seguida pelo teste de t-

Student-Neuman-Keuls com post hoc teste. Os valores foram considerados estaticamente significativos 

quando apresentaram p<0,05. A porcentagem de inibição determinada a partir da seguinte fórmula: % 

inibição = 100 x (controle – experimental) / Controle. 

 

Resultados e Discussão

O sequestro de radicais livres é um dos mecanismos reconhecidos pelo qual ocorre a ação dos 

antioxidantes. O método de sequestro do radical livre DPPH pode ser utilizado para avaliar a atividade 

antioxidante de compostos específicos em curto período de tempo (PRADO, 2009).  

Como pode ser observado nos gráficos 1 e 2, demonstrou atividade antioxidante nos dois métodos 

empregados neste trabalho. 

Nas concentrações utilizadas 0,9, 1,8, 3,6, 7,2 e 14,4 µg/ml do FIX apresentou uma atividade 

sequestrante de radicais DPPH de 68, 57; 77,27; 81,99; 86,68 e 91,29% respectivamente. (Gráfico 1) E 

apresentou uma valor de IC50 de 0,21 µg/mL. O controle utilizado produziu uma inibição de 90,16%, a 

concentração inibitória de 50% (CI50) foi determinada de 0,83 µg/mL. 

O FIX, em todas as concentrações testadas, foi capaz de inibir o radical DPPH reduzindo a 

quantidade do radical livre. Resultado semelhante foi obtido com o trolox (controle positivo), um análogo 

sintético do α-tocoferol, usado como padrão antioxidante, que também demostrou uma atividade 

sequestrante do radical DPPH.  

 

  
Gráfico 1: Efeitos do derivado de FIX na inibição do radical DPPH. Os valores representam a média ± E.P.M. dos 
valores de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão 

antioxidante. 
* 

p<0,001 versus controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) em relação ao sistema 
(radical DPPH) (ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste); 

a 
p<0,001 em relação ao sistema (ANOVA e t-

Student-Neuman-Keuls como post hoc teste). 
 

Outra metodologia empregada para avaliar a atividade antioxidante da substância foi baseada na 

habilidade dos antioxidantes em capturar o cátion ABTS●+. Com a adição de um antioxidante, ocorre a 

redução do ABTS+• promovendo a perda da coloração do meio reacional. Com a perda de cor, a 

porcentagem de inibição é determinada em função do Trolox, um padrão submetido às mesmas condições 
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de análise do antioxidante (HENRIQUEZ; ALIAGA; LISSI, 2002). As concentrações utilizadas foram 0,9, 1,8, 

3,6, 7,2 e 14,4 µg/ml que demostraram uma atividade sequestrante de radicais de 80,32; 84,37; 87,31; 

91,33; 92,63% respectivamente (Gráfico 2). Em nossos estudos, também foi possível determinar a 

concentração inibitória 50% (CI50) do composto de 0,55 μg/mL. Já o Trolox inibiu o radical em 91,80 %, com 

uma CI50 de 0,55 μg/mL. 

 
Gráfico 2: Efeitos do derivado de FIX na inibição do radical ABTS. Os valores representam a média ± E.P.M. dos valores 
de inibição in vitro, n = 3, dos experimentos em duplicata. O trolox 140 ug/mL foi usado como padrão antioxidante. 

* 

p<0,001 versus controle (Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%) em relação ao sistema (radical ABTS) 
(ANOVA e t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste); 

a 
p<0,001 em relação ao sistema (ANOVA e t-Student-

Neuman-Keuls como post hoc teste). 

  

Relacionando os resultados obtidos com outros estudos da área, temos o nerolidol que apresenta 

atividade antioxidante, semelhante ao do FIX. Em que demostrou uma diminuição na produção de nitrito, a 

formação do radical hidroxila e a produção de TBARS, constatou uma CI50 1,104 μg/mL, 3,89 μg/mL e 

0,4508 μg/mL respectivamente contra a formação desse radicais, demonstrando potencial atividade 

antioxidante, protegendo as biomoléculas, como lipídios da membrana celular, contra danos causados pelos 

radicais livres (NETO; SOUSA; FREITAS, 2013). 

 

Conclusão

Portanto, os resultados obtidos no presente estudo, demonstram que o FIX exerce efeito 

antioxidante protetor in vitro diante aos métodos utilizados. Mais estudos são necessários para elucidar os 

possíveis mecanismos de ação que influenciam na sua ação antioxidante. 
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Resumo

Phytol, an branched chain unsaturated alcohol, is particularly interesting because it is isolated compound 

from essential oils of different medicinal plantss. The aim of study was evaluate the anxiolytic-like effects of phytol in 

animal models to clarify their possible action mechanism. After acute treatment intraperitoneal with phytol at doses of 

25, 50 and 75 mg kg-1 were utilized behavioral models of open-field, elevated-plus-maze and marble-burying. In open 

field test, phytol (25, 50 and 75 mg kg-1) [p ˂0.01] increased the number of crossings and rearings. However, the 

number of groomings [p <0.01] was reduced. Likewise, the number of entries was increased [p <0.01] while the number 

of marble-burying was decreased [p <0.001], in elevated-plus-maze, and marble-burying tests, respectively. All these 

effects were reversed by pre-treatment with flumazenil (2.5 mg kg-1, i.p.), similarly to those observed with diazepam (2 

http://lattes.cnpq.br/5119583156485270
http://lattes.cnpq.br/3139435097016290
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mg kg-1, i.p.; positive control) suggesting this diterpene presents mechanism of action by interaction with GABAergic 

system. These findings suggest that acute administration of phytol exerts an anxiolytic-like effect on mice. Furthermore, 

suppose that phytol interacts with GABAA receptor, probably at the receptor subtypes that mediate benzodiazepines 

effects, to produce sedative and anxiolytic activities.  

Introdução

Anxiety is generally a normal reaction to stress and there will always be situations that create stress and 

discomfort (MACKENZIE et al., 2011). There are several different types of anxiety disorders. Benzodiazepines (BDZ) 

are the first-line pharmacological anxiolytics drugs, and more psychoactive medications are being developed in the last 

45 year. However, despite the clinical efficacy, most drugs in this class has many problems, including sedation, muscle 

relaxation, anterograde amnesia and risk of accidents (MITTE et al., 2005; CUNNINGHAM, HANLEY, MORGAN, 

2010).  

 Thus, numerous scientific research have exploring for example several species of medicinal plantss both in 

terms of chemical and pharmacological compounds in search for new anxiolytics (BRITO et al., 2012; OYEMITAN et 

al., 2013). Considering this, the diterpene phytol (3,7,11,15-tetrametilhexadec-2-en-1-ol), an branched chain 

unsaturated acohol, is particularly interesting because it is isolated compound from essential oils of different medicinal 

plantss. The aim of study was evaluate the anxiolytic-like effects of phytol in animal models to clarify their possible 

action mechanism. 

 

Material e Métodos

Swiss (Mus musculus) albino mice (25-30 g) of 2 months old purchased from Central Animal House of the 

Federal University of Piaui were used for the present study. The animals were allowed free access to water and food 

(Purina
®
 pellets) ad libitum and were kept under controlled lighting (12 h dark/light cycle) and temperature (26 ± 1 °C). 

Experimental protocols and procedures were approved by Animal Experimentation Ethics Committee at the Federal 

University of Piaui (CEEA/UFPI # 013/11). Phytol (PHY), natural compound isolated, was emulsified with 0.05% Tween 

80 (Sigma-USA) dissolved in 0.9% saline solution. 30 min before the experiments animals were intraperitoneally 

treated with phytol at dosages of 25, 50 and 75 mg kg-1. Negative control group was received vehicle (0.05% Tween 80 

in 0.9% saline) at the same volume (10 ml kg-1) administered by same route as treated groups. Sodium pentobarbital 

(Cristália - Brazil)) was dissolved in 0.9% saline solution. Diazepam (DZP) 2 mg kg-1 (Sigma Chem. Co., St. Louis, Mo, 

USA) and Flumazenil (FLU) 2.5 mg kg-1 (Sigma Chem. Co., St. Louis, Mo, USA) were intraperitoneally injected into 

mice after dissolution in distilled water, and used as standards. The animals were tested during light period and 

observed in a closed room with constant temperature (26 ± 1°C) and illuminated with 15 V weak red light. All tests: 

open-field (ARCHER, 1973; ALMEIDA et al., 2012), Eleveted pluz-maze (LISTER, 1987; CAMPÊLO et al., 2011) and 

Marble-burying (POLING, CLEARY, MONAGHAN, 1981; PIRES et al., 2013) were performed in different days with 

distinct groups of animals, according to protocols previously described in the literature.  

Resultados e Discussão

In this present study, the sedative and anxiolytic effects of phytol were examined in animal models using 

tests such as open-field, light-dark and marble-burying which are classic models for screening central nervous system 

activity (BARETTA et al., 2012; CHIOCA et al., 2013).  

 

Table 1 - Effects and action mechanism of phytol in open field test. 

Groups  Number of squares crossed Number of grooming Number of 

rearing 
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Vehicle   49.13 ± 2.56 2.67 ± 0.44 35.17 ± 1.85 

DZP 2  28.13 ± 2.36
a 

4.44 ± 0.41
a 

13.13 ± 0.93
a
 

PHY 25  48.09 ± 1.65
b 

2.75 ± 0.42
b
 34.70 ± 0.69

b
 

PHY 50  49.18 ± 1.81
b 

2.62 ± 0.16
b
 35.35 ± 1.92

b
 

PHY 75  50.25 ± 1.88
b 

2.42 ± 0.26
b
 36.03 ± 1.69

b
 

FLU 2.5 + DZP 2 49.97 ± 1.20
b 

2.57 ± 0.88
b 

36.09 ± 1.41
b 

FLU 2.5  50.75 ± 0.71  2.27 ± 0.52 34.78 ± 1.09 

FLU 2.5 + PHY 75 49.20 ± 2.75 2.80 ± 0.37 38.40 ± 1.11
 

 

a
p <0.01, significantly different from control group (vehicle); 

b
p <0.01, significantly different from DZP group 

(ANOVA followed by t-Student-Neuman-Keuls test as post hoc test). PHY: phytol; DZP: diazepam; FLU: 
flumazenil; values are the mean ± S.E.M (n = 7). 
 

Phytol was firstly evaluated on open-field test (Table 1) which gives a good indication of exploratory activity 

of animal. Significant effects were detected with doses tested of PHY which produced similar percentages of increased 

(71, 70 and 69.5%, respectively) in the number of crossings and rearings (70, 70 and 71% respectively) when 

compared with to positive control [p <0.01]. The number of groomings (41, 43 and 48% respectively) [p <0.01] was 

reduced with PHY 25, 50 and 75 mg kg-1, whose results were similar to those observed with diazepam (2 mg kg-1, i.p.), 

used as a positive controls [p <0.01].  In relation phytol in any doses produces muscle relaxant and sedative effects 

similar to diazepam as they do not decrease relative to control parameters on other hand when compared to diazepam 

increases, so not is checked adverse effects on number of crossings and rearings suggesting fewer adverse reactions. 

 

Table 2 - Effects and action mechanism of phytol on the elevated-plus-maze test. 

Groups  NEOA TPOA 

Vehicle   10.67 ± 0.74 122.5 ± 6.37 

DZP 2  15.71 ± 0.28
a 

208.4 ± 3.57
a
 

PHY 25  15.67 ± 0.65
a 

203.3 ± 7.58
a 

PHY 50  15.77 ± 0.74
a 

209.3 ± 2.00
a 

PHY 75   17.97 ± 0.47
a,b,c,d

 280.4 ± 2.05
a,b,c,d

 

FLU 2.5 + DZP 2 10.71 ± 0.82
b 

126.1 ± 1.31
b 

FLU 2.5  10.72 ± 0.43 122.6 ± 1.28 

FLU 2.5 + PHY 75 10.63 ± 0.66
e 

121.8 ± 4.67
e 

 

a
p <0.01, significantly different from control group (vehicle); 

b
p <0.01, significantly different from DZP group; 

c
p 

<0.01, significantly different from PHY 25 group; 
d
p <0.01, significantly different from PHY 50 group; 

e
p <0.01, 

significantly different from PHY 75 group (ANOVA followed by t-Student-Neuman-Keuls test as post hoc test). PHY: 
phytol; DZP: diazepam; FLU: flumazenil; NEOA: number of entries in the open arms; TPOA: time of permanence in 
the open arms; values are the mean ± S.E.M (n = 7). 

 

The elevated-plus-maze has been frequently used to detect and evaluate anxiolytic/anxiogenic-like 

properties of drugs. The frequency and time spent in open arms is the major index of anxiety in plus-maze model, given 

the fact that an open area is extremely aversive to rodents (ALMEIDA et al., 2012). Intraperitoneal administration of 

PHY (75 mg kg-1) significantly increased the number of entries in open arms (78%), the percentage of entries into open 

arms (99%), the percentage of time spent in open arms (97%) and in the time of permanence in open arms (80%) 

compared with the negative control [p <0.01]. These effects were similar to those of diazepam 2 mg kg-1 [NEOA, p 
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<0.01; TPOA, p <0.01;]. On the other hand, in order to determine whether the anxiolytic-like effects of PHY are exerted 

via GABAergic systems, PHY treated mice were subjected to a co-treatment with flumazenil, a benzodiazepine 

receptor antagonist. The anxiolytic-like effect of PHY (75 mg kg-1) was reversed by flumazenil (2.5 mg kg-1) (Table 2). 

 Diazepam increases noted that the number of entries into the open arms and increase the time spent in the 

open arms, demonstrating the anxiolytic effect of compounds characteristic of BDZ. In this test, phytol at all doses 

tested increased the entries into and time spent in the open arms, indicating an anxiolytic-like effect without motor 

impairment. These results indicate anxiolytic activity is comparable with that produced by diazepam. Their results 

showed that the effect of phytol was reversed by the administration of flumazenil, indicating the involvement of 

benzodiazepine receptors. 

 Figure 1 - Effects and action mechanism of phytol in Marble-burying test.  
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a
p <0.01, significantly different from control group (vehicle); 

b
p <0.01, significantly different from DZP group; 

c
p <0.01, 

significantly different from PHY 75 group. (ANOVA followed by t-Student-Neuman-Keuls test as post hoc test). PHY: 
phytol; DZP: diazepam; FLU: flumazenil; NEOA: number of entries in the open arms; TPOA: time of permanence in the 
open arms; values are the mean ± S.E.M (n = 7). 
 

Marble-burying test (Figure 1) is used as an assay to infer compulsive, anxietylike behavior and is widely 

used as a model of obsessive–compulsive disorder (CRYAN and SWEENEY, 2011; KINSEY et al., 2011). On our 

results the group treated with DZP 2 mg kg-1 (i.p.) reduced number of marbles-buried (NMB) by 67% when compared 

with the negative control [p <0.001]. In this protocol, the administration of PHY 25, 50, 75 (i.p.) reduced NMB 

respectively by 71%, 73%, 80% when compared to negative control [p <0.001], which suggests the anxiolytic-like effect 

of phytol more potent that diazepam 2 mg kg-1. In addition, the PHY 75 mg kg-1 reduced NMB by 39% when 

compared to DZP 2 mg kg-1 [p <0.001]. In the second protocol, in order to determine whether the anxiolytic-like effects 

of PHY are exerted via GABAergic systems, PHY (75 mg kg-1) as a co-treatment with flumazenil (2.5 mg kg-1). FLU 

2.5 + DZP 2 decreased by 181% the effect of DZP 2mg kg-1 on NMB [p <0.001] and FLU 2.5 + PHY 75 reduced by 

396% the effect of PHY 75 mg kg-1 on NMB [p <0.001] . 

Thus, phytol dose-dependently reduced number of marbles-buried at all doses produced anxiolytic effects 

better than the control group positive, corroborating the anxiolytic-like behavior previous observed in the other tests. 

Similarly observed in group pre-treated with flumazenil that after 15 min was treated with were similar to control, it was 

found blocking mediated by flumazenil, suggesting what can interact with GABA receptor subunits similarly which is 

responsible for anxiolytic actions of diazepam.  

Conclusão

Our results suggest that acute administration of phytol exerts an anxiolytic-like effect on mice. Furthermore, 

support the idea that PHY interacts with the GABAA receptor, probably at the receptor subtypes that mediate 

benzodiazepines effects, to produce sedative and anxiolytic activities. Additional studies with subcronic and chronic 

administration, however, are needed to prove this activity and fully clarify the mechanism of anxiolytic effect of PHY. In 

this way, PHY could manifest these effects at doses not showing either sedative activity, being thus potentially useful in 

clinical practice. 
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Resumo

A garantia de qualidade em um laboratório de análises clínicas pode ser percebida como um tripé com o programa de 

desenvolvimento, a avaliação e monitoramento e a melhoria dos serviços, formando os três pés. Por esse motivo o 

controle na fase pré-analítica de um exame laboratorial é indispensável para a redução de erros e interpretação 

adequada dos resultados dos exames, contribuindo para elucidação de doenças e escolha do tratamento mais 

adequado. Para ratificar que os resultados liberados em laboratórios de Análises Clinicas sejam precisos e exatos, este 

trabalho buscou identificar as possíveis falhas na fase pré-clinica, com ênfase no processo de coleta de sangue, visando 

monitorar as principais fontes de erros dessa etapa. 

Palavras-chave: fase pré-analítica.sangue.analise.exames.garantia de qualidade. 
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Introdução

De acordo com CARVALHO (2008), todo organismo vive em interação com o meio que circunda, retirando dele 

as substâncias necessárias à sua subsistência e eliminando os metabólitos nocivos à atividade orgânica. O sangue á 

porção liquida do meio interno que circula rapidamente dentro de um sistema fechado de vasos denominado sistema 

circulatório.  

O sangue é um tecido fluido, formado por uma porção celular que circula em suspensão num meio líquido, o 

plasma (LORENZI, 2006). 

O sangue impulsionado pelo coração como bomba central é forçado a circular por vasos sanguíneos arteriais, 

inicialmente calibrosos que se adelgaçam gradativamente em arteríolas até o leito capilar da microcirculação na 

intimidade dos tecidos e órgãos. Retornam, confluindo-se em vênulas e veias até o coração. A circulação através dos 

pulmões mantém via linfática reintegrando-se ao sangue, iniciando novo ciclo circulatório. O sangue é colhido com 

objetivo de estudarem-se as frequentes alterações dos seus componentes quando o organismo é acometido por 

doenças (CARVALHO, 2008). 

A garantia de qualidade pode ser encarada como um tripé com o programa de desenvolvimento, a avaliação e 

monitoramento e a melhoria da qualidade formando os três pés. Os programas de garantia de qualidade devem abordar 

componentes importantes de todo o processo dos exames, avaliar e monitorar regularmente a qualidade (Koepke, 1990) 

e gerar produtos e serviços de melhor qualidade. A filosofia por detrás da garantia de qualidade é que a qualidade é 

importante para os clientes, a qualidade pode ser avaliada e monitorada, a qualidade pode ser melhorada, e os 

benefícios da qualidade excedem seus custos (Lambird, 1990). 

Para se atingirem níveis de excelência nos serviços de laboratório, precisamos garantir uma estrutura física 

adequada, bons equipamentos e reagentes, pessoas bem treinadas e um grupo de gestor eficiente. Tudo o que é ligado 

à qualidade e à segurança de pacientes e colaboradores torna-se prioridade máxima. Não existem laboratórios que não 

cometam algum tipo de erro. Estima-se que até 75% dos erros ocorram nas fases pré e pós-analíticas. Os mais comuns 

se relacionam a erros de identificação de amostras, na coleta dos exames (hemoconcentração e hemólise) e na 

digitação errada de resultados (VECINA NETO, 2011). 

 Um dos fatores determinantes para a confiabilidade dos resultados em Análises Clinicas é o método utilizado 

para a coleta e armazenamento do sangue. Com efeito, se a amostra não for recolhida corretamente os resultados 

analíticos da mesma poderão estar muito distantes da realidade. 

A fase pré-analítica inclui a indicação do exame, redação da solicitação, transmissão de eventuais instruções 

de preparo do paciente, avaliação do atendimento às condições prévias, procedimentos de coleta, acondicionamento, 

preservação e transporte da amostra biológica até o momento em que o exame seja, efetivamente, realizado. Dessa 

forma, a fase pré-analítica se desenvolve pela seqüência de ações de um grande número de pessoas, com diferentes 

formações profissionais, focos de interesse e grau de envolvimento (ANDRIOLO, 2010). 

O objetivo deste trabalho é identificar as possíveis falhas na fase pré-clinica, com ênfase no processo de coleta 

de sangue, visando monitorar as principais fontes de erros. 

Material e Métodos

Revisão bibliográfica, de caráter analítico e descritivo, a partir de livros e artigos especializados em 

Hematologia. Observando como parâmetros todos os requisitos básicos da fase pré-analítica de exames laboratoriais. 

Resultados e Discussão

 De acordo com os dados analisados pode-se sugerir que de fato a fase pré-analítica é responsável pela 

maioria dos erros laboratoriais, e que é uma fase essencial no planejamento da qualidade dos processos laboratoriais. 

 Entre os artigos analisados os fatores mais comumente desencadeantes de laudos falhos foram quando: 

Tabela 1: Fatores que levam a falha nos resultados. 
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Fatores avaliados 

% 

 
Erro no procedimento da coleta das amostras 

40 

 
Falha na preparação do paciente 

25 

 
Manipulação inadequada da amostra 

35 

 

A fase pré- analítica é a fase imediatamente anterior à coleta de sangue para exames laboratoriais é de grande 

importância para todas as pessoas envolvidas no atendimento aos pacientes, com a finalidade de se prevenir a 

ocorrência de enganos, que podem comprometer os resultados, observou-se que os erro no procedimento da coleta da 

amostra e um fator de grande importância, geralmente os responsáveis pela coleta não sequem os padrões de Técnicas 

de Coletas de Sangue corretamente devido acharem que já sabem, pois muitas vezes começam errando  na 

identificação positiva do paciente e dos tubos nos quais será colocado o sangue. Deve-se estabelecer um vínculo 

seguro e indissolúvel entre o paciente e o material colhido para que, no final, seja garantida a rastreabilidade de todo o 

processo. 

         Os Programas de Garantia de Qualidade devem abordar componentes importantes de todo o processo de 

constituição dos exames, permitindo que o cliente tenha acesso aos laudos de confiança, que sejam monitoráveis, que 

atendam a todas as determinações legais e que façam com que os benefícios da qualidade excedam seus custos 

aplicados em sua realização (BACHNER, 1990). 

       O impacto dos erros pré-analíticos pode ser muito sério, infelizmente, muitos programas de garantia de qualidade 

são deficitários na fase pré-analítica Antes da Coleta de Sangue para a realização de exames laboratoriais, é importante 

conhecer, controlar e, se possível, evitar algumas variáveis que possam interferir com a exatidão dos resultados.  

Conclusão

A fase pré-analítica é responsável pela maioria dos erros laboratoriais, é uma fase essencial no planejamento 

da qualidade dos processos laboratoriais. 

Para a coleta de sangue para a realização de exames laboratoriais, é importante que se conheça, controle e, 

se possível, evitar algumas variáveis que possam interferir na exatidão dos resultados, pois as boas praticas de coleta e 

manuseio das materiais e amostras são indispensáveis para garantir a correta interpretação dos resultados e 

consequentemente a efetiva contribuição para o diagnóstico de patologias e escolhas dos métodos mais adequados de 

tratamento. 

Para a realização de exames laboratoriais, é importante evitar algumas variáveis que possam interferir com a 

exatidão dos resultados, e informar como proceder de acordo com as condições pré-analíticas, como o jejum, atividade 

física, dieta e uso de drogas para fins terapêuticos ou não 
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Resumo 

A estabilidade das emulsões depende intrinsecamente da interação interfásica estabelecida pelo agente emulsivo, 

composto anfifílico entre as fases imiscíveis que as constituem. O equilíbrio hidrófilo-lipófilo (EHL) das substâncias 

envolvidas permite predizer o tipo de comportamento esperado do composto frente as substâncias polares ou apolares. 

O objetivo deste trabalho foi determinar o EHL do óleo da amêndoa da  castanha de caju O experimento consistiu na 

análise de emulsões preparadas à base de Plurol® e Tween®, sendo que as amostras 2 e 3, apresentaram os 

melhores resultados. Após a análise microscópica e macroscópica, observou-se que a amostra 2 (EHL=6,2) obteve 

melhor homogeneidade entre as fases dispersa e dispersante, garantindo um EHL mais eficiente na preparação de uma 

emulsão, em relação as demais amostras. 

Introdução 

 Emulsões são sistemas termodinamicamente instáveis, nos quais há uma mistura de dois líquidos imiscíveis, 

dispersos entre si com gotículas e/ou cristais líquidos. Possuem as mais diversas finalidades, tanto no âmbito 

farmacêutico, como no de cosméticos e indústria. Pode-se obter emulsões com características distintas a partir do 

controle das variáveis da formulação e do processo de fabricação (ZANIN et al, 2002). 

 Tensoativos são moléculas anfifílicas geralmente com cabeça polar (hidrofílica) e cauda apolar (lipofílica) que 

são responsáveis pela estabilidade das emulsões, pois se posicionam entre as duas fases, originando a película 

interfacial que diminui a tensão entre elas estabilizando o sistema. O EHL (equilíbrio hidrófilo-lipófilo) é o balanço entre 

essas duas porções moleculares. Este sistema classifica os tensoativos com base nos parâmetros de solubilidade dos 

compostos solventes polares e/ou apolares (ZANIN et al, 2002). 

O cálculo do EHL pode ser realizado pelo método de Davies, que consiste na atribuição de valores para os 

grupos polar e apolar do tensoativo, na consequente soma desses valores e aplicação na equação que irá fornecer o 

valor total do EHL. Pode ser realizado ainda pelo método de Griffin, onde o cálculo do EHL é realizado para tensoativos 

em que o grupo polar é composto por derivados do óxido de etileno. (ZANIN et al, 2002). 

O tipo de emulsão que tende a ser produzido por um determinado tensoativo, é determinado a partir do 

equilíbrio hidrófilo-lipófilo. O conhecimento doa valores de EHL possibilita prever o comportamento da emulsão. Os 

tensoativos de baixo EHL formam emulsões água/óleo com maior tendência que os de alto EHL (ZANIN et al, 2002). 

O cajueiro, da espécie Anacardium occidentale L. é uma planta nativa do Brasil. Sua castanha compete no 

mercado com a produção de nozes, amendoins e avelãs. Pode ser utilizada para a impotência e contra grandes 



 
 

74 
 

enfermidades, pois possui propriedades tônico-excitantes. Tem-se testado atividades farmacológicas em extratos da 

planta, com atenção especial aos lipídios fenólicos, que possuem atividades antioxidantes (CHAVES et al, 2008). Utiliza-

se praticamente todas as partes da planta. A casca possui ação adstringente e antidiabética, as flores são tônicas e 

afrodisíacas, a raiz é purgativa, a castanha é estimulante e as sementes são utilizadas para rações animais, contendo 

9% de substâncias nitrogenadas e 47% de óleo. O receptáculo é suculento e saboroso, considerado excitante, diurético 

e depurativo (JORGE, L. I. F.; SILVA, G. A.; FERRO, V. C., 1996). 

O óleo contido nos cotilédones carnosos da amêndoa da castanha do caju é constituído de diversas substâncias, 

segundo GAZZOLA et al (2006) cerca de 45% de lipídios, 22% de proteínas, 16% de  amido, 8% de açúcares, 5% de 

umidade e 3% de cinzas. Possui ainda elevada riqueza em ácidos graxos, como o ácido oleico e em menor quantidade, 

ácido palmítico, ácido esteárico e ácido linoleico. Esse óleo tem composição diferenciada do líquido cáustico e inflamável 

obtido da casca da castanha.  

O presente trabalho teve como objetivo determinar o EHL crítico do óleo da amêndoa da castanha da espécie 

Anacardium occidentale L. para sistemas emulsionados farmacêuticos e cosméticos.
 

 Material e Métodos 

1. Materiais: 

Tween® 80 (monoleato de polioxietilenosorbitano), Plurol Oleique® (GATTEFFOSSÉ, Saint Priest – França), óleo da 

amêndoa da castanha caju in natura, óleo mineral (VETEC QUÍMICA FINA Ltda – Rio de Janeiro - RJ), água destilada, 

vidraria de forma geral, aquecedor, microscópio eletrônico (Olympus CX40, Japão). 

2. Metodologia: 

2.1. Determinação do EHL: As emulsões foram preparadas por aquecimento em banho-maria a 70ºC em um aquecedor, 

nas fases aquosa (água destilada e Tween®) e oleosa (Plurol® e óleo de caju) separadamente. Posteriormente verteu-

se uma fase na outra sob agitação manual a uma temperatura constante 70ºC, durante quinze minutos. Calculou-se o 

EHL das sete preparações (ZANIN et al, 2002). 

2.2. Análise macroscópica / Características organolépticas: Foram preparadas sete emulsões e mantidas em repouso 

por 24 horas a temperatura ambiente após vedação dos recipientes. Decorrido o tempo de 24 horas, foram observadas 

homogeneidade das emulsões. 

2.3 Microscopia: Antes de examinadas, as emulsões foram diluídas em propilenoglicol, a uma proporção de 1:1 (1 ml da 

emulsão analisada para 1 ml de propilenoglicol) e posteriormente analisadas no microscópio. Foram preparadas três 

lâminas para cada emulsão analisada. 

  Resultados e Discussão  

 Após o preparo das emulsões, observou-se os resultados apresentados na TABELA 2 onde somente as 

formulações 2 e 3 formaram um sistema emulsionado. O EHL do óleo apresenta-se numa faixa entre 6,2 e 7,3. 

TABELA 2. RESULTADO DAS PREPARAÇÕES OBTIDAS 

EMULSÃO EHL ASPECTO RESULTADO 

1 
 

5,1 Separação de fases Ruim 
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2 
 

6,2 Homogêneo Excelente 

3 
 

7,3 Homogêneo Excelente 

4 
 

8,4 Separação de fases Ruim 

5 
 

9,5 Separação de fases Ruim 

6 10,6 Separação de fases 
 

Ruim 

7 11,7 Separação de fases Ruim 

  

 A fim de tornar o valor do EHL mais preciso, foram realizados ensaios nas duas emulsões de melhor resultado 

para selecionar a mais viáveis através do estudo de microscopia das formulações para identificar parâmetros de 

estabilidade. Segundo McCLEMENTES (1999), “O termo estabilidade refere-se à habilidade da emulsão de resistir a 

modificações em suas propriedades ao longo do tempo: quanto mais estável mais lentas serão as mudanças. A perda 

de estabilidade pode ocorrer por diferentes processos físicos e químicos. A instabilidade física é resultante de 

alterações na distribuição espacial ou na organização estrutural das moléculas, tais como floculação coalescência e 

inversão de fase.” Foi verificado em qual delas as gotículas se encontraram mais dispersas e com diâmetro, agregação 

e distribuição semelhantes. A análise foi realizada em triplicata.  

FIGURA 1. Amostra de emulsões a base de caju, obtidas por inversão de fases. 

 

Laboratório de semissólidos, Farmácia Escola - UFPI, alunos de farmácia 2013. 

 A análise microscópica mostrou que a emulsão 2 (FIGURA 2) apresentou uma maior homogeneidade em 

relação ao diâmetro dos glóbulos assim como uma melhor dispersão. Já a emulsão 3 mostrou que as gotículas estavam 

menos dispersas e apresentaram valores de diâmetro discrepantes, conforme a FIGURA 3. 

 

 

 

 

FIGURA 2. Tamanho das gotículas da emulsão 2 por 
microscopia de objetiva 100x 

FIGURA 3. Tamanho das gotículas da emulsão 3 por 
microscopia de objetiva 100
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Laboratório de hematologia Bloco de Farmácia - UFPI 2013.   Laboratório de hematologia Bloco de Farmácia - UFPI 2013. 

 O GRÁFICO 1 demonstra o intervalo de tamanho de gotículas em função da freqüência em que essas ocorrem. 

Observou-se que cerca de 45% das gotículas da emulsão 2 ocorreram no intervalo entre 5 e 10 μm. Nota-se também 

que valores muito discrepantes acontecem em uma frequência menor. Para a emulsão 3, os resultados obtidos 

mostraram que a maior parte das gotículas possuem tamanho no intervalo entre 10 e 15 μm e que houve uma 

quantidade maior de valores discrepantes sendo o maior deles 110 μm. 

GRÁFICO 1. FREQUÊNCIA ACUMULADA DO TAMANHO DE GOTÍCULAS DAS EMULSÕES 

 

 De acordo com FREIRE (2003), “A coalescência é o processo pelo qual ocorre a formação de uma micela de 

maior tamanho a partir de duas micelas menores. Este processo requer que duas micelas entrem 

em contato, com subsequente ruptura do filme líquido que as rodeia. A degradação da emulsão por coalescência  é 

caracterizada por um aumento exponencial do tamanho da partícula com o tempo”. A emulsão pode também sofrer 

desestabilização por meio da difusão molecular ou “Ostwald ripening” devido ao crescimento gradual das gotículas da 

emulsão (GARCIA, 2008) 

 Assim a emulsão 3 apresentou valores maiores e mais discrepantes em relação à 2, podendo ser um indicativo 

de que houve fusão de gotículas. Logo, o EHL crítico do óleo de caju será o valor obtido da emulsão 2, que se 

apresentou mais estável. 

