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RESUMO 

 

 

A Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng) R. M. King & H. Rob., (Asteraceae) é nativa da 

flora brasileira, e sua preparação alcoólica tem sido utilizada de forma tópica como anti-

inflamatório na medicina popular. Tendo em vista a ausência de estudos acerca da 

bioatividade e composição química dessa espécie, o objetivo do presente estudo foi avaliar o 

efeito de preparações de partes aéreas de P.brasiliensis sobre parâmetros inflamatórios, in 

vitro, e realizar a análise dos seus constituintes químicos. A triagem fitoquímica dos caules, 

flores e folhas da planta foi realizada por meio de reações cromogênicas, fluorogênicas e de 

precipitação e sugeriu a presença de saponinas, terpenos, taninos e flavonoides nas partes 

aéreas da planta.  Os extratos etanólicos de caules (PBETca), flores (PBETfl) e folhas 

(PBETfo) foram avaliados por cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector de 

arranjo de diodos (CLAE-DAD). Essa análise sugeriu a presença de flavonoides nos extratos, 

especialmente das classes das flavonas e flavonóis. Os óleos essenciais de flores (PBOEfl) e 

de folhas (PBOEfo) foram analisados por Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrômetro de 

Massas (CG-EM), sendo possível a identificação de 22 compostos no PBOEfl e 27 no 

PBOEfo, dentre os quais, o β-pineno, limoneno, α-pineno, sabineno, óxido de cariofileno e E-

cariofileno estão presentes em maior valor percentual. Foram confeccionadas culturas de 4h 

de sangue total para avaliar o efeito hemolítico dos extratos, determinado pela densidade 

óptica do sobrenadante em 540 nm. Houve indução de hemólise em culturas tratadas com 

PBETca ou PBETfo em concentrações superiores a 100 μg/mL. O extrato PBETfl induziu 

hemólise em culturas na concentração final de 200 μg/mL. A toxicidade dos produtos naturais 

às Células Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC) humano após 24 h e 5 dias, foi 

avaliada por citometria de fluxo, utilizando Azul de Tripan ou Iodeto de Propídeo. O efeito 

dos produtos naturais sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2 foi determinado por ELISA 

do sobrenadante de culturas de 24 h, após estímulo com Miristato Acetato de Forbol (PMA) + 

Ionomicina. Todos os extratos e óleos essenciais reduziram a produção de TNF-α. A síntese 

de IFN-γ foi inibida pelo extrato PBETfo e pelo óleo essencial PBOEfl. Todos os extratos 

etanólicos e o PBOEfl, inibiram a produção de IL-2. O PBETfo foi fracionado por meio de 

partição em solventes com polaridade crescente e todas as frações foram eficientes em inibir a 

síntese de TNF-α, por PBMC, após 24 h de cultura. Somente a fração hexânica reduziu a 

síntese de IFN-γ e IL-2. Foram confeccionadas culturas de sangue total estimuladas com 

lipopolissacarídeo (LPS) para investigação do efeito dos óleos essenciais sobre a expressão de 



COX-2, por citometria de fluxo. Os óleos essenciais não interferiram na expressão de COX-2. 

Nossos achados sugerem que o efeito anti-inflamatório atribuído à P.brasiliensis na medicina 

popular pode, pelo menos em parte, ser devido à inibição da produção de citocinas pró-

inflamatórias por linfócitos e monócitos humanos. É possível que flavonoides das subclasses 

das flavonas e flavonóis possam contribuir para a atividade biológica dos extratos etanólicos 

de P. brasiliensis. Muitos monoterpenos e sesquiterpenos presentes nos óleos essenciais de 

flores e folhas de P. brasiliensis já tiveram a atividade anti-inflamatória descrita em outros 

trabalhos.  

 

Palavras-chave: Pseudobrickellia brasiliensis, anti-inflamatório, citocinas pró-inflamatórias, flavonoides, óleo 

essencial.



ABSTRACT 

 

 

The Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng) R. M. King & H. Rob., (Asteraceae) is native from 

Brazilian flora, and its alcoholic preparation has been used topically as anti-inflammatory in 

folk medicine. Considering the lack of studies about the bioactivity and chemical composition 

of this specie, the aim of this study was to evaluate the effect of P. brasiliensis aerial parts 

preparations on in vitro inflammatory parameters, and perform analysis of its chemical 

constituents. The plant stems, flowers and leaves phytochemical screening was carried out by 

chromogenic, fluorogenic and precipitation reactions and suggested the presence of saponins, 

terpenes, tannins and flavonoids in the aerial parts of the plant. The ethanolic extracts of stems 

(PBETca), flowers (PBETfl) and leaves (PBETfo) were evaluated by high performance liquid 

chromatography coupled to diode array detector (HPLC-DAD). These analyses suggested the 

presence of flavonoids in the extracts, especially the flavones and flavonols subclasses. The 

flowers (PBOEfl) and leaves (PBOEfo) essential oils were analyzed by gas chromatography 

coupled to mass spectrometry (GC-MS), and it was possible to identify 22 and 27 compounds 

in PBOEfl and PBOEfo, respectively. Among the compounds the β-pinene, limonene, α-

pinene, sabinene, caryophyllene oxide and E-caryophyllene were present in high porcentage. 

A 4h culture of whole blood was prepared to evaluate the hemolytic effect of the extracts, 

determined by supernatant optical density at 540 nm. There were hemolysis induction in 

cultures treated with PBETca or PBETfo at concentrations exceeding 100 μg/mL. The extract 

PBETfl induced hemolysis in cultures at a final concentration of 200 μg/mL. The natural 

products toxicity to human Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) after 24 h and 5 

days were assessed by flow cytometry using trypan blue or propidium iodide. The effect of 

non-toxic concentrations of the natural products on TNF-α, IFN-γ and IL-2 production was 

determined by ELISA of 24h supernatants culture after stimulation with phorbol myristate 

acetate (PMA) + Ionomycin. All extracts and essential oils reduced the TNF-α production. 

The IFN-γ synthesis was inhibited by PETfo extract and PBOEfl essential oil.The PBETfo 

and PBOEfl inhibited the IFN-γ synthesis. The PBOEfl and all ethanolic extracts inhibited IL-

2 production. The PBETfo was fractionated by solvent partitioning of increasing polarity and 

all fractions were effective in inhibiting the TNF-α synthesis by PBMC after 24 h culture. 