Conclusão 
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 Com o presente trabalho, determinou-se o EHL crítico do óleo da amêndoa da castanha do caju da espécie 

Anacardium occidentale L. O valor do EHL obtido poderá facilitar a escolha de agentes tensoativos para o 

desenvolvimento tecnológico de novos sistemas farmacêuticos e cosméticos, utilizando a biodiversidade do Estado do 

Piauí. 
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Resumo

A introdução de novos fármacos na terapêutica é necessária para o aperfeiçoamento do tratamento de doenças. O 

ácido ferúlico é um ácido presente na maioria dos grãos, vegetais e frutos, com função antioxidante (indução de 

enzimas de defesa), associado à redução do risco de doenças. Um novo derivado ferulato sintetizado será avaliado 

quanto ao seu potencial toxicológico e mutagênico, uma vez que nos estágios iniciais de desenvolvimento de novos 

fármacos tem sido dada grande ênfase nos estudos de genotoxicidade e carcinogenicidade. 

Introdução

A introdução de novos fármacos na terapêutica é necessária para o aperfeiçoamento do tratamento de 

doenças já existentes ou recém-identificadas ou, ainda, para a implementação de tratamentos mais seguros e eficazes 
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(OLIVEIRA et al., 2008). O desenvolvimento de um fármaco pode surgir através de experimentos com produtos naturais 

ou sintéticos, que tenham similaridade com compostos, com reconhecida atividade para outras doenças ou através de 

alvos metabólicos específicos para uma determinada célula ou órgão (FIOCRUZ, 2009). 

Nos estágios iniciais de desenvolvimento de novos fármacos tem sido dada grande ênfase aos estudos de 

genotoxicidade, uma vez que, dentre as várias reações adversas que um medicamento pode causar, a ocorrência de 

efeitos genotóxicos e carcinogênicos não pode ser excluída (BRAMBILLA; MARTELLI, 2009). 

Agentes genotóxicos interagem quimicamente com o material genético, formando adutos, alteração oxidativa 

ou mesmo quebras na molécula de DNA. Quando a lesão é fixada, provocando alterações hereditárias (mutações), que 

podem se perpetuar nas células filhas durante o processo de replicação, o agente é denominado mutagênico (REKHA 

et al., 2006;  ABHILASH et al., 2009). Dessa forma, as medidas de genotoxicidade incluem, principalmente, danos no 

DNA, mutações e aberrações cromossômicas. Os ensaios de genotoxicidade in vivo e in vitro são ferramentas sensíveis 

para a detecção da genotoxicidade e da potencial carcinogenicidade de diversas moléculas (COOMBES, 1992). 

O ácido ferúlico está amplamente distribuído entre as plantas, incluindo plantas comestíveis. É classificado por 

um grupo hidroxila aromático e é um representante do grupo dos ácidos hidroxinâmicos. Possui efeitos antioxidantes 

conhecidos (HYOGO et al., 2010). 

A pesquisa objetiva avaliar os possíveis efeitos toxicológicos e mutagênicos de um novo composto sintético, 

derivado ferulato, em células eucarióticas. 

Material e Métodos

Capacidade antioxidante em linhagens de Saccharomyces cerevisiae 

Para avaliação da capacidade antioxidante in vivo do composto derivado ferulato frente aos danos oxidativos 

induzidos pelo peróxido de hidrogênio, serão utilizadas linhagens de S. cerevisiae proficientes e deficientes em sistema 

de defesa antioxidante. A metodologia utilizada será do disco central, segundo Fragoso e colaboradores (2008), com 

modificações. Neste estudo, três tipos de tratamento antioxidante serão realizados utilizando as linhagens em fase 

estacionária (2x10⁸ células/mL) de S. cerevisiae: pré-tratamento, co-tratamento e pós-tratamento. Após 48 horas de 

incubação em estufa a 30ºC, será medido o halo de inibição do crescimento em milímetros (mm) desde a margem do 

disco de papel-filtro para o início do crescimento celular. 

Avaliação de genotoxicidade e mutagenicidade 

Animais 

Serão utilizados camundongos machos e fêmeas albinos (Mus musculus) variedade Swiss, adultos com 2 meses de 

idade, com peso variando de 25-30 gramas, provenientes do biotério do Núcleo de Tecnologia Farmacêutica – NTF da 

Universidade Federal do Piauí. Durante todos os experimentos, os animais serão aclimatados a 25 ± 2 ºC e mantidos 

em gaiolas de acrílico de 30 x 30 cm
2
 com ciclo claro / escuro alternado de 12 horas, receberão ração padrão tipo 

Purina e água ad libitum. Os experimentos serão realizados de acordo com o guia de cuidados e usos de animais de 

laboratório do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos da América (EUA). Sendo estes 

previamente submetidos à avaliação do Comitê de Ética em Experimentação Animal da UFPI. 

Administração das Drogas 

 O composto estudado será previamente dissolvido em solução salina 0,9%, administrado via oral nas doses 

500, 1000 e 2000 mg/kg. O controle receberá apenas salina 0,9% com o mesmo volume e através da mesma via de 

administração dos grupos tratados.  

Teste cometa do sangue periférico e medula óssea 

O teste cometa será realizado com cinco grupos: G1 (controle negativo, solução salina), G2 (composto 

derivado ferulato na dose de 500 mg/mL), G3 (composto derivado ferulato na dose de 1000 mg/mL), G4 (composto 

derivado ferulato na dose de 2000 mg/mL) e G5 (controle positivo). Cada grupo será composto por 10 camundongos. 

Após 24 horas da administração, serão realizados os testes experimentais. O ensaio cometa será realizado em 
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condições alcalinas, pH> 13, de acordo com Tice e colaboradores (2000),  modificado por Da Silva e colaboradores 

(2000).  

O sangue será obtido por punção capilar da calda e da medula óssea (extraída do fêmur do animal). Após 

coleta serão transferidos 5 µL do sangue e misturados com 95 µL de 0,75% de agarose “low mellting” e colocadas em 

forma de gotas sobre as lâminas com pré- cobertura de agarose padrão e cobertas com lamínulas adequadas. Duas 

lâminas serão preparadas para cada animal de cada grupo após 24 horas de administração do derivado ferulato. Após 

isso, o gel será deixado solidificar em temperatura ambiente, mantendo as lâminas na posição horizontal, em seguida as 

lamínulas serão cuidadosamente retiradas. Estas serão postas em cubetas com solução de lise gelada e protegida da 

luz, por pelo menos 48 horas ou no máximo uma semana, em geladeira. Após a lise, as lâminas serão acondicionadas 

em cubeta horizontal com tampão de eletroforese, deixando-as em repouso por 20 minutos. Depois, serão submetidas à 

eletroforese a 25 V e 300 mA por 15 minutos. Após o término, as lâminas serão retiradas cuidadosamente da cuba 

eletroforética. 

Em seguida, será feita a neutralização das lâminas com tampão neutro por cinco minutos, por três vezes. As 

lâminas serão lavadas (2 x) com água destilada e deixadas secar em temperatura ambiente “over night”. As mesmas 

serão submetidas à solução de fixação por dez minutos. Novamente serão lavadas (3 x) com água destilada, seguida de 

secagem à temperatura ambiente. Depois será realizada a coloração com nitrato de prata preparada imediatamente 

antes do uso e as lâminas submetidas a esta solução em cubeta protegida da luz. Ao término será feita lavagem (3 x) 

com água destilada. Para interrupção da reação, as lâminas serão cobertas com solução de parada (ácido acético) por 

cinco minutos, seguindo três lavagens com água destilada e deixada secar em temperatura ambiente até o dia seguinte. 

A observação é realizada em microscópio óptico no aumento de 100 x com óleo de imersão. Sendo analisadas 100 

células por animal para determinação da frequência e índice de dano. 

 

Teste de micronúcleo em sangue periférico e medula óssea 

O ensaio será realizado seguindo protocolos padrão, como recomendado por Schmid (1976) e Krishna e 

Hayashi (2000). Os mesmos grupos que serão utilizados no ensaio cometa também serão utilizados para este protocolo 

de micronúcleo. O material obtido será coletado para realização dos esfregaços em lâminas de microscopia. Os 

dispositivos serão codificados para uma análise "cega", fixadas com metanol e coradas com Giemsa. Para a análise dos 

micronúcleos, 2000 eritrócitos policromáticos (PCE) por animal serão marcados para determinar a propriedade 

mutagênica do composto derivado ferulato. As células serão registradas em microscópio óptico no aumento de 100x 

com óleo de imersão. A média do número de eritrócitos policromáticos micronucleadas (MNPCE) em camundongos 

individuais será usado como unidade experimental, com variabilidade (desvio padrão), com base nas diferenças entre 

os animais do mesmo grupo. 

 

Estudos Toxicológicos 

Determinação da dose letal (DL50) 

Neste estudo os animais serão divididos em três grupos de 20 camundongos. Cada grupo será dividido em 

quatro subgrupos com cinco animais (de acordo com o sexo e a via de administração). Após jejum de 12 horas, 

receberão, por via oral (cânula oro-gástrica) e intraperitoneal, doses do derivado ferulato de 500, 1000 e 2000 mg/kg 

(três doses). Em seguida, os animais serão colocados em gaiolas com ração e água ad libitum e observados durante 72 

horas para observação dos parâmetros comportamentais, segundo teste hipocrático descrito por Malone e Robichaud 

(1962). 

O número de mortes de cada grupo será expresso como o percentual do número total de animais que receberam 

o produto. A determinação da DL50 será feita através da interpolação semi-logarítmica, sendo postos no eixo das 

ordenadas os valores dos probitos correspondentes ao percentual de mortes e, no eixo das abcissas, as doses 

administradas de produto. 

Avaliação da toxicidade 
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Neste estudo, os mesmos grupos de animais do teste da DL50 serão observados durante 15 dias (tratamento 

subcrônico). Durante os 15 dias de experimentos, os animais serão monitorados quanto a eventuais alterações 

comportamentais ou de natureza tóxica. Em intervalos de dois dias os animais serão pesados e, diariamente, tanto água 

quanto ração, medidos e pesados, respectivamente.  

Os animais serão anestesiados com pentobarbital sódico (10 - 15 mg/100g de peso, i.p.) e a coleta do sangue 

será realizada por punção cardíaca ventricular ou punção do plexo venoso orbital, utilizando-se agulhas e seringas e 

tubos de microhematócrito. O sangue será acondicionado em dois tipos de tubo: um com anticoagulante HB (Laborlab
®
) 

para determinação dos parâmetros hematológicos, e o outro, sem anticoagulante, para obtenção do soro para avaliação 

dos parâmetros bioquímicos. 

Análise dos parâmetros bioquímicos 

Para análise bioquímica, o material será centrifugado a 3500 rpm durante 10 minutos e, em seguida, 

determinados os parâmetros glicose, uréia, creatinina, aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase 

(ALT), colesterol total, triglicerídeos, fosfatase alcalina (ALP), bilirrubinas total e direta, proteínas totais e ácido úrico. Os 

ensaios serão realizados em aparelho automático Labmax 240 (Labtest) com sistemas comerciais da Labtest
®
. 

Análise dos parâmetros hematológicos 

Os valores para eritrócitos, leucócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito e os índices hematimétricos 

volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular 

média (CHCM) serão determinados imediatamente após a coleta através do analisador automático de células 

hematológicas Advia 120/Hematology Siemens. A contagem diferencial de leucócitos será realizada em extensões 

coradas com May-Grünwald-Giemsa. Em cada ensaio, 100 células serão analisadas e contadas. 

Resultados esperados

 Atividade antioxidante 

 Ausência de danos genotóxicos e mutagênicos 

 Reduzida toxicidade 
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Resumo

 

O climatério é a consequência do esgotamento dos folículos ovarianos e diminuição da produção de estrogênio em 

mulheres. Dentre os diversos sinais e sintomas decorrentes estão às manifestações atróficas do sistema 

geniturinário como prurido, dispareunia e secura vaginal. Devido às limitações do tratamento hormonal há interesse 

em desenvolver formulações com novos sistemas de liberação capazes de diminuir a concentração da droga 

incorporada levando a uma redução de efeitos colaterais. Com isso, pretende utilizar polímeros naturais 

mucoadesivos para desenvolvimento do gel vaginal capaz de fornecer uma liberação modificada, com baixa 

concentração de estradiol, prolongando o contato do fármaco na mucosa. Para atingir esse objetivo serão realizados 

os testes preliminares de estabilidade dentre eles: avaliação organolépticas (aspecto, cor e odor), determinação da 

viscosidade, resistência à centrifugação, valores de pH. Todos os testes preliminares serão realizados logo após a 

manipulação, ciclo gelo-degelo,estresse térmico. Além disso, realizará cinética de liberação in vitro por meio do 

modelo da célula vertical de Franz e o teste de mucoadesão para avaliar tensão à ruptura através de um analisador 

de textura. A validação será direcionada a partir do guia de validação de métodos analíticos e bioanalíticos da RE nº 

899 / 2003.t   

Introdução

O climatério refere-se a uma fase natural na vida da mulher representada pelo final do ciclo reprodutivo, 

incapacidade de se reproduzir naturalmente, em consequência a falência dos folículos ovarianos e diminuição da 

produção de estrogênio. (SCHMITT et al, 2008). Dentre os diversos sinais e sintomas decorrentes do climatério 

estão as manifestações atróficas do sistema geniturinário como prurido, secura vaginal e dispareunia. A deficiência 

de estrogênio produz alterações na vulva e vagina, causando ressecamento vulvovaginal, além de tornar suas 

paredes pálidas, mais finas e facilmente irritadas. Observa-se ainda, o afinamento das paredes e encurtamento da 

vagina, bem como redução do lúmen vaginal. Desse modo, a lubrificação vaginal torna-se cada vez mais demorada 

e menos profusa (PAPALÉO NETO, 2002). A terapia de reposição hormonal pode apresentar algumas limitações 

dependendo da concentração e tempo de tratamento ou mesmo predisposições genéticas da mulher. (GRINGS et 

al., 2009). Portanto, o interesse em desenvolver formulações com novos sistemas de liberação capazes de diminuir 

a concentração da droga, utilizada na formulação, e modificar a liberação de fármacos levando a uma redução de 

efeitos colaterais. 
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Polímeros mucoadesivos são geralmente macromoléculas hidrofílicas contendo numerosos grupos 

funcionais, nomeadamente carboxilas, hidroxilas, amidas, aminas, capazes de interagir através de pontes de 

hidrogênio com as estruturas da mucosa e que, em contato com soluções aquosas, tendem a hidratar e intumescer. 

Com a hidratação, esses adquirirem propriedades adesivas, mas quando essa é excessiva resulta na formação de 

uma mucilagem escorregadia, diminuindo a capacidade de adesão (AMEYE et al., 2002). 

Através do presente estudo, empregando técnicas disponíveis, pretende realizar o desenvolvimento 

tecnológico de um gel vaginal contendo baixas concentrações de estradiol com o intuito de tratar a secura vaginal e 

outros sintomas relacionados à atrofia vaginal. A vantagem desse produto reside no fato da formulação possuir 

excipientes mucoadesivos que favorecerá liberação modificada e prolongada reduzindo efeitos colaterais 

decorrentes do tratamento hormonal. 

Material e Método

Preparação do Gel. A base gel será preparada com um ou mais polímeros naturais mucoadesivos disperso em 

água destilada. A formulação será mantidas sob agitação em temperatura ambiente até a formação de um gel 

homogêneo. Em seguida, levigará os conservantes nipagim (0,1%), nipazol (0,01%) em um pouco de água e a 

droga estradiol em cetona q.s.p para incorporação a base gel, por fim, a trietanolamina q.s.p. para correção pH 

(pH 4,0-5,0). 

Teste de estabilidade da formulação. Para escolher as melhores formulações serão realizados os testes 

preliminares de estabilidade dentre eles: avaliação organolépticas (aspecto, cor e odor), determinação da 

viscosidade, resistência à centrifugação, valores de pH. Todos os testes preliminares serão realizados logo após a 

manipulação, ciclo gelo-degelo, estresse térmico. Em todos os momentos os parâmetros serão realizados em 

triplicata. 

Características organolépticas. As características organolépticas constituem a analise mais acessível para 

avaliar a qualidade de uma preparação semi-sólida e para detectar alterações. O simples exame visual pode 

funcionar como um indicativo de homogeneidade da preparação. A cor e o aroma são dois indicativos seguros para 

avaliar o estado de conservação da preparação (OLIVEIRA, 2009). 

Determinação da viscosidade A caracterização reológica dos géis será realizada em viscosímetro rotacional com 

dispositivo para pequenas amostras (Small Simple Adapter) e sensor de cisalhamento nº 18 (ULA) à temperatura 

ambiente (25 ºC ± 1 ºC). Os valores de viscosidade, em função do gradiente de cisalhamento, serão avaliados e 

comparados (BEDIN, 2011). 

Resistência a centrifugação. Amostras de 5g de gel serão colocadas em centrífuga durante 30 min a 3000 rpm. 

Após a centrifugação o produto deve permanecer estável. Qualquer sinal de instabilidade indica a necessidade de 

reformulação (BRASIL, 2004). 

Determinação do pH. Utilizará um pHmetro digital PG 1800, previamente calibrado com soluções tampão pH 4,0 e 

pH 5,5. As medidas serão realizadas em temperatura ambiente sem prévia diluição das amostras. 

Teste do estresse térmico. Será necessário 6 amostras do gel de estradiol (peso: 5 g) do mesmo lote, as quais 

serão acondicionadas em vidros neutros. Sendo assim, 3 amostras serão submetidas ao aquecimento em estufa à 

temperatura de 45 ± 2 
º
C em 6 ciclos avaliados no intervalo de 24 h, enquanto que as outras 3 amostras 

permaneceram à temperatura ambiente (30,0 ± 2,0 ºC) para serem utilizadas como controle, condições onde são 

esperadas as menores alterações. Os resultados obtidos nos tempos t1 a t6 do ciclo da estufa serão comparados aos 

resultados das amostras controle (BRASIL, 2004). 

Ciclo gelo/degelo. Realizará com 20g da formulação fabricada, alternando-a da geladeira a 5 ± 2,0°C para a estufa 

a 45 ± 2,0°C, a cada 24 horas, durante 12 dias. Esse teste servirá para auxiliar as observações de alterações que 
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podem ocorrer devido ao estresse de temperatura, como sinérese que é uma instabilidade bastante comum em 

preparações gelificantes (SINGH et al., 2008). 

Estudos da cinética de liberação in vitro. O modelo da célula vertical de Franz com membrana sintética será o 

modelo utilizado. Montará em béquer de 250 mL com compartimento de receptor e preencherá com 20,0 mL de 

água purificada. A membrana sintética ficará disposta no suporte da amostra, evitando a formação de bolhas, e 

presa por um anel de borracha. O compartimento doador apresenta uma área útil de aproximadamente 1,13 cm
2
, 

onde a parte inferior do suporte da amostra permite o contato direto da amostra com a membrana sintética. Através 

da parte interna do compartimento doador, já com a membrana sintética presa, será adicionada a massa de 200 mg 

da formulação em estudo. (SILVA, 2009). 

Teste de força de mucoadesão. O tipo de força mais avaliado nesses testes é a tensão à ruptura. Será utilizado 

um analisador de textura, o qual medirá a força aplicada na remoção da formulação a partir de uma membrana 

modelo, que pode ser um disco de mucina ou um pedaço de mucosa animal, no caso da vagina. A partir dos 

resultados obtidos, poderá ser construída a curva força-distância, em que serão obtidos a força de separação e o 

tempo de contato, o trabalho de tração (área sob a curva durante a retirada da mucosa), o pico de força e a 

deformação do sistema até a ruptura (BRUSCHI et al., 2007) 

Validação de método analítico pra doseamento do estradiol. O doseamento do estradiol a partir do gel 

desenvolvido será realizado por método espectrofotométrico no UV. A validação será direcionada a partir do guia de 

validação de métodos analíticos e bioanalíticos da RE nº 899 / 2003, ANVISA (BRASIL, 2003). 

Resultados esperados

Os resultados esperados nesse projeto trarão um melhor entendimento do processo de desenvolvimento de 

medicamentos com obtenção de uma formulação inovadora de gel mucoadesivo com baixa concentrações de 

estradiol para tratamento da secura vaginal e outros sintomas associados a atrofia vaginal. Para atingir esse objetivo 

será analisado cuidadosamente as características físico-química e estabilidade da formulação, em especial, o teste 

de mucoadesão. Sendo de extrema importância essa abordagem, uma vez que se pretende estudar melhorias no 

delineamento de novas formulações semi- sólidas para incorporação de diversos fármacos, principalmente os 

hidrofílicos. Em busca de alternativas a doenças de interesse para a saúde pública e que são estudadas pelos 

grandes centros de Pesquisa e Desenvolvimento mundiais já que acometem uma grande parcela da população 

feminina. 

Esse projeto de pesquisa contribuirá de forma significativa com o desenvolvimento científico das ciências 

farmacêuticas em nosso país, por meio da submissão e publicação de artigos científicos em diferentes periódicos 

relacionados à área de conhecimento, divulgando os resultados do projeto na forma de pôster ou em comunicações 

orais em reuniões científicas nacionais e/ou internacionais. Os resultados dessa pesquisa também trarão avanços 

significativos para o sistema de saúde com a otimização do tratamento farmacológico para mulheres na pós-

menopausa. Com bases nos achados e como uma das perspectivas de contribuição científica do projeto será 

elaborada a Dissertação do Mestrado. 
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Resumo

Compósitos constituídos de argila e polímeros ou polissacarídeos podem aumentar a solubilidade aparente de um 

fármaco além de atuar no mecanismo de liberação. Assim, objetiva-se, nesta pesquisa, o desenvolvimento de um 

medicamento de liberação modificada com o fármaco azatioprina (AZA) – com relevantes efeitos adversos (ex. 

distúrbios hepáticos) e amplamente utilizado no tratamento de Doença de Chron – a partir da obtenção de compósito 

microparticulado de paligorsquita(PLG):quitosana(QUIT). Inicialmente, a argila será tratada com H2O2, esterilizada e 

submetida ao BET (Brunauer, Emmett e Teller). Serão obtidos diferentes compósitos PLG:QUIT por spray dryer e, em 
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seguida, isotermas de adsorção serão realizadas nos mesmos, juntamente com a  AZA. Os compósitos com/sem AZA 

serão analisados por calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier, difração de raio X e quantificação de N2. O compósito com melhores características será submetido a estudos 

de toxicidade in vitro. Feito isto, comprimidos com qualidade atestada serão desenvolvidos. Os testes de dissolução 

serão realizados no pH 1,2, 6,8 e 7,4 com o medicamento teste e o padrão, a fim de avaliar o comportamento do 

primeiro. Com a metodologia supracitada, espera-se: que os compósitos apresentem baixa toxicidade podendo ser 

posteriormente testada in vivo; que sejam eficientes, no que diz respeito a adsortividade; que os comprimidos a serem 

desenvolvidos sejam de qualidade e se dissolvam mais lentamente que o medicamento padrão, com mais 

proeminência no pH 7,4 (semelhante a região íleo-colônica) . Visto isso, o desenvolvimento de um futuro medicamento 

a partir do compósito PLG:QUIT seria promissor, pois além de reduzir os efeitos adversos relacionados ao 

medicamento, teria valor mais acessível à população, já que as matérias-primas utilizadas estão presentes em 

abundância na natureza, tendo considerável destaque no Piauí. 

Introdução

     A tecnologia associada à modificação da liberação de fármacos, ou outras substâncias bioativas, a partir de 

preparações farmacêuticas, sofreu um incremento notório nas últimas décadas na tentativa de aumentar as vantagens 

inerentes às formas farmacêuticas de liberação controlada (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

    Uma estratégia atualmente utilizada para melhorar a liberação controlada dos fármacos é a obtenção/elaboração de 

compósitos constituídos de pelo menos dois componentes ou duas fases, que apresentem propriedades físicas e 

químicas nitidamente distintas, em sua composição. Separadamente, os constituintes do compósito possuem 

propriedades diferentes, porém quando misturados eles formam um material com propriedades diferentes, 

comparadas com as propriedades dos materiais de partida (AGUZZI et al., 2007). 

     Biopolímeros (ex. quitosana) e argilas (ex. palirgosquita) são materiais comumente usados em produtos 

farmacêuticos, no entanto para aplicação em sistemas de liberação modificada, uma alternativa é a preparação de 

materiais compósitos, pois o uso dos componentes usados separadamente podem não apresentar as propriedades 

adequadas. Estes compósitos, devido a versatilidade e as propriedades diferenciadas apresentam, atualmente, um 

grande potencial em aplicações de tecnologia de liberação de fármacos (RODRIGUES et al., 2008). 

     A azatioprina (AZA) é um análogo das purinas com atividade imunomoduladora empregada no tratamento de 

enfermidade inflamatória intestinal como a doença de Crohn. Ela é de origem desconhecida e afeta principalmente o 

íleo terminal e o cólon proximal. Nesta enfermidade ela é utilizada tanto na indução da remissão como no tratamento 

de manutenção. No entanto a AZA possui proeminentes efeitos tóxicos dependentes ou não da dose, como distúrbios 

hepáticos (BELTRAN et al., 2009; MORRAL; CIRIA, 2008; KRISHNAMACHARI; MADAN; LIN, 2007).  

     De acordo com a Portaria nº 711, de 17 de dezembro de 2010, a dose de AZA deve ser está entre 2 a 2,5 

mg/kg/dia, por via oral. Dessa forma, a AZA pode vir a ser administrada mais de uma vez ao dia, quando se considera 

apresentações comerciais de 50 mg por comprimido.  

     Visto isso, objetiva-se, neste projeto, a liberação modificada do fármaco azatioprina a partir da obtenção de 

compósitos paligorsquita/quitosana para o tratamento da doença de Chron, a fim de reduzir a quantidade de 

administrações ao dia, mantendo a concentração do fármaco dentro da janela terapêutica necessária, e, 

consequentemente, reduzir os efeitos adversos relacionado ao medicamento.  

 

Material e Métodos  

Material 

     Será utilizado o fármaco azatioprina da Gemini, lote 20120901. A Quitosana (QUIT) será cedida pela empresa 

Polymar na forma de pó e com grau de desacetilação de 90%. A argila utilizada será a paligorsquita (PLG), conhecida 
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comercialmente como atapulgita, a ser cedida pela empresa Mineração Coimbra Ltda, localizada no município de 

Guadalupe-PI (BRASIL). Todos os reagentes a serem utilizados serão de grau analítico. 

Tratamento da paligorsquita 

     Inicialmente 200 g de PLG natural serão lavadas com água purificada e, em seguida, secadas por dois dias a 

temperatura ambiente. A PLG seca será tratada com 400 cm³ de uma solução tampão de acetato de sódio pH 5 e 

agitada. A suspensão será mantida sob aquecimento e agitação até uma estabilização da temperatura a 323 K. Em 

seguida, adicionar-se-á 120,0 cm³ de peróxido de hidrogênio, mantendo esse sistema em reação durante 72 h. 

Passado esse tempo, a mistura será centrifugada e lavada pelo menos três vezes com água deionizada. Para analisar 

a área superficial da argila, será realizado a técnica de Brunauer, Emmett e Teller (BET). 

Varredura e curva de calibração 

     Realizar a varredura da AZA com solução HCl 1M pH 1,2 (fluido gástrico simulado - FGS), tampão fosfato pH 6,8 

(fluido intestinal simulado - FIS) e tampão fosfato pH 7,4 (semelhante ao da região íleo-colônica) e a curva de 

calibração em triplicata nas concentrações 2, 4, 6, 8, 10 e 12 µg/mL ,  no comprimento de onda de 280 nm nos 

tampões utilizados anteriormente. 

Preparação dos compósitos 

     Preparar as amostras nas seguintes proporções de PLG/QUIT: 0:1; 3:1; 1:1; 1:3; e 1:0. Realizar a isoterma de 

adsorção das amostras preparadas com AZA em 15 concentrações diferentes para amostra anteriormente obtida por 

24 horas. Analisar as amostras puras, assim com as de maiores concentrações de azatioprina, por espectroscopia 

calorimetria exploratória diferencial (CED), espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (EITF), 

Difração de raio X (DRX), Microscopia eletrônica de varredura (MEV) e análise elementar para a quantificação de N2. 

     Realizar testes de toxicidade in vitro (teste com Artemisia e Allium cepa) com o compósito que melhor adsorveu o 

fármaco. 

     Desenvolver comprimidos com o compósito escolhido juntamente com AZA testando, em seguida, a liberação de 

AZA no FGS e no FIS. Atestar a qualidade dos comprimidos com os testes oficiais (peso médio, friabilidade, dureza, 

desintegração, uniformidade de conteúdo e dissolução) e não oficiais (espessura e diâmetro). 

Resultados e Discussão

     Com a metodologia proposta espera-se que, inicialmente, com o tratamento da PLG haja um aumento no tamanho 

dos poros, informado pelo BET, e, consequentemente, elevação da capacidade de adsorção de substâncias. Além 

disso, deseja-se obter com eficiência os compósitos PLG:QUIT a partir do spray dryer e que estes exibam bom efeito 

adsortivo da AZA, evidenciado pela isoterma de adsorção a ser realizada.  

     A interação entre os materiais utilizados serão comprovados pelo DSC, DRX, EITF e análise elementar para a 

quantificação de N2, e, a partir do MEV, haverá a visualização dos compósitos microparticulados nos quais poderá ser 

notado diferenças estruturais entre eles. 

     Para dar prosseguimento ao desenvolvimento de comprimidos a partir de PLG:QUIT e AZA, é necessário que o 

compósito PLG:QUIT escolhido apresente baixa toxicidade in vitro. Sendo este resultado favorável, o compósito estará 

apto a futuro testes in vivo.  

     Comprimidos de PLG:QUIT:AZA serão desenvolvidos e espera-se que eles apresentem qualidade comprovada 

com testes oficiais, referido na Farmacopeia Brasileira (2010), e não oficiais. Além disso, nos testes de dissolução é 

interessante que tanto o comprimido desenvolvido apresente liberação mais lenta que o medicamento padrão como 

também que ele seja dissolvido com mais eficiência no pH 7,4.  

Conclusão

A liberação modificada do fármaco AZA é de suma importância no tratamento da doença de Crohn favorecendo a 

melhora da adesão do paciente devido a estabilidade do efeito dentro da janela terapêutica por longo período e, 

consequentemente, a redução do número de administrações ao paciente durante o dia, além da redução dos efeitos 
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adversos relacionados ao fármaco. Visto isso, o desenvolvimento de um futuro medicamento a partir do compósito 

PLG:QUIT seria promissor, pois além de apresentar a capacidade referida inicialmente, este medicamento teria valor 

mais acessível a população, já que a matéria-prima utilizada está presente em abundância na natureza.  
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Resumo

Com o grande potencial farmacológico de princípios ativos das inúmeras plantas medicinais do Brasil, o projeto estudos 

neuroquímicos do mirtenol e complexo mirtenol-β-ciclodextrina, tem como objetivo investigar a ação desse monoterpeno 

natural no sistema nervoso central através de metodologias para quantificar o estresse oxidativo, bem como comparar 

esses resultados com seu complexo com β-ciclodextrina, possibilitando assim a formulação de um possível 

fitomedicamento mais estável e com menos efeitos colaterais. 

Introdução

A utilização de plantas medicinais para o tratamento, cura e prevenção de doenças que acometem a espécie humana é 

tão antiga quanto à própria existência da vida humana na Terra. Inúmeros relatos do seu uso tornam quase mística a 

relação de benefícios obtidos.  Vários estudos têm relatado diversificadas atividades farmacológicas de monoterpenos e 

seus derivados sintéticos, inclusive ação no sistema nervoso central como, antinociceptiva (DE SOUSA et al., 2007); 

ansiolítico como acetato de carvacrolila (PIRES et al., 2013); anticonvulsivante como α,β-epóxi-carvona (DE ALMEIDA 

et al., 2008), o limoneno (VIANA et al., 2000), o mentol (GALEOTTI et al., 2002), o citronelol (DE SOUSA et al., 2006), 

isopulegol (SILVA et al., 2009), alfa-terpineol (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2011), fitol (COSTA et al., 2012), α-terpineol 

(DE SOUSA,QUINTANS JR; DE ALMEIDA, 2007); e antioxidante como isopulegona (SILVA et al., 2012), nerolidol 

(NOGUEIRA NETO,SOUSA; FREITAS, 2013). O mirtenol é um monoterpenoide natural primário com larga utilização na 

composição de produtos de limpeza, detergentes, xampus, sabonetes e outros artigos de higiene (ÖZKAN; GÜRAY). 
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Porém, sua utilização na indústria farmacêutica tem sido pouco utilizada, devido à ausência de estudos que comprovem 

suas propriedades farmacológicas, como a antioxidante, ansiolítica, neuroléptica e outras com ações no sistema 

nervoso central (MOREIRA, 2013). Toda via com esta investigação pretende-se devolver um fitomedicamento a base de 

mirtenol com ação no sistema nervoso central. 

Material e Métodos

  

Serão utilizados camundongos (Mus musculus) da linhagem Swiss, albinos, machos, pesando entre 25 a 30 g, com 

aproximadamente 2 meses de idade, provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências Agrárias - CCA da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI), que serão mantidos em temperatura ambiente, ração e água a vontade em ciclo 

claro/escuro de 12 horas, sendo a fase clara de 6h00 às 18h00, os experimentos propostos serão previamente 

submetidos à avaliação do Comitê de Ética em Experimentação com Animais da UFPI. As substâncias selecionadas 

para o estudo serão administradas por via intraperitoneal e oral, as substâncias serão adquiridas da Sigma
® 

com grau 

de pureza de 99% (Mirtenol, β-ciclodextrina) a preparação do complexo de inclusão (CI) entre mirtenol (MIR) com β-

ciclodextrina (β-CD) será preparado, em triplicata, utilizará alíquota 25 mg do MYR para solubilizar em 500 μL de etanol 

PA e adicionado a uma solução de 200 mg de β-CD solubilizada em 10 mL de uma mistura etanol:água aquecida a 55 

°C. Após a adição do MYR, a mistura será agitada a 150 rpm por 4 horas, a uma temperatura de 25 °C. Após este 

período, a suspensão foi retirada da agitação e resfriada a 4 °C por 12 horas (BHANDARI,D'ARC; PADUKKA, 1999). O 

precipitado será recolhido, seco por liofilização e pesado. Já o preparo da mistura física (MF) entre o MIR e a β-CD será 

homogeneizada com o auxílio de gral com pistilo e, posteriormente, armazenada em frasco hermeticamente fechado. 

Para a avaliação geral da atividade do sistema nervoso central serão utilizados o teste de campo aberto (ARCHER, 

1973), teste do rota-rod (DUNHAM; MIYA, 1957); para a avaliação da possível ação ansiolítica serão utilizados os testes 

do labirinto em cruz elevada (PIRES,COSTA et al., 2013) e teste do claro/escuro (CRAWLEY, 1981). Para a avaliação 

da possível atividade anticonvulsivante será utilizado pilocarpina (400mg/Kg) para indução de convulsões 

(COSTA,FERREIRA et al., 2012). Após 24 h de observação todos os animais que sobreviverem a esse período serão 

eutanasiados pela administração de pentobarbital sódico por via intraperitoneal na dose de 40 mg/kg de peso. Os 

cérebros e fígados serão retirados e homogeneizados em meio de homogeinização (EDTA 0,5 mmol/L, HEPES 5 

mmol/L, BSA 0,05%) (PEIXOTO et al., 2009) e sua mitocôndrias isolada utilizando o método de Peixoto e colaboradores 

com alterações. Após isolamento das mitocôndrias será avaliado o estresse oxidativo in vivo, a determinação dos níveis 

de peroxidação lipídica pelo método da degradação de malondialdeído (DRAPER; HADLEY, 1989). O teor de nitrito será 

determinado pela reação de Griess (GREEN; GOLDMAN, 1981). (A Determinação da atividade das enzimas catalase e 

superoxido dismutase serão determinadas pelos métodos previamente descritos perspectivamente (CHANCE; 

MAEHLY, 1955; FLOHE; OTTING, 1983). A concentração de glutationa reduzida será determinada utilizando o método 

descrito na literatura (SEDLAK; LINDSAY, 1968). A Concentração de proteína medida pelo método previamente descrito 

(LOWRY et al., 1951).

Resultados Esperados

No presente projeto as atividades previstas para o seu desenvolvimento será a formação do complexo MYR-β-CD, bem 

como sua caracterização. Nos estudos comportamentais e farmacológicos permitirão estabelecer, o comportamento de 

camundongos adultos tratados com os MYR e MYR-β-CD, observados durante 30 dias e seus efeitos das manipulações 

farmacêuticas do MYR e MYR-β-CD durante os estudos comportamentais. As análises histopatológicas contribuirão 

para determinar as principais alterações histopatológicas cerebrais e os efeitos do MYR e MYR-β-CD nessas mudanças 

observadas nos animais após os estudos comportamentais. A investigação dos estudos toxicológicos fornecerá dados 

para gerar as determinações da dose letal (DL50) do MYR e MYR-β-CD e as análises dos parâmetros bioquímicos e 

hematológicos. Também será determinada, concomitante, aos outros resultados esperados se há ou não influência dos 

efeitos do MYR nas doses testadas na gênese do estresse oxidativo em mitocôndrias isoladas do cérebro e fígado, nos 

diferentes modelos. O desenvolvimento deste estudo além de disponibilizar um produto inovador e de qualidade 
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comprovada, contribuirá com outros estudos de farmacologia e toxicidade de substancias proveniente de plantas de uso 

popular. E principalmente através do presente estudo, empregando técnicas disponíveis, pretende-se desenvolver um 

fitoterápico contendo em sua formulação o MYR e/ou MYR-β-CD garantindo a reprodutibilidade de ação, indispensável 

para a confiabilidade dos resultados obtidos é o objetivo de uma forma farmacêutica. 

O presente estudo poderá possibilitar o desenvolvimento cientifico e tecnológico na área de ciências farmacêuticas, com 

a grande diversidade de substâncias ativas provenientes da rica flora brasileira e inúmeras propriedades farmacologias 

estudadas e comprovadas por diversos estudos, por meio dessa pesquisa, buscaremos possíveis fitomedicamentos 

com ação no sistema nervoso central, com custos de produção mais baratos e possível diminuição dos efeitos 

colaterais. 
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Resumo______________________________________________________________________________ 

No presente estudo foi determinado alguns fatores que podem justificar a falta de supressão viral máxima (carga viral 

detectável) dos pacientes estudados (n=52 ). Para isso, utilizou-se uma metodologia de adesão combinada para se 

avaliar o grau de adesão. Os resultados mostraram que 51% da população estudada com cargas virais detectáveis, 

apresentaram-se não aderentes a terapia. Além disso, os critérios abordados como sexo, estado civil, ocupação, 

escolaridade, renda e faixa etária, não tiveram correlação estatística significante com a adesão. O fator residencial 
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também se mostrou relevante, 56% da população mora fora da cidade onde é realizado a dispensação de 

medicamentos. Conclui-se assim, que grande parte de cargas virais detectáveis nos pacientes, podem ser justificadas 

pela falta de adesão ao tratamento e dificuldade de acesso para os postos de dispensação. As questões sociais dos 

pacientes não tiveram influencia na adesão e até mesmo os pacientes com maior grau de instrução e renda, puderam 

se apresentar não aderentes a terapia. Esses fatores somados mostram a carência do monitoramento clínico desses 

pacientes para a busca da supressão viral máxima, principalmente daqueles que não conseguem alcançar. A 

avaliação da adesão, a identificação de falhas terapêuticas, e possíveis causas de não adesão, podem possibilitar que 

esses pacientes com cargas virais detectáveis, passem a ser indetectáveis. 

Introdução___________________________________________________________________________ 

A adesão ao esquema terapêutico antirretroviral (ARV) é ao mesmo tempo um dos maiores desafios para o 

sucesso do tratamento do HIV/Aids e a mais poderosa arma contra a Aids. A adesão é um ponto crucial no tratamento 

de doenças crônicas. No caso dos antirretrovirais passa a ter relevância maior ainda já que índices de adesão em 

torno de 95% são requeridos para que haja um bom controle da doença (SILVEIRA et al., 2009). 

Uma das causas mais frequentes de falha virológica é a baixa adesão ao tratamento, dada a complexidade 

da posologia e a ocorrência de efeitos adversos do tratamento. A perda de uma única dose 

de alguns medicamentos pode resultar na queda dos níveis séricos, atingindo-se níveis inferiores aqueles requeridos 

para inibir a replicação viral, o que favorece, assim, a emergência de cepas resistentes. Deve-se permanecer atento 

ao fato de que a adesão pode diminuir ao longo do tempo (BRASIL, 2008). 

A falha virológica é definida por não-obtenção ou não-manutenção de carga viral indetectável. Caracteriza-se 

por carga viral confirmada acima de 400 copias/ ml apos 24 semanas ou acima de 50 copias/ ml após 48 semanas de 

tratamento ou, ainda, para indivíduos que atingiram supressão viral completa, por rebote confirmado de carga viral 

acima de 400 copias/ml. A supressão virológica parcial (carga viral mais baixa que a inicial, porem detectável) pode 

levar a elevações da contagem de linfócitos T-CD4+, porem não são tão robustas nem duradouras como as 

resultantes de supressão viral máxima (BRASIL, 2008). 

O objetivo do estudo é avaliar o perfil de adesão dos pacientes que utilizam tratamento antirretroviral e 

apresentam cargas virais detectáveis utilizando um método de adesão combinada, além de relacionar os critérios de 

não adesão com as características socioeconômicas dos pacientes. 

Metodologia_________________________________________________________________________ 

O presente trabalho foi submetido ao à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Piauí e ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Doenças Tropicais Dr. Nathan Portella  –  IDTNP e no 

Laboratório Central de Saúde Publica do Estado do Piauí (LACEN-PI), onde foram coletados os dados laboratoriais 

dos pacientes que realizaram a entrevista. Foi aprovado pelo comitê de ética com o CAAE: 11733313.5.0000.5214. A 

pesquisa foi do tipo observacional, descritiva e transversal realizada na unidade dispensadora de medicamentos 

(UDM) do Programa Nacional DST/AIDS no Piauí, o Instituto de Doenças Tropicais Dr. Nathan Portella – IDTNP. A 

população estudada foi de 52 pacientes acima de 18 anos, que apresentavam cargas virais detectáveis e que 

utilizavam terapia antirretroviral. Foram utilizadas duas metodologias para avaliar a adesão. O primeiro método de 

medição da adesão foi realizado pelo um questionário específico que avaliou a frequência do uso das doses prescritas 

nos últimos três dias anterior à entrevista, a fim de calcular a porcentagem das doses administradas pelo paciente. 

Considerou- se adesão terapêutica para aqueles que mantiveram taxa de adesão igual ou superior a 95% das doses 

tomadas do tratamento antirretroviral nos três dias anteriores a entrevista.  

O segundo método de adesão foi realizado através do acompanhamento da entrega dos medicamentos na 

data agendada por meio do programa SICLOM. Essa é uma das formas a ser utilizada, a qual permite avaliar se o 
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paciente, buscando o medicamento fora da data agendada, deixou de tomar as doses prescritas. Isso é feito com a 

análise da quantidade prescrita para o número de dias para o qual foi dispensado o medicamento em relação ao dia 

que o paciente foi ao hospital receber o mesmo, considerando o mínimo de 95% a taxa de doses tomadas com 

relação ao seguimento terapêutico. Nessa medida foram obtidas informações sobre as datas da última e da 

subsequente dispensação. Foi considerado aderente o paciente que teve taxa de adesão satisfatória em ambos os 

métodos, ou seja, acima ou igual a 95%(adesão combinada). Os dados laboratoriais foram recolhidos do programa 

Siscel no Lacen(PI) e selecionados aqueles pacientes que apresentavam cargas virais detectáveis. 

Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre esclarecido. Foi aplicado, também, um 

questionário adicional, contendo informações sobre variáveis demográficas e sociais afim de correlacionar com o 

método de adesão combinada. Para fins estatísticos se utilizou o programa IBM SPSS Statistics®, versão 20.0 e o 

programa Excel®. Todos os dados foram analisados quanto a sua frequência e foi realizada análise uni variada para 

verificar a existência de associações entre a adesão versus as variáveis pesquisadas. Para isso foi empregado o teste 

t de Student para variáveis contínuas e do qui quadrado (χ2 ) para as proporções. A margem de erro foi de 5,0% e o 

intervalo de confiança de 95%. 

Resultado e Discussão____________________________________________________ 

No estudo, observou-se diferentes resultados de não-adesão relacionada com o perfil socioeconômico dos 

pacientes investigados. Não houve alta predominância entre os sexos masculinos e femininos na pesquisa, apesar 

das mulheres mostrarem serem menos aderentes (n=16). A faixa etária mais prevalente foi entre o intervalo de 40 a 

49 anos, onde se notou uma maior adesão que as demais, 12 aderentes contra 7 não aderentes, também mostrou que 

os solteiros (n=20)  foram mais predominantes nessa população e tiveram também menor taxa de adesão (n=12)  

comparados com os casados (n=13), 5 não- aderentes e pessoas com uma união estável (n=4), 3 aderentes. Apesar 

dos resultados demonstrados, não houve correlação estatística significante com a adesão. Pacientes com ensino 

superior completo e alta renda (5 a 7 salários), apresentaram-se não aderentes a terapia. Segundo Grupta et al. 

(2005) a qualidade e principalmente as características do serviço são mais determinantes na adesão que as 

características individuais ou de tratamento. 

Quanto ao fator residencial, 56% moram fora da cidade de Teresina. Isso pode justificar a falha terapêutica, 

por não buscar o medicamento na data agendada e dificuldade de marcar consultas. Dos pacientes com cargas virais 

detectáveis, 51% é considerado não aderente ao método, ou seja deixam de tomar medicação segundo o autorrelato, 

ou demoram para buscar a medicação nas unidades de dispensação na data correta. Esse dado é bastante relevante, 

já que mais da metade dos pacientes que apresentam cargas virais detectáveis, não seguem as recomendações 

corretas a respeito do tratamento. Outro fator que deve ser observado, é quanto a sensibilidade do método para se 

avaliar a adesão. De acordo com Bonolo et al. (2007) os valores de adesão dos pacientes varia de acordo com a 

ferramenta utilizada e a quantidade de tempo avaliada. Sendo observada essa variação no presente estudo devido a 

essa variação prevista na literatura. Além disso, nem todos os pacientes conseguem chegar na carga viral 

indetectável, mesmo tendo forte adesão a terapia. Isso passa ser intrínseco dos usuários em reposta á medicação e 

da própria resposta imune do individuo.  

Por outro lado, nos casos de pacientes com histórico de varias falhas previas e/ou portadores de vírus 

multirresistentes, para os quais restam poucas opções terapêuticas, ha que se particularizar o conceito de falha 

terapêutica. Ainda que se busque carga viral indetectável, para alguns pacientes não haverá opções de drogas ativas 

suficientes para promover supressão viral máxima. Apesar de existirem vários métodos para aferição da adesão ao 

tratamento medicamentoso das doenças crônicas (principalmente),não existem nenhum método com acurácia perfeita 

para definir a situação real de uso dos medicamentos, porém de acordo com a doença em estudo, os métodos 

utilizados podem ter maior ou menor correlação entre si (BRASIL, 2008). 
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A adesão a um tratamento pode ser entendida como o cumprimento de todas as recomendações que 

abrangem o tratamento como um todo, incluindo as não - medicamentosas, como as dietéticas até o comparecimento 

a consultas e exames (CARACIOLO, 2010). Nesse contexto temos que a adesão ao tratamento é tão ou mais 

importante na síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), pois o uso incorreto dos antirretrovirais está relacionado 

diretamente à falha terapêutica (LIGNANI JÚNIOR et al., 2001). 

.Gráfico1.0 Quantidade de pacientes  com carga viral detectável aderentes e não-aderentes  utilizando os métodos de 

autorrelato e retirada da farmácia, Teresina (PI),2013 

 

Fonte: Pesquisa direta. Instituto de Doenças Tropicais Natan Portella – IDTNP. 

Quando se observa o gráfico 1.0, nota-se o fato de o autorrelato ter apresentado maior número de pacientes 

aderentes ao tratamento (n=43)  do que o método de adesão por retirada da farmácia (n=27). Isso pode ser justificado 

pelo fato de muitos pacientes poderem superestimar a sua adesão pelo autorrelato, além do fato do método utilizado 

só considerar os três dias anteriores a entrevista, o que também faz com que haja um grande número de pacientes 

que sejam considerados aderentes ao tratamento e não-aderentes por outros métodos que levam um tempo maior em 

consideração como no caso da retirada na farmácia que leva 30 a 60 dias dependendo da quantidade de 

medicamentos retirada pelo paciente na farmácia. 

Conclusão___________________________________________________________________________ 

Com base no que foi exposto, conclui-se que mais da metade dos pacientes estudados que apresentam 

cargas virais detectáveis, não aderem à terapia. Esse grande número de pacientes não aderentes demonstra a grande 

carência que se tem de ter um profissional que possa realizar o acompanhamento e monitoramento dessa população. 

Para isso, faz-se necessário ter um profissional que avalie os níveis de adesão de forma rotineira, que identifique as 

possíveis causas de falha terapêutica, e trabalhe junto com a equipe multidisciplinar para a obtenção da supressão 

viral máxima. A distância geográfica mostrou-se também um fator negativo. Portanto, deve-se ter uma maior atenção a 

esses pacientes, já que a dificuldade de locomoção aos postos de dispensação poderá comprometer a efetividade do 

tratamento.  
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Resumo

O Schistosoma mansoni é o principal causador da esquistossomose, doença parasitária negligenciada que afeta 

milhões de pessoas no mundo inteiro. Considerando que a epiisopiloturina apresentou atividade 

antiesquitossomótica promissora e por ser um alcaloide com características hidrofóbicas, este estudo pretende 

desenvolver um novo sistema terapêutico para o tratamento da esquistossomose utilizando este fármaco. Serão 

utilizadas técnicas para caracterizar o insumo farmacêutico ativo, adjuvantes e obter a complexação com um 

derivado metilado de ciclodextrina, que será caracterizado utilizando análises térmicas como calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), espectroscopia de infravermelho com transformada de fourier (FTIR), microscopia 

eletrônica de varredura (SEM), difração de raio-X (DRX) e ressonância magnética nuclear de prótons (RMN H
1
). 

Posteriormente o complexo será incorporado a um sistema micelar polimérico, que também será caracterizado 

quanto a concentração micelar crítica (CMC), tamanho médio das micelas utilizando técnica de espalhamento 

dinâmico de luz (DLS), DSC, FTIR, SEM, DRX e RMN H
1
. Será avaliado a taxa de liberação in vitro do fármaco, 

determinado a cinética de liberação e sua permeabilidade através da mucosa intestinal utilizando células Caco2. Por 

fim será avaliado a atividade terapêutica in vitro do sistema micelar contra S. mansoni. É esperado com o uso do 

nanocarreador micelar o aumento da estabilidade, solubilidade, permeabilidade e efeito terapêutico da 

epiisopiloturina. 
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Introdução

O Schistosoma mansoni é o principal agente causador da esquistossomose, afetando milhões pessoas na 

África, Oriente Médio, Caribe e América do Sul. Atualmente, o principal fármaco utilizado no tratamento da 

esquistossomose é o praziquantel. No entanto, a resistência à esta droga e o perfil de efeitos colaterais, ameaçam 

a efetividade do tratamento, o que evidencia a necessidade do desenvolvimento de novos fármacos (MORAES et 

al., 2012). 

Das folhas de Pilocarpus microphyllus, conhecido como jaborandi, é obtido um alcaloide imidazólico, a 

epiisopiloturina (EPI), que apresentou ações (in vitro) promissoras contra Schistossoma mansoni, matando tanto 

as formas jovens (esquitossômulos) como as formas adultas, além de inibir a oviposição do verme. A atividade 

antiesquistossomótica mostrou-se seletiva e nos estudos realizados não afetaram células de mamíferos. Além de 

ser obtido de um planta nativa, a epiisopiloturina pode ser obtida em grande escala, por processo sustentável e 

econômico (LEITE et al., 2011; VERAS el al., 2012; VERAS el al., 2013) 

Por ser um alcaloide e apresentar características hidrofóbicas, a absorção da forma livre da epiisopiloturina 

pode ser comprometida no organismo humano, prejudicando a terapia contra S. mansoni. (VERAS el al., 2013; 

GUIMARÃES et al., 2013). A complexação de drogas hidrofóbicas com derivados metilados de ciclodextrinas e a 

incorporação do complexo em um sistema micelar formado por polaxâmeros aparece como uma estratégia 

terapêutica promissora. Os derivados metilados de beta-ciclodextrina são usados como excipientes para 

complexação para aumentar a solubilidade em meio aquoso de drogas hidrofóbicas, permitindo a incorporação de 

drogas dentro de micelas em soluções aquosas. As micelas são capazes de encapsular drogas e escapar da 

captação por macrófagos e são pequenas o suficiente para permitir a passagem intra ou transcapilar. O sistema 

formado por uma núcleo hidrofóbico e superfície hidrofílica permite a circulação da droga no sangue através do 

aumento da solubilidade em água e reduzindo clearence pelo sistema imunológico, com a diminuição da 

opsonização pelo sistema fagocitário mononuclear (MPS). Além disso, as micelas possuem a habilidade de 

penetrar na mucosa do intestino e proteger as moléculas da droga de reações hidrolíticas e a melhoria do efeito 

terapêutico, possibilitando o uso de doses menores. (KABANOV & ALAKHOV, 2002; MOGHIMI et al., 2001; 

STELLA et al, 1999; FIGUEIRAS et al, 2009). 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e caracterizar um sistema micelar polimérico contendo 

epiisopiloturina para o tratamento de esquistossomose. 

Material e Métodos

Caracterização do insumo farmacêutico ativo (IFA) e adjuvantes tecnológicos  

Para caracterização serão usados os seguintes métodos: Análise por Espectroscopia de Infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Análise térmica por 

termogravimetria (TGA) e Estudo de compatibilidade. Utilizando as metodologias de análises térmicas serão feitas 

misturas binárias com os componentes da formulção e obtido as curvas de TG e DSC. Pela análise dessas curvas, 

comparativamente as já obtidas na fase de caracterização, poderá ser obsevado se ocorrem incompatibilidade 

entre os constituintes das formulações (RODRIGUES et al., 2007). 

Delineamento da forma formacêutica 

Os complexos de inclusão contendo fármaco e metil--ciclodextrina (MC), na ausência e presença de 

pluronic (polaxâmero) serão realizados em solução aquosa de PBS a pH=7.4, através de estudos de solubilidade 

de fases. As interações entre os diferentes componentes em solução aquosa serão avaliadas e caracterizadas 

recorrendo a espectroscopia de ressonância magnética nuclear de prótons (RMN H
1
). Posteriormente, os sistemas 

preparados em solução serão liofilizados e os sistemas sólidos obtidos serão caracterizados em termos físico 

químicos, recorrendo a diversas técnicas como Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), DSC e 

difração de raios X (RDX) e morfologicamente recorrendo a microscopia de eletrônica de varredura (SEM). Em 
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seguida, as micelas poliméricas serão preparadas recorrendo ao método de dissolução direta. Após preparação 

das mesmas, o fármaco e a ciclodextrina serão incorporados e os sistemas obtidos serão caracterizados em 

termos de determinação da Concentração Micelar Crítica (CMC) e do tamanho médio das micelas por 

espalhamento dinâmico de luz (DLS) além das metodologias citadas anteriormente (FIGUEIRAS et al., 2007a; 

TAPIA et al., 2004; FIGUEIRAS et al., 2007b). 

A taxa de liberação do fármaco dos sistemas micelares obtidos será avaliada por diálise contra soluções 

tampão a diferentes pHs que simulem o trato gastrointestinal (estômago, intestino delgado e cólon), posteriormente, 

alguns modelos matemáticos serão aplicados para elucidar o mecanismo de libertação do fármaco dos sistemas 

preparados. O efeito dos sistemas micelares preparados no aumento da absorção do fármaco através da mucosa 

intestinal será avaliado recorrendo a linhas celulares Caco2, mediante determinação dos coeficientes de 

permeabilidade aparente para os diversos sistemas contendo pluronic, ciclodextrina ou ambos. Durante estes 

estudos de permeabilidade in vitro serão igualmente realizados estudos de citotoxicidade e viabilidade celular 

recorrendo aos ensaios de Lactato Desidrogenase (LDH) e MTT (HVIDT E BATSBERG, 2007; GAISFORD et al., 

1997; WOITISKI et al, 2009; COSTA et al., 2003; FIGUEIRAS et al, 2009) 

Avaliação in vitro da atividade anti-Schistosoma mansoni do sistema micelar polimérico contendo 

epiisopiloturina 

A linhagem de Schistosoma mansoni Sambon, 1907 utilizada será a BH (Belo Horizonte, MG), mantida no 

Laboratório de Parasitologia do Instituto Butantan (São Paulo, SP). Os parasitas serão mantidos em caramujos 

Biomphalaria glabrata Say, 1818 (hospedeiro intermediário) e hamsters Mesocricetus auratus Waterhouse, 1839 

(hospedeiro definitivo) (GUIMARÃES et al., 2013). Hamsters fêmeas, pesando aproximadamente 25 g serão 

infectadas com 150 cercárias através de injeções subcutâneas e após 7 semanas, as espécies adultas de S. 

mansoni serão recuperadas de cada animal por perfusão sanguínea com RPMI suplementado com heparina 

(Invitrogen, São Paulo, Brazil) (GUIMARÃES et al., 2013). 

Os adultos de S. mansoni serão colocados em meio RPMI 1640, suplementado com streptomicina (200 

g/ml), penicilina (200 UI/ml) e HEPES (25 mM) (Invitrogen, São Paulo, Brasil). Pares de vermes adultos (machos e 

fêmeas) serão incubados em uma placa de cultura de 24 poços (Techno Plastic Products, TPP, St. Louis, MO, EUA) 

contendo RPMI 1640 suplementado com soro de carneiro a 10% inativado por calor (Gibco BRL), em triplicata, a 27 

ºC em atmosfera de CO2 A 5%. Depois de 1 a 2 horas, a micela polimérica contendo epiisopiloturina será adicionada 

a cultura, produzindo concentrações finais da droga de 25-400 g/ml. A epiisopiloturina será adicionada ao meio de 

cultura a partir de uma solução de estoque a 400 g/ml em RPMI 1640 contendo 0,5% de dimetil sufóxido (DMSO). 

O volume final em cada poço será de 2 ml. Os controles usados serão vermes incubados com RPMI 1640 ou RPMI 

1640 com 0,5% DMSO (controle negativo) e RPMI adicionado com 5 g/ml praziquantel (controle positivo). Todos os 

experimentos serão feitos em triplicata. Os parasitas serão mantidos por 120 horas e monitorados a cada 24 h 

usando um microscópio de luz para avaliar as condições gerais: atividade motora e taxa de mortalidade 

(GUIMARÃES et al., 2013). 

 Para observar alguma mudança morfológica nos tegumentos dos parasitas, as espécies adultas de S. 

mansoni serão monitoradas por microscopia confocal. Após a incubação com a droga ou no caso de morte do 

parasita, estes serão fixados em solução álcool – formalina – ácido acético (AFA) e analisados com microscópio 

confocal (Laser Scanning Microscope, LSM 510 META, Carl Zeiss, Gottingen Standorfm Vertrieb, Alemanha), com 

excitação em 488 nm e emissão em 505 nm (GUIMARÃES et al., 2013). 

Resultados e Discussão

Através das análises térmicas da epiisopiloturina e dos outros componentes da formulação é esperado 

obter mais informações sobre as propriedades físico-químicas destes componentes, observando ou não 

incompatibilidades entre o IFA e polímeros, que possibilitará a formação do complexo de inclusão com a metil--
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ciclodextrina e posteriormente da micela polimérica. A caracterização por RMN H
1
, FTIR, DSC e DRX visa confirmar 

as interações físico-químicas e a formação do complexo de inclusão com MC. 

A utilização do método de dissolução direta tem como objetivo obter as micelas poliméricas, com posterior 

determinação da Concentração Micelar Crítica (CMC) e do tamanho médio das micelas por DLS, confirmando assim 

a formação do sistema micelar e determinando a estabilidade. Espera-se também obter a cinética de liberação do 

fármaco do sistema micelar, o pH ótimo para liberação do fármaco e a taxa de permeabilidade. Como em estudos 

anteriores o efeito antiesquistossomótico mostrou-se seletivo, nos ensaios de citotoxicidade do LDH e MTT é 

esperado que o sistema micelar contendo epiisopiloturina não produza efeitos tóxicos. 

Tendo em conta que os pluronics inibem a glicoproteína-P e os derivados metilados de ciclodextrina 

funcionam como promotores da absorção de fármacos através das membranas biológicas, mediante complexação 

dos lípidos membranares, é esperado um aumento da solubilidade, absorção, permeabilidade e biodisponibilidade 

do IFA, que permitirá um aumento da atividade antiesquitossomótica da epiisopiloturina vetorizada, possibilitando um 

efeito farmacológico maior com o uso de doses menores do fármaco. 

Conclusão

O projeto propõe-se a desenvolver uma forma farmacêutica inovadora, utilizando um nanotransportador que 

irá aumentar a estabilidade, solubilidade, permeabilidade e efeito terapêutico da epiisopiloturina, através da 

vetorização do fármaco. Esta forma farmacêutica poderá ser utilizada para o tratamento da esquitssomose, doença 

neglicengiada que afeta milhões de pessoas no mundo, além disso, pelo aumento da solubilidade do fármaco devido 

uso do sistema micelar, a biodisponibilidade deste será maior, possibilitando o uso de doses menores do fármaco, 

diminuindo os riscos de efeitos adversos no tratamento. 
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Resumo

O projeto visa a produção de uma formulação farmacêutica sólida (CI OECS/β-CD) voltada para Pacientes com 

Alzheimer, onde desta serão avaliados os efeitos clínicos, comportamentais e de inibição da Enzima Acetilcolinesterase 

(AChE). Neste resumo serão abordado os seguintes testes: Inibição qualitativa da AChE pelo complexo, análise da 

toxicidade aguda e a da atividade motora pelo teste do Rota Rod. A partir da análise destes testes espera-se que a 

amostra não apresente sinais de toxicidade, não afete a atividade locomotora dos camundongos e iniba a AChE.

Introdução
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A Doença de Alzheimer (DA) é a terceira causa de morte nos países desenvolvidos, perdendo apenas para 

doenças cardiovasculares e o câncer, já nos países subdesenvolvidos representa 70% do conjunto das doenças que 

afetam a população geriátrica, sendo que este número tende a crescer com o aumento da expectativa de vida 

(FEITOSA et al., 2011). O tratamento para a DA é sintomático e consiste na tentativa de restauração da função 

colinérgica; a elevação do nível da acetilcolina como inibidor da enzima AChE pode se mostrar útil na melhora da perda 

de memória, um dos sinais da doença.(SERENIKI et al., 2008). 

O rota rod é um teste comportamental, muito utilizado para avaliar o desempenho psicomotor, o efeito 

miorelaxante, a incoordenação motora e a capacidade de equilíbrio provocado por fármacos administrados em modelos 

animais (KUDAGI et al., 2012). A toxicidade aguda é utilizada para avaliar o efeito de determinado medicamento sobre 

os parâmetros clínicos relacionados ao estado de consciência e a disposição, a coordenação motora, o tônus muscular, 

os reflexos, a atividade do sistema nervoso central e a atividade do sistema nervoso autônomo. 

A pesquisa objetiva avaliar a toxicidade aguda  do CI OECS/β-CD em camundongos , o efeito deste sobre a 

atividade locomotora e a inibição da qualitativa da enzima acetilcolinesterase.

Material e Métodos

Teste qualitativo de inibição da enzima acetilcolinesterase  

A atividade inibitória foi detectada utilizando revelador baseado no método de Ellman (1961) adaptado por 

Rhee e colaboradores (2001). CI OECS-βCD foi dissolvido em metanol posteriormente aplicado em placa de 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD), e eluída em clorofórmio: metanol 9:1. Essa foi pulverizada com DTNB 

(ácido 5,5’-ditiobis-[2-nitrobenzóico)/ATCI) e Iodeto de acetiltiocolina em tampão Tris-HCl ph 8. Após 5 minutos, 

pulverizou-se com a enzima acetilcolinesterase. O teste teve como Padrão Positivo a Caféina, substância que possui 

atividade comprovada de inibição da enzima AChE (Karadsheh, 1991). 

Estudo da toxicidade aguda do CI OECS-βCD 

O projeto envolve animais foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética Animal, da Universidade Federal do 

Piauí (número 007/11), onde usou-se 50 camundongos Swiss machos (2 meses de idade; 25 a 30 g). Os animais foram 

divididos em 5 grupos de 10 animais por grupo (n = 10/grupo, 5 Macho – 5 Fêmeas). O grupo veículo foi tratado com 

Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9% por via oral (v.o.; veículo). Os outros 3 grupos foram tratados com 

CI β-CD/OECS  em solução de injeção nas doses de 50, 100 e 150 mg kg
-1

 
 
(v.o.).Durante 30 dias de observação e a 

cada dois dias foram observados os animais de todos os grupos avaliando os seguintes parâmetros clínicos: 

comportamento dos animais foram observados o estado de consciência e a disposição (aparência geral, frênito vocal e 

irritabilidade), a coordenação motora (atividade geral, resposta ao toque, resposta ao aperto de toque, contorção 

abdominal, marcha e reflexos de endireitamento), o tônus muscular (tônus das patas, tônus do corpo, força para agarrar 

e ataxia), os reflexos (auricular, corneal, midríase e miose), a atividade do sistema nervoso central (tremores, 

convulsões, estimulações, fenômenos de “straub”, sedação, hipnose e anestesia) e a atividade do sistema nervoso 

autônomo (lacrimação, ptose palpebral, micção/defecação, piloereção, hipotermia, respiração e sudorese). 

Teste  do Rota Rod 

Na barra giratória foram avaliados a coordenação motora e o possível relaxamento muscular (MARQUES; 

MELO; FREITAS, 2012). Os animais foram colocados um de cada vez, com as quatro patas apoiadas sobre uma barra 

giratória durante três minutos. Todos os animais passaram por um pré-teste na barra giratória para se habituarem as 

condições do equipamento antes de realizarem os experimentos. Os critérios para avaliação desse teste foram o tempo 

de permanência na barra giratória, em segundos, e o número de quedas.  