Only the hexane fraction reduced the IFN-γ and IL-2 synthesis. Whole blood cultures 

stimulated with lipopolysaccharide (LPS) were prepared to investigate the effect of essential 



oils on COX-2 expression by flow cytometry. Essential oils did not affect the expression of 

COX-2. Our findings suggest that the anti-inflammatory effect attributed to P.brasiliensis in 

folk medicine can, at least in part, be due to the inhibition of proinflammatory cytokines 

production by human lymphocytes and monocytes. It is possible that flavonoids of flavones 

and flavonols subclasses may contribute to the biological activity of ethanolic extracts of P. 

brasiliensis. Many monoterpenes and sesquiterpenes present in essential oils of P. brasiliensis 

flowers and leaves already had the anti-inflammatory activity described in other studies.  

 

Keywords: Pseudobrickellia brasiliensis, anti-inflammatory cytokines, flavonoids, essential 

oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O conhecimento popular acerca de plantas medicinais foi acumulado e transmitido por 

sucessivas gerações, originando uma rica cultura que mantém essa prática conservada até os 

dias de hoje em muitas comunidades (MACIEL et al., 2002). A utilização de plantas 

medicinais desperta o interesse de pesquisadores em elucidar suas atividades biológicas, uma 

vez que, além de enriquecer o conhecimento sobre a flora mundial, as plantas constituem 

importante fonte de obtenção de novos fármacos e insumos farmacêuticos (BALUNAS; 

KINGHORN, 2005; NEWMAN; GRAGG, 2007) 

A família Asteraceae é rica em espécies que apresentam importância econômica e 

medicinal. Dentre as espécies da família Asteraceae nativas da flora brasileira encontra-se a 

Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng) R. M. King & H. Rob., uma planta utilizada na 

medicina popular para fins medicamentosos, sendo atribuídas a ela ações anti-inflamatória, 

analgésica e cicatrizante (CARNEIRO, 2009; REIS; BELLINI, 2007; SOUZA, 2006). Porém, 

a literatura carece de dados acerca da sua bioatividade e composição química.  

Diante disso, no presente trabalho realizou-se, primeiramente, a caracterização 

química preliminar dos extratos etanólicos de caules, de flores e de folhas e a análise dos 

constituintes químicos dos óleos essenciais de flores e de folhas da planta. Paralelamente, 

investigou-se, o efeito citotóxico dos extratos etanólicos, frações e óleos essenciais de partes 

aéreas de P. brasiliensis sobre células sanguíneas humanas, in vitro. Em seguida, foi avaliado 

o efeito dos extratos, frações e óleos essenciais sobre a produção de citocinas pró-

inflamatórias por Células Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC) humano, bem como o 

efeito dos óleos essenciais sobre a expressão da enzima Ciclooxigenase 2 (COX-2) em 

monócitos humanos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A utilização de plantas medicinais 

 

O uso de plantas com fins terapêuticos pelo homem é uma das mais antigas práticas 

medicinais da humanidade. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como planta 

medicinal "todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem 

ser utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de fármacos semissintéticos" 

(OMS, 1998).  

A utilização de plantas medicinais para o alívio de alguma sintomatologia dolorosa ou 

desagradável é favorecida por diversos motivos, como a facilidade de obtenção das mesmas e 

a tradição dessa prática. Outros fatores que motivam a procura e utilização de plantas 

medicinais incluem o alto custo de medicamentos alopáticos, aliado à dificuldade de acesso à 

assistência médica e farmacêutica por parte da população (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005). 

A utilização de plantas com fins medicinais baseia-se no conhecimento popular e nas 

informações verbais transmitidas a partir de experiências particulares (MACIEL et al., 2002), 

o que resultou em uma rica cultura popular acerca de plantas medicinais preservada em 

diversas comunidades em todo o mundo. 

Muitas espécies vegetais são utilizadas empiricamente, sem respaldo científico quanto 

a sua eficácia e segurança (TACHJIAN et al., 2010). O uso inadequado de plantas medicinais, 

assim como qualquer outro medicamento alopático, pode levar à ocorrência de efeitos 

indesejáveis, muitas vezes graves, principalmente com o uso concomitante de outros 

fármacos, ou até mesmo de outros fitoterápicos (CORDEIRO et al., 2005; YILMAZ et al., 

2007). 

O conhecimento popular e a utilização de plantas para fins medicinais fornecem 

indícios sobre a atividade farmacológica de muitas espécies, despertando o interesse de 

pesquisadores e indústrias farmacêuticas (BALUNAS; KINGHORN, 2005). O processo de 

descoberta e desenvolvimento de um novo fármaco é longo, complexo e caro, sendo dividido 

em duas grandes fases: a fase de descoberta (pré-clínica ou pesquisa básica) e a fase de 

desenvolvimento (ou clínica) (LOMBARDINO; LOWE, 2004). Newman e Gragg (2007), em 

uma revisão, analisaram todas as drogas lançadas entre 1981 e 2006 evidenciando que os 

produtos naturais constituem uma importante fonte de novas estruturas.  
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Apesar da disponibilidade de tecnologia e estratégia suficientes para a obtenção de 

fármacos derivados exclusivamente da síntese química, produtos naturais e, particularmente, 

plantas medicinais, continuam a ser importantes fontes de novos fármacos e constituintes 

químicos, tendo em vista a utilização de princípios ativos como protótipos para o 

desenvolvimento de fármacos e matéria prima farmacêutica (BALUNAS; KINGHORN, 

2005; SCHMIDT et al., 2008).  

 

2.2 A família Asteraceae 

 

A família Asteraceae, constituída por cerca de 1.600 gêneros, que incluem 23.000 

espécies distribuídas pelas regiões tropicais, subtropicais e temperadas, particularmente na 

América do Sul (CANCELLI et al., 2007), possui várias espécies que apresentam 

constituintes bioativos. No entanto, a maior parte dessas espécies ainda não foi submetida à 

investigação química e de bioprospecção (HIND; BEENTJE, 1996). A família Asteraceae é 

uma família rica em espécies com importância econômica, sendo muitas delas utilizadas como 

plantas ornamentais ou medicinais (BREMER, 1994). Algumas plantas dessa família têm sido 

extensivamente estudadas quanto a sua composição química e atividade biológica (VERDI et 

al., 2005), sendo os compostos fenólicos e os terpenoides umas das classes de moléculas mais 

investigadas por apresentarem potencial farmacológico (MUNOZ-SUANO et al., 2009; 

VITALINI et al., 2011). Dentre as plantas dessa família que apresentam ação anti-

inflamatória, podemos citar: a arnica-da-serra [Lychnophora passerina (Mart. ex DC) Gardn], 

guaco (Mikania glomerata Spreng.), calêndula (Calendula officinalis L.), camomila 

(Matricaria recutita L.) e marcela (Archyrocline satureioides (Lam.) DC), entre outras 

(CAPELARI-OLIVEIRA et al., 2011; FIERRO et al., 1999;  SARTORI et al., 2003; 

SIMÕES et al., 1988). 