Resultados e Discussão
Teste qualitativo de inibição da enzima acetilcolinesterase  

O teste positivo foi observado através das placa que se  apresentou amarela e com manchas brancas depois 

de 5 minutos (ELLMAN, et al., 1961; INGKANINAN, et al., 2000; RHEE et al.; 2001). As manchas brancas 
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correspondem à zona de inibição da AChE pela amostra, onde a reação é Cromófora e a presença das manchas 

brancas indicam a inibição, como mostra a figura 1. 

                                     

 

Figura 1. Placa de CCD/Ensaio de CCD/AChE; Círculo verde: CI OECS-βCD/ Círculo Azul: Padrão Caféina 

 

Estudo da toxicidade aguda do CI OECS-βCD 

O CI β-CD/OECS não alterou de forma significativa a massa corpórea dos animais, bem como não produziu 

mudanças no consumo de água, ração e na produção de excretas. Após a administração oral de β-CD/OECS foram 

observadas discretas alterações nos parâmetros, como estado de consciência e disposição, sistema motor e muscular, 

que se revelaram diminuídos, bem como os animais apresentaram respiração ofegante, agitação, sudorese, grunido e 

piloereção. Durante o tratamento essas alterações foram normalizadas, e não foram observados sinais clínicos de 

toxicidade e nenhuma morte foi registrada (Tabela 1). A avaliação da toxicidade aguda demonstrou que o CI β-

CD/OECS não produziu alterações de importância clínica. Em nossos estudos comportamentais nenhum animal morreu 

e poucos apresentaram alterações comportamentais decorrentes da administração dessa substância.  

Tabela 1: Efeitos da administração aguda por via oral da β-CD/OECS em camundongos durante 30 dias de 

observação. 

4.2 Teste do Rota Rod 

Neste teste observou-se que o grupo diazepam, quando comparado ao grupo controle, foi observado um 

aumento no número de quedas de 42,06% e uma diminuição do tempo de permanência na barra giratória de 26,34% 

(p<0,05), indicando déficit motor nos animais, demonstrado pelo relaxamento muscular e pela diminuição do equilíbrio 

na barra giratória (Quadro 2). Segundo Talarek e colaboradores(2010) o diazepam mostra-se como responsável por 

causar deficiência da capacidade motora e promover sedação em ratos que foram avaliados pelo rota rod.  Assim, 

soluções de CI OECS-βCD não interferiram no desempenho dos animais no Rota Rod, de modo que não influenciaram 

no tônus muscular e no estado de sedação dos animais, mantendo a integridade da coordenação motora, por não 

alterar de forma significativa o número de quedas e o tempo de permanência da barra giratória, quando comparados 

como controle negativo. 
Tabela 2: Efeitos do CI β-CD/OECS e suas associações em camundongos no teste do rota rod. 

Doses 

( mg kg
-1

) 

Camundongos 
 

n/Dose Sexo Mortalidade Sinais e sintomas de toxicidade 

50 
05 

05 

Macho 

Fêmea 

0/5 

0/5 
Respiração ofegante e agitação. 

100 
05 

05 

Macho 

Fêmea 

0/5 

0/5 
Respiração ofegante e agitação. 

150 
05 

05 

Macho 

Fêmea 

0/5 

0/5 
Respiração ofegante, agitação e frênito vocal. 



 
 

101 
 

Grupos (n=10)    

 

Número de quedas Tempo de 

permanência (s) 

Veículo (0,25 mL)  1,57 ± 0,30   177,3 ± 1,00 

Diazepam 2 mg/kg  2,71 ± 0,28
 a
 130,6 ±4,45

a 

CI β-CD/OECS  50 mg/kg 1,57 ± 0,20 173,7 ± 1,94
 

CI β-CD/OECS  100 mg/kg  1,57 ± 0,42 175,4 ±0,97 

CI β-CD/OECS  150 mg/kg 1,71 ±0,18 176,6 ± 1,44 

Os resultados foram expressos como a média  E.P.M. (Erro Padrão da Média) do número de animais usados em cada grupo nos 

experimentos. 
a
p<0,05 quando comparado ao grupo controle; 

b
p<0,05 quando comparado ao grupo diazepam (ANOVA seguido do 

teste t-Student-Newman-Keuls como post hoc 

 

Conclusão

Contudo,  CI OECS/β-CD inibiu qualitativamente a enzima AChE, mostrou-se não tóxico a partir da avaliação 

dos parâmetros clínicos abordados e não interferiu na atividade locomotora dos camundongos no Rota Rod. Assim, a 

amostra mostra-se incialmente segura  como uma alternativa de interesse para futuras formulações farmacêuticas para 

Pacientes com Alzheimer 
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Resumo

  No Brasil, cerca de oitenta milhões de pessoas praticam a automedicação. Dentre os fármacos mais utilizados 

estão o paracetamol, que apresenta um potencial hepatotóxico quando administrado em altas doses. Devido ao risco do 

uso indiscriminado desses medicamentos, foi necessária a aplicação de alguns testes laboratoriais que podem ser 

realizados para a identificação de danos. Baseado nisto, este trabalho visou avaliar a toxicidade, citotoxicidade, 

mutagenicidade e genotoxicidade do paracetamol em células meristemáticas de raízes de Allium cepa através da 

aplicação dos testes Allium cepa e Ensaio Cometa. O Teste Allium cepa foi utilizado para a detecção de genotoxicidade, 

citotoxicidade e mutagenicidade e o Ensaio Cometa para a avaliação de danos e reparos de DNA em células 

individuais. Diante do exposto, os resultados apresentaram significância pelos sistemas testes utilizada, indicando 

assim, que o paracetamol apresenta indícios de toxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade. 

Introdução

A automedicação é um dos problemas de maior complexidade em saúde pública. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estima que pelo menos metade dos medicamentos sejam prescritos, vendidos e consumidos de forma 

inadequada. Isto resulta do livre comércio, do uso abusivo de automedicação, da falta de fiscalização, do incentivo à 

medicalização por parte dos fabricantes e do impulso do ser humano em consumir medicamentos (GOULART et al., 

2012).  

O paracetamol ou acetaminofeno é um analgésico-antipirético derivado do p-aminofenol que possui ação 

antipirética alta, analgésica média e anti-inflamatória baixa. Atualmente esse fármaco é muito utilizado, principalmente na 

pediatria, substituindo o uso de salicilatos para evitar a síndrome de Reye. Porém, esse fácil acesso ao paracetamol e o 

desconhecimento da população sobre seus efeitos adversos ao organismo têm aumentado muito o número de 

intoxicações que predominam em crianças (SEBBEN et al., 2010). 

A automedicação e o consumo descomedido de medicamentos como o paracetamol torna necessário o 

monitoramento dos efeitos gerados ao organismo por esse medicamento. Dessa forma os bioensaios mais utilizados 

para esse fim são: Allium cepa e Ensaio Cometa. A busca de efeitos genotoxicidade, citotoxicidade e mutagenicidade é 

realizada através do teste Allium cepa que permite detectar agentes com ação clastogênicos e/ou aneugênicos (LEME; 

MARIN MORALES, 2009). A observação de danos e reparos ao DNA é feita com a utilização do Ensaio Cometa que se 

apresenta como um importante bioensaio e largamente empregado para este fim (BRIANEZI, 2009). 

Visto que o paracetamol é um fármaco utilizado em larga escala pela população brasileira e consumido 

indiscriminadamente tem-se a necessidade de observar e quantificar a geração de danos ao DNA provocados por esse 

composto. Desta forma, este trabalho objetiva avaliar a toxicidade, citotoxicidade, mutagenicidade e genotoxicidade do 

Paracetamol em células meristemáticas de raízes de Allium cepa através da aplicação dos testes Allium cepa e Ensaio 

Cometa. 
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Material e Métodos 

Este trabalho foi um estudo do tipo experimental, com abordagem quantitativa e descritiva, o qual para a sua 

realização foi utilizado paracetamol (200 mg/mL) disponível comercialmente e produzido no Brasil, em solução oral. 

Para a execução das metodologias propostas foram adquiridos 25 espécimes de Allium cepa por meio de 

comercialização em um mercado local. Os espécimes foram distribuídos em 05 exemplares para cada concentração de 

paracetamol (125, 250 e 500 µL/mL), além do controle negativo com água destilada e o controle positivo com 0,0006 

mg/mL de sulfato de cobre.  

O paracetamol foi analisado através de dois bioensaios: o Teste Allium cepa que avaliou a toxicidade, 

citotoxicidade e mutagenicidade; e o Ensaio Cometa para a determinação da genotoxicidade. Todos os resultados foram 

apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados obtidos foram avaliados por meio da Análise de 

Variância (ANOVA) seguida do Teste Dunnett’s como post hoc teste. Os dados foram analisados utilizando o software 

Graph Pad Prism 6.0 (San Diego, CA, EUA), os grupos experimentais foram comparados com o grupo controle e as 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 

O Teste Allium cepa foi realizado conforme descrito por (RADIĆ et al., 2010). Para a execução do estudo foi 

necessária a elaboração do Protocolo de Ensaio Cometa em células meristemáticas de raízes de Allium cepa, que foi 

desenvolvido através de adaptações de (RADIĆ et al.,2010; DHAWAN; ANDERSON, 2009; silva et al., 2000). 

Inicialmente se procedeu com o Teste Allium cepa para a obtenção das raízes utilizadas. As raízes obtidas 

após a fixação em Carnoy e conservação em Etanol foram lavadas três vezes com água destilada para o isolamento do 

núcleo de maneira mecânica em uma placa de petri, com o auxílio de um bisturi, contendo 320 mL de 0,4 M tampão 

Tris-HCl, pH 7,5. Previamente foram preparadas lâminas de pré-cobertura com 1% de agarose de ponto de fusão 

normal (NMPA). Os núcleos isolados foram misturados a uma segunda camada de agarose 1% de baixo ponto de fusão 

(LMPA) em uma proporção de 1:1, onde 100mL desta mistura foi colocado em cada lâmina e cobertos por uma 

lamínula, removida após cinco minutos sobre uma superfície gelada e seguido de eletroforese, fixação e coloração 

segundo o Protocolo de Ensaio Comenta descrito por Silva et al. (2000). 

Resultados e Discussão 

A partir do Teste A. cepa foi possível ser observada a diminuição das raízes (em centímetros) em relação ao 

controle negativo (CN), nas concentrações de 250µg/mL e 500µg/mL do paracetamol, demonstrando, desta forma, a 

toxicidade. A citotoxicidade do paracetamol é evidenciada pela diminuição do Índice Mitótico (IM) nas concentrações de 

125, 250e 500 µg/mL. A mutagenicidade para o paracetamol em A. cepa foi observada pelo aumento de Aberrações 

Cromossômicas (AC) na concentração de 125 µg/mL e 250 µg/mL em relação ao CN. Entretanto, não foi evidenciado 

mutagenicidade do paracetamol em A. cepa pela porcentagem de células micronucleadas (MN). Na realização do teste 

A. cepa com paracetamol foram observados cromossomos soltos e/ou fragmentados, pontes e cromossomos em atraso 

durante a anáfase (Tabela 1). 

Tabela 1 - Avaliação do Paracetamol pelo teste Allium cepa 

Tratamento  
 

Índice mitótico 
(%) 

Tamanho raízes 
(cm) 

 

Aberrações 
cromossômicas 

(%) 

Micronúcleo 
(%) 

CN 59,20 ± 2,85 1,20 ±0,04 0,12 ± 0,03 0,12 ± 0,03 

CP 5,92 ± 1,31*** 
 

0,50 ±0,02*** 
 

0,96 ± 0,11*** 
 

0,58 ± 0,03*** 

Paracetamol 
125 

41,17 ± 4,05*** 
 

1,04 ±0,05 
 

1,70 ± 0,20*** 
 

0,16 ± 0,05 

Paracetamol 
250 

27,60 ± 2,17*** 
 

0,88 ± 0,05*** 
 

0,68 ± 0,09* 0,10 ± 0,05 

Paracetamol 
500 

21,42 ± 0,77 *** 0,44 ±  0,03*** 0,56 ± 0,23 
 

0,06 ± 0,02 

Notas: Os valores representam a média ± E.P.M. As diferenças entre os grupos foram determinados por Análise de 
Variância (ANOVA), seguido de Dunnet´s como post hoc test. CN (Controle Negativo) CP (Controle Positivo). 
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 Segundo Pinho et al (2010), as células das raízes meristemáticas tratadas com paracetamol 400 mg/L 

apresentaram uma redução no IM, enquanto as que foram tratadas com água demonstraram aumento no IM. O 

tratamento controle quando comparado ao tratamento com paracetamol evidencia que houve inibição da divisão celular 

nessas células tratadas com paracetamol. Ao observarem a média de anormalidades do ciclo mitótico, constataram que 

as células expostas ao paracetamol tiveram essa média diminuída quando comparada as células tratadas com água. 

Além disso, as anormalidades interfásicas foram apresentadas com maior frequência nas células expostas ao 

paracetamol. 

Sturbelle et al. (2010) em seus estudos, pôde concluir que as células tratadas com água e com paracetamol 

800 mL/L apresentam uma diferença significativa, pois o paracetamol causou anomalias interfásicas e um diminuído 

número de células em divisão quando comparado aos efeitos do tratamento controle (água) demonstrando o efeito 

mutagênico do paracetamol. 

Em relação ao Ensaio Cometa, efeitos genotóxicos foram evidenciados pelo aumento significante das 

frequências de danos na concentração 500 µg/mL para o paracetamol em relação ao CN. Além disso, aumento 

significante dos índices de danos foram observados nas concentrações de 125, 250 e 500 µg/mL para o paracetamol, 

em relação ao CN.  

 

Tabela 2: Genotoxicidade do paracetamol em meristemas de A.cepa 

Tratamento 

 

Frequência de 

Danos 

Índice de Danos 

CN 45,80 ± 5,17 45,80 ± 5,17 

CP 290,6± 8,69*** 218,6 ± 20,52*** 

Paracetamol  

125 

66,20 ± 1,65 69,00± 6,04*** 

 

Paracetamol  

250 

71,00± 4,95 132,4 ± 8,76*** 

Paracetamol  

500 

132,4± 18,08*** 148,2 ± 5,54*** 

Notas: CN: Controle Negativo - água destilada; CP: Controle Positivo - 
sulfato de cobre 0,0006 mg/mL; ANOVA, e pós-teste de 
Dunnett's. Significância de ***P<0,0001 em relação ao CN. 

 

Brambilla e Martelli (2009) realizaram estudos com 62 medicamentos, dentre eles analgésicos, 

antiinflamatórios e antipiréticos, avaliando seu potencial genotóxico e carcinogênico, apresentando dados positivos de 

genotoxicidade ou carcinogenicidade, para o paracetamol. As células analisadas durante a microscopia do Ensaio 

Cometa realizado foram classificadas de zero a quatro. Conforme Brianezi (2009) e Sampaio et al. (2012), as células 

migradas no Ensaio Cometa possuem forma aparente de um cometa, com cabeça, a região nuclear, e cauda, sendo 

classificadas de zero (células sem alteração morfológica) até quatro (DNA totalmente fragmentado). Onde cometas 

contem fragmentos ou fitas de DNA que migraram na direção do ânodo e que têm um papel relevante na formação de 

aberrações cromossômicas além de modificações nas bases de DNA. 

Conclusão

Diante do exposto os dados demonstram que o Paracetamol causa efeitos tóxicos, citotóxicos, mutagênicos e 

genotóxicos nos sistemas teste utilizados Allium cepa e Ensaio Cometa. 
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Resumo
A identificação e mecanismo de ação dos componentes ativos presentes nas plantas e seus derivados, 

vêm sendo um dos maiores desafios para a química farmacêutica, bioquímica, toxicologia e a 

farmacologia. Assim, a busca por novas moléculas com propriedades farmacológicas importantes para o 

tratamento de doenças é um área de interesse crescente de diversos grupos de pesquisa. Nesse 

sentido, esse estudo foi realizado com o intuito de desenvolver novos fármacos originados de 

constituintes derivados de moléculas presentes em plantas medicinais.  

Introdução
O Brasil é um país que tem uma diversidade vegetal que representa uma das maiores do mundo. 

Apresenta aproximadamente 55.000 espécies catalogadas de um total estimado entre 350.000 a 

550.000, e destas espécies muitas apresentam atividade biológica. Os estudos com plantas medicinais 

são crescentes devido à sua capacidade de produzir moléculas com atividade terapêutica. Uma planta 

pode ser classificada como medicinal quando produz substâncias com potencial farmacológico. O 

conhecimento da atividade medicinal das plantas vem desde os primórdios da humanidade até a 

atualidade, sendo utilizada para diversos fins, como alimentação, prevenção e tratamento de doenças 

(RODRIGUES et al., 2010). 

Dentre os compostos obtidos a partir de plantas medicinais, podem ser destacados os óleos 

essenciais que são misturas de um número variável de substâncias orgânicas. Dentre os inúmeros 

constituintes destes óleos, encontram-se os terpenos e terpenóides. Os terpenos são formados pela 

condensação de unidades de isopreno (C5), podendo se apresentar na forma de monoterpenos, 

sequiterpenos, triterpenos e seus derivados oxigenados (terpenóides) (FRANZ, 2010). 

No caso dos óleos essenciais dos gêneros Citrus em geral, o R-(+)-limoneno é seu componente 

principal. O limoneno, um monoterpeno monocíclico é um dos constituintes do óleo essencial de mais de 

300 espécies de vegetais. Os dois enantiômeros do limoneno são os mais abundantes monoterpenos na 

natureza. S-(-)-limoneno é principalmente encontrado em uma variedade de plantas e ervas como 

Mentha spp, enquanto R-(+)-limoneno é o componente majoritário dos óleos das cascas e folhas de 

Citrus limon Burm e das folhas de Carum carvi Lindl. (MARÓSTICA JR; PASTORE, 2007; CAMPÊLO et 

al., 2011). Devido ao fato de ser facilmente disponibilizados como resíduo da indústria de sucos cítricos e 

obtido de fonte renovável, indústrias como farmacêutica, química e alimentícia têm demonstrado grande 

interesse pelos derivados oxigenados do limoneno (BICAS, 2009). 

 Dentre estes derivados oxigenados podem ser destacados os epóxidos, que são éteres cíclicos de 

três elementos formando um anel epóxido. Esses éteres possuem propriedades específicas devido à sua 

alta reatividade. Devido à baixa estabilidade desse anel e a facilidade de reagir com ácidos e bases, os 

epóxidos são largamente empregados como intermediários em sínteses orgânicas. Dentre esses 
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epóxidos pode ser destacado o epóxilimoneno que é utilizado na fabricação de resinas, pigmentos, 

tintas, adesivos, cosméticos e de solventes biodegradáveis bastante utilizados pela população em geral 

(ARRUDA, 2007). 

A identificação dos componentes ativos presentes nas plantas e seus mecanismos de ação, vêm 

sendo um dos maiores desafios para a química farmacêutica, bioquímica, toxicologia e a farmacologia 

(BRAZ FILHO, 2010). Assim, a busca por novas moléculas com propriedades farmacológicas 

importantes para o tratamento de doenças é um área de interesse crescente de diversos grupos de 

pesquisa. Nesse sentido, esse estudo foi realizado com o intuito de desenvolver novos fármacos 

originados de constituintes derivados de moléculas presentes em plantas medicinais. 

Material e Métodos
Animais 

Camundongos Swiss machos com dois meses de idade e peso variando entre 25 a 30 g, 

provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Piauí foram 

utilizados nos ensaios pré-clínicos. Os animais receberam água e dieta (Labina®) ad libitum e foram 

mantidos sob condições controladas de iluminação (com ciclo claro/escuro de 12 h) e temperatura (25 ± 

1°C) antes da realização dos protocolos experimentais.  

Determinação da DL50 

Camundongos Swiss (25-30 g) de ambos os sexos foram divididos em 18 grupos de 5 animais. O 

epóxilimoneno foi administrado via intraperitoneal (i.p.), em única dose de veículo (0,25mL) e doses de 

25, 50, 75, 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 mg/kg do epóxilimoneno. O comportamento geral dos 

camundongos foi monitorizado continuamente durante 1 h, depois do tratamento, e periodicamente 

durante as primeiras 24 h (com especial atenção durante as primeiras 4 horas) (LITCHFIELD; 

WILCOXON, 1949), e em seguida, depois diariamente, para um total de 14 dias. Durante esse período 

foram avaliadas as mudanças na atividade geral dos camundongos e seus pesos foram monitorados, 

sendo registrados os sinais de toxicidade ou morte. De acordo com Hamilton e colaboradores (1977), foi 

calculado a DL50 do epóxilimoneno em camundongos tratados de forma aguda e por via intraperitoneal. 

Avaliação da toxicidade aguda 

Quarenta camundongos correspondendo a quatro grupos (n=10/grupo) foram tratados, por via oral 

de forma aguda com doses repetidas e observados durante 14 dias, com epóxilimoneno nas doses de 

25, 50 e 75 mg/kg emulsionado em Tween 80 0,05% dissolvido em solução salina 0,9% (grupos EL25, 

EL50 e EL75, respectivamente), e com veículo (Tween 80, 0,05% dissolvido em solução salina 0,9%, 

grupo controle).  

Durante o tratamento, a massa corporal dos animais foi registrada diariamente e os animais avaliados 

quanto a sinais clínicos de toxicidade, produção de excretas, consumo de água e ração. Ao final do 

tratamento, os animais foram submetidos a um jejum de 12 h e anestesiados com pentobarbital sódico 

na dose de 40 mg/kg (i.p.). Em seguida, foi feita à coleta de sangue por rompimento do plexo retro orbital 

com auxílio de capilar de vidro. O sangue foi acondicionado em dois tipos de tubo: um com 

anticoagulante (Laborlab®) para determinação dos parâmetros hematológicos, e o outro, sem 

anticoagulante, para obtenção do soro para avaliação dos parâmetros bioquímicos. 

Protocolo experimental e triagem comportamental 
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Após o tratamento agudo com epóxilimoneno, nas doses de 25, 50 e 75 mg/kg, os animais foram 

submetidos a uma série de testes: Teste de campo aberto (ARCHER, 1973); Teste do labirinto em cruz 

elevado (LISTER, 1987); Teste da barra giratória (DUNHAM; MIYA, 1957); Teste de esconder esferas 

(POLING et al., 1981) 

Avaliação do potencial antioxidante do epóxilimoneno 

In vitro 

A avaliação do potencial antioxidante do epóxilimoneno in vitro foi realizado por meio de 

metodologias previamente descritas: Produção do íon nitrito (NO2
-
) (FERREIRA et al., 2008); radical 

hidroxila (OH
.
) (LOPES et al., 1999); espécies reativas com o ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

(ESTERBAUER; CHEESEMAN, 1990). 

In vivo 

Os 36 animais foram divididos em 6 grupos experimentais. O primeiro grupo foi tratado com 0,1 

mL/10g do veículo (Tween 80 0,05% com salina 0,9%, v.o., grupo controle; n=8). O segundo e terceiro 

grupos receberam ácido ascórbico, v.o. (grupo AA; n=8) e diazepam, v.o (grupo DZP 2 mg/kg; n=8) 

respectivamente. Os outros três grupos foram tratados com epóxilimoneno (25, 50 e 75 mg/kg, v.o.; 

grupos EL25, EL50 e EL75, respectivamente; n=8). Após o tratamento os animais foram eutanasiados 

para remoção do encéfalo e dissecação dos hipocampos para avaliação do estresse oxidativo por meio 

de metodologias previamente descritas: conteúdo de substâncias ácidas reativas com o ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) (DRAPER E HADLEY, 1990); conteúdo de nitrito (GREEN et al., 1981); atividade 

da catalase (CHANCE; MAEHLY, 1955); atividade da superóxido dismutase (ARTHUR; BOYNE, 1985). 

Análises estatísticas  

Todos os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados 

obtidos foram avaliados por meio da Análise de Variância (ANOVA) seguida do teste t-Student-Neuman-

Keuls como post hoc test. As diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando 

p<0,05. 

Resultados e Discussão

Avaliação da toxicidade aguda  

 O tratamento não causou nenhuma morte ou sinal de toxicidade nos animais. Dessa forma, 

baseado nos resultados obtidos a partir dos estudos hematológicos e bioquímicos em camundongos, pode 

ser sugerido que a administração do epóxilimoneno não produz efeitos tóxicos sobre a maioria dos 

parâmetros analisados e que pode ser usado de forma segura em ensaios pré-clínicos. No entanto, mais 

estudos devem ser realizados para garantir que esse derivado de um monoterpeno natural de forma 

segura na indústria alimentícia e farmacêutica. No entanto, estudos que demonstrem sua toxicidade 

subcrônica e crônica precisam ser realizados. 

Determinação da DL50 

Depois do tratamento agudo com epóxilimoneno, em doses de 25, 50 e 75 mg/kg (i.p), nenhuma 

mortalidade foi observada durante 14 dias de observação. Em geral, o consumo de alimento e água não 

revelou variações significativas. No teste de campo aberto, o tratamento com epóxilimoneno, em doses de 

25, 50 e 75 mg/kg via intraperitoneal, produziu uma redução no número de cruzamentos, grooming e 

rearing (p<0,001). Todos estes efeitos foram revertidos pelo pré-tratamento com flumazenil (25 mg/kg, 

i.p.), da mesma forma que foi observado com diazepam (2 mg/kg, i.p., controle positivo). No teste do 
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labirinto em cruz elevado, o epóxilimoneno aumentou a permanência e o número de entradas nos braços 

abertos. Todos estes efeitos foram revertidos pelo pré-tratamento flumazenil. Além disso, epóxilimoneno 

(75 mg/kg) também produziu uma inibição significativa da coordenação motora (p<0,01), que foi revertida 

pelo flumazenil. 

Avaliação do potencial antioxidante do epóxilimoneno 

O tratamento com EL reduziu significativamente o nível de peroxidação lipídica (EL25 = 0,64 ± 

0,01; EL50 = 0,59 ± 0,01 e EL75 = 0,57 ± 0,02)   e conteúdo de nitrito (EL25 = 9,73 ± 0,38; EL50 = 7,95 ± 

0,18 e EL75 = 5,56 ± 0,29) em todas as doses testadas comparado com o veículo  (TBARS = 0,86 ± 0,06; 

Nitrito = (45,74 ± 1,50) e controle (TBARS = 0,48 ± 0,03; Nitrito = 26,75 ± 1,20), sugerindo um papel 

antioxidante in vivo uma vez que foi capaz de reduzir formação de espécies reativas derivadas do oxigênio 

e nitrogênio. Além disso, o EL aumentou a atividade das enzimas catalase (EL25 = 23,04 ± 1,28; EL50 = 

27,74 ± 0,88 e EL75 = 35,98 ± 0,63) e superóxido dismutase (EL25 = 1,88 ± 0,04; EL50 = 1,90 ± 0,07 e 

EL75 = 2,15 ± 0,04), no hipocampo de camundongos comparado com o veículo (CAT = 16,85 ± 0,7025; 

SOD = 1,77 ± 0,04) sugerindo que seu papel antioxidante pode ser devido à modulação positiva dessas 

enzimas. Foi verificado uma redução significativa quando comparados os resultados da atividade da 

superóxido dismutase dos grupos EL25 e EL50 [EL25: 1,88 ± 0,04); EL50: 1,90 ± 0,07) e um aumento de 

4,36% no grupo EL75 (2,15 ± 0,04) em relação ao grupo controle positivo (AA 250), sugerindo que seu 

papel antioxidante pode ser devido à modulação positiva dessas enzimas. 

Com a reunião da análise de todos os resultados foi realizada a solicitação de registro de patente 

submetido ao Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia que teve como objetivo solicitar a 

aplicação farmacêutica do epóxilimoneno, para a prevenção e/ou tratamento de doenças relacionadas ao 

SNC (Processo BR1020120135167). 

Conclusão
O tratamento agudo com epóxilimoneno revelou uma DL50 de aproximadamente 4000 mg kg

1
. Os 

resultados indicam ausência de toxicidade aguda, uma vez que o epóxilimoneno não produz alterações 

hematológicas e bioquímicas em camundongos adultos.  O epóxilimoneno possui atividades 

psicofarmacológicas incluindo atividades sedativa e ansiolítica, esses efeitos podem ser mediados pela 

transmissão GABAérgica.  
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Resumo

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres e os fármacos antineoplásicos 

têm sido amplamente utilizados no tratamento de vários tipos de tumores humanos. No entanto, a diferença 

entre a quantidade de droga necessária para induzir ação tumorigênica bem sucedida e a quantidade que 

produz toxicidade em células normais é reduzida. O objetivo desse estudo foi avaliar os possíveis efeitos da 

quimioterapia com doxorrubicina e ciclofosfamida em células sanguíneas, com aplicação dos biomarcadores 

para estresse oxidativo e danos ao DNA durante o tratamento do câncer de mama (CM). As células 

sanguíneas das pacientes (n=28) com CM foram avaliadas após o diagnóstico do câncer ductal invasivo e 

durante e após tratamento quimioterápico. Na avaliação da genotoxicidade, foi observado nas pacientes 

antes da quimioterapia e durante todas as etapas do monitoramento aumento (p<0,0001) dos índices e 

frequências de danos ao DNA de linfócitos avaliados com a aplicação do Ensaio Cometa. Quanto a 

atividade enzimática, foi verificado que antes da quimioterapia ocorre uma diminuição da atividade da GPx 

(73,31±26,26) em relação ao GC (277,8±84,02), mas não foi observada significância durante a 

quimioterapia. A atividade da CAT foi aumentada após o tratamento quimioterápico (22,83±0,61) em 

comparação ao GC (15,82±0,64) e ao diagnóstico (18,44±0,65), respectivamente.  Na avaliação da 

atividade da SOD foi observado um aumento de 34,02% após o segundo ciclo de quimioterapia em 

comparação ao GC. Após a quimioterapia (2,62±0,63) ocorreu uma elevação da atividade da SOD de 92,08 

e 61,03% em relação ao GC (1,36±0,61) e ao diagnóstico (1,63±0,36), respectivamente. As pacientes com 

CM apresentam estresses oxidativos e danos genotóxicos nessa condição patológica; no entanto, dados 

para esses biomarcadores foram mais acentuados durante e após a quimioterapia. 

Introdução

O câncer de mama é a neoplasia maligna mais comum entre as mulheres e sua taxa de mortalidade 

ainda é alta. Aproximadamente um décimo de todos os casos de câncer de mama é caracterizado por uma 

história familiar (AGNOLETTO et al., 2007). 

Os fármacos antineoplásicos têm sido amplamente utilizados no tratamento de vários tipos de 

tumores humanos. No entanto, a diferença entre a quantidade de droga necessária para induzir ação 

tumorigênica bem sucedida e a quantidade que produz toxicidade em células normais é reduzida 

(SÁNCHES-SUÁREZ et al., 2008). A maioria dos medicamentos aplicados no câncer de mama interage 

com o DNA ocasionando danos que são considerados como um efeito colateral da terapia como, por 

exemplo, a ciclofosfamida em combinação com o 5-fluorouracil, epirrubicina e ciclofosfamida (FEC) são 

conhecidos por produzir uma variedade de danos ao DNA, incluindo quebras no DNA e modificações em 

suas bases (BLASIAK et al., 2004).  

O estresse oxidativo pode estar envolvido na fisiopatologia do câncer de mama, onde Espécies 

Reativas derivadas de Oxigênio (EROs) podem estar envolvidas nos mecanismos de drogas 

anticancerígenas como a bleomicina, doxorrubicina, cisplatina, ciclofosfamida e 5-fluorouracil, bem como da 

radioterapia. Além disso, eles são também responsáveis pelos vários efeitos secundários dessas terapias 

(KASAPOVIĆ et al., 2010). As células tumorais frequentemente produzem grandes quantidades de EROs, 

isto pode ser explicado pela presença de defeitos mitocondriais e uma expressão diminuída de 
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antioxidantes enzimáticos, tais como superóxido dismutase (MnSOD), glutationa peroxidase e/ou catalase 

(CAT) (GLORIEUX et al., 2011).  

A reparação dos danos ao DNA desempenha um papel importante na transformação maligna, por 

duas razões, primeiro pelo reparo de mutações em genes associados ao desenvolvimento do câncer como, 

por exemplo, os genes BCRA1 e BCRA2. Em segundo lugar a capacidade de reparo de danos ocasionados 

por substâncias endógenas e exógenas (BLASIAK et al., 2004).  

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi avaliar os possíveis efeitos da quimioterapia com 

doxorrubicina e ciclofosfamida em células sanguínea, com aplicação dos biomarcadores para estresse 

oxidativo e danos ao DNA em pacientes com câncer de mama, durante e após o tratamento com diferentes 

ciclos de quimioterapia. 

Material e Métodos

Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNINOVAFAPI com o 

número 0406.0.043.00011. Após uma completa explicação do estudo pelos pesquisadores, os participantes 

da pesquisam assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa se constituiu 

como um estudo observacional descritivo, onde no presente estudo as pacientes foram avaliadas quanto ao 

estresse oxidativo e danos genotóxicos ocasionados pelas drogas: doxorrubicina 60 mg/m
2
 e ciclofosfamida 

600 mg/m
2
 (protocolo AC). 

Dentre diversas pacientes com diagnóstico patológico para câncer de mama atendidas no setor de 

Oncologia do Hospital São Marcos, Teresina, Piauí, no período de 2012 a 2013, foram selecionadas 28 

pacientes (50,8 ± 12,8 idade média) que concordaram em participar de forma voluntária de acordo com a 

resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Estas pacientes foram monitoradas antes, durante e ao 

final da quimioterapia AC. Vinte e oito mulheres saudáveis (48,1 ± 12,8 idade média) serviram como grupo 

controle (GC).  

Como o tratamento antineoplásico é feito em ciclos de 21 dias, as amostras de sangue das 

pacientes com câncer de mama foram coletadas por punção na fossa cubital antes de cada aplicação de 

AC. Foram realizadas 3 coletas de sangue periférico durante aplicação de 4 ciclos de quimioterapia, sendo 

uma coleta antes do início do tratamento (Q0), 21 dias após a 2ª quimioterapia (Q2) e 21 dias após a 4ª 

quimioterapia (Q4). Em cada coleta foram retirados 3 mL de sangue, o qual foi dividido em dois tubos, um 

contendo anticoagulante heparina e o outro EDTA, e em seguida protegidos da luz.  

O ensaio cometa foi realizado em condições alcalinas, pH > 13, de acordo com Da Silva e 

colaboradores (2000). A atividade da glutationa peroxidase (GPx) foi determinada pelo ensaio acoplado de 

Paglia e Valentine (1967). A atividade da catalase (CAT) foi determinada segunda a metodologia de Chance 

e Maehly (1955) a superóxido dismutase (SOD) segundo Arthur e Boyne (1985). Para a determinação da 

concentração de proteínas foi usado o método de Lowry e colaboradores (1951). 

Todos os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados 

obtidos foram avaliados por meio da Análise de Variância (ANOVA) seguida do teste t- Student-Neuman-

Keuls como post hoc test. Os dados foram analisados utilizando o software GraphPad Prism 5.0 (San 

Diego, CA, EUA), os grupos experimentais foram comparados com o grupo controle e entre si. As 

diferenças foram consideradas estatisticamente significativas até p<0,05. 

Resultados e Discussão
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 Os resultados da avaliação do estresse evidenciaram uma redução da atividade da GPx (Figura 

1A) em eritrócitos de pacientes com câncer de mama onde foi possível observar uma diminuição (P<0,001) 

de 73,61; 78,31; 81% em comparação ao GC, Q2 e Q4, respectivamente. A atividade da CAT foi aumentada 

em 44,31 e 21,63% após o tratamento quimioterápico (22,83±0,61) em comparação ao GC (15,82±0,64) e 

ao diagnóstico (18,44±0,65), respectivamente (Figura 1B).  Na avaliação da atividade da SOD (Figura 1C) 

foi observado um aumento de 34,02% após o segundo ciclo de quimioterapia em comparação ao GC. Após 

o tratamento quimioterápico (2,62±0,63) foi visto uma elevação de 92,08 e 61,03% da atividade dessa 

enzima em relação ao GC (1,36±0,61) e aos níveis basais (1,63±0,36), respectivamente. 

 

 

Figura 1. Atividade da glutationa peroxidase (A), catalase (B) e superóxido dismutase (C) em eritrócitos de 

pacientes com câncer de mama antes (Q0), durante (Q2), após tratamento quimioterápico AC (Q4) e grupo 

controle (GC). Os valores representam a média ± E.P.M. As diferenças entre os grupos foram determinados 

por Análise de Variância (ANOVA), seguido de  t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste, 

a
P<0,001, comparado com o grupo GC, 

b
P<0,001, comparado com o grupo Q0 e 

c
P<0,001, comparado com 

o grupo Q2. 

 

 Kasapović e colaboradores (2010) encontraram resultados contrários ao observado em nosso 

estudo, os quais apontam para uma diminuição da atividade da GPx em pacientes em tratamento FAC (5-

fluorouracil, doxorrubicina e ciclofosfamida) após 24 horas da administração. No entanto, não foi verificado 

diferença entre os níveis de atividade da GPx antes do tratamento FAC em comparação ao grupo controle 

(KASAPOVIĆ et al., 2010). Os resultados de Prabasheela e colaboradores. (2011) reforçam nossos 

resultados ao verificar uma diminuição de atividade da GPx em pacientes com câncer de mama antes do 

tratamento quimioterápico. 

 Os dados verificados para a atividade da CAT evidenciaram um aumento após a quimioterapia em 

relação ao grupo controle. Não sendo observadas alterações antes do tratamento. Esse resultado difere de 

estudo realizado por Rajneesh e colaboradores (2008) que verificaram uma elevação da CAT em pacientes 

com câncer de mama. Já Amin e colaboradores (2012) verificaram uma diminuição da CAT antes e após o 

tratamento quimioterápico. 

 Resultados semelhantes ao desse estudo foram descritos por Badid e colaboradores (2010) ao 

verificar um aumento da atividade da SOD em eritrócitos de pacientes (n=38) com câncer de mama antes 

do tratamento quimioterápico. 

 Utilizando o índice de danos foi possível avaliar o aumento de 122,57% de danos ao DNA de 

linfócitos de pacientes com câncer de mama (98,89 ± 9,42) em comparação ao GC (44,43 ± 8,85). Quando 



 
 

115 

 

essas pacientes foram submetidas ao tratamento quimioterápico AC foi observado um aumento de 66,25 e 

105,18% do índice de danos para os grupos Q2 (164,4 ± 13,66) e Q4 (202,9 ± 28,25) respectivamente em 

relação ao grupo Q0 (98,89 ± 9,42). Ocorreu também um aumento de 23,2% no índice de danos do grupo 

Q4 em relação ao grupo Q2 (Figura 2A). Pela frequência de danos (Figura 2B) foi possível verificar um 

aumento de 171,11% dos danos nos linfócitos antes do tratamento quimioterápico (Q0) (61,00 ± 6,54) em 

comparação ao GC (22,5 ± 4,63). Quando ocorre a associação com a quimioterapia AC essa frequência se 

eleva com valores de 34,95 e 56,33% para os grupos Q2 (82,32 ± 11,03) e Q4 (95,36 ± 5,24) 

respectivamente, em comparação com os níveis basais (Q0). Foi observado também um aumento de 

15,84% para o grupo Q4 em comparação a frequência de Q2. 

 

 

Figura 2. Índice de danos (A) e Frequência de danos (B) no DNA de linfócitos em pacientes com câncer de 

mama antes (Q0), durante (Q2), após quimioterapia AC (Q4) e grupo controle (GC). Os valores representam 

a média ± E.P.M. As diferenças entre os grupos foram determinadas por Análise de Variância (ANOVA), 

seguido de t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste, 
a
P<0,0001, comparado com o grupo controle 

(GC), 
b
P<0,0001, quando comparado ao grupo Q0 e 

c
P<0,0001 em relação ao grupo Q2. 

 

Nesse estudo foi investigado os efeitos genotóxicos na fisiopatologia do câncer de mama antes, 

durante e ao fim dos ciclos de quimioterapia com o protocolo AC, no qual foi possível verificar, através do 

Ensaio Cometa alcalino, que a doença eleva, significativamente, os índices e as frequências de danos 

(Figura 2) em linfócitos quando comparados com o GC. Esses dados corroboram com os resultados de 

Vaghef e colaboradores (1997) e Sánches-Suárez e colaboradores (2008) que verificaram um aumento 

considerável de danos no DNA de linfócitos de pacientes com câncer de mama em tratamento com 

ciclofosfamida. Esse aumento de danos ao DNA pode ser explicado pelo aumento de ERO’s que induzem 

quebras na cadeia do DNA causando modificações oxidativas que danificam o material genético (SUHAIL et 

al., 2012). Um dos mecanismos de ação da doxorrubicina é por meio da inibição da topoisomerase II, 

indução de apoptose e formação de radicais livres (KASAPOVIĆ et al., 2010). Estes, por sua vez, podem 

ocasionar danos ao DNA como: adutos de DNA, crosslinks, quebras de fita dupla e quebras de fita simples 

e por sua vez levar a carcinogênese (SÁNCHES-SUÁREZ et al., 2008). 

Conclusão

As pacientes com câncer de mama submetidas ao tratamento quimioterápico apresentam um status 

antioxidante indicativo de estresse oxidativo antes, durante e após a quimioterapia, bem como o aumento 

do dano genotóxico em todas as fases do monitoramento. 
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Resumo

A pilocarpina é um agonista colinérgico amplamente utilizado como indutor de glândulas secretórias, como 

as sudoríparas, salivares e oftálmicas. Para a xerostomia, secura bucal que resulta em danos severos à 

mucosa, seu uso é bem estabelecido em formulações orais, entretanto, sua aplicação sistêmica leva com 

frequência a efeitos colaterais desconfortantes. Portanto, é de grande importância o desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas que permitam a aplicação local do fármaco, com redução da dosagem e menor 

efeito sistêmico. Alternativas promissoras são, por exemplo, as formulações mucoadesivas, que aderem na 

mucosa liberando o ativo de forma direcionada. Um bom polímero mucoadesivo é a quitosana, produto 

extrativo em abundancia nas regiões de mangue nordestinas, com destaque para o Piauí, entretanto, trata-

se de um pó com baixa compressibilidade, dessa forma, foram desenvolvidas formulações utilizando esse 

excipiente regional associado com outros polímeros mucoadesivos de conhecida capacidade compressiva, 

o carbopol
®
 e a carboximetilcelulose sódica, em proporções de 3:1, 2:2 e 1:3 respectivamente. O controle de 

qualidade envolveu avaliação da porcentagem de intumescimento e adesividade ex vivo, com tempo e força 

de mucoadesão além da taxa de liberação. Comprimidos com carboximetilcelulose apresentaram maiores 

variações na porcentagem de intumescimento e menor tempo de mucoadesão, resultando em liberação 

imediata do fármaco. Comprimidos com carbopol
®
 apresentaram melhores características de 

mucoadesividade, entretanto, sua liberação sustentada não foi superior a 1 hora. Dessa forma, a 

formulação mais adequada foi a CMC/Quitosana (2:2), sendo viabilizada, portanto, a formulação tópica com 

quitosana para tratamento da xerostomia. 

Introdução

As formulações para liberação bucal devem possuir alta resistência contra mecanismos de remoção 

fisiológica e proporcionar contato prolongado da formulação com a mucosa (CID, 2009). Uma alternativa 

tecnológica surgida recentemente é conhecida como sistemas mucoadesivos, formados por polímeros que 

contém relação direta com a camada de muco que reveste as células locais. Este muco é um excelente 

lubrificante constituído de mucina, uma glicoproteína que em pH bucal forma uma estrutura em gel 

fortemente coesiva que reveste toda a cavidade bucal. Dessa forma, os polímeros da formulação são 

fortemente aderidos ao muco, o que faz com que o fármaco disponível não seja perdido com os processos 
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de deglutição e lavagem salivar, e sim, distribuídos por toda a superfície da mucosa, aumentando o efeito 

terapêutico, em comparação com formulações convencionais (PEDRAZZI, 1999; VILLANOVA et al., 2010). 

 Para a escolha dos polímeros mucoadesivos, algumas das características estruturais necessárias 

para aplicação bucal incluem a significativa presença de grupos formadores de ligação de hidrogênio, ou 

grupos com fortes cargas aniônicas ou catiônicas, dentre outros parâmetros (SALAMAT-MILLER et al., 

2005). Com base nisso, a quitosana desponta como potencial excipiente farmacêutico por suas 

características moleculares de forte adesividade além de serem biocompatíveis com mucosas biológicas. 

Trata-se de um biopolímero abundante obtido a partir da quitina (constituinte prioritário em exoesqueletos 

de insetos, crustáceos e parede celular de fungos), por desacetilação alcalina. Depois da celulose, é o 

composto orgânico mais importante da natureza (AZEVEDO et al., 2007).  

Na tecnologia de produção de comprimidos, entretanto, a quitosana apresenta baixa capacidade de 

compactação e compressibilidade dificultando assim, a formação de comprimidos quando utilizado como 

único excipiente na formulação. Dessa forma, os comprimidos mucoadesivos contendo quitosana devem 

possuir ainda um conjunto de outros excipientes para conferir maior resistência e permitir a formação dos 

comprimidos (REGE et al., 1999). Dessa forma, os polímeros carbopol 940
®
 (CBPOL) e carboximetilcelulose 

sódica (CMC), ambos polímeros aniônicos com tempo de mucoadesão em torno de 6 horas, foram 

selecionados por suas características de adesividade, compatibilidade com a mucosa bucal e custo 

benefício, para juntamente com a quitosana, fazerem parte do comprimido em estudo (GRABOVAC et al., 

2005). 

Dessa forma, o desenvolvimento de formulações mucoadesivas com a quitosana para aplicação 

tópica da pilocarpina, trata-se de inovação tecnológica promissora para melhorar a adesão e aumentar o 

espectro de pacientes que podem utilizar essa terapia medicamentosa para a xerostomia. 

Material e Métodos

Foi utilizado a Quitosana (Fornecedor Polymar, Lote: 20091115), Carboximetilcelulose Sódica 

(Fornecedor: Ativos Magistrais, Lote: ACX01122F4) e Carbopol 940
®
 (Fornecedor: Pharma Nostra, 

Lote:12672106F). Cada um dos excipientes foi combinado na proporção de 3:1, 2:2 e 1:3 com a quitosana, 

fazendo-se diluição geométrica com trituração e mistura em grau de porcelana por 15 min. As misturas 

foram comprimidas por via direta em compressora marca Neuberger de 1 punção e 7 mm de diâmetro, para 

obtenção de comprimidos de 100 mg (n= 50). Por se tratar de uma formulação bioadesiva, testes 

relacionados a essa característica, como a porcentagem de intumescimento, tempo e força de mucoadesão, 

foram realizados. Com os resultados obtidos, foram escolhidas as melhores formulações, para comparação 

das taxas de liberação n vitro. 

As propriedades de intumescimento, determinadas a partir do cálculo da porcentagem de 

intumescimento, foi realizada com as medidas de pesagem inicial (P1) e então, após submersão dos 

comprimidos em uma solução de tampão fosfato (pH 6.8 ± 0,05), pesagens finais (P2) em intervalos fixos, 

de 1, 2, 4, 6, 8 e 24 horas após, os comprimidos foram novamente pesados sendo o excesso de água 

retirado por adsorção em papel toalha, por 1 min.  Esse experimento foi realizado em triplicata e os 

resultados foram obtidos através da formula: % de Hidratação = ( P2-P1 )/P1*100. 

O tempo de mucoadesão ex vivo foi realizado (em triplicada) em dissolutor Nova Ética. Em cada 

cuba, uma mucosa de porco foi aderida na superfície lateral interna com cola de cianoacrilato. Na mucosa, 
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cada comprimido, após a adição de 50 µL de tampão fosfato (pH 6.8 ± 0.05), foi aderido com aplicação de 

uma força de 0,02 N por 20 s. Após esse procedimento, a cuba foi cheia com 500 mL do tampão, mantido à 

37 °C e após 2 minutos, foi aplicado uma velocidade de agitação de 150 rpm para simular a cavidade bucal. 

O comportamento dos comprimidos foi então monitorado até desprendimento ou completa dissolução 

(PERIOLI et al., 2004). A força de mucoadesão ex vivo foi avaliada por meio de um texturômetro da marca 

TA.XT plus, utilizando a mencionada mucosa de suínos, com metodologia adaptada de Perioli et al., (2004).  

Um pedaço da mucosa foi colado sobre um suporte específico umedecendo a superfície livre com 50 µL de 

solução salina. No probo do equipamento o comprimido foi colado com cianoacrilato. O teste foi iniciado 

com a adesão do comprimido à mucosa, com uma força de 0,02 N, mantida por 20 s. As forças máximas 

adesivas são resultantes da média de três medições (n = 3). 

A taxa de liberação foi realizada em dissolutor Nova Ética com metodologia adaptada de Perioli et al., 

(2004).  Os comprimidos de carbopol
®
 e de CMC escolhidos foram, em triplicata, inseridos no aparato de 

cesto. Ás cubas foram inseridos 500mL de tampão fosfato (pH 6.8 ± 0.05), mantidos à 37 °C e após 2 

minutos, foi aplicado uma velocidade de agitação de 75 rpm com as coletas sendo realizadas após 5, 10, 

15, 30, 60, 90 e 120 min. 

Resultados e Discussão

É notável a grande variação sofrida, ao longo das 8 horas de análises, pelos comprimidos de CMC 

com quitosana, com todas as formulações alcançando 90% de intumescimento em menos de 4 horas. A 

análise do gráfico A, mostra que o CMC possui alta higroscopicidade levando a 80% de intumescimento na 

primeira hora de teste. Outro fato é que as maiores variações são sofridas com maiores proporções de 

quitosana. Isso pode ser explicado pela falta de interação entre as próprias partículas deste polímero, 

consequentemente, ao invés de ganhar massa por intumescimento, esses comprimidos sofrem perda por 

quebras e fissuras. A análise do intumescimento do carbopol, entretanto, apresenta-se linear, constante e 

sem perdas de massa durante o processo. Isso é decorrente da alta adesividade entre suas partículas. 

Dessa forma, o teste de intumescimento indica uma liberação mais rápida para comprimidos de CMC com 

quitosana e uma possível liberação contínua para formulações contendo CBPOL e quitosana. Isso será 

confirmado, entretanto, com os resultados da liberação in vitro. 

 
Figura 1 – Gráfico de intumescimento para comprimidos contendo os polímeros isolados (A) e para 
comprimidos em diferentes proporções de CMC/Quitosana (B), e CBPOL/Quitosana (C). 
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Os resultados de mucoadesão apresentaram-se mais favoráveis para formulações desenvolvidas 

com mesmas concentrações entre quitosana e carbopol
®
, e entre quitosana e carboximetilcelulose, ou seja, 

proporção equimolares entre esses polímeros (2:2). A explicação química conveniente para esse 

comportamento está na estrutura molecular desses compostos, as quais possuem grupos funcionais 

capazes de sofrerem interações eletrostáticas e formarem ligações de hidrogênio entre si. Logo quando 

estão em uma proporção equimolar, essa interação é maior. Outro fator relevante é a interação dessas 

misturas com a mucina, substancia que reveste toda a cavidade bucal e é responsável pelas suas 

propriedades viscoelásticas, devido ao seu elevado peso molecular, ligações peptídicas, pontes 

dissulfídricas intramoleculares e interações hidrofóbicas.   

Podemos perceber então, a ótima atividade adesiva para todos os comprimidos de carbopol, ao 

contrário dos de CMC, com melhor resultados para o CMC/Quitosana (2:2). Entretanto, as formulações com 

maiores proporções de carbopol® são mais ácidas, o que pode levar a danos na mucosa. De fato, com a 

observação das mucosas aplicadas aos testes de tempo de mucoadesão, alterações visíveis foram notadas 

com marcas avermelhadas na área de aplicação destes comprimidos, o que pode ser decorrente de 

irritação da mucosa. Dessa forma, com todos os testes realizados até aqui, foram escolhidas a formulação 

de CMC/Quitosana (2:2), e a formulação CBPOL/Quitosana (1:3) para o teste final de taxa de liberação in 

vitro, a primeira com indicativo de liberação convencional e a segunda com indicativo de liberação 

controlada. 

Para isso, inicialmente foi desenvolvido o método para doseamento desses comprimidos. Com a 

varredura para excipientes e principio ativo em solução tampão fosfato (pH 6.8 ± 0,05) foi mostrado a não 

interferência dos excipientes no pico de absorção da pilocarpina em 220 nm. A curva de calibração foi então 

construída com concentrações de 2,5; 5; 7,5; 10 e 12,5 µg/ml, de acordo com a metodologia do teste de 

liberação in vitro, pois como o comprimido possui 2,5 mg de ativo, a dissolução em cuba com 500mL irá 

resultar em diluição máxima de 5 µg/ml. Foi obtida a equação da reta, com y = 0,0203x + 0,0718, e r² = 

0,9989, com a qual foi possível determinar as concentrações das formulações escolhidas, com 95 ± 4% 

para CMC/Quitosana (2:2) e 102 ± 3% para CBPOL/Quitosana (1:3). Como o limite aceitável de variação é ± 

10%, as formulações encontram-se adequadas (USP, 2009).  

 
Figura 2 – Taxa de liberação in vitro pra comprimidos de CMC/Quitosana (2:2) e CBPOL/Quitosana (1:3).  
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a 1 hora de teste, o que pode resultar em simples retardamento do efeito esperado do medicamento. Dessa 

forma, a formulação contendo CMC/Quitosana (2:2), por resultar em liberação imediata, proporcionará alívio 

mais rápido ao paciente, sendo, portanto, a formulação ideal para essa via. 

Conclusão

Comprimidos mucoadesivos com quitosana foram viabilizados a partir da associação com carbopol e 

carboximetilcelulose (CMC). Formulações com CMC são, entretanto mais adequadas para a mucosa bucal, 

pois proporciona pH compatível com o meio e liberação imediata do fármaco, possivelmente resultando em 

alívio imediato a esses pacientes. Foi observada também, interação entre a quitosana e o CMC em iguais 

proporções, resultando em crescimento significativo no tempo e força de mucoadesão da formulação 

CMC/Quitosana (2:2), o que faz dessa associação, formulação ideal para o tratamento da xerostomia. 
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Resumo

Milhares de compostos podem surgir de programas de prospecção e levar a um novo bioativo e/ou 

protótipos para a indústria farmacêutica. Nesse contexto, animais, plantas, fungos e bactérias são uma fonte 

importante de substâncias biologicamente ativas, destacando sua diversidade estrutural, novos mecanismos 

de ação e a possibilidade de obter produtos patenteáveis. As propriedades das secreções da pele dos 

sapos podem ser encontrados ao longo de várias culturas e folclores por todo o mundo. Esses extratos com 

moléculas bioativas possuem diversas potencialidades terapêuticas, tais como antimicrobianos, antiviral e 

atividades anticâncer. O objetivo do presente trabalho é estudar o potencial citotóxico in vitro de extratos 

dos venenos de Rhinella marina e Rhaebo guttatus. Para isso serão utilizadas metodologias que avaliam a 

atividade citotóxica dos extratos, tais como o teste do MTT, Alamar blue, inibição da síntese de DNA através 

da incorporação de 5-bromo-2-desoxiuridina e análise de viabilidades celulares, como azul de tripan e 

laranja de acridina/brometo de etídio, além de testes de citometria de fluxo e também testes para avaliar sua 

segurança contra células normais, tais como atividade hemolítica.   Os resultados esperados nesse projeto 

consiste em mostrar o potencial citotóxico dos extratos de venenos de sapos, bem como a necessidade de 

desenvolver novas terapêuticas antitumorais com menores efeitos deletérios.

Introdução

A bioprospecção de metabólitos secundários é um importante elemento para o crescimento 

econômico em países desenvolvidos. Milhares de compostos podem surgir de programas de prospecção e 

levar a um novo bioativo e/ou protótipos para a indústria farmacêutica. Nesse contexto, animais, plantas, 

fungos e bactérias são uma fonte importante de substâncias biologicamente ativas, destacando sua 

diversidade estrutural, novos mecanismos de ação e a possibilidade de obter produtos patenteáveis 

(ROCHA et al., 2001; CUNHA-FILHO, 2010; FERREIRA et al., 2011a, 2011b). 

As propriedades das secreções da pele dos sapos podem ser encontrados ao longo de várias 

culturas e folclores por todo o mundo. O conhecimento tradicional evoluiu para o conceito de que a pele dos 

anfíbios pode ser um tesouro de compostos biologicamente ativos que podem desempenhar diversas 
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ações, seja na regulação fisiológica de funções da pele ou nos mecanismos de defesa (SCIANI et al., 2013; 

CUNHA-FILHO et al., 2005). Desde então, investigações têm adicionado centenas de tais compostos para a 

lista de substâncias ativas obtidas a partir da pele de anfíbios (DALY et al., 2004). Muitos autores têm 

extraído uma variedade de compostos a partir da pele de sapos e avaliadas as suas propriedades. Esses 

extratos com moléculas bioativas possuem diversas potencialidades terapêuticas, tais como 

antimicrobianos, antiviral e atividades anticâncer (MASHREGHI et al., 2013; HASIMOTO et al., 1997).  

 Secreções da pele dos anfíbios são uma fascinante fonte de compostos, tais como peptídeos, 

alcaloides, aminas biogênicas e proteínas. Estas moléculas tem um papel crucial em suas funções 

fisiológicas, especialmente na proteção contra a predação e microrganismos. Particularmente em sapos, os 

compostos ativos chave são representados por aminas biogênicas e agliconas semelhantes aos digitálicos 

conhecidos como bufadienolídeos, um importante grupo de esteroides de 24 carbonos poliidroxilados 

formados a partir do colesterol (TOLEDO e JARED, 1995; DMITRIEVA et al., 2000). Estudos da relação 

estrutura atividade tem revelado que estes compostos possuem propriedades cardiotônicas, antivirais 

(KAMANO et al., 1988), citotóxicas (CUNHA-FILHO et al., 2010; GAO et al., 2011), antibacterianas 

(CUNHA-FLHO et al., 2005), antiparasitárias (TEMPONE et al., 2008) e inseticidas (SUPRATMAN et al., 

2000). 

 Assim, o objetivo do presente trabalho é estudar o potencial citotóxico in vitro de extratos dos 

venenos de Rhinella marina e Rhaebo guttatus contra linhagens de células tumorais e normais e também 

avaliar a atividade hemolítica desses extratos. 

Material e Métodos

Obtenção dos Venenos e Extratos - Os animais serão capturados pela equipe de biólogos da 

Universidade Federal de Mato Grosso (Campus Sinop) sob autorização do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA-097/06, processo 02010.000832/04-74). Para a 

obtenção do extrato, o material coletado será submetido à secagem em estufa a 40 °C, moído, extraído três 

vezes com metanol sob refluxo, evaporado em evaporador rotativo e seu rendimento calculado sob a 

coordenação do prof. Dr. Gerardo Magela Vieira Junior (Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, 

Campus Sinop). 

Determinação da Citotoxicidade in vitro contra células tumorais – Ensaio do MTT - Os extratos serão 

avaliados quanto a sua capacidade citotóxica frente a 4 linhagens de células tumorais mantidas em cultura 

(HL-60, leucemia promielocítica; HCT-116, colon; OVCAR-8, ovário; SF-295, glioblastoma) através do 

método de MTT (MOSMANN, 1983).  

Determinação da Citotoxicidade in vitro – Ensaio do Alamar Blue - A avaliação da citotoxicidade dos 

extratos será realizada em cultura primária de células mononucleares de sangue periférico (Peripheral 

Blood Mononuclear Cells - PBMC) de voluntários sadios seguindo a metodologia descrita por Ferreira et al., 

2011b.  

Avaliação da inibição da síntese de DNA através da incorporação de 5-bromo-2-desoxiuridina - A 5-

bromo-2-desoxiuridina (BrdU) é uma base nitrogenada análoga à timidina que é incorporada ao DNA das 

células em proliferação. A detecção do BrdU é realizada por técnicas de imunocitoquímica, onde são 

usados anticorpos monoclonais e um cromógeno específico, a diaminobenzidina (DAB), que vai conferir 

uma coloração marrom ao núcleo das células que incorporaram a BrdU (RIBEIRO et al., 2003). Três horas 
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antes do término do período de incubação de 24 h, serão adicionados 20 μL na concentração de 10 μM de 

BrdU na cultura de células. Lâminas para cada amostra serão preparadas e postas para secar. Após o 

período de secagem, elas serão fixadas em metanol: ácido acético (7:1.5) por 5 min, lavadas com tampão 

Tris (TBS) e incubadas em solução desnaturante por 90 min a 70
o
C (pH = 7.4). As células serão incubadas 

com anticorpo primário e deixadas na geladeira overnight em câmara úmida. Em seguida, serão incubadas 

com anticorpo secundário biotinilado por 20 min e com a solução de estreptavidina-fluoresceína por mais 20 

min. Para efeito de revelação, será adicionado a DAB. Para corar as células não marcadas pelo cromógeno, 

utilizar-se-á hematoxilina (0,1%). Consideram-se positivas para proliferação as células de núcleo corado 

pelo DAB (cor marrom) e, negativas, as células de núcleo corado com hematoxilina (cor azul). Duzentas 

células serão contadas, diferenciando-as entre núcleo marrom (incorporaram o BrdU) e não-marrom (não 

incorporaram o BrdU).  

 Viabilidade celular: Exclusão por Azul de Tripan - O teste de exclusão por azul de tripan permite 

quantificar separadamente as células viáveis das células mortas pela substância testada. O corante penetra 

em todas as células, porém somente as células viáveis conseguem bombear o tripan para fora, sendo 

possível observar uma coloração azulada nas células mortas. Seguindo a metodologia descrita por Ferreira 

2006. 

Coloração diferencial por Brometo de Etídio/Laranja de Acridina - O método de coloração por Brometo 

de Etídio/Laranja de Acridina (BE/LA) permite diferenciar células viáveis daquelas em processo de morte 

por apoptose ou necrose através da revelação por fluorescência com base em alterações morfológicas 

nucleares e citoplasmáticas (McGAHON et al., 1995). A metodologia utilizada será a de Geng e 

colaboradores, 2003. 

Análise morfológica: Coloração por hematoxilina/eosina - A coloração por hematoxilina/eosina (H/E) 

permite distinguir o citoplasma e o núcleo, sendo possível analisar a célula quanto a sua integridade 

nuclear, bem como alterações no citoplasma. A hematoxilina é um corante alcalino que tem afinidade pelas 

proteínas nucleares, dando ao núcleo uma cor azul. A eosina, ao contrário, liga-se ao citoplasma, 

conferindo-lhe uma coloração rósea. Metodologia descrita por Ferreira, 2006. 

Avaliação do Potencial Hemolítico - Esta metodologia permite avaliar o potencial das substâncias em 

causar lesões na membrana plasmática da célula, seja pela formação de poros ou pela ruptura total. O 

sangue será coletado de três camundongos por via orbital, sendo diluído em 30 volumes de solução salina 

(NaCl 0,85 % + CaCl2 10 mM). Os eritrócitos serão lavados em solução salina por centrifugação e 

ressuspendidos em salina para obtenção de uma suspensão de eritrócitos a 2 %. Após incubação de 1 h, 

sob agitação constante à temperatura ambiente (26  2 ºC), as amostras serão centrifugadas e o 

sobrenadante transferido para uma outra placa para a leitura a 540 nm (SANTOS et al., 2010). 

Citometria de Fluxo - Todas as análises serão realizadas no citômetro Guava EasyCyte Mine® (Guava 

Express Plus software). Cinco mil eventos serão contabilizados em cada experimento e os debris celulares 

foram omitidos das análises. A citometria de fluxo (EasyCyte, Guava Technologies®) é capaz de comparar 

populações de células quanto às características de tamanho e de granulosidade (relativo a organelas, 

vacúolos etc.) usando um laser de argônio (488nm). A partir desta ferramenta, pode-se delimitar a região 

(através de um gate) que compreende a população de células normais realizando a contagem da população 

de interesse. 
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- Integridade de Membrana- A integridade de membrana será determinada utilizando iodeto de propídeo 

(Propidium Iodide - PI) na concentração de 50 μg/mL. De cada poço, 100 µL da suspensão de células serão 

incubados com PI diluído em tampão salina-fosfato (Phosphate-Buffered Saline - PBS) por 5 min. A 

fluorescência será então medida para permitir a observação de mudanças na morfologia, granulosidade e 

integridade de membrana (DARZYNKIEWICZ et al., 1992). 

- Fragmentação de DNA - Esse método consiste na capacidade do PI se ligar ao DNA das células cuja 

membrana plasmática foi primeiramente permeabilizada por um detergente (triton X-100) para permitir a 

entrada do corante no núcleo. Será realizado seguindo a metodologia descrita por Ferreira et al., 2010.  

- Potencial Transmembrânico da Mitocôndria - As células tratadas serão centrifugadas a 2000 rpm por 5 

min, o sobrenadante será descartado e o pellet será ressuspendido em 200 µL de rodamina 123 (1 µg/mL) 

por 15 min protegido da luz. Após essa incubação, as células serão novamente centrifugadas e o 

sobrenadante descartado (FERREIRA et al., 2010). 

 

Análises Estatísticas - Os dados expressos como média ± E.P.M. (Erro Padrão da Média) serão 

comparados por análise de variância (ANOVA) seguida por Student Newman-Keuls test, usando o 

programa Prisma 5.0 (GraphPad, Intuitive Software for Science, San Diego, CA) com nível de significância 

de 5 % (P < 0,05). 

Resultados esperados

Os resultados esperados nesse projeto consiste em mostrar o potencial citotóxico dos extratos de 

venenos de sapos, bem como a necessidade de desenvolver novas terapêuticas antitumorais com menores 

efeitos deletérios.  