 

2.3 Pseudobrickellia brasiliensis 

 

A Pseudobrickellia brasiliensis (Spreng) R. M. King & H. Rob., também conhecida 

como arnica, arnica-do-campo ou arnica-do-mato, é uma Asteraceae nativa da flora brasileira 

pertencente à tribo Eupatorieae, que tem sido popularmente utilizada para fins medicinais 

(RIBEIRO et al., 2001). A planta, encontrada nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, São 

Paulo, Pernambuco e Distrito Federal é um subarbusto, medindo em torno de 1,3 m de altura. 

Suas folhas são simples, alternas, densamente espiraladas e sésseis. Possui capítulos 
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discoides, pendunculados, em corimbo e suas flores são da cor amarelo creme, monóclinas e 

com corola tubulosa (HATTORI; NAKAJIMA, 2008) (FIG. 1). A sistemática da P. 

brasiliensis está indicada na TAB. 1.  

 

 

FIGURA 1 – Pseudobrickellia brasiliensis. A - P. brasiliensis sem flores; B - P. brasiliensis com flores. C –

flores de P. brasiliensis em destaque. Arquivo pessoal. 

 

 

TABELA 1- Sistemática da Pseudobrickellia brasiliensis 
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A

Reino  Plantae 

Divisão  Magnoliophyta 

Classe  Magnoliopsida 

Subclasse  Asteridae 

Ordem  Asterales 

Família  Asteraceae 

Tribo  Eupatorieae 

Gênero  Pseudobrickellia 

Espécie  Pseudobrickellia brasiliensis 
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Bohlmann e colaboradores (1984) identificaram entre os constituintes de P. 

brasiliensis triterpenos e sesquiterpenos, tais como hidroxigermacreno, lupeol e seu isômero, 

acetato de β-amirina, espatulenol, cadineno, cadinol, oplopanona, acetato de α-acetoxi-β-

amirina. Na medicina popular, a P. brasiliensis mantida em álcool é utilizada como anti-

inflamatório, cicatrizante e analgésico tópico (CARNEIRO, 2009; REIS; BELLINI, 2007; 

SOUZA, 2006). No entanto, os mecanismos envolvidos nas atividades atribuídas à planta 

ainda não foram devidamente elucidados. Em levantamento bibliográfico recente, não foram 

encontrados registros acerca dos mecanismos de bioatividade atribuídos a essa espécie ou de 

outros exemplares do mesmo gênero, tais como P. angustissima (Spreng. ex Baker) R.M.King 

& H.Rob , P. irwinii R.M.King & H.Rob, P. rosanae  J.N. Nakajima  e P. piniflora A.Gray.  

A tribo Eupatorieae é constituída por vários gêneros com espécies que apresentam 

atividades medicinais, como a Ageratum conyzoide L., que apresenta atividade antibacteriana, 

antifúngica, antiprotozoária e anti-inflamatória (NOUR et al., 2010; OKUNADE, 2002) e a 

Ageratum fastigiatum (Gardn.) R. M. King et H. Rob. que possui propriedades analgésica e 

anti-inflamatória (AVELAR-FREITAS et al, 2013; DEL-VECHIO-VIEIRA et al., 2009). 

Dentro da tribo Eupatoriae, destaca-se, ainda, o gênero Mikania, que contém diferentes 

espécies com a denominação popular de guaco (BUDEL et al., 2009), das quais podemos citar 

M. involucrata Hook. et Arn. e M. hirsutissima DC., com atividade anti-inflamatória 

(SUYENAGA et al., 2002). 

Tendo em vista a utilização da P. brasiliensis sem respaldo científico quanto à sua 

eficácia como planta medicinal anti-inflamatória, torna-se necessária uma avaliação criteriosa 

dessa possível atividade biológica. No entanto, sabe-se que o processo inflamatório é um 

complexo evento multifatorial que envolve moléculas solúveis produzidas e secretadas por 

células ativadas, bem como a ativação de vias enzimáticas associadas à membrana celular e 

interações intercelulares que potencializam as funções efetoras de células-chaves para o 

desenvolvimento ou manutenção da inflamação (MEDZHITOV, 2008; MEDZHITOV, 2010).  

Em estudos preliminares, realizados no Laboratório de Imunologia da UFVJM o 

extrato aquoso de P. brasiliensis reduziu a expressão de citocinas pró-inflamatórias 

interferon-gama (IFN-γ) e fator de necrose tumoral alpha (TNF-α) em PBMC humanas 

estimuladas por Miristato de Forbol Acetato (PMA). O estudo mostrou ainda que o extrato 

aquoso da planta inibiu a proliferação de linfócitos totais e das subpopulações de células 

TCD4 e TCD8 estimulados pelo mitógeno Fitohemaglutinina (PHA) (ALMEIDA, 2012). 

Além disso, por análise de Cromatografia líquida LC-PDA-MS, foi possível identificar entre 

os constituintes do extrato aquoso, o quínico e seus derivados ácido 5-cafeoilquínico e ácido  
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3,5-dicafeoilquinico, do flavonoide luteolina e do seu derivado luteolina dihexosideo.  Os 

compostos identificados apresentam atividade anti-inflamatória (CHEN et al, 2007; HWANG 

et al., 2014; JEON et al, 2014; KANG et al, 2010; LEE et al, 2013; MOURA et al, 2011). 

 

2.4 O processo inflamatório 

 

O processo inflamatório consiste em uma resposta fisiológica frente a um agente 

infeccioso, um antígeno ou qualquer insulto que promova uma lesão tecidual, e pode ser 

entendido como uma ação coordenada entre o sistema imunológico e o tecido afetado 

(TILLEY et al., 2001), visando a proteção tecidual, eliminação do agente agressor e o reparo 

da área afetada, retornando em seguida ao estado de homeostasia. Uma resposta inflamatória 

aguda geralmente é benéfica, porém, a inflamação crônica pode ser prejudicial e promover 

efeitos deletérios (SCHETTER et al., 2010). 