É esperado que esse trabalho contribua de forma significativa para a pesquisa e desenvolvimento 

de fármacos em nosso país, além de originar trabalhos a serem apresentados em congressos nacionais e 

internacionais e também artigos científicos a serem publicados em periódicos. Com bases nos achados e 

como uma das perspectivas de contribuição científica do projeto será elaborada a Dissertação do 

Mestrado.   
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Resumo

O Câncer de Mama (CM) é o mais frequente entre mulheres e o que mais mata. A Radioterapia é 

uma das ferramentas no contexto terapêutico do CM, no entanto, age como agente mutagênico que pode 

danificar o DNA e outras biomoléculas. Este trabalho teve como objetivo avaliar o dano genotóxico e o 

status antioxidante em células sanguíneas de pacientes com CM antes e após tratamento radioterápico 

(TR). Amostras de sangue de 20 pacientes com CM e 20 saudáveis foram coletadas para avaliação dos 

danos genotóxicos pelo Ensaio Cometa e estresse oxidativo por meio da verificação da atividade das 

enzimas SOD e CAT. As atividades das enzimas SOD e CAT estão aumentados (1,84±0,18 e 14,49±0,66 

µM/mg) antes do TR em comparação com o grupo controle (GC) (1,16±0,11 e 12,14±0,67 µM/mg); após 5 

semanas de TR é observado um aumento (2,39±0,11 e 91,2±5,19 µM/mg) da atividade dessas enzimas em 

comparação as atividades antes do TR e GC. Em relação à avaliação dos danos genotóxicos foi possível 

observar um aumento (90,65±3,28 e 174,5±11,59 µM/mg) no índice de danos (ID) e frequência de danos 

(FD) nos linfócitos das pacientes com CM antes do TR em comparação ao GC (16,30±2,02 e 29,00±4,76 

µM/mg). Ao comparar ID e FD antes do TR com os ID (205,3±13,81 µM/mg) e FD (90,55±2,94 µM/mg) 

após, é verificado aumento somente para ID após RT. Assim, as pacientes submetidas ao TR apresentam 

atividades antioxidantes elevadas compatíveis com o nível de estresse oxidativo gerado pela CM e pelo TR, 

bem como aumento dos danos ao DNA decorrentes do TR e do estresse oxidativo.  

Introdução
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O Câncer de Mama (CM) é o mais prevalente em todo o mundo, o mais frequente entre mulheres e 

o que mais mata (SILVA et al., 2011). Devido à elevada incidência, prevalência e mortalidade, este 

necessita de diagnóstico precoce e tratamentos eficazes para se tornar uma doença passível de cura 

(HADDAD, 2011). A Radioterapia se apresenta como uma ferramenta nesse contexto terapêutico, 

consistindo no uso clínico de radiações ionizantes (PAIXÃO, 2010). 

Na radioterapia, as células são danificadas por efeito indireto através das Espécies Reativas 

derivadas de Oxigênio (EROs) e derivadas de Nitrogênio (ERNs). Em condições patológicas, concentrações 

anormais de espécies reativas podem levar a mudanças permanentes na transdução de sinal e expressão 

de genes (CESA, 2012). Para conter os danos causados pelas EROs, as células são providas de 

mecanismos de defesa enzimáticos, como as enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) 

(GOTTLIEB; MORASSUTTI; CRUZ, 2011).  

Dessa forma, o estudo teve como objetivo avaliar o status antioxidante e danos genotóxicos de 

pacientes com câncer de mama em tratamento radioterápico. Para isso, foi quantificada a atividade das 

enzimas antioxidantes SOD e CAT e foi utilizado o Ensaio Cometa, como biomarcador de genotoxicidade. 

Assim, tal pesquisa possui grande contribuição para a medicina do câncer ao permitir um melhor 

entendimento da dinâmica da doença e do tratamento radioterápico, buscando avanços na medicina 

personalizada, com a finalidade de minimizar os efeitos adversos desse tratamento.  

Material e Métodos

1 Aspectos Éticos 

Esse estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNINOVAFAPI, sob número 

0408.0.043.00011. Todos indivíduos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

responderam a um questionário sobre os hábitos nutricionais, aspectos sócio econômicos e estilo de vida.  

2 Coleta do material biológico 

Foram coletadas amostras de sangue periférico de 20 pacientes com CM antes e após exposição 

às 25 sessões de radioterapia e de 20 pacientes saudáveis (grupo controle). O sangue coletado foi 

distribuído em dois microtubos, um contendo heparina e o outro EDTA.  Ambos os microtubos foram 

protegidos da luz e levados ao laboratório sob refrigeração para realização dos testes.  

3 Preparo das amostras e dosagem das enzimas antioxidantes  

Para realização das dosagens das enzimas antioxidantes e mensuração do estresse oxidativo as 

amostras de sangue foram lavadas com solução gelada de NaCl (0,9%), por 3 vezes, para obtenção da 

papa eritrocitária. Para isso as amostras foram centrifugadas por 5 minutos a 3.500 rpm/4ºC e em seguida 

retirado o sobrenadante. Do concentrado de eritrócitos final dos microtubos com EDTA foi retirada uma 

alíquota de 150 µL, acrescentado 1350 µL de solução tampão fosfato de sódio (50 mM pH 7,4) e congelado 

a -20ºC para dosagens de SOD e CAT.  

A metodologia para a dosagem da atividade catalase seguiu o protocolo de Chance; Maehly, 

(1955), em que foi preparado o meio reacional, e deste foram retiradas alíquotas onde as amostras foram 

adicionadas e lidas no espectofotômetro. No que diz respeito, a dosagem da enzima superóxido dismutase 

a metodologia utilizada foi segundo Arthur; Boyne, (1985) onde a atividade da SOD foi testada por meio da 

taxa de redução do citocromo C pelos radicais superóxidos, utilizando o sistema xantina-xantina oxidase 

como fonte geradora de ânion superóxido (O2
-
).  
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4 Preparo das amostras e realização do ensaio cometa 

Para realização do teste cometa foram utilizadas as amostras de sangue total que continha 

heparina como anticoagulante. Foi adicionado 5 µL de cada amostra em microtubos contendo 95 µL de 

agarose Low Melkting e posteriormente confecção das lâminas. O ensaio foi realizado em condições 

alcalinas, pH > 13, de acordo com Tice e colaboradroes (2000) modificado por Da Silva e colaboradores 

(2000). As etapas consistiram em lise celular, eletroforese, fixação, coloração com nitrato de prata e leitura 

das lâminas em microscópio, objetiva de 40x. Foram contadas 100 células preferencialmente em campos 

centrais observando uma possível genotoxicidade através da extensão da cauda, o tamanho obedeceu às 

classes de zero a quatro formado pela migração do material genético. 

Resultados e Discussão

As EROs possuem duplo papel nos sistemas biológicos e no desenvolvimento de doenças. Por um 

lado, as concentrações baixas das EROs apresentam funções fisiológicas. Por outro lado, concentrações 

elevadas podem interagir com macromoléculas celulares como os lipídios de membrana, as proteínas e o 

DNA ocasionando dano oxidativo irreversível e alterando as funções vitais das células. No entanto, há 

sistemas de defesa para minimizar o dano oxidativo, mas este se acumula durante o ciclo de vida da célula, 

podendo originar enfermidades como arteriosclerose, enfermidades neurodegenerativas, reumatóides e o 

câncer (VIÑAS; PUIG; PORTA, 2011). 

A iniciação e a progressão do câncer têm sido ligada ao estresse oxidativo (EO) aumentando 

mutações no DNA. As células inflamatórias estão presentes dentro de tumores e os tumores surgem em 

locais de inflamação crônica (RELTER et al., 2010). O crescimento do tumor no câncer aumenta a 

inflamação e estudos recentes têm indicado que, na presença de um tumor, em geral, um alto estado de EO 

pode ser detectado no organismo (KRYSTON et al, 2011).  

Dessa forma, para avaliar os níveis de EO em pacientes com CM submetidos a radioterapia foram 

feitas análises da atividade das enzimas CAT e SOD. Os resultados da atividade destas enzimas mostraram 

um aumento (1,84±0,18 e 14,49±0,66µM/mg, respectivamente) no diagnóstico de CM e após 5 semanas de 

radioterapia (2,39±0,11 e 91,2±5,19µM/mg, respectivamente) em comparação com o grupo controle (GC) 

(1,16±0,11 e 12,14±0,67µM/mg, respectivamente) (Figura 1). 
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Em estudo realizado por Hasan, Mathkor e Al-Habal (2012) foi observado aumento geral na 

atividade de SOD em amostras de plasma de pacientes com tumores da mama. Níveis maiores foram 

detectados nos pacientes com tumores malignos quando comparado com o grupo benigno (22,8% e 3,5% 

Figura 01- Atividade da enzima superóxido dismutase e catalase em eritrócitos de pacientes com câncer de mama antes (D) e após 

cinco semanas (5S) de tratamento radioterápico e grupo controle (GC). As diferenças entre os grupos foram determinados 

por Análise  de Variância (ANOVA), seguido de  t-Student-Neuman-Keuls como post hoc teste, sendo 
a
p<0,001 para D em 

comparação ao GC, 
a
p<0,001 para 5S em comparação com o grupo controle (GC), 

b
p<0,001 para 5S em comparação ao grupo D. 
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de aumento, respectivamente). Esse resultado para a atividade da SOD extracelular corrobora com os 

encontrados nesse estudo, uma vez que, foi observado aumento na atividade da SOD em pacientes com 

câncer de mama antes do tratamento radioterápico. Segundo Dhair e Clair (2012), estudos extensivos sobre 

a SOD intracelular demonstraram que esta desempenha um papel crítico no desenvolvimento e progressão 

do câncer. Muitas células cancerosas humanas abrigam baixos níveis de SOD intracelular, enquanto 

algumas possuem altos níveis de expressão desta enzima. Esta variação sugere que a regulação diferencial 

de SOD existe em células cancerosas e que esta regulação pode estar associada com o tipo e estádio de 

desenvolvimento do câncer. 

As células tumorais frequentemente produzem grandes quantidades de EROs. Isto pode ser 

explicado pela presença de defeitos mitocondriais e uma expressão reduzida de enzimas antioxidantes, 

como a catalase ou manganês superóxido dismutase (MnSOD). Assim, diversos estudos descreveram uma 

diminuição dos níveis de catalase em uma ampla variedade de tumores em comparação com as células 

normais. A origem desta deficiência nas células de câncer ainda não está claro, mas algumas hipóteses 

foram formuladas como hipermetilação da região promotora do gene humano da catalase  ou a implicação 

de fatores de transcrição (GLORIEUX et al, 2011).  

No nosso estudo os resultados da atividade da CAT antes do tratamento radioterápico em relação 

ao GC não apresentaram diferenças significantes, mostrando que os níveis dessa enzima estão diminuídos 

no estado patológico em comparação com os níveis após o tratamento. A variabilidade genética entre 

pacientes interfere na resposta ao tratamento radioterápico. E o tratamento aplicado pode ter efeitos 

distintos para cada paciente e com isso influenciar nos efeitos secundários, como por exemplo, ativação e 

inativação de enzimas antioxidantes (TWARDELLA et al., 2003).   

Em relação à avaliação de danos genotóxicos ao DNA, utilizando o índice de danos foi possível 

observar um aumento (174,5 ± 11,59) de danos ao DNA de linfócitos de pacientes com câncer de mama 

antes do tratamento radioterápico em comparação ao GC (29,00 ± 4,756). Ao comparar os níveis antes e 

após tratamento radioterápico 5S (205,3 ± 13,81) foi verificado aumento do índice de danos após o 

tratamento. Ao analisar a frequência de danos foi observado um aumento antes da radioterápia (90,65 ± 

3,28) em comparação ao GC (16,30 ± 2,016). Após o tratamento radioterápico esta frequência não se 

alterou (90,55 ± 2,941) em comparação aos níveis basais (Figura 2).  

Segundo estudo realizado por Sánches-Suárez e colaboradores (2008), as pacientes com câncer de 

mama apresentam danos no DNA mais elevados do que os níveis do grupo controle, corroborando assim, 

com os nossos resultados. A RT age primariamente nas moléculas de DNA e provoca uma série de lesões, 

incluindo quebras simples e duplas (MELLO et al., 2011) e outras lesões induzidas pelo aumento da EROs 

(MANTENA et al., 2008), podendo desencadear o EO. No entanto, em nosso estudo foi observado níveis 

inalterados antes e após o tratamento radioterápico, provavelmente associado aos níveis elevados das 

enzimas antioxidantes, uma tentativa do organismo de neutralizar o estresse oxidativo. 
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Conclusão

As pacientes submetidas ao tratamento radioterápico apresentaram um status antioxidante 

compatível com o nível de estresse oxidativo gerados pela doença e pelo tratamento radioterápico. A 

expressão das enzimas antioxidantes estava elevada antes e após o tratamento em relação ao GC, bem 

como aumento dos danos ao DNA decorrentes do tratamento radioterápico e do estresse oxidativo.  
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Abstract

CC compound (a synthetic derivative of carvone) was studied in brain areas to elucidate its antioxidant effect 

in mice. Swiss male mice Mus musculus (25-30g; 2-month-old) were administered at repeated oral doses (30 

consecutive days). Groups (n=10): Vehicle (Saline 0.9%, 0.1 ml/10 g/day), DZP (diazepam, 1 mg/kg/day) 

and CC compound (25, 50 and 75 mg/kg/day). Statistical analysis: analysis of variance (ANOVA) and 

Student-Newman-Keuls as post hoc test (GraphPad Prism 5.00). Differences were considered statistically 

significant when p<0.05. Animals’ brain areas (frontal cortex, striatum, hippocampus and cerebellum) were 

analyzed for TBARS, nitrite content, reduced glutathione, catalase, superoxide dismutase, glutathione 

peroxidase, Na
+
, K

+
-ATPase and δ-ALA-D. All results were compared with Vehicle group. CC 25, CC 50 and 
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CC 75 groups showed a significant decrease of TBARS and nitrite content in all brain areas. All CC groups 

showed a significant decrease of reduced glutathione in frontal cortex. All CC groups showed a significant 

increase of CAT in frontal cortex and hippocampus; CC 25 and CC 50 groups showed it in cerebellum; and 

CC 25 group showed it in striatum. CC 25 group showed a significant increase of SOD in hippocampus. All 

CC groups showed a significant increase of glutathione peroxidase in hippocampus. CC 75 group presented 

a significant increase in Na
+
, K

+
-ATPase and δ-ALA-D in all brain areas. This work suggests that CC 

compound administered at repeated oral doses for 30 consecutive days (25, 50 and 75 mg/kg/day) showed 

antioxidant effect in mice brain areas. 

Introduction

The use of plants as herbal medicines presents a continuous growth. In Brazil, the use of medicinal 

plants for therapeutic purposes is reported by indigenous people, with African and European influences. 

Several studies have been done in order to verify which plants have been used for medicinal purposes by 

the Brazilian population in several communities from the Brazilian Savanna region (FERREIRA et al., 2011).  

The brain is a preferential target for the peroxidative process because it has a high content of 

polyunsaturated fatty acids (GUTTERIDGE; HALLIWELL, 1994). The induction of oxidative stress in 

hypothalamus and amygdala occurs in parallel with anxiety, and the consumption of a high sucrose diet was 

reported to increase protein oxidation in frontal cortex and induction of anxiety. Increased anxiety has been 

found to be positively correlated with increases in reactive oxygen species in granulocytes, and oxidative 

stress in the adult rat hippocampus was reported to be anxiogenic (SALIM et al., 2011). Bellavite and 

collaborators (2012) reported that natural remedies are frequently used by people suffering from anxiety 

disorders, but evidence of their benefits in randomised controlled studies and laboratory research is limited. 

Carvone is a monocyclic monoterpene found in the essential oils of Mentha spicata var. crispa 

(Lamiaceae) and Carum carvi L. (Apiaceae) plants and has been reported to have antioxidant, antimicrobial, 

anticonvulsant, and antitumor activities (AYDIN et al., 2013). The potential pharmacological activity of CC 

compound, a synthetic derivative of carvone, was studied in brain areas to elucidate its antioxidant effect in 

mice.   

Material and Methods

Animals 
Swiss male mice Mus musculus (25-30g; 2-month-old) were used. Animals were housed in cages 

with free access to food and water and were kept with standard light-dark cycle (lights on at 07:00h a.m.). 

Protocols and procedures were approved by the Ethic Committee in Experimentation with Animals at UFPI 

(CEEA/UFPI Number 016/2011).The experiments were performed according to the Guide for the Care and 

Use of laboratory of the US Department of Health and Human Services, Washington, DC (1985). All doses 

are expressed in milligrams per kilogram and were orally administrated (p.o.). 

Experimental protocol 

Groups were administered at repeated oral doses for 30 consecutive days. Groups (n=10): vehicle 

(Saline 0.9%), DZP (diazepam, 1 mg/kg/day) and CC compound (25, 50 and 75 mg/kg/day).  

Animals were euthanized by decapitation and their brains were dissected on ice to remove frontal 

cortex, striatum, hippocampus and cerebellum for determinations of lipid peroxidation (TBARS) levels 
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(TBARS), nitrite content and reduced glutathione (GSH) levels, as well as determinations of catalase (CAT), 

superoxide dismutase (SOD), glutatione peroxidase (GPx), Na
+
, K

+
-ATPase and δ-ALA-D activities.  

Brain areas were homogenized in 1 ml of 0:05 M sodium phosphate buffer, pH 7.0. Protein 

concentration was measured by previous method (LOWRY et al., 1951). Homogenates (10%) were 

centrifuged (800 × g, 20 min) and the supernatants used for testing activity of SOD, CAT and GPx.  

TBARS levels in all groups were measured by the method previously described by Draper and 

Hadley (1990). The results above were expressed as nmol of malondialdehyde (MDA)/g of wet tissue. The 

content of nitrite in the groups was determined using the Griess reaction (GREEN et al., 1981). Results were 

expressed in nM. GSH concentration was measured in the groups using the method described by Sedlak 

and Lindsay (1968). Results were expressed in mg/g of tissue.  

CAT activity was measured in all groups by the method that uses H2O2 to generate H2O and O2 

(CHANCE; MAEHLY, 1955). Results were expressed as mmol/min/mg of protein (CHANCE; MAEHLY, 1955; 

MAEHLY; CHANCE, 1954). SOD activity in the groups was tested using xanthine and xanthine oxidase to 

generate superoxide radicals (FLOHE; OTTING, 1984). SOD activity in the samples was determined from 

this curve, and results were expressed as U/mg of protein. GPx was measured in the groups using the 

method described by Sinet and collaborators (1975). The results were expressed as mU/mg of protein. Na
+
, 

K
+
-ATPase activity was determined by previous method (WYSE et al., 2000). Released inorganic phosphate 

(Pi) was measured by method of Chan and collaborators (1986). Specific activity of the enzyme was 

expressed as nmol Pi released per min per mg of protein (nmol Pi/min/mg of protein). δ-ALA-D activity was 

analysed by the method of Sassa (1982) with some modifications. Enzymatic reaction was initiated by 

adding the substrate δ-aminolevulinic acid and the incubation was carried out at 37 °C for 3 h to brain 

homogenate. The porphobilinogen, which is formed during the incubation period, was mixed with modified 

Ehrlich’s reagent, and the color developed was measured spectrophotometrically (555 nm) against a blank. 

Results were expressed as nmol porphobilinogen (PBG)/mg of protein/h. 

Statistical analysis 

Data obtained were evaluated by one-way analysis of variance (ANOVA) followed by Student-

Neuman-Keuls as post hoc test by GraphPad Prism version 5.00 for Windows, GraphPad Software 

(SanDiego, California, USA). Differences were considered statistically significant when p<0.05. 

Results and Discussion

Free radicals and reactive oxygen species (ROS) are chemical species that contains one or more 

unpaired electrons and have been implicated in the pathogenesis of many diseases. They are unstable and 

may react with various cellular compounds. The brain is exposed to various free radicals and ROS. Since 

they are involved in essential reactions, they are constantly formed and can become harmful when their 

production is higher than normal by the oxidant systems (SIES, 1991). Free radicals and ROS are potentially 

pathogenic. They are derived from the metabolism of oxygen (O2), and hydrogen peroxide (H2O2), 

hypochlorous acid (HClO), hydroxyl (OH
-
), nitric oxide (NO) and others (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

CC 25, CC50 and CC 75 groups showed a significant decrease (p<0.05) of lipid peroxidation levels 

(TBARS) in frontal cortex (66.26, 77.10 and 80.16%, respectively), striatum (80.79, 81.08 and 85.11%, 

respectively), hippocampus (76.27, 79.42 and 82.10%, respectively) and cerebellum (61.58, 66.87 and 

70.20%, respectively) when compared with the control group. CC 25, CC50 and CC 75 groups showed a 
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significant decrease (p<0.05) of nitrite content in frontal cortex (73.04, 76.74 and 78.63%, respectively), 

striatum (65.86, 72.69 and 73.31%, respectively), hippocampus (69.64, 73.62 and 73.12%, respectively) and 

cerebellum (61.64, 64.34 and 69.19%, respectively) when compared with the control group. CC 25, CC50 

and CC 75 groups showed a significant decrease (p<0.05) of reduced glutathione (GSH) levels in frontal 

cortex (82.43, 59.01 and 33.27%, respectively) when compared with the control group. 

In order to protect the brain, cells have defense systems, such as reduced glutathione (GSH), 

superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glutathione reductase 

(GSH-Rd) (FERREIRA, MATSUBARA, 1997). Free radicals are produced in the body under strict control of 

those systems. SOD is present in mitochondria and cytosol. It converts the radical anion O2
-
 into H2O2. 

Catalase is a cytoplasmic heme protein which catalyzes the reduction of H2O2 to H2O and O2 in dependence 

on NADPH (SCOTT et al., 1991). GSH-Px is the main enzyme responsible for the removal of H2O2 and 

organic peroxide through the conversion of GSH to oxidized glutathione (GSSG). GSH plays an important 

role in the metabolism of xenobiotics and products that produce lipid peroxidation and is one of the most 

important antioxidants neuronal that might be involved in the mechanism of action of active compounds 

present in medicinal plants (SHAN; AW; JONES, 1990).  

CC 25, CC50 and CC 75 groups showed a significant increase (p<0.05) of CAT activity in frontal 

cortex (72.21, 42.48 and 61.14%, respectively) and hippocampus (43.03, 67.82 and 72.97%, respectively) 

when compared with the control group. CC 25 and CC 50 groups showed a significant increase (p<0.05) of 

CAT activity in cerebellum (44.44 and 43.96%, respectively) when compared with the control group. CC 25 

group showed a significant increase (p<0.05) of CAT activity in striatum (72.72%) when compared with the 

control group. CC 25 group showed a significant increase (p<0.05) of SOD activity in hippocampus (23.30%) 

when compared with the control group. CC 25, CC50 and CC 75 groups showed a significant increase 

(p<0.05) of glutathione peroxidase activity in hippocampus (35.05, 52.79 and 64.64%, respectively) when 

compared with the control group. 

The enzyme δ-aminolevulinate dehydratase (δ-ALA-D) is a sulfhydryl-containing enzyme of heme 

pathway and presents high sensitivity to pro-oxidant situations and impairment of metabolic processes and 

has been used to evaluate toxic effects. (BONFANTI et al., 2013). Na+, K+-ATPase is an olygomeric enzyme 

consisting of α and β subunits, both required for enzyme function. Besides its dependence for ATP, this 

enzyme activity is regulated by phosphorylation state, endogenous ouabain-like substances, 

neurotransmitters, oxidant stress and diverse peptides (ARNAIZ, 2007). 

In the study of Na
+
, K

+
-ATPase and δ-ALA-D activities, CC 25 and CC50 groups did not show any 

significant difference when compared with the control group. However, CC 75 group presented a significant 

increase (p<0.05) in Na
+
, K

+
-ATPase and δ-ALA-D activities in frontal cortex (12.29 and 14.24%, 

respectively), striatum (11.78 and 12.93%, respectively), cerebellum (13.53 and 13.92%, respectively) and 

hippocampus (16.02 and 19.38%, respectively) when compared with the control group. 

Conclusion

This work suggests that C compound administered at repeated oral doses for 30 consecutive days 

(25, 50 and 75 mg/kg/day) showed antioxidant effects in brain areas in mice. So, these findings support the 

knowledge that CC compound can be used in a new pharmaceutical formulation as a promising antioxidant 

treatment, after more studies.  
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Resumo

A utilização das ciclodextrinas em formulações farmacêuticas deve-se, sobretudo, às suas propriedades de 

complexação e formação de complexos de inclusão, permitindo aumentar a solubilidade e estabilidade 

aquosa de fármacos lipofílicos, a percentagem e extensão de dissolução dos complexos formados, assim 

como a sua biodisponibilidade quando a solubilidade é fator limitante na liberação do fármaco. O tenoxicam 

é um anti-inflamatório não esteroidal de meia-vida longa. Seu caráter lipofílico torna-o praticamente 

insolúvel em água, de modo que a dissolução insuficiente pode ser influenciar negativamente a etapa 

subsequente de absorção. A fim de avaliar o incremento de solubilidade do fármaco tenoxicam em meio 

aquoso na presença do polímero natural β-ciclodextrina, empregou-se a técnica desenvolvida por Higuchi e 

Connors (1965): diagrama de solubilidade. Foi obtido um incremento de 108 vezes na solubilidade do 

fármaco em comparação à solubilidade intrínseca do mesmo em meio aquoso. Portanto, o uso de β-CD se 

mostra eficaz no melhoramento das propriedades biofarmacêuticas do tenoxicam, demonstrando que o uso 

desta técnica é viável para otimização da biodisponibilidade deste fármaco.     

Introdução

O TEN pertence a uma série de N-carboxamidas heterocíclicas de 1,2-benzotiazina-1,1-dióxido. Ele é um 

oxicam que inibe de forma não seletiva a enzima cicloxigenase (COX), exercendo um papel anti-

inflamatório, analgésico e antipirético, além de inibir da agregação plaquetária (GOLAN et al, 2009). Tal 

fármaco é um agente lipofílico anti-inflamatório não esteróide (AINE), muito ligeiramente solúvel em água 

(LENUTA et al, 2012). Para contornar esta limitação é possível lançar mão de uma técnica de complexação 
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empregando moléculas conhecidas como ciclodextrinas (KAWABATA et al, 2011). Tais moléculas possuem 

a capacidade de encapsular total ou parcialmente fármacos lipofílicos, tendo em vista que sua cavidade é 

hidrofóbica. Porém, o incremento de solubilidade deve-se à sua superfície hidrofílica, a qual promoverá uma 

maior afinidade com o meio aquoso (LOFTSSON; HREINSDÓTTIR; MÁSSON, 2005). A otimização da 

solubilidade pode ser avaliada mediante o ensaio diagrama de solubilidade, desenvolvido por Higuchi e 

Connors (1965). A partir dos resultados, é possível determinar o tipo de complexo obtido quando a molécula 

hóspede, tenoxicam, e hospedeira, beta-ciclodextrina, interagem em meio aquoso. A otimização da 

solubilidade é uma ferramenta útil quando a biodisponibilidade é limitada pela etapa de dissolução 

(MEIRELLES, 2012). Desta forma, o comportamento do fármaco, em termos de solubilidade, foi analisado 

em concentrações crescentes de beta-ciclodextrina. 

Material e Métodos

Tenoxicam (TEN) e a β-ciclodextrina (β-CD) foram cedidos pelo Núcleo de Tecnologia Farmacêutica da 

Universidade Federal do Piauí. As soluções foram preparadas utilizando reagentes de grau analítico, água 

destilada e membranas filtrantes de porosidade 28 μm. O estudo de solubilidade foi realizado conforme o 

método descrito por Higuchi e Connors (1965), em triplicata, adicionando-se excesso de TEN em tubos de 

ensaio contendo soluções aquosas da β -CD, em concentrações crescentes (0 – 10 mmol.L
-1

). As amostras 

foram mantidas em banho-maria (Nova Ética modelo 304D) a 37°C, sob agitação, por 2 dias, até atingir o 

equilíbrio. Alíquotas foram retiradas, filtradas em papel filtro e adequadamente diluídas em água destilada. 

O conteúdo foi determinado em espectrofotômetro UV-Vis (Varian modelo AA 50) no LIMAV, no 

comprimento de onda de 368 nm, a partir da equação da reta y = 0,0504x + 0,0168 (R² = 0,9997). 

Resultados e Discussão

A partir dos valores de absorbância correspondentes a concentrações crescentes de tenoxicam em solução 

de hidróxido de sódio (0,1 mol.L
-1

), no comprimento de onda 368 nm, foi construída a curva analítica, em 

triplicata (Figura 1). 

  

 
Figura 1. Curva de calibração do tenoxicam em solvente hidróxido de sódio 0,1 mol.L

-1
. 

 

A determinação da solubilidade do tenoxicam em soluções de hidróxido de sódio (0,1 mol.L
-1

) com 

concentrações crescentes de CD foi útil para avaliar a influência da β-CD na quantidade de fármaco 
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solubilizado. A Figura 2 representa uma isoterma de solubilidade, sendo evidente o aumento proporcional 

da concentração de tenoxicam em relação ao aumento da concentração de β-CD, indicando que as 

moléculas estão interagindo. A análise deste experimento evidencia uma isoterma do tipo AN, com um 

evidente desvio negativo de linearidade na porção final da curva. A curva do tipo A indica a formação de um 

complexo solúvel, sugerindo a interação soluto-soluto (β-CD e TEN) e soluto-solvente (β- CD e solução de 

NaOH a 0,1 mol.L
-1

), porém a partir da concentração 4 mM de  β-CD notou-se um desvio negativo da curva. 

Este desvio indica que os complexos obtidos acima deste ponto tem sua estequiometria modificada, 

necessitando de uma maior quantidade de moléculas hóspede para solubilizar o fármaco tenoxicam, 

mesmo que não apresente um incremento significante de solubilidade. 

 

Figura 2. Isoterma de solubilidade do tenoxicam em soluções de concentração crescente de 
β-CD. 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados das concentrações do tenoxicam em soluções de concentrações 

crescentes de β-CD. Ao correlacionar o valor de máxima concentração de tenoxicam (em solução de β-CD 

10 mM) e a solubilidade intrínseca do fármaco, na ausência de β-CD, verificou-se um incremento de 

aproximadamente 108 vezes no valor da sua solubilidade. 

Tabela 1. Influência da β-CD na solubilidade do tenoxicam. 

 
FONTE: Laboratório Interdisciplinar de Materiais Avançados (LIMAV) e Núcleo de Tecnologia 

Farmacêutica (NTF), UFPI.  

LEGENDA: mM (milimol) 
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Conclusão

É possível afirmar que houve incremento de solubilidade do fármaco tenoxicam na presença de β-CD, com 

um perfil linear negativo, ou seja, até a concentração 4 mmol.L-1 de ciclodextrina evidenciou-se um 

incremento linear e, a partir de então, as concentrações seguintes de ciclodextrina apresentaram um desvio 

negativo. Isto indica que interações entre os solutos ou entre o soluto e solvente estão limitando a 

solubilidade do fármaco. Portanto, esta alternativa torna-se viável para otimização da solubilidade de 

tenoxicam em meio aquoso. 
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Resumo

O uso de plantas medicinais para fins terapêuticos é uma prática antiga e vem aumentando 
progressivamente. Dentre essas espécies pode ser destacada a Platonia insignus Mart., conhecida como 
bacurizeiro. A partir do extrato hexânico de suas sementes foi isolado o composto 1,3-diestearil-2-oleil-
glicerol, também denominado de TG1, que corresponde a um triglicerídeo, cuja fórmula molecular é 
C58H112O6 . Nesse estudo, foi feito o delineamento de um fitomedicamento a partir do TG1, em uma forma 
farmacêutica semissólida e realizado a caracterização, quanto a parâmetros organolépticos e físico-
químicos. Os resultados obtidos nesses ensaios demonstraram que a formulação apresenta um aspecto 
homogêneo, sem alterações e não apresentou instabilidade físicoquímica quando submetida ao teste da 
centrífuga. Diante da utilização popular do óleo das sementes do bacuri foram realizados estudos para 
avaliar a atividade cicatrizante do creme obtido a partir de TG1, por meio de análise macro e microscópica 
das feridas dos ratos. Os resultados mostraram eficácia na cicatrização de feridas com redução do diâmetro 
das mesmas, quando comparadas com o controle negativo (solução salina 0,9%); já no 7º dia de tratamento 
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com colagenase (controle positivo) e o creme nas três concentrações utilizadas, as feridas apresentaram 
diâmetros em torno de 0,1 e 0,2 mm, respectivamente. A análise histológica demonstrou os fenômenos 
inflamatórios e proliferativos da cicatrização nas feridas dos ratos. Dessa forma, o creme desenvolvido 
apresentou características físicoquímicas que sugerem sua estabilidade e seu estudo farmacológico 
evidenciou sua possível atividade cicatrizante, possibilitando o desenvolvimento posterior de 
fitomedicamentos para tratamento de doenças inflamatórias e cicatrização de feridas. 

   

Introdução

Dentro do cenário atual, o Brasil se destaca por conter a maior biodiversidade do planeta, com 

muitas espécies de plantas conhecidas e por movimentar anualmente milhões de dólares no comércio de 

fitoterápicos (OKAMOTO, 2010). Dentre as riquezas da flora brasileira, a Platonia insignus Mart , conhecida 

como bacurizeiro, uma planta de grande importância econômica para os estados da região Nordeste, é 

destaque principalmente no Piauí, dada sua multiplicidade de usos, como planta frutífera, com 

aproveitamento dos frutos; como planta madereira, para fabricação de móveis, ripas e estacas, além da 

extração do óleo das suas sementes (COSTA JUNIOR et al., 2011; NASCIMENTO; CARVALHO; MULLER, 

2007). 

Estudos fitoquímicos e farmacológicos  realizados com extratos e  compostos isolados da espécie  

P. insiginis  Mart. (bacuri) indicam que os compostos isolados ou extratos são fontes promissoras para a 

elaboração de  possíveis fitomedicamentos a partir dessa planta, bastante consumida no Nordeste do Brasil 

( SANTOS et al, 2013). 

Dessa forma, estudos recentes realizados com a planta Platonia insignus Mart, permitiram isolar a 

partir do extrato hexânico de suas sementes, o composto 1,3-diestearil-2-oleil-glicerol, um triglicerídeo 

também denominado TG1, que possui potencial cicatrizante. Esse composto foi utilizado como principio 

ativo, nas concentrações de 5, 10 e 15%, para o delineamento de uma formulação farmacêutica 

semissólida, na forma de um creme (COSTA JÚNIOR, 2011). 

Para a obtenção do sucesso terapêutico, a forma farmacêutica deve manter suas características 

físico-químicas ao longo do tempo de uso, requisito fundamental para apresentar-se estável, eficaz e 

segura. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo traçar as características físico-químicas de uma  

formulação cremosa contendo TG1 a partir dos seguintes parâmetros: características organolépticas, 

determinação do ph, densidade, resíduo seco, material volátil, determinação da espalhabilidade e da 

viscosidade. O creme foi também submetido ao teste de resistência à centrifugação. 

Dado as propriedades biológicas dos triglicerídeos isolados de P. insiginis Mart., notadamente a 

atividade cicatrizante,após a caracterização, buscou-se também testar possíveis atividades farmacológicas 

do creme contendo TG1 em diferentes concentrações.Portanto, o objetivo desse estudo foi também avaliar 

a atividade cicatrizante do creme formulado contendo TG1, em lesões cutâneas de ratos Wistar, através da 

análise macroscópica e histológica das feridas dos ratos. 

Material e Métodos

As emulsões desenvolvidas foram do tipo O/A, na forma farmacêutica de cremes, sendo escolhido 

um creme básico não-iônico. Para a incorporação do ativo TG1 à base creme, inicialmente foram pesados 

2,5 g, 5 g e 7,5 g de TG1, a fim de que se adquirissem as formulações nas concentrações de 5, 10 e 15%, e 

fossem acondicionadas em potes plásticos de 50 g cada. Após formulação os produtos foram submetidos à 

avaliação de parâmetros físico-químicos descritos a seguir. 
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Avaliação das características organolépticas 

Nesse estudo foram avaliados os parâmetros de aspecto e cor, através da visualização da amostra 

de creme e odor, através do olfato (BRASIL, 2007). 

Determinação do pH 

Para determinação do pH dos cremes, foi utilizado um pHgâmetro digital previamente calibrado com 

soluções tampão de acetato pH 4,0 e tampão fosfato pH 7,0. O pH foi verificado em triplicata para cada 

amostra correspondendo o resultado a média das três determinações. 

Determinação da densidade  

Utilizou-se uma proveta graduada. Inicialmente, pesou-se a mesma vazia e seu peso foi anotado 

(M0). A seguir, a proveta foi preenchida com água purificada (10 g) e seu peso foi tomado e anotado (M1). 

Posteriormente, a proveta foi preenchida com a amostra do creme (10 g), tendo seu peso verificado e 

anotado (M2). A partir destes dados foi calculada a densidade. 

Determinação do resíduo seco e material volátil 

 Foi pesada analiticamente 2 g da amostra em cadinhos previamente dessecados, e submetida à 

secagem por 3 h em estufa aquecida a 105 C, até atingir peso constante. A diferença entre a massa da 

amostra, antes e depois da secagem, revela a massa dos componentes da formulação que volatilizam ou 

não naquelas condições. O material remanescente é denominado resíduo seco (BRASIL, 2007). 

Determinação da espalhabilidade 

A determinação da espalhabilidade foi realizada de acordo com metodologia previamente descrita 

na literatura por Knorst (1991). No equipamento utilizado, uma placa molde circular, de vidro (diâmetro = 20 

cm; espessura = 0,2 cm). Foi colocada sobre uma placa-suporte de vidro (20 cm x 20 cm) posicionado 

sobre uma escala milimetrada. A amostra de 0,5 g do creme foi introduzida na placa molde  e sobre a 

amostra foi colocada uma placa de vidro de peso conhecido. Após um minuto, foi realizada a leitura dos 

diâmetros atingidos pela amostra, em duas posições opostas, com auxílio da escala do papel milimetrado. 

Determinação da viscosidade 

As viscosidades aparentes e relativas foram determinadas com o auxilio de Viscosímetro Rotacional 

do tipo Brookfield da marca Rheology Internacional, usando o “spindle 3”, em quatro velocidades (6, 12, 30 

e 60 rpm) o que permite medir eletronicamente a força de torção já convertida em viscosidade. Todas as 

análises foram realizadas em triplicata.  

Resistência à centrifugação 

Em tubo de ensaio para centrífuga, cônico, graduado, de 10 g de capacidade, foram pesados, em 

balança analítica, cerca de 5 g da amostra de creme, que foram submetidas a rotações crescentes de 980, 

1800 e 3000 rpm, em centrífuga, durante quinze minutos em cada rotação, à temperatura ambiente ( ISAAC 

et al, 2008). 

Avaliação da atividade cicatrizante 

Foram utilizados 50 ratos Wistar machos e fêmeas de idade adulta e peso corpóreo médio de 250 g 

± 50 g. Os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno apropriadas contendo maravalha 

esterilizada, ração e água ad libitum, em temperatura controlada 25 ± 1 ºC. O presente estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Experimentação com Animal da Universidade Federal do Piauí (078/2012).  

Os animais foram distribuídos aleatoriamente em 5 grupos, conforme o tratamento a ser realizado, 

totalizando 10 ratos por grupo. Foi realizada a epilação e tricotomia da região dorsal através da remoção 
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circular da pele de 4 mm de diâmetro com o auxílio de um punch  (instrumento dotado de uma superfície 

circular cortante) até expor a fáscia muscular dorsal. Os animais foram tratados com controle positivo( soro 

fisiológico), controle negativo( colagenase) e o creme nas 3 concentrações( 5, 10 e 15%), sendo realizado 

análise macroscópica, com medição do diâmetro das feridas e análise microscópica, através de estudos 

histopatológicos nos 7º, 14º e 21º dia de tratamento. 

Resultados e Discussão

As formulações obtidas consistem em emulsões O/A, na forma de creme, contendo na fase oleosa 

agentes emulsificantes não iônicos que proporcionam consistência à formulação.  Portanto, uma das 

principais razões para o uso de tensoativos não-iônicos em produtos para a pele é sua bem documentada 

segurança, em especial sua excelente tolerância pela pele e pelos olhos. 

O aspecto de um fitocosmético, em relação à homogeneidade e coloração do produto, é importante 

do ponto de vista comercial, uma vez que pode influenciar a compra, por parte do consumidor, que não se 

sente atraído pela aparência do produto (ISAAC et al, 2008). Dessa forma, conforme mostra a Tabela 2, a 

formulação proposta teve aspecto homogêneo, não apresentando separação de fases visível. 

Tabela 2 - Descrição das características organolépticas do creme contendo TG1 nas concentrações 5, 10 e 

15%. 

Parâmetros Organolépticos Descrição 

Aspecto Homogêneo 

Cor Branco a amarelado 

Odor Característico a cremes do tipo não iônico 

 

 Os ensaios de pH, densidade, resíduo seco e o material volátil tiveram seus resultados descritos a 

partir do cálculo da média da triplicata, conforme exposto na Tabela 3. 

Tabela 3 – Descrição dos parâmetros físico-químicos do creme contendo TG1 nas concentrações 5, 10 e 

15%. 

 

Ensaios Resultados 

 Creme 5% Creme 10% Creme 15% 

pH 3,68 3,21 3,57 

Densidade 1,048 g/mL 1,141 g/ ml 1,25 g/ ml 

Resíduo seco 18,7% 17,6% 17,4% 

Material volátil 81,30% 82,40% 82,60% 

 

Os resultados encontrados denotam um comportamento semelhante de espalhababilidade para as 

amostras do creme contendo TG1 nas concentrações 5, 10 e 15%, visto que as mesmas não foram 

submetidas a algum tipo de estresse. Alterações em relação ao grau de espalhabilidade, podem ocorrer 

pela perda de água ou por variações de temperatura a que são submetidas as formulações (FRIEDRICH et 

al., 2007). Também houve ausência de grandes alterações na viscosidade do creme contendo TG1, nas 

concentrações estudadas. 
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A análise macroscópica das lesões dos ratos tratados com soro fisiológico (controle negativo), 

colagenase (controle positivo) e o creme nas três concentrações utilizadas, permitiu perceber uma evolução 

da reparação tecidual. Os grupos tratados com colagenase e o creme na concentração de 5% não 

demonstraram edema ou hemorragia na lesão. Já os grupos tratados com soro fisiológico e o creme nas 

concentrações de 10 e 15%, apresentaram edema e presença de secreção purulenta, no 7º dia de 

tratamento. Após a administração durante a primeira semana, houve formação de crosta de coloração 

marrom, na maioria dos grupos. Não foi evidenciada a presença de tecido de granulação visível, durante o 

período de avaliação do trabalho.  

 

Ilustração 2- Diâmetro das lesões cutâneas nos animais no 7º, 14º e 21º dia de tratamentos com creme 

contendo TG1. 
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A monitorização dos atributos histológicos, a identificação dos elementos celulares e do teor de 

produção de colágeno são parâmetros usualmente utilizados para estudos de cicatrização de feridas 

(RAWAT et al, 2012). Dessa forma, a análise histológica dos grupos tratados com o creme de TG1, permitiu 

perceber efetiva cicatrização das lesões cutâneas em ratos. 

Conclusão

A caracterização físico-química do creme demonstrou os resultados esperados para formulações 

fitocosméticas. Os ensaios organolépticos evidenciaram um creme homogêneo, de cor branca a amarelado, 

e odor característico a cremes do tipo não iônico. O teste de resistência à centrífuga, não demonstrou 

separação de fases, o que pode ser indicativo de uma estabilidade inicial da formulação e sugere que o 

creme não necessita de reformulação, para ser submetido aos testes de estabilidade. 

 O tratamento com creme contendo TG1 nas três concentrações utilizadas demonstrou eficácia na 

cicatrização de feridas, evidenciada pela análise macroscópica e microscópica das lesões em ratos Wistar. 

A análise do diâmetro das feridas mostrou retração da ferida, com redução do diâmetro das mesmas, já no 

7º dia de tratamento, quando comparadas com o controle negativo. 

 Dessa forma, o presente estudo evidenciou uma possível atividade cicatrizante do creme contendo 

TG1, o que possibilita o desenvolvimento posterior de fitomedicamentos para tratamento de doenças 

inflamatórias e em processos patológicos que são necessários a cicatrização. 
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Resumo 
 

 
O estragol é um dos principal componentes do óleo essencial de Croton zehntneri ( OECz). Na literatura já 
foram relatadas algumas atividades para este constituinte como anti-inflamatória, antioxidante dentre outras, 
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o que confere a esse composto uma possível utilização como fármaco. Desta forma o presente trabalho 
teve como objetivo isolar e caracterizar o estragol (EST),obtido a partir do OECz, bem como investigar seu 
potencial antioxidante, seus efeitos toxicológicos em camundongos e avaliar sua atividade antimicrobiana. 
 

 

Introdução 
 

Croton zehntneri é uma planta subarbustiva e caducifólia, nativa do Nordeste brasileiro que pertence 

à família das Euforbiáceas e ao gênero Cróton (segundo maior gênero da família Euphorbiaceae) 

(BATATINHA et al,1995), o qual é muito importante na flora nordestina pela larga ocorrência e dispersão 
 
nos cerrados e matas dos tabuleiros litorâneos, matas pluviais e, principalmente, na caatinga do Nordeste. 
 

Conhecido popularmente como “canela de cunhã”, “canelinha” ou ‘“canela brava”, é utilizado na 

forma de chás e infusões para tratar distúrbios digestivos e transtornos psicossociais. Por apresentar um 

forte e agradável odor de anis, o extrato de seus galhos e folhas é utilizado como aromatizante e 

elducorante de doces e aguardente de cana (CRAVEIRO et al., 1981; LEAL-CARDODOSO e 

FONTENELES, 1999 ). Apresenta óleos essenciais e constituintes ativos como terpenóides, flavonóides e 

alcalóides sendo com frequência utilizado na medicina popular possuindo propriedades terapêuticas 

comprovadas. 
 

O óleo essencial do Cróton zehntneri (OECz) apresenta como principais constituintes os derivados 
 
de fenilpropanos; anetol (principalmente o trans-anetol), estragol e eugenol, também presentes com 

bastante frequência nos óleos essenciais de outras plantas (CRAVEIRO et al., 1978; CRAVEIRO et 

al.,1981). Foi verificado que o teor desses constituintes varia de acordo com a localidade onde a planta é 

coletada (CRAVEIRO et al., 1981). Desta forma, o Cróton zehntneri foi classificado em três quimiotipos: 
 
quimiotipo anetol, aquele que contém um considerável percentual de anetol, embora não seja o principal 

constituinte (anetol 28% e estragol 75% do peso do óleo); quimiotipo eugenol (eugenol 68,5% do peso do 

óleo) e estragol (estragol 80% do peso do óleo) onde o teor de anetol é muito baixo. 

 
Os óleos essenciais, presentes em diversas partes das plantas e produzidos através de seu 

metabolismo, vêm apresentando alto potencial farmacológico, além de serem de fácil extração e 

economicamente viável. As atividades biológicas desses óleos se devem à ação isolada e/ou conjunta de 

seus constituintes químicos. Para o estragol já foram descritas atividades biológicas, tais como 

antimicrobiana, antiinflamatória, antioxidante dentre outras, o que confere a esse constituinte uma possível 

utilização como fármaco. Acrescenta-se a esta importância, a similaridade da molécula de estragol à 

molécula de eugenol, que vem sendo utilizado como molécula de partida para a síntese de novos fármacos. 
 

O estragol caracteriza-se por ser um éter monoterpenóide, designado 4-2-(propenil)metoxibenzeno. 

Possui alguns sinônimos como: metil-chavicol, p-alilanisol, chavicol metiléter, 4-metoxialilbenzeno (DE 

VINZENCI et al., 2000) . Considerando suas propriedades físico-químicas, é uma substância que se 

apresenta líquida a temperatura ambiente, de aspecto oleoso, incolor ou levemente amarelado. Não é muito 

estável principalmente quando exposto ao ar, umidade, luz, calor e metal (SIMÕES et al.,1999). 
 

O metil-chavicol possui ação depressora fugaz sobre o Sistema Nervoso Central, com alterações de 

alguns reflexos comportamentais; discreta potencialização do tempo de repouso promovido pelo 

pentobarbital além dos efeitos anestésico, miorrelaxante (DALLMEIR; CARLINI,1981; ALBUQUERQUE; 

SORENSON; LEAL-CARDO, 1981). O presente trabalho objetiva avaliar a toxicidade aguda do estragol, 

bem como determinar o seu potencial antimicrobiano e citotóxico. 
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Material e Métodos 

 
 
Extração do óleo essencial 
 

Foi extraído OECz das folhas frescas (cerca de 300 g) obtido por hidrodestilação, utilizando 

aparelho tipo Clevenger®. O rendimento do óleo foi de cerca de 2%. A análise por CG-EM permitiu a 

identificação de 100% dos constituintes integrados. 
 
Animais 
 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus) da linhagem Swiss, albinos, machos, pesando entre 

25 a 30 g, com aproximadamente 2 meses de idade, provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências 

Agrárias - CCA da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 
 

Os animais foram mantidos sob condições monitoradas de temperatura equivalente a 25 ± 1
◦
C, com 

livre acesso a ração tipo pellets (Purina®) e água, mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo a fase 

clara de 6h00 às 18h00. Todos os experimentos propostos foram previamente submetidos à avaliação do 

Comitê de Ética em Experimentação com Animais da UFPI. 
 
Administração das Drogas 
 

As substâncias selecionadas para o estudo serão administradas por via oral nas seguintes 

concentrações 3, 4 e 5 g/kg. A preparação da solução de uso manterá proporção de 1:1 (estragol : Tween 
 
80) Nos experimentos de “toxicidade aguda”, todos os animais serão observados diariamente durante 14 

dias e será registrado o número de animais mortos dia/dia, para avaliação de eventuais efeitos de 

toxicidade aguda. 

 
Toxicidade aguda 

 
 

Para a determinação da toxicidade aguda do estragol foram utilizados camundongos separados em 

grupos de 12 animais por tratamento, mantidos em jejum prévio de 12 h antes dos ensaios. Neste 

experimento será avaliado o “Screening Hipocrático”, conforme metodologia descrita por Malone & 

Robichaud (1962). 
 

Triagem antimicrobiana 
 

A atividade antimicrobiana do estragol foi avaliada pelo método de difusão em disco (BAUER et al., 

1996) contra 18 patógenos usando ciprofloxacina (CFN) e fluconazol (FCN) (Praça Pharmaceuticals Ltd., 

Dhaka, Bangladesh), como controles positivos de inibição para bactérias e fungos, respectivamente. Três 

concentrações consecutivas (5, 25 e 50 μg/disco) de estragol e uma concentração única (30 μg /disco) 

para ambos os controles foram aplicados no disco de 5 mm de papel estéril. Os resultados foram 

visualizados pela presença ou ausência de zona de inibição. A zona de inibição (mm) foi então medida. 

Os testes foram realizados em triplicata. 

 
Resultados e Discussão 

 
O rendimento do óleo foi de cerca de 2%. A análise por CG-EM permitiu a identificação de 100% 

dos constituintes integrados. Os principais componentes identificados foram: eucaliptol, estragol 
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(constituintes majoritário), espatulenol. 
 

O estragol não alterou de forma significativa a massa corpórea dos animais. Durante o tratamento, 

foram observados sinais clínicos de toxicidade com o número significativo de morte nas doses testadas. 

Não houve alteração no consumo de água e ração dos animais. Os resultados mostram que a 

administração oral, do estragol, de forma geral, produziu efeitos tóxicos no comportamento de 

camundongos Swiss adultos, uma vez que durante o tratamento, houve sinal clínico visível de toxicidade 

comportamental. Após o tratamento com estragol foi observada a presença de ataxia, bem como foi 

verificado a presença de alterações na resposta ao toque e ambulação. Além disso, a atividade geral dos 

camundongos foi alterada, sintomas estes que desapareceram após 24 horas da administração (Tabela 1). 
 
O ensaio para determinação do grau de toxicidade aguda, bem como a investigação da dose letal 50% 

(DL50), revelou o valor de aproximadamente 4,47 kg
-1

 e 5 kg
-1

 para camundongos machos e fêmeas 

respectivamente, tratados com estragol por via oral e observados durante 14 dias . 

 

Tabela 1. Efeitos de administração de dose simples de estragol por via oral em camundongos  
        

 

Dose de ES Camundongos   Efeitos 
 

        
 

   n/dose L/T Tempo de  Sintomas de toxicidade 
 

     mortalidade   
 

        

     (h)   
 

        
 

5mg/kg 12 10/12 >0,5 e <24  Ataxia, hiperventilação, 
 

       sedação e piloereção 
 

      
 

        
 

4mg/kg 12 10/12 >24 e <72  Ataxia, Sedação, 
 

       hipervetilação  

        

        
 

3mg/kg 12 9/12 >24 e <96 Ataxia, sedação,  
 

    hiperventilação  
 

      

      

      
  

ES = Estragol; n/dose= número de animais por dose; L/T= Letalidade por número de animais 
tratados 

 
 
 

As atividades antibacterianas e antifúngicas da estragol foram avaliados pelo método de difusão 

em disco em quatro bactérias Gram-positivas e sete bactérias Gram-negativas patogênicas e sete fungos 

usando ciprofloxacina e fluconazol como padrões para bactérias e fungos, respectivamente. A dosagem de 
 
50 μg/ disco mostrou um amplo espectro de atividade durante os testes de sensibilidade antibacterianos e 

antifúngicos, em comparação com a ciprofloxacina e fluconazol respectivamente ( Tabela 2). 

 
Tabela 2: Sensibilidade antimicrobiana do estragol 

 
 

 

Microrganismos testados Diâmetro da zona de inibição   

 (mm)    
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 Estragol por disco  Padrão/disco 
    (30 μg) 
 (5 μg) (25 μg) (50 μg)  
     

Bactérias Gram-positiva    Ciprofloxacina 

Bacillus subtilis Ni 13.33 ± 0.42 14.81 ± 0.65 18.01 ± 0.12 

Bacillus megaterium Ni 12.31 ± 0.62 15.25 ± 0.37 19.67 ± 0.33 

Bacillus cereus Ni Ni 13.43 ± 0.57 18.21 ± 0.49 

Staphylococcus aureus Ni 12.65 ± 0.25 14.53 ± 0.25 19.77 ± 0.44 

Bactérias Gram-negativa     

Pseudomonas aeruginosa Ni Ni Ni 17.33 ± 0.63 

Escherichia coli Ni Ni Ni 16.91 ± 0.25 

Shigella dysenteriae Ni Ni Ni 17.67 ± 0.37 

Shigella sonnei Ni Ni 14.53 ± 0.21 19.17 ± 0.17 

Salmonella typhi Ni Ni Ni 16.71 ± 0.42 

Vibrio cholerae Ni Ni 12.12 ± 0.42 18.41 ± 0.32 

Salmonella paratyphi Ni 12.35 ± 0.85 14.53 ± 0.37 18.25 ± 0.17 

Fungo    Fluconazol 

Aspergillus niger Ni Ni Ni 17.37 ± 0.37 

Blastomyces dermatitidis Ni Ni 13.09 ± 0.42 17.01 ± 0.32 

Candida albicans Ni Ni 13.12 ± 0.63 17.97 ± 0.69 

Pityrosporum ovale Ni Ni 13.27 ± 0.17 18.93 ± 0.37 

Trichophyton sp. Ni Ni Ni 17.43 ± 0.21 

Microsporum sp. Ni Ni 15.76 ± 0.21 18.10 ± 0.53 

Cryptococcus neoformans Ni 13.65 ± 0.35 14.33 ± 0.47 16.25 ± 0.47 
 
 
O diâmetro da zona de inibição é expressa como média ± E.P.M. (n = 3), zona de diâmetro inferior a 8 mm 
foi considerado inativo; Ni: Sem inibição. 
 
 
 

Conclusão 
 
 

A análise do óleo essencial de C. zehntneri por CG-EM indicou mono- e sesquiterpenos como 

constituintes majoritários. Dentre estes, eucaliptol, estragol e espatulenol foram os principais componentes 

encontrados, e o estragol como componente majoritário apresentando uma abundância relativa de 84,7%. 

Na análise toxicologica, foi verificado que o estragol apresentou possivel efeito toxico, necessitando-se de 

testes histológicos para melhor confirmação. O estragol apresentou resultados promissores contra as 
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linhagens patogênicas testadas, podendo este monoterpeno subsidiar novos antimicrobianos. 
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Resumo

O composto Garcinielliptona FC (GFC) foi isolado a partir do extrato hexânico das sementes da espécie 

Platonia insignis Mart, conhecida popularmente como “bacuri” pertencente à família Clusiaceae. Esse 
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estudo visa à caracterização comportamental através da coordenação motora em animais (roedores) após 

administração com GFC, por meio do dispositivo Rota rod. Foram utilizados ratos Wistar adultos, machos e 

fêmeas, com peso médio de 250 ± 5 g. Os protocolos experimentais e procedimentos foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal do Piauí (nº 072/2012). Os animais 

(n=10/grupo), para as doses investigadas, foram tratados por via oral (v.o) com a GFC na dose de 25, 50 e 

75 mg/kg de peso corpóreo e ao grupo controle foi administrado solução salina. No estudo estatístico os 

valores foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). No teste com o aparelho Rota rod 

não houve nenhuma diferença significativa após a administração da GFC (GFC 25, 50 e 75 mg/kg, v.o.), em 

comparação com o grupo controle (p<0,05). Diante do exposto é possível admitir que a GFC, nas doses 

aqui utilizadas, não causa incoordenação motora em ratos Wistar.  

 

Introdução

O teste de Rota rod representa junto com o teste Campo Aberto a principal abordagem na 

caracterização fenotípica motora em modelos animais (BROOKS & DUNNETT, 2009). Apesar de bastante 

antigo, desde a criação há mais de 50 anos (DUNHAM & MIYA, 1975), sua evolução corresponde ao 

próprio progresso da experimentação animal, desde suas formas anteriormente manuais e mecanicamente 

comandadas pelo experimentador até as formas mais modernas em que múltiplos animais podem ser 

testados simultaneamente, de forma automática, registrada eletronicamente e passível de programação em 

diversas sessões, variando parâmetros físicos do teste.  

Atualmente existe um grande número de plantas medicinais cujo potencial terapêutico tem sido 

estudado em uma variedade de modelos animais, e cujos mecanismos de ação tem sido investigados 

através de ensaios neuroquímicos. Estes estudos têm fornecido informações úteis para o desenvolvimento 

de novas farmacoterapias a partir dessas plantas para o tratamento dos distúrbios neurológicos. 

Dentre essas plantas, está a espécie Platonia insignis conhecida popularmente como “bacuri” 

pertencente à família Clusiaceae, da qual a partir do extrato hexânico de suas sementes foi isolado o 

composto Garcinielliptona FC (GFC). Algumas plantas dessa família têm as suas propriedades 

farmacológicas associados com a presença de xantona e derivados policíclicos acilforoglucinol 

poIiprenilado, que têm propriedades antioxidantes e atividades anticancerígenas (COSTA JUNIOR, 2012).  

O presente estudo realizou a caracterização comportamental por meio da coordenação motora 

(CM) em ratos (Wistar) após administração com GFC, utilizando o dispositivo Rota rod. 

Material e Métodos

Animais 

Foram utilizados, por experimento, ratos da linhagem Wistar machos e fêmeas com 2 meses de 

idade e com peso variando entre 245 a 255 g, provenientes do Biotério Central do Centro de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal do Piauí. Os animais receberam água e dieta (Purina
®
) ad libitum e foram 

mantidos sob condições controladas de iluminação (ciclo 12 h claro/escuro) e temperatura (25 ± 2 °C). O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação com Animais da Universidade Federal do 

Piauí (nº 072/2012). 

 

Obtenção da Garcinielliptona FC 
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A GFC substância isolada do extrato hexânico das sementes de P. insignis, é uma benzofenona 

poliprenilada, correspondendo a um acilfloroglucinol poliprenilado que apresenta um núcleo benzofenônico 

(difenilmetanona) substituído por grupo(s) isoprenila(s) (3-metil-2-butenila) e 2-isopropenil-hex-5-enila. 

Apresenta um padrão de oxigenação tríplice em um dos anéis aromáticos do cerne difenilmetanona 

acompanhada por uma ciclização intramolecular adicional, a qual origina um sistema bicíclico de nove 

átomos de carbono. Esse composto denomina-se Garcinielliptona FC [C38H50O6, (8,8-dimetil-1-(3,4-

dihidroxibenzoil)-2-hidróxi-3,5-di (,-dimetilalil)-7-(2-isopropenil-5-enil)-7α-trans-ciclo[3.3.1]nona-2-en-4,9-

diona], obtido por meio de isolamento químico. 

 

Tratamento com drogas 

GFC foi emulsificado com Tween 80 0,05% (Sigma-EUA) e dissolvido em solução salina 0,9%. Os 

animais foram tratados com a substância experimental nas doses 25, 50 e 75 mg/kg, via oral (v.o), 30 

minutos antes dos experimentos. O grupo controle recebeu veículo (Tween 80 0,05% com salina 0,9%) em 

um volume constante de 10 mL/kg, administrado pela mesma via dos grupos tratados. Diazepam (DZP) 2 

mg/kg (União Química/Brasil) e flumazenil (FLU) 25 mg/kg (União Química/Brasil), utilizados como padrões, 

foram administrados via intraperitoneal após a dissolução em água destilada. 

 

Teste do Rota rod 

Este método permite avaliar a especificidade da ação nociceptiva de fármacos, verificando se estas 

promovem incoordenação motora dos animais, seja por sedação e/ou por relaxamento muscular 

(ROSLAND, et al., 1990). Os animais foram colocados, 30 minutos após o tratamento, na barra giratória do 

aparelho e foi feita a avaliação do número de quedas e o tempo de permanência na mesma. O tempo 

máximo de permanência permitido no Rota rod foi de 1 minuto (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Equipamento Rota rod 

Fonte: arquivo pessoal 
 

Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os dados obtidos 

foram avaliados por meio da análise de variância (ANOVA) seguida do teste t-Student-Neuman-Keuls como 

post hoc teste. Os grupos experimentais foram comparados com o grupo veículo. As diferenças foram 

consideradas estatisticamente significativas quando p<0,05. 
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Resultados e Discussão

Teste do Rota rod 

Não houve nenhuma diferença significativa após a administração da GFC (25, 50 e 75 mg/kg, v.o.), 

em comparação com o controle (Tabela 1). O diazepam (2 mg/kg, i.p.), diminuíram significamente o tempo 

de permanência dos animais sobre a barra giratória e aumentaram o número de quedas (p<0,05). 

Flumazenil foi utilizado para avaliar o possível mecanismo de ação do efeito da GFC sobre o relaxamento 

muscular. Neste teste o comportamento dos animais foi semelhante ao do controle, indicando que o efeito 

relaxante muscular apresentado pela GFC pode envolver a participação direta dos receptores 

benzodiazepínicos. Além disso, foi verificado que o efeito sobre o relaxamento muscular induzido por GFC 

foi semelhante ao diazepam (controle positivo) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Efeitos do GFC em ratos no teste do Rotarod. 

GRUPOS Nº DE QUEDAS TEMPO DE 

PERMANÃNCIA (s) 

Veículo 1,34 ± 0,03 175,4 ± 0,97 

DZP 2 2,48 ± 0,05 169,2 ± 1,18 

GFC 25 1,42 ± 0,05
b
 177,0 ± 1,39

b
 

GFC 50 1,45 ± 0,07
b
 179,0 ± 0,61

b
 

GFC 75 1,67 ± 0,16
b
 171,0 ± 0,59

 b
 

FLU 25 1,59 ± 0,05 178,4 ± 0,78 

Legenda: Os valores representam a média ± E.P.M. do número de quedas e tempo de permanência sobre a barra 

giratória dos ratos usados nos experimentos (n=10 por grupo) utilizados nos experimentos. 
a
p<0,05, quando 

comparados ao grupo controle (ANOVA e teste t-Student–Newman–Keuls como post hoc teste). GFC = Garcinielliptona 
FC; DZP = diazepam. 

 

No teste do Rota rod, o tratamento dos animais com a GFC não modificou significavativamente o 

número de quedas, nem o tempo de permanência dos ratos no Rota rod, em relação ao grupo controle, 

excluindo as influências motoras, ou seja, a GFC não causa incoordenação motora em doses capazes de 

promover uma ação depressora central sugestiva de efeito ansiolítico. 

Agentes sedativos e ansiolíticos como os benzodiazepínicos, potencializam a ação do ácido γ-

aminobutírico (GABA) sobre os receptores GABAA. Os benzodiazepínicos têm afinidade para o subtipo 

GABAA, que é o maior sistema de inibição neuronal no SNC.  Estes compostos atuam sobre esses 

receptores aumentando o efeito inibitório do GABA e exercem atividade depressora sobre o SNC (LILLY; 

TIETZE, 2000). 

 

Conclusão

Diante do exposto é possível admitir que a GFC, nas doses aqui utilizadas, não causa 

incoordenação motora em doses capazes de promover uma ação depressora central sugestiva de efeito 

ansiolítico.  
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Resumo

O acetato de carvacrolila é um éster monoterpênico, derivado do carvacrol. O objetivo do presente estudo 

foi investigar a toxicidade aguda em camundongos tratados com acetato de carvacrila. Foram utilizados 

camundongos Swiss de ambos os sexos pesando entre 25-30 g e separados 12 grupos de 5 animais 

pareados por peso e tamanho. O acetato de carvacrila, suspenso assepticamente em 0,05% de Tween 80, 

dissolvido em 0,9% de solução salina (veículo) e administrado em única dose via oral (v.o) e intraperitoneal 

(i.p) (0, 1000, 2000 mg/kg). Os protocolos experimentais e procedimentos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Experimentação Animal da Universidade Federal do Piauí. As manifestações comportamentais de 

toxicidade, como hipoatividade e astenia, foram evidenciadas apenas em animais tratados com a dose de 

2.000 mg/kg. Não houveram alterações significativas nos dados fisiológicos dos animais. O estudo de 

toxicidade aguda indicou que o tratamento com acetato de carvacrila por via oral, nas doses selecionadas, 

foi bem tolerado em todos os animais em teste, sugerindo sua segurança para posteriores investigações. 

Introdução

As plantas medicinais são as principais fontes naturais usadas na medicina humana, sua vasta 

utilização está associada com a redução da carga de doença global (AKPANABIATU et al., 2013). Em 

adição, a concepção errônea de que compostos bioativos derivados de plantas são inócuos, contribui de 

forma significativa com essa ampla utilização na medicina tradicional.  

O desenho de drogas e desenvolvimento de fármacos a partir de plantas medicinais tem aumentado 

substancialmente a cada ano. A identificação de novas moléculas com propriedades farmacológicas e 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fjournal%2F1478-6419_Natural_Product_Research&ei=2B8pUpeGAoSC8gTGxIDIAw&usg=AFQjCNEi440vqCj-fC38X6Yhn4dlQWzquQ&sig2=-9tpvdl2cTKkqjI1mh7EGg&bvm=bv.51773540,d.eWU
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mínimos efeitos tóxicos tem sido um desafio contínuo para a indústria farmacêutica. Nesse contexto, a 

investigação toxicológica pré-clínica contribui para identificação de drogas mais promissoras, tendo visto 

que os resultados destes estudos na descoberta, permitem a exclusão do candidato antes do consumo de 

recursos no desenvolvimento (BASS et al., 2009; MARQUES et al., 2013).  