Os sinais clínicos característicos da inflamação aguda, descritos por Celsus há mais de 

2.000 anos compreendem: calor, dor, rubor e edema. Posteriormente, Virchow incluiu a perda 

da função como um quinto sinal da inflamação (MEDZHITOV, 2010). 

Os sinais clínicos descritos por Celsus refletem as alterações hemodinâmicas e 

celulares que ocorrem no local afetado, que incluem o aumento da permeabilidade vascular, 

vasodilatação arteriolar e migração celular. Essas alterações são reguladas pela ação de 

diferentes mediadores liberados em resposta ao estímulo inflamatório. Entre os mediadores, 

que orquestram o processo inflamatório estão as quimiocinas, citocinas, aminas vasoativas, 

eicosanoides, produtos da cascata proteolítica do sistema complemento (MEDZHITOV, 2008; 

MEDZHITOV, 2010) (FIG. 2). Tendo em vista a importância dos mediadores químicos em 

coordenar a resposta inflamatória, substâncias que interfiram na síntese e/ou na ação de tais 

moléculas apresentam-se como agentes com potencial farmacológico e candidatos a novos 

fármacos anti-inflamatórios.  

Diversas pesquisas sobre a atividade anti-inflamatória de plantas medicinais 

investigam os eventos que levam à produção dos mediadores lipídicos, por meio da 

modulação ou inibição da atividade de enzimas da via do ácido araquidônico, tais como as 

ciclooxigenases (COX), lipooxigenase (LOX) e fosfolipase A2 (PLA2) (AHN et al., 2005; 

EMAMI, et al., 2010; HAMBURGER, 2002; LEUNG et al., 2005). 

 



30 
 

 

FIGURA 2 – Resumo da participação de células e mediadores químicos no processo inflamatório. 

Adaptado de SHERWOOD e TOLIVER-KINSKY, 2004. 

 

 A enzima COX possui duas isoformas biologicamente ativas, a COX-1 e a COX-2, 

envolvidas na síntese de prostaglandinas (PG) a partir do ácido araquidônico presente nas 

membranas celulares. As prostaglandinas estão envolvidas com a produção de dor e podem 

ser convertidas em vários prostanoides, incluindo PGD2, PGE2, PGF2, PGI2 e Tromboxano 

A2. A síntese excessiva de prostaglandinas favorece uma resposta inflamatória exacerbada 

(RUITENBERG; WATERS, 2003; VENE, 1971; ZHOU et al, 2009). 

Em mamíferos, a COX-1 encontra-se constitutivamente presente em praticamente 

todos os tecidos e está envolvida com a produção basal de prostaglandinas, necessária para a 

manutenção da homeostase. Por outro lado, na maioria dos tecidos, a expressão de COX-2 

somente é detectada após a indução por estímulos inflamatórios (RUITENBERG; WATERS, 

2003; ZHOU et al, 2009).  

A inibição das enzimas COX e, portanto, a inibição da síntese dos prostanoides, 

constitui o mecanismo de ação dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). Os 

AINES estão entre os medicamentos mais comumente utilizados em todo o mundo, devido 

aos seus efeitos anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos, embora possam levar à 

ocorrência de sérios efeitos adversos (FILARETOVA et al., 2011). Já os anti-inflamatórios 

esteroidais, ou glicocorticóides, que são potentes anti-inflamatórios e imunossupressores, 

atuam direta e indiretamente sobre a transcrição gênica, ou por mecanismos não genômicos, 

podendo inibir a expressão de citocinas, receptores de citocinas, quimiocinas, moléculas de 
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adesão, COX-2, óxido nítrico sintase induzida (iNOS) e outras proteínas envolvidas no 

processo inflamatório (RHEN; CIDLOWSKI, 2005). 

A produção de citocinas constitui importante evento no processo de instauração e 

manutenção do processo inflamatório, bem como no direcionamento de outras respostas 

imunológicas (BORISH; STEINKE, 2003; KUSHNER, 1998; LI et al., 2006). De acordo com 

sua ação, as citocinas podem ser classificadas como anti-inflamatórias, pró-inflamatórias ou 

reguladoras. As citocinas pró-inflamatórias são polipeptídios produzidos por diversos tipos 

celulares, especialmente pelos leucócitos mononucleares (PFEFFER, 2011; WAGNER, 2010; 

ZENZ et al., 2008). Essas citocinas desempenham diferentes papéis na resposta inflamatória, 

incluindo a ativação de células endoteliais e leucocitárias, promovendo assim a indução da 

resposta de fase aguda.  

As principais citocinas mediadoras da resposta inflamatória aguda são o fator de 

necrose tumoral alpha (TNF-), interleucina 1 beta (IL-1β) e interleucina 6 (IL-6) 

(MEDZHITOV, 2008). O TNF- é produzido, principalmente, por macrófagos e favorece o 

recrutamento de leucócitos para o tecido afetado por estimular a expressão de moléculas de 

adesão no endotélio e a secreção de quimiocinas por macrófagos e células endoteliais 

(APOSTOLAKI et al., 2010; KIM; DEUTSCHMAN, 2000; WAJANT, 2009). Nas fases mais 

tardias da inflamação, os linfócitos T também contribuem significativamente para a síntese 

dessas citocinas. Tais linfócitos são subclassificados em duas grandes populações, com base 

na expressão de moléculas de superfície, em linfócitos T CD4
+
 (linfócitos auxiliares) e 

linfócitos T CD8
+
 (linfócitos citotóxicos). Após a ativação antigênica, os linfócitos T CD4

+
 

em repouso, também chamados linfócitos T helper (Th0), sofrem um processo de expansão 

clonal (proliferação) e se diferenciam em células efetoras Th1, Th2, Treg, Th17, Th9 ou Th22  

que sintetizam diferentes padrões de citocinas, o que lhes confere papéis distintos na resposta 

imunológica (ARUN; TALWAR; KUMAR, 2011; CHEN et al., 2011; JÄGER; KUCHROO, 

2010; MOSMANN et al., 1986; ROMAGNANI, 2014; WEAVER et al., 2006). Os linfócitos 

Th1 secretam citocinas pró-inflamatórias como IFN-γ, TNF- e IL-2, enquanto as células Th2 

secretam citocinas anti-inflamatórias tais como IL-4 e IL-5 e IL13 (FORT et al., 2001; 

MCCOY et al., 2010). O balanço entre os padrões de produção de citocinas é que estabelecerá 

um ambiente pró ou anti-inflamatório. O IFN- γ liberado por linfócitos Th1 ativa macrófagos 

e células natural killer (NK) e, em monócitos e macrófagos, o IFN-γ estimula a síntese de 

TNF- (LEVY; GARCIA-SASTRE, 2001; YAMAUCHI et al., 1997). Além disso, IFN-γ 

regula a expressão de MHC classe I e II e a apresentação de antígenos (MAEYER-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fort%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11754819
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GUINARD, 1992). A IL-2 é sintetizada por linfócitos ativados e atua como um fator de 

crescimento autócrino nas células promovendo expansão clonal e proliferação. Esse evento 

precede as respostas efetoras dos linfócitos T, que são importantemente orquestradas por 

citocinas, assim como na resposta imune inata (GANGULY; BADHEKA; SAINIS, 2001; 

MALEK, 2008).      

A investigação do efeito de extratos vegetais sobre a expressão de citocinas pró-

inflamatórias, bem como sobre a expressão e/ou atividade da enzima COX-2 (AVELAR et 

al., 2011; AVELAR-FREITAS et al., 2013; CAPELARI-OLIVEIRA et al., 2011; 

HELLINGER et al., 2014; PREETHI et al., 2009) representa uma estratégia promissora para 

o desenvolvimento de fármacos com ação anti-inflamatória e imunossupressora. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Nos últimos anos, as autoridades mundiais em saúde têm dirigido as atenções para o 

uso de plantas medicinais e fitoterápicos, e essa prática tem sido influenciada pela OMS 

(WHO, 1993; WHO, 2011).  No Brasil, em 2006, foi implantada no Sistema Único de Saúde 

(SUS) a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) (Portaria MS 

nº 971, de 03/05/2006) que contempla diretrizes, ações e responsabilidades dos governos 

federal, estadual e municipal para a oferta de serviços do SUS, incluindo a fitoterapia. Nesse 

mesmo ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) formulou a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (Decreto Presidencial nº 5.813, de 

22/06/2006), com diretrizes que vão além das esferas do setor de Saúde, englobando toda a 

cadeia produtiva de plantas medicinais e produtos fitoterápicos.  

Em 2010, a  Portaria MS nº 886, de 20/04/2010 instituiu a Farmácia Viva no SUS, 

que, no contexto da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, visa atender a população 

com a fitoterapia, promovendo o resgate e a valorização da cultura popular no que se refere à 

utilização de plantas medicinais, com a introdução de conhecimentos científicos. Em 2012, a 

Portaria MS/GM nº 533, de 28/03/2012, que estabelece o elenco de medicamentos e insumos 

da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME acrescentou quatro 

medicamentos fitoterápicos [babosa (Aloe vera); hortelã (Mentha x piperita); salgueiro (Salix 

alba); e plantago (Plantago ovata)] aos oito já disponíveis: alcachofra (Cynara scolymus L.), 

aroeira (Schinus terebenthifolius Raddi), cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.), 

espinheira-santa (Maytenus officinalis Mabb.), guaco (Mikania glomerata Spreng.), garra-do-

diabo (Harpagophytum procumbens), isoflavona-de-soja (Glycine max (L.) Merr.), unha-de-

gato [Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)]. 

O Brasil possui uma ampla diversidade vegetal, o que representa grande potencial para 

o desenvolvimento de novos fármacos, fitoterápicos ou insumos farmacêuticos a partir de 

produtos vegetais.  O estudo das nossas plantas medicinais pode ainda contribuir para a 

valoração da flora brasileira, além de colaborar com a preservação e reorganização do uso dos 

recursos naturais. 

Considerando a ação anti-inflamatória atribuída à P. brasiliensis na medicina popular 

e a importância dos leucócitos e mediadores inflamatórios no estabelecimento e manutenção 
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da resposta inflamatória, é possível que princípios ativos da P. brasiliensis tenham uma ação 

inibitória sobre a síntese de mediadores inflamatórios pelos leucócitos.  

Estudos prévios desenvolvidos pelo grupo de pesquisadores do Laboratório de 

Imunologia da UFVJM sugeriram ação anti-inflamatória do extrato aquoso de P. brasiliensis. 

Uma vez que essa planta é utilizada na forma de extrato etanólico, torna-se necessário o 

desenvolvimento de novos estudos envolvendo uma preparação semelhante à utilizada na 

medicina popular, na tentativa de investigar os possíveis efeitos atribuídos à espécie, os 

mecanismos envolvidos, bem como os constituintes químicos presentes.  

No presente trabalho foi proposto analisar os constituintes químicos presentes em 

partes aéreas de P. brasiliensis, bem como ação de extratos, frações e óleos essenciais de 

partes aéreas da planta sobre parâmetros importantes no desenvolvimento ou contenção da 

resposta inflamatória, tais como a síntese de citocinas pró-inflamatórias e expressão da 

enzima COX-2 por PBMC humanas, in vitro. Acredita-se que esse estudo possa corroborar o 

uso popular da P. brasiliensis e contribuir para o conhecimento da tão diversificada e ainda 

pouco conhecida flora medicinal brasileira. 
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4 OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Realizar a análise química e avaliar o efeito sobre mediadores inflamatórios in vitro de 

preparações de partes aéreas de Pseudobrickellia brasiliensis. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

- Caracterizar as principais classes de metabólitos secundários presentes em caules, 

flores e folhas de P. brasiliensis; 

- Realizar a análise química dos constituintes presentes nos extratos brutos, frações e 

óleos essenciais de partes aéreas de P. brasiliensis. 

- Construir uma curva concentração-resposta da produção de IL-2, TNF-α e IFN-γ por 

PBMC humanas tratados com os extratos, frações e óleos essenciais, utilizando as 

concentrações que não se mostrarem tóxicas aos leucócitos; 

- Avaliar o efeito dos óleos essenciais sobre a expressão de COX-2 por monócitos. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

5.1 Coleta de partes aéreas de P. brasiliensis e identificação taxonômica 

 

Para a coleta da espécie vegetal, foi obtida a autorização com registro no Ministério do 

Meio Ambiente - MMA sob o número 35605-1 (Anexo A), como preconizado na Instrução 

Normativa 154/2007 do Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) 

(BRASIL, 2007). Também foi obtida a autorização de acesso ao patrimônio genético ao 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) com número de registro 010832/2014-9 

(Anexo B) 

 As partes aéreas de P. brasiliensis foram coletadas no período matutino (entre 9 e 11 

h) do dia 04 de setembro de 2013, em dia não chuvoso, à margem direita da Rodovia Estadual  

MGT 122 no município de Diamantina – Minas Gerais (18°13'23.99'' S e 43°36'17.45'' W).  

A identificação botânica da espécie coletada foi realizada no Herbário Dendrológico 

Jeanini Felfili – HDJF da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri- 

UFVJM, onde as exsicatas foram depositadas sob os números de registro 2819, 2820 e 2821 

(Anexo C). 

 

5.2 Processamento do material vegetal coletado   

 

Após a coleta da planta, as flores foram destacadas dos exemplares que as continham. 

Uma parte do material recém-coletado foi utilizada para extração de óleo essencial por 

hidrodestilação, conforme descrito no item 5.7.   

As partes aéreas de P. brasiliensis permaneceram secando até peso constante em 

estufa de ar circulante a 40°C. Em seguida, as folhas foram separadas dos caules. Os caules, 

as flores e as folhas foram pulverizados, separadamente, em moinho de facas (Marconi®, 

Piracicaba, SP, BR). O material vegetal pulverizado foi utilizado para a preparação dos 

extratos brutos e para a pesquisa das classes de metabólitos secundários, conforme descrito a 

seguir. 
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5.3 Triagem fitoquímica de classes de metabólitos secundários em partes aéreas de P. 

brasiliensis 

  

A pesquisa das classes de metabólitos secundários presentes nas partes aéreas de P. 

brasiliensis foi realizada por meio de reações cromogênicas, fluorogênicas e de precipitação, 

utilizando o material vegetal pulverizado conforme Jigna e Sumitra (2007), Silva e 

colaboradores (2010), Bustamante e colaboradores (2010) e Sociedade Brasileira de 

Farmacognosia (2013). Foram realizados testes para a pesquisa de saponinas, flavonoides, 

terpenoides e esteroides, taninos, antraquinonas e alcaloides, conforme descrito a seguir. 

 

5.3.1 Pesquisa de saponina 

  

A presença de saponina nas amostras vegetais foi avaliada pelo índice de espuma. 

Folhas de Baccharis trimera (Less) DC (carqueja) foram utilizadas como controle positivo 

(OLIVEIRA et al., 2012). Assim, 1 g de caules, flores ou folhas pulverizados foi submetido à 

infusão por 5 minutos (min) com 100 mL de água destilada, seguido de filtração em algodão. 

O pH das soluções obtidas foi ajustado para 7,0 com carbonato de sódio 0,2 M. Após o 

resfriamento, a solução foi distribuída em 10 tubos de ensaio (16 x 160 mm), em volumes 

crescentes começando com 1 mL e terminando com 10 mL.  O volume final de todos os tubos 

foi ajustado para 10 mL com água destilada. Assim, foram obtidas as diluições de 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% e 100% (v/v). As soluções foram agitadas 

vigorosamente, por 15 segundos e deixadas em repouso por 15 min. Após esse tempo, foi 

identificada a menor diluição que permaneceu com um anel de espuma de, no mínimo, 1 cm 

de altura e calculou-se o índice de espuma de acordo com a fórmula: 

 

 

Em que: 

IE = índice de espuma  

V = volume do extrato no tubo de ensaio com espuma de 1 cm de altura (sem a 

diluição, ou seja, volume original em mL). 

 

 

 

 

IE = 1000 

       V 
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5.3.2 Pesquisa de flavonoides 

  

Foram adicionados 10 mL de etanol 70 % (v/v) a 1 g de caules, flores ou folhas de P. 

brasiliensis pulverizados. As misturas foram fervidas por 2 min e depois filtradas em algodão. 

O mesmo procedimento foi realizado com folhas de Baccharis trimera (carqueja), utilizada 

como controle positivo para a pesquisa de flavonoides (SOICKE; LENG-PESCHLOW, 1987; 

BIONDO et al., 2011). As soluções extrativas obtidas foram utilizadas para a identificação 

genérica de flavonoides por meio de quatro reações: reação de Shinoda, reação com cloreto de 

alumínio, reação de Tabouk e reação de Pew. Para que uma amostra vegetal seja considerada 

positiva para flavonoides, é necessário que pelo menos três dessas reações apresentem 

resultados positivos. 

 

5.3.2.1 Reação de Shinoda 

  

Em um tubo de ensaio, foram adicionados 2 mL da solução extrativa filtrada, 2 a 4 

fragmentos de magnésio metálico (Mg
++

) e 1 mL de ácido clorídrico (HCl)  concentrado. Os 

flavonoides (coloração amarela) presentes na amostra sofrem redução do grupo carbonila do 

carbono 4, formando a antocianidina correspondente (coloração rósea-avermelhada) (FIG.3) 

Assim, o desenvolvimento de coloração róseo-avermelhada indica positividade para a reação 

de Shinoda. 

 

FIGURA 3 – Reação de Shinoda para a pesquisa de flavonoides. Estruturas desenhadas utilizando o software 

ChemDraw Ultra 8.0.  

 

5.3.2.2 Reação de Pew 

 

Em um béquer, 3 mL da solução extrativa foram mantidos sob fervura até a completa 

evaporação do solvente. Ao resíduo, foram adicionados 3 mL de metanol, seguido de 

agitação. A mistura foi transferida para um tubo de ensaio, em que foram adicionadas uma 
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http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874111003199#bib0170
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pequena porção de zinco metálico e três gotas de HCl concentrado. Semelhante à reação de 

Shinoda, ocorre redução do flavonoide presente na amostra à antocianidina correspondente 

(FIG.4). O desenvolvimento de coloração vermelha na amostra vegetal indica resultado 

positivo para a Reação de Pew. 

 

 

FIGURA 4 – Reação de Pew para a pesquisa de flavonoides Estruturas desenhadas utilizando o software 

ChemDraw Ultra 8.0. 

 

5.3.2.3 Reação com cloreto de alumínio 

  

Duas regiões de uma folha de papel de filtro foram umedecidas com a solução 

extrativa filtrada. A primeira foi destinada ao branco da reação. À segunda região, adicionou-

se uma gota de cloreto de alumínio (AlCl3) 5% (p/v). Em seguida, observou-se se houve 

desenvolvimento de fluorescência verde-amarelada sob a luz ultravioleta, o que indica 

resultado positivo para a reação com cloreto de alumínio. Esse resultado é decorrente da 

formação de complexos estáveis entre o flavonoide e cátion alumínio (FIG. 5). 

 

 

FIGURA 5 – Reação com cloreto de alumínio para a pesquisa de flavonoides. Estruturas desenhadas 

utilizando o software ChemDraw Ultra 8.0. 

 

5.3.2.4 Reação de Tabouk 

 

Em um béquer, foram adicionados 3 mL da solução extrativa filtrada, que foi levada à 

fervura até secar. Após o resfriamento, o resíduo obtido foi umedecido com acetona e em 
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seguida, adicionou-se cristais de ácido bórico (H3BO3) e ácido oxálico (H2C2O4). A mistura 

foi novamente submetida á fervura até completa evaporação do solvente, evitando um 

aquecimento prolongado. Ao resíduo, foram adicionados 3 mL de éter etílico, seguido de 

observação sob luz ultravioleta. A reação é positiva se houver desenvolvimento de 

fluorescência amarelada. A emissão de fluorescência é resultante do complexo ácido bórico-

ácido oxálico quelado com anel de 6 membro ou com anel de 5 membros, conforme ilustrado 

na FIG.6. 

 

FIGURA 6 – Reação de Tabouk para a pesquisa de flavonoides. Estruturas desenhadas utilizando o software 

ChemDraw Ultra 8.0.   

 

5.3.3 Pesquisa de esteroide e triterpenoide 

 

Foram adicionados 5 mL de clorofórmio a 1 g de caules, flores ou folhas ou de P. 

brasiliensis pulverizados, seguido de maceração por 30 min. A mistura foi filtrada e a solução 

obtida foi transferida para dois tubos de ensaio distintos, sendo o primeiro o branco da reação 

e o segundo destinado para a realização do teste. Ao tubo teste, adicionou-se 1 mL de anidrido 

acético (C4H6O3). A mistura foi agitada suavemente e acrescentou-se cuidadosamente, 

algumas gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado na parede do tubo. O desenvolvimento 

de coloração azul seguida de cor verde ou castanha indica uma reação positiva para esteroides 

e triterpenoides (FIG. 7). Paralelamente, foi realizada a reação para folhas de Ginkgo biloba, 

utilizado como controle positivo para terpenos (VAN BEEK; MONTORO, 2009).   
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FIGURA 7 – Reação de Lieberman-Bruchard para a pesquisa de esteroides e triterpenoides. Estruturas 

desenhadas utilizando o software ChemDraw Ultra 8.0.   

 

Como análise complementar para terpenos, foi realizada uma Cromatografia em 

Camada Delgada Comparativa (CCDC) utilizando-se placa cromatográfica contendo camada 

de 250 μm de sílica gel como fase estacionária (UV 254 nm - Whatman®, BH, MG, BR).  

Primeiramente, 1 g de caules, folhas ou flores de P. brasiliensis pulverizados foi 

macerado em 10 mL de diclorometano por 15 min em banho-maria a 40°C. Em seguida, 

filtrou-se a mistura e o filtrado foi levado à secura em banho-maria a 40°C. Adicionou-se 1 

mL de clorofórmio ao resíduo e aplicou-se uma gota da amostra com auxílio de um capilar de 

vidro na cromatoplaca. Foi também aplicada na cromatoplaca uma gota do padrão alfa-

bisabolol (Biotec®), dissolvido em clorofórmio. A cromatoplaca foi colocada em uma cuba 

contendo a fase móvel constituída de tolueno e de acetato de etila 93:7 (v/v). Ao fim da 

corrida, observou-se a cromatoplaca em câmara escura sob luz ultravioleta nos comprimentos 

de onda de 254 nm e 386 nm. A revelação das bandas foi feita após imersão da cromatoplaca 

em solução de vanilina sulfúrica (1 g de vanilina, 1 mL de ácido sulfúrico e metanol em 

quantidade suficiente para 100 mL) e secagem da mesma em estufa a 100°C por 10 min. Para 

comparação da amostra com o padrão sesquiterpeno alfa-bisabolol, foi calculado o fator de 

retenção pela razão entre as distâncias percorridas pelas manchas de coloração violeta e a 

distância percorrida pela fase móvel. 
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5.3.4 Pesquisa de taninos  

 

 Foram adicionados 2,5 g de caules, flores ou folhas de P. brasiliensis pulverizados a 

50 mL de água destilada, e a mistura foi aquecida por 15 min. Após ser filtrada, a solução 

extrativa foi utilizada para realizar os testes gerais de identificação de taninos, por meio de 

três reações: reação com gelatina, reação com cloreto férrico (FeCl3) e acetato de chumbo 

[Pb(C2H3O2)2]. Uma parte da solução filtrada foi separada, constituindo o branco para as 

reações. Como controle positivo, foram utilizadas folhas de Hamamelis virginiana 

(hamamelis) (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). São consideradas positivas para 

taninos, as amostras vegetais, com resultado positivo para pelo menos duas dessas reações. 

 

5.3.4.1 Reação com gelatina 

 

A 2 mL da solução filtrada, foram adicionadas 2 gotas de HCl concentrado e solução 

de gelatina 2,5% (p/v) gota a gota. O HCl protona os grupos fenólicos dos taninos. Os taninos 

poliméricos com grupos fenólicos protonados interagem com os grupos funcionais das 

proteínas, fazendo que ocorra sua precipitação.  A reação é considerada positiva se houver 

formação de precipitado.  

 

5.3.4.2 Reação com cloreto férrico (FeCl3) 

 

Em um tubo de ensaio contendo 2 mL da solução previamente preparada foram 

adicionados 10 mL de água destilada e 2 a 4 gotas da solução de FeCl3 1% (p/v) em metanol. 

O desenvolvimento de cor verde indica a presença de taninos condensados ou catéquicos 

(FIG.8A), enquanto o desenvolvimento de cor azul indica a presença de taninos hidrolisáveis 

ou gálico na amostra vegetal (FIG. 8B).  
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FIGURA 8 – Reação com cloreto férrico para a pesquisa de taninos condensados (A) ou hidrolisáveis (B). 

Estruturas desenhadas utilizando o software ChemDraw Ultra 8.0. 

 

5.3.4.3 Reação com acetato de chumbo 

 

Foram adicionados 10 mL de ácido acético a 10 % (v/v) e 5 mL de acetato de chumbo 

10 % (p/v)   a 5 mL da solução extrativa previamente preparada. O íon Pb
2++

 complexa-se 

com os taninos hidrolisados, formando um precipitado esbranquiçado. 

 

5.3.5 Pesquisa de antraquinonas  

 

A pesquisa de antraquinonas em caules, flores e folhas de P. brasiliensis foi realizada 

pelas reações direta e confirmatória. Foram utilizadas folhas de Cassia senna L. (sene) como 

controle positivo para antraquinonas (DAVE; LEDWANI, 2012).  
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Para a pesquisa direta de antraquinonas livres adicionou-se 5 mL de hidróxido de 

amônio (NH4OH) 10 % (p/v) em 0,20 g do material vegetal pulverizado. O desenvolvimento 

de coloração rósea a vermelha indica resultado positivo (FIG. 9). 

 

 

FIGURA 9 – Reação direta para a pesquisa de antraquinonas livres. Estruturas desenhadas utilizando o 

software ChemDraw Ultra 8.0.   

 

 A pesquisa confirmatória para antraquinonas foi realizada pela reação de Bornträger 

com prévia hidrólise ácida, para a análise de glicosídeos antraquinônicos e dímeros. Nesse 

teste, foram adicionados 8 mL de etanol 25 % (v/v) a 1 g de caules, flores ou folhas de P. 

brasiliensis o vegetal pulverizados. A mistura foi fervida e filtrada em algodão. Em seguida, 

adicionou-se H2SO4 5 % (v/v) à solução e aqueceu-se a mesma levemente. O H2SO4 promove 

a hidrólise dos dímeros de antraquinonas (diantronas). Após o resfriamento, foram 

adicionados 5 mL de clorofórmio e, após 3 min de extração, a fase orgânica foi decantada e 

retirada. Adicionou-se 5 mL de NH4OH 10% (p/v) e a solução foi agitada fortemente e, em 

seguida, mantida em repouso. O desenvolvimento de coloração rósea ou vermelha na fase 

aquosa sugere a presença de antraquinonas. 

A presença de antraquinonas na amostra só é considerada positiva se a reação de 

Bornträger com hidrólise apresentar resultado positivo; se essa última reação for negativa, o 

resultado é considerado negativo mesmo se a reação direta for positiva.  

 

5.3.6 Pesquisa de alcaloides 

 

Para a pesquisa de alcaloides, 2 g de caules, folhas ou flores de P. brasiliensis 

pulverizadas foram fervidas por 2 min em 20 mL de ácido sulfúrico (H2SO4) a 1% (v/v), e a 

solução foi filtrada em algodão. A solução obtida foi dividida em duas porções denominadas 

A e B, para a pesquisa direta e confirmatória de alcaloides na amostra vegetal, 

respectivamente. 

A porção A foi distribuída em 5 tubos para a realização da pesquisa direta de 

alcaloides encontrados na forma combinada. O primeiro tubo consistiu o branco da reação 
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contendo 2 mL da porção A. Nos demais tubos foram adicionadas 2 gotas de um dos Reativos 

Gerais de Alcaloides (RGA). A TAB. 2 apresenta os RGA, com o nome, composição e a cor 

do precipitado formado quando esses reagem com alcaloides. A turvação e/ou formação de 

precipitado é um indicativo da presença de alcaloides na amostra. 

 

TABELA 2 - Reativos Gerais de Alcaloides (RGA) utilizados na pesquisa de alcaloides em 

caules, flores e folhas de P. brasiliensis 

RGA Preparo Composição Cor do 

precipitado 

Dragendorff Carbonato de bismuto 5 g 

Iodeto de potássio 25 g 

Ácido clorídrico concentrado 12 mL 

Água destilada 100 mL 

Iodo bismutato de 

potássio 

K[BiI4] 

Alaranjado 

Mayer Cloreto de mercúrio 1,35 g 

Iodeto de potássio 5 g 

Água destilada 100 mL 

Iodo mercurato de 

potássio 

K2[HgI4] 

Branco 

Bouchardat/ 

Wagner 

Iodo 1 g 

Iodeto de potássio 2 g 

Água destilada 100 mL 

Iodo-Iodeto de 

potássio 

[KI] 

Marrom 

 

Hager Solução de Ácido pícrico  1% (p/v) Ácido pícrico 

C6H3N3O7 

Amarelo 

 

A porção B foi utilizada para a pesquisa confirmatória da presença de alcaloides na 

forma livre na amostra. Assim, foi adicionada solução de NH4OH 10% (p/v) a essa porção 

para tornar o pH básico e, em seguida foram adicionados 7 mL de clorofórmio (CHCl3). Após 

10 min de extração, a camada clorofórmica foi retirada e mantida em banho-maria até a 

completa evaporação do solvente. O resíduo foi dissolvido em 5 mL de H2SO4 1% (v/v) e 

essa solução foi dividida em 5 tubos de ensaio, em que foram adicionadas 2 gotas de um dos 

RGA citados anteriormente. O resultado é considerado positivo quando ocorre turvação ou 

formação de precipitado.  

As reações direta e confirmatória também foram realizadas para as folhas de Peumus 

boldus Molina (boldo do Chile) como controle positivo para a presença de alcaloides 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). Para que a amostra seja considerada positiva para 

alcaloides, no mínimo 3 reações confirmatórias da porção B devem apresentar resultado 

positivo. 

 

5.4 Confecção dos extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. brasiliensis 

 

Os extratos etanólicos de caules (PBETca), flores (PBETfl) e folhas (PBETfo) foram 

obtidos por meio de maceração do material pulverizado utilizando etanol PA-ACS 
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(Dinâmica®, Diadema, SP, BR) como solvente, na proporção de 1:10 p/v, em frasco âmbar e 

ao abrigo da luz solar direta, durante 72 h. Após a maceração, os extratos foram filtrados em 

algodão, concentrados em evaporador rotativo (Fisatom®, São Paulo, SP, BR) (40 – 42 º C, 

sob pressão reduzida) e armazenados em frascos de vidro protegidos com papel alumínio e ao 

abrigo da luz solar direta. Após a completa evaporação do solvente, os rendimentos das 

extrações foram calculados em relação à massa de material vegetal utilizado.  

 

5.5 Análise por CLAE-DAD de extratos etanólicos de P. brasiliensis 

 

A técnica de CLAE-DAD (Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por 

arranjo de diodos) é muito utilizada na identificação de substâncias presentes em produtos 

naturais. Essa técnica permite a identificação de substâncias com grupos cromóforos, que 

absorvem energia (PATEL et al., 2010).  

Inicialmente, uma alíquota de 100 mg de cada extrato etanólico foi diluída em 5 mL de 

metanol grau HPLC com sonicação por 5 min. O extrato diluído foi filtrado em filtro de 0,2 

µm com diâmetro de 13 mm. Foram injetados 10 µL de cada extrato no cromatógrafo. 

 Para a análise em CLAE-DAD foi empregado cromatógrafo líquido de alta eficiência 

(Thermo