É sabido que os monoterpenos e derivados sintéticos possuem várias atividades farmacológicas 

(ALMEIDA et al., 2012; HUO et al., 2013; SOUZA et al., 2013). Nessa perspectiva, o acetato de carvacrila é 

um ester monoterpênico, derivado do carvacrol, que possui comprovada atividade anti-helmíntica e 

ansiolítica (MORAES et al., 2013; PIRES et al., 2013).  Assim, o objetivo do estudo foi avaliar toxicidade 

aguda, bem como determinar a Dose Letal 50% (DL50) camundongos tratados por via oral e intraperitoneal 

com acetato de carvacrila. 

Material e Métodos

Drogas e dosagens 

O AC foi preparado em nosso laboratório como previamente descrito (PIRES et al., 2013). Ele foi 

dissolvido em 0,05% de Tween 80 (Sigma Chem. Co., St. Louis, MO, EUA), dissolvido em 0,9% de solução 

salina (veículo) e administrado por via oral e intraperitoneal nas doses de 1000 e 2000 mg/kg. Os controles 

receberam veículo com o mesmo volume (10 ml/kg) e através da mesma via que os outros grupos tratados. 

Animais  

Foram utilizados camundongos Swiss de ambos os sexos pesando entre 25-30 g. Todos os animais 

foram mantidos a uma temperatura controlada (26 ± 1 °C) e um ciclo de 12 h claro/escuro. Os animais 

tiveram livre acesso à água e comida. Todos os testes comportamentais foram realizados 60 minutos após 

as administrações, em salas silenciosas nas mesmas condições referidas acima e isoladas de ruídos 

externos. Todos os grupos foram tratados de forma aguda com doses únicas por um período de 14 dias. 

Todos os experimentos foram realizados de acordo com o Guia para o Cuidado e Uso de Animais 

de Laboratório, do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Washington DC, 1985. O projeto 

foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética da Animal, da Universidade Federal do Piauí (CEEA/UFPI # 

013/2011). 

Estudo da toxicidade aguda em camundongos 

Camundongos Swiss (25-30 g) de ambos os sexos foram divididos em 12 grupos de 5 animais 

pareados por peso e tamanho. Estes animais foram alojados cinco camundongos por sexo/via/gaiola em um 

local bem ventilado com 12 h ciclo de dia e de noite as condições de luz e temperatura mantida em torno de 

26 ± 1 °C. Todos os animais tiveram livre acesso à água da torneira e do mesmo tipo de alimento durante 

todo o experimento. O acetato de carvacrila, suspenso assepticamente em 0,05% de Tween 80, dissolvido 

em 0,9% de solução salina (veículo) e administrado em única dose via oral (v.o) e intraperitoneal (i.p) (0, 

1000, 2000 mg/kg). O comportamento geral dos camundongos foi monitorizado continuamente durante 1 

hora após a dosagem, periodicamente, durante as primeiras 24 h (com especial atenção durante as 

primeiras 3 h) (LITCHFIELD; WILCOXON, 1949), e, em seguida, diariamente a partir daí, para um total de 

14 dias. As alterações nas atividades normais dos camundongos e os seus pesos foram monitorizados, bem 

como o tempo em que os sinais de toxicidade ou de morte apareceram. Para via intraperitoneal, a DL50 foi 

determinada (HAMILTON et al., 1977). 

Os estudos de toxicidade aguda foram realizados de acordo com o Guia para a Condução de 

Estudos Não Clínicos de Toxicologia e Segurança Farmacológica necessários ao Desenvolvimento de 



 
 

156 
 

Medicamentos, da Gerência de Avaliação de Segurança e Eficácia da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária, Brasília-DF, 2013. 

Análise dos dados fisiológicos e macroscópica dos órgãos 

Foram observados e registrados, diariamente, dados fisiológicos (peso, consumo de água, consumo 

de ração, produção de excretas). Após o 14º dia, sucedida à eutanásia, foi feita avaliação macroscópica 

órgãos, além da pesagem do baço, coração, fígado, pulmões e rins. 

Análise estatística 

Os resultados foram expressos como média ± E.P.M e analisados com análise de variância 

(ANOVA), seguida pelo teste t-Student-Newman-Keuls como post hoc teste (p<0,05). 

Resultados e Discussão

Apesar de verificado sintomas de toxicidade para dose de 2.000 mg/kg, não houveram mortes após 

administração oral de doses únicas de acetato de carvacrila. No entanto, a mortalidade e a toxicidade aguda 

foram evidenciadas após administração intraperitoneal, na qual, a dose de 2.000 mg/kg produziu efeitos 

adversos que persistiram até a morte. Para via intraperitoneal, a dose de 1.000 mg/kg correspondeu ao 

nível de efeito adverso não observado (NOAEL) e para oral, a dose de 2.000 mg/kg correspondeu ao nível 

de efeito adverso não observado (ALEXEEFF et al., 2002). As manifestações comportamentais de 

toxicidade foram hipoatividade e astenia (Tabela 1). A toxicidade aguda (DL50) calculada da administração 

intraperitoneal em camundongos foi 1,54 g/kg. A substância em estudo apresentou significativa segurança 

pré-clínica, quando comparamos com o seu precursor carvacrol (DL50 = 73.30 mg/kg) (ANDERSEN, 2006). 

Tabela 1. Efeitos do acetato de carvacrila em camundongos após administração aguda. 

Via Dose 
(g/kg) 

Sexo M/T Latência para Mortalidade 
(min) 

Sintomas de Toxicidade 

Oral AC0 M 0/5 − Nenhum 
  F 0/5 − Nenhum 
 AC1 M 0/5 − Nenhum 
  F 0/5 − Nenhum 
 AC2 M 0/5 − Hipoatividade 
  F 0/5 − Hipoatividade 
Intraperitoneal AC0 M 0/5 − Nenhum 
  F 0/5 − Nenhum 
 AC1 M 0/5 − Nenhum 
  F 0/5 − Nenhum 
 AC2 M 4/5 >30, 60< Hipoatividade, Astenia. 
  F 4/5 >30, 60< Hipoatividade, Astenia. 

O acetato de carvacrila, suspenso assepticamente em 0,05% de Tween 80, dissolvido em 0,9% de solução salina 
(veículo), foi administrado em doses únicas orais e intraperitoneais para grupos de 5 camundongos. Todos animais 
foram cuidadosamente analisados quanto aos sintomas de toxicidade (mudanças de comportamento e mortalidade) 
para 14 dias. Controle (AC0), 1.000 mg/kg (AC1), 2.000 mg/kg (AC2). Machos (M), Fêmeas (F). Mortes (M), Tratados (T).  

 
O peso corporal do grupo controle e tratados com acetato de carvacrila estão apresentados na 

Figura 1. Na dose de 1 e 2.000 mg/kg o acetato de carvacrila, administrado oralmente, não produziu 

alterações significativas no peso dos camundongos machos e fêmeas. Em contraposição, as respectivas 

doses quando administradas por via intraperitoneal em machos, conseguiram reduzir significativamente o 

peso dos machos nos dias 7º e 14º. Já para as fêmeas tratadas pela mesma via de administração, não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes, dos pesos corporais médios dos grupos em 

tratamento em comparação com o grupo controle. 
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Figura 1. Médias do peso corporal de camundongos tratados com acetato de carvacrila (
a
p<0,05 versus o controle). ( ) 

Controle, ( ) 1.000 mg/kg, ( ) 2.000 mg/kg. Painel (A): Machos tratados por via oral; Painel (B): Fêmeas tratadas por 
via oral; Painel (C): Machos tratados por via intraperitoneal; Painel (D): Fêmeas tratadas por via intraperitoneal. Os 
dados estão expressos como Média ± E.P.M e análise estatística foi realizada utilizando o teste t de Student.  

A análise do peso médio dos órgãos de camundongos tratados com acetato de carvacrila em todas 

das doses não apresentaram alterações significativas no peso dos órgãos analisados.

Quanto aos parâmetros consumo de água, consumo de ração e produção de excretas, não foram 

identificadas alterações significativas dos grupos tratados em relação ao controle. 

Conclusão

A toxicidade aguda (DL50) calculada da administração intraperitoneal em camundongos foi 1,54 

g/kg. Os resultados preliminares desta investigação demonstram um possível segurança pré-clínica do 

acetato de carvacrila nas doses administradas. Entretanto, são necessárias avaliações sobre alterações 

comportamentais e exames bioquímicos e histológicos para melhor confirmação. 
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Resumo

O câncer de mama constitui, mundialmente, uma das causas de morte mais relevantes entre mulheres. 

Como modalidade de tratamento, a quimioterapia é utilizada por, aproximadamente, metade dos pacientes 

oncológicos, tendo como finalidade a indução de apoptose. O presente estudo objetivou avaliar as 

anormalidades nucleares indicativas de apoptose em pacientes com câncer de mama submetidos à 

quimioterapia. 30 pacientes atendidos, no ano de 2012, na Clínica Oncológica do Hospital São Marcos, 

foram submetidos à quimioterapia. 30 indivíduos sadios constituíram o controle. Foram realizadas 3 coletas: 

no momento do diagnóstico; durante a quimioterapia e após tratamento. A avaliação das anormalidades 

nucleares foram realizadas com o Teste de Micronúcleos ex vivo. Esta pesquisa recebeu aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNINOVAFAPI (Nº 0406.0.043.000-11). Diferenças 

significantes (P<0,05) foram observadas nos hábitos de vida dos pacientes como alcoolismo e tabagismo 

comparados ao controle. Em relação as anormalidades nucleares, foram evidenciados aumento de morte 

celular em epitélio bucal pela elevação (P<0,0001) da frequência de células cariorréticas durante e após 

quimioterapia, em relação ao diagnóstico e controle. Células picnóticas também apresentaram aumento 

(P<0,0001) em todas as etapas de tratamento. Além disso, foram observados aumento (P<0,05 e P<0,01) 

de células cariolíticas em pacientes no diagnóstico e após quimioterapia em relação ao controle. Estes 

resultados sugerem que os danos genéticos durante o tratamento quimioterápico, bem como no estado 

patológico (antes da quimioterapia), estariam levando a um aumento na indução de morte celular por 

apoptose, como mecanismos de eliminação de células geneticamente danificadas. 

Introdução

O câncer representa a 2
a
 maior causa de morte em todo o mundo e o câncer de mama é uma das 

neoplasias mais temidas, sendo uma das principais causas de morte entre as mulheres. Estimativas 

apontam que, no ano 2030, serão 27 milhões de casos novos de câncer, 17 milhões de mortes e 75 milhões 

de pessoas vivas, anualmente, com diagnóstico de neoplasia maligna (STANKOV; STANKOV, 2011; 

YOULDEN et al., 2012; VOSTAKOLAEI et al., 2013).  

Estudos epidemiológicos apontam que além da exposição a agentes mutagênicos e carcinogênicos, 

hábito nutricional, estilo de vida e predisposição genética são fatores relevantes que podem desencadear 

um câncer (LEBOVIC et al., 2010). Associado a isso, a idade reprodutiva, envolvendo eventos como 

menarca, menopausa, gravidez e terapia hormonal também constituem riscos para induzir transformações 

neoplásicas (PATTERSON et al., 2013). 

Carrard et al. (2007) relatam que a exposição a agentes tóxicos é responsável pela produção de 

80% das neoplasias. A avaliação do grau dessas exposições pode ser monitorada por biomarcadores, os 

quais devem ter sensibilidade suficiente para detectar alterações genômicas decorrentes de exposição a 

agentes endógenos e exógenos, utilizados para propósitos diversos que variam de acordo com a finalidade 

do estudo e tempo da exposição (THOMAS et al., 2011). 

Considerando os aspectos expostos sobre a incidência e a etiologia do câncer, o presente estudo 

objetivou avaliar as anormalidades nucleares indicativas de apoptose em células da mucosa oral de 

pacientes com câncer de mama submetidos ao tratamento quimioterápico. 

 

Material e Métodos
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O Comitê de Ética do Centro Universitário UNINOVAFAPI apreciou este projeto antes de sua 

execução, e sua aprovação está registrada com o Nº 0406.0.043.000-11. Os participantes desta pesquisa, 

após assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, responderam a um questionário de saúde 

pública obedecendo ao protocolo publicado pela Comissão Internacional para Proteção Ambiental a 

Mutágenos e Carcinógenos (ICPEMC) (CARRANO; NATARAJAM, 1988). 

Participaram desta pesquisa 30 pacientes atendidos, no ano de 2012, na Clínica Oncológica do 

Hospital São Marcos, avaliados no momento do diagnóstico de câncer, durante a quimioterapia e após 

tratamento. O grupo controle foi constituído de 30 pessoas sadias. As anormalidades nucleares foram 

avaliadas com o Teste de Micronúcleos ex vivo em células esfoliadas da mucosa oral de acordo com 

Thomas e Fenech (2009). 

Teste de Micronúcleos 

Foram coletadas amostras por raspagem da mucosa oral do lado direito e esquerdo de cada 

indivíduo utilizando uma escova cytobrush. O material coletado foi colocado em microtubos identificados, 

contendo 5 mL de solução salina (0,9% de NaCl). As amostras de células foram lavadas por três vezes 

antes da preparação do esfregaço. O processo de lavagem foi realizado em 5 mL de solução salina, com 

centrifugações por 10 minutos a 1500 rpm, seguido de remoção do sobrenadante e substituição da solução 

sempre no volume final de 5 mL. Foram preparadas duas lâminas para cada paciente. Após a fixação com 

metanol/ácido acético (3:1), as lâminas foram coradas com Giemsa a 2%. Em seguida, as lâminas foram 

lavadas por duas vezes em água destilada durante 3 minutos e, por fim, secas à temperatura ambiente.  

A incidência de anormalidades nucleares que representam morte celular, células cariorréticas, 

picnóticas e cariolíticas, foram observadas em 2000 células por paciente com o uso de microscopia, no 

aumento de 1000 X. 

Os dados foram avaliados por Análise de Variância (ANOVA), seguida pelo teste t-Student-

Newman-Keuls. O teste t-Student foi utilizado para avaliar as características da população. Valores de 

P<0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

Resultados e Discussão

A caracterização das pacientes e do grupo controle está apresentada na Tabela 1. Não foram 

evidenciadas diferenças significativas em relação a características como idade, história familiar de câncer 

de mama e padrão dietético entre os grupos. No entanto, hábitos de vida como alcoolismo e tabagismo, 

considerados fatores de risco para várias neoplasias, dentre elas, o câncer de mama em mulheres 

(FENECH; BONASSI, 2011; VOSTAKOLAEI et al., 2013), bem como o uso de terapias alternativas foram 

mais relatados (P<0,05) no grupo de pacientes em relação ao controle. 

 

Parâmetros Controles (n=30)  Pacientes (n=30) 

Idade 
a
47 ± 13,1 

(28-77) 
 

a
48 ± 11,6 

(28-73) 

História de câncer de mama familiar 6 (20%)  14 (46,6%) 

Tabagismo 0 (0%)  11 (36,7%)* 
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Tabela 1. Características gerais dos sujeitos da pesquisa. 
a
Média ± Desvio Padrão (valor máximo-mínimo). Teste t-Student. Significância de *P<0,05 em relação ao 

controle. 
 

O uso de terapias alternativas foi constatado em 50% dos pacientes com câncer de mama em 

tratamento quimioterápico. Noni (Morinda citrifolia), Janaguba (Himatanthus sucuuba) e Cachorro Pelado 

(Euphorbia tirucalli) foram os mais citados no questionário de saúde. A utilização de plantas com finalidade 

terapêutica vem, no decorrer dos tempos, alcançando expressivo consumo. Aliado a isso, cresce também a 

preocupação de garantir segurança à população que utiliza esses extratos vegetais, uma vez que as plantas 

medicinais, a exemplo de medicamentos sintéticos, são detentoras de grupos de compostos com princípios 

ativos que agem no organismo. Além disso, podem possuir compostos químicos, em sua constituição, com 

poder mutagênico e até mesmo carcinogênico quando utilizadas de forma indiscriminada (PAZ et al., 2013; 

ALENCAR et al., 2013).  

Em relação a anormalidades nucleares indicativas de morte celular (apoptose), tais como células 

cariorréticas (fragmentação nuclear) e cariólíticas (dissolução nuclear), efeitos apoptóticos foram 

observados pelo aumento (P<0,001 e P<0,0001) da frequência de cariorréticas durante e após a 

quimioterapia, em células esfoliadas de mucosa bucal em relação ao grupo diagnóstico e controle, 

respectivamente. Aumento (P<0,0001) de células picnóticas também foram evidenciadas no estado 

patológico (diagnóstico), bem como durante e após a quimioterapia em relação ao controle. Além disso, a 

frequência de células cariolíticas demonstrou valores elevados (P<0,05 e P<0,01) em pacientes antes do 

tratamento quimioterápico (diagnóstico) e após quimioterapia, respectivamente, em relação ao grupo 

controle (Tabela 2). 

 
Tabela 2.  Efeitos da quimioterapia em células esfoliadas de mucosa bucal de pacientes com câncer de 
mama, com a aplicação do Teste de Micronúcleos ex vivo. 

Parâmetros Controle Diagnóstico Quimioterapia Após Quimioterapia 

Cariorrética 186,1 ± 115,0 272,8 ± 105,1 412,5 ± 110,5
***a**b

 440,1 ± 208,5
***a**b

 

Picnótica 1,7 ± 3,41 14,5 ± 5,56
***a

 16,97 ± 4,99
***a

 19,87 ± 7,31
***a

 

Cariolítica 53,8 ± 38,6 97,7 ± 63,8
*a

 63,07 ± 23,3 121,5 ± 99,9
**a

 

Média ± Desvio Padrão. ANOVA, teste t-Student-Newman-Keuls. Significância de ***P<0,0001, **P<0,001 e 
*P<0,05, comparados ao grupo controle (

a
) e diagnóstico (

b
). 

 

A morte celular por apoptose é um processo geneticamente controlado e indispensável no processo 

de crescimento celular e homeostase normal. Entretanto, o aumento da frequência de mudanças 

morfológicas relacionadas à morte celular é também indicativo de genotoxicidade. Com relação às 

alterações morfológicas relacionadas à morte celular, podemos observar: (1) células cariorréticas, 

fragmentação nuclear; (2) células picnóticas, condensação extrema da cromatina, por redução substancial 

do núcleo; e (3) células cariolíticas, perda total de material nuclear ou conhecida também por célula 

Alcoolismo 0 (0%)  12 (40%)* 

Vegetais na dieta 17 (56,6%)  10 (33%) 

Carne vermelha na dieta 29 (96,6%)  28 (93%) 

Terapias alternativas 0 (0%)  15 (50%)* 
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“fantasma”, esta última podendo estar associada à morte celular por necrose (HOLLAND et al., 2008; 

THOMAS et al., 2009).  

Nossos achados podem sugerir que os danos genéticos nos diferentes tratamentos, bem como o 

câncer de mama unicamente, estariam levando a um aumento na indução de morte celular por apoptose e 

talvez por necrose, como mecanismos de eliminação de células geneticamente danificadas.  

 

Conclusão

Os pacientes com câncer de mama expostos à quimioterapia, através do Teste de Micronúcleos ex 

vivo em células esfoliadas da mucosa oral, apresentaram aumento significante de morte celular, 

evidenciados pela frequência de células cariorréticas, picnóticas e cariolíticas, o que demonstra diferentes 

mecanismos genéticos envolvidos na eliminação de células geneticamente danificadas. 
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Resumo

Nos últimos anos, inúmeras estratégias vêm sendo utilizadas para promover a penetração cutânea de 

fármacos e estas vêm sendo protegidas por patentes. Sistemas de liberação de fármacos (SLF), como as 

microemulsões, possuem inúmeras vantagens, como aumento da solubilização e do transporte 

extravascular e transdérmico de princípios ativos. Esta prospecção tecnológica objetivou realizar um 

levantamento nas principais bases de patentes de SLF que continham microemulsões para uso 

transdérmico. Os principais documentos de patentes encontrados foram oriundos de pesquisas nos Estados 

Unidos e na China. Fármacos de diversas classes terapêuticas foram encontrados na busca nas bases de 

dados, com predomínio dos AINES. Os novos SLF, como as microemulsões, são um campo de pesquisa 

em potencial para as Universidades e Centros de Pesquisa do país, tendo em vista que o Brasil vem 

incentivando e financiando a busca de novas tecnologias, principalmente na área de nanotecnologia 

farmacêutica. 

Introdução

Inovações na área de sistemas de liberação de fármacos (SLF) estão surgindo a um ritmo muito 

mais rápido em relação às duas últimas décadas. A melhoria da adesão terapêutica e da eficácia do 

tratamento são benefícios importantes com a busca por formulações inovadoras no campo da terapia 

farmacológica (TIRNAKSIZ et al., 2012). A via de administração transdérmica tem sido reconhecida como 

uma via altamente potencial para a administração de fármacos (ELSHAFEEY et al. 2012). A principal 

limitação desta via é a penetração cutânea, tendo em vista que as camadas da pele fornecem uma grande 

resistência às moléculas penetrantes, com a principal barreira exercida pelo estrato córneo, demonstrando 

ser um grande desafio para o desenvolvimento de formulações transdérmicas (SAPRA; JAIN; TIWARY, 

2008). 

 Nos últimos anos, inúmeras estratégias vêm sendo utilizadas para promover a penetração através 

da pele e mucosas de fármacos e estas vêm sendo protegidas por patentes, como é o caso das 

microemulsões (MEHTA; KAUR, 2010). Estas são conhecidas por serem sistemas termodinamicamente 

estáveis, isotrópicos e transparentes, composta por mistura de água e óleo e estabilizados por um filme de 
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compostos tensoativos, localizados na interface óleo/água (ZHU et al. 2008). SLF coloidais, como as 

microemulsões, possuem inúmeras vantagens, como: aumento da solubilização e das taxas de dissolução 

de fármacos; protegem moléculas instáveis da degradação; promovem liberação controlada e sustentada; 

possuem elevada superfície de contato, facilitando, assim, o transporte extravascular e transdérmico de 

princípios ativos (DAMASCENO et al., 2011; WESTESEN et al., 2001). 

Considerando que os sistemas microemulsionados vêm sendo objeto de várias patentes em todo o 

mundo (MEHTA; KAUR, 2010), esta prospecção tecnológica objetiva realizar um levantamento nas 

principais bases de patentes de SLF que contenham microemulsões para uso transdérmico. 

Material e Métodos

A prospecção tecnológica foi realizada com base nos pedidos de patentes depositados nas 

seguintes bases: European Patent Office (EPO); World Intellectual Property  Organization (WIPO);   United  

States  Patent  and Trademark Office (USPTO); Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) do Brasil.  

A pesquisa foi realizada em 24 de junho de 2013. Foram utilizados os seguintes descritores: 

Microemulsão/Microemulsion AND Transdérmico/ Transdermal. Foi realizada a leitura exploratória dos 

títulos e resumos, sendo selecionados os pedidos de patentes de microemulsões contendo fármacos para 

uso transdérmico. 

Resultados e Discussão

Na busca realizada nas bases de patentes, na base do INPI foi depositada apenas 1 patente, 

enquanto no EPO foram depositadas 15 patentes. Na WIPO e USPTO, foram encontradas um número de 3 

(Figura 1). Na distribuição das patentes encontradas por país de origem, os Estados Unidos e China são os 

maiores detentores de patentes envolvendo microemulsões para uso transdérmico, com 3 e 10 patentes, 

respectivamente (Figura 19). Os outros países, envolvendo 3 europeus e 2 asiáticos, somaram um total de 

6 patentes. China, Japão e República da Coréia 

possuem quase 70% das patentes depositadas. 

 

Fármacos de diversas classes terapêuticas foram encontrados na busca nas bases de dados, com 

predomínio dos AINES (Figura 3). A utilização de uma via de administração alternativa, como a 

transdérmica, proporciona a redução de efeitos adversos gastrintestinais decorrentes da administração oral 

dos AINES e uma melhora da sua tolerabilidade (YUAN et al., 2006). Dessa forma, a utilização de uma via 

de administração alternativa pode permitir o seu uso no tratamento de condições crônicas, como as 

doenças reumatológicas, em pacientes com úlcera gástrica (DAVIES; SKJODT, 1999).  

0

3

6

9

12

15

EPO

INPI

WIPO

USPTO

N
ú

m
e
ro

 d
e
 P

a
te

n
te

s

Figura 2: Distribuição das patentes 
depositadas por país de origem. US (Estados 
Unidos); CN (China); IT (Itália); KR 
(República da Coréia); GB (Grã-Bretanha); 
JP (Japão); IL (Israel). 
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Na Tabela 1, observa-se o resultado de patentes de microemulsões com evidências de permeação 

transdérmica para algumas classes de fármacos, como AINES, antigotosos, hipoglicemiantes e até mesmo 

extratos de plantas medicinais. Os documentos de patentes descrevem as microemulsões como sistemas 

termodinamicamente estáveis, transparentes, não irritantes para a pele e que diminuem a toxicidade dos 

fármacos em certos órgãos e promovem a sua permeação transdérmica. Essas características especiais 

tornam mais vantajoso o uso desses SLF em relação a formulações convencionais.  

Os sistemas microemulsionados contendo fármacos para administração transdérmica podem 

compor SLF em adesivos transdérmicos (patches) através de sistemas reservatórios ou incorporados em 

matrizes poliméricas (ZHAO et al., 2011). A utilização de tais formas farmacêuticas proporciona comodidade 

na sua administração e possibilidade de liberação controlada, além da interrupção da dose quando 

necessário. 

Os tensoativos têm importante papel na formação das microemulsões, pois diminuem a tensão 

interfacial para valores mais baixos do que nas emulsões convencionais (HO; HO; SHEU, 1996). Os 

principais tensoativos encontrados na busca de patentes são não iônicos, anfóteros e apresentam uma 

propriedade interessante para a administração transdérmica: a baixa irritabilidade cutânea (HEUSCHKEL; 

GOEBEL; NEUBERT, 2008). O alto conteúdo de tensoativo pode promover a desestruturação do estrato 

córneo e facilitar a penetração cutânea de diversas moléculas (SILVA et al., 2010). Além dos tensoativos, os 

constituintes da fase oleosa podem ter um importante papel como promotores da permeação transdérmica 

(NOKHODCHI et al. 2003), como os ésteres derivados de ácidos graxos miristato de isopropila e palmitato 

de isopropila e o ácido oléico, que foram encontrados em algumas patentes. 

Não foi encontrada nenhuma patente de origem brasileira, demonstrando, assim, a carência no 

Brasil de pesquisas e proteção patentária dos SLF desenvolvidos, como as microemulsões. As dificuldades 

são grandes nas Universidades do país na área de tecnologia farmacêutica de sistemas 

microemulsionados: muitas delas não possuem os equipamentos necessários para realização de 

caracterização fisíco-química, assim como é alto o custo de aquisição dos tensoativos de origem francesa.  

Os países desenvolvidos vêm investindo em formulações mais cômodas ao paciente que facilitem a 

adesão terapêutica e reduzam problemas com biodisponibilidade/reações adversas. O aumento de 

investimentos na área de nanotecnologia aplicada a novas formas farmacêuticas é essencial para o 

Figura 3: Classes terapêuticas dos fármacos 
incorporados em microemulsões para 
aplicação transdérmica. 
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desenvolvimento do Brasil no campo da terapia farmacológica. No entanto, a expansão e estruturação das 

universidades brasileiras assim como a criação de programas de pós-graduação stricto senso e o 

lançamento de editais de financiamento para a produção científica e tecnológica na área de fármacos e 

medicamentos vêm abrindo portas para as pesquisas envolvendo novos SLF em várias regiões do país.  

 

Tabela 1. Algumas patentes de microemulsões para uso transdérmico. 

AINE: antiinflamatório não esteroidal 

Conclusão

Os principais documentos de patentes encontrados foram oriundos de pesquisas nos Estados 

Unidos e em países asiáticos, como a China. Fármacos de diversas classes terapêuticas foram 

encontrados na busca nas bases de dados, com predomínio dos AINES. As microemulsões encontradas 

apresentam características importantes para a administração transdérmica, como a baixa irritabilidade 

dérmica. Os novos SLF, como as microemulsões, são um campo de pesquisa em potencial para as 

Universidades e Centros de Pesquisa do país, tendo em vista que o Brasil vem incentivando e financiando 

a busca de novas tecnologias, principalmente na área de nanotecnologia farmacêutica. 

Referências

 

DAMASCENO, B. P. G. L.; SILVA, J. A.; OLIVEIRA, E. E.; SILVEIRA, W. L. L.; ARAÚJO, I. B.; OLIVEIRA, A. 

G.; EGITO, E. S. T. Microemulsão: um promissor carreador para moléculas insolúveis. Revista de Ciências 

Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 32, n. 1, p. 9-18,  2011. 

DAVIES, N. M.; SKJODT, N. M. Clinical pharmacokinetics of meloxicam. Clinical Pharmacokinetics, v. 36, 

n. 2, p.115–126, 1999. 



 
 

167 
 

ELSHAFEEY, A. H.; HAMZA, Y. E.; AMIN, S. Y.; ZIA, H. In vitro transdermal permeation of fenoterol 

hydrobromide. Journal of Advanced Research, v. 3, n. 2, p. 125-132, 2012. 

HEUSCHKEL, S.; GOEBEL, A.; NEUBERT, R. H. Microemulsions—modern colloidal carrier for dermal and 

transdermal drug delivery. Journal of Pharmaceutical Sciences, v. 97, n. 2, p. 603-631, 2008. 

HO, H.; HO, C. C SHEU, M. T. Preparation of microemulsions using polyglycerol fatty acid esters as 

surfactant for the delivery of protein drugs. Journal of Pharmaceutics Sciences, v. 85, n. 2, p. 138-43, 

1996. 

MEHTA, S. K.; KAUR, G. Microemulsions as carriers for therapeutic molecules. Recent Patents on Drug 

Delivery & Formulation,  v. 4, n. 1, p. 35-48, 2010. 

NOKHODCHI, A.; SHOKRI, J.; DASHBOLAGHI, A.; HASSAN-ZADEH, D.; GHAFOURIAN, T.; BARZEGAR-

JALALI, M. The enhancement effect of surfactants on the penetration of lorazepam through rat skin. 

International Journal of Pharmaceutics, v. 250, n. 2, p. 359-369, 2003. 

SAPRA, B.; JAIN, S; TIWARY, A. K. Percutaneous permeation enhancement by terpenes: mechanistic view. 

The AAPS Journal, v. 10, n. 1, p. 120-132, 2008. 

SILVA, J. A.; APOLINÁRIO, A. C.; SOUZA, M. S. R., DAMASCENO, B. P. G. L., MEDEIROS, A. C. D. 

Administração cutânea de fármacos: desafios e estratégias para o desenvolvimento de formulações 

transdérmicas. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, v. 31, n. 3, p.125-131, 2010. 

TIRNAKSIZ, F.; KAYIŞ, A.; ÇELEBI, N.; ADIŞEN, E.; EREL, A. Preparation and evaluation of topical 

microemulsion system containing metronidazole for remission in rosacea. Chemical Pharmaceutical 

Bulletin (Tokyo), v. 60, n. 5, p. 583 - 592, 2012. 

WESTESEN, K.; BUNJES, S.; HAMMER, G.; SIEKMANN, B. Novel colloidal drug delivery systems. PDA 

Journal of Pharmaceutical Science and Technology, v. 55, n. 4, p. 240-247, 2001. 

YUAN, J. S.; YIP, A.; NGUYEN. N.; CHU, J.; WEN, X. Y.; ACOSTA, E. J. Effect of surfactant concentration 

on transdermal lidocaine delivery with linker microemulsions. International Journal of Pharmaceutics, v. 

392, n. 1, p. 274-284, 2010. 

ZHAO, J-H.; JI, L.; WANG, H.; CHEN, Z-Q; ZHANG, Y-Q; LIU, Y.; FENG, N-P. Microemulsion-based novel 

transdermal delivery system of tetramethylpyrazine: preparation and evaluation in vitro and in vivo. 

International Journal of Nanomedicine,  v. 6, p. 1611, 2011.  

ZHU, W.; YU, A; WANG, W.; DONG, R.; WU, J.; ZHAI, G. Formulation design of microemulsion for dermal 

delivery of penciclovir. International Journal of Pharmaceutics, v. 360, n. 1, p. 184-190, 2008. 

Agradecimentos

Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. Farmácia Escola da UFPI. 
 

  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123211000749
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123211000749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Heuschkel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17696162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goebel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17696162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neubert%20RH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17696162
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nokhodchi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shokri%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dashbolaghi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hassan-Zadeh%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghafourian%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barzegar-Jalali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barzegar-Jalali%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12527163
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tiwary%20AK%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tirnaksiz%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kayi%C5%9F%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%C3%87elebi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Adi%C5%9Fen%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Erel%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22689395
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22689395
http://journal.pda.org/
http://journal.pda.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yuan%20JS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yip%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nguyen%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chu%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wen%20XY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Acosta%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20363304
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang%20H%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20ZQ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zhang%20YT%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Liu%20Y%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Feng%20NP%5Bauth%5D


 

RealizaçãoRealização  

Apoio e patrocínioApoio e patrocínio  


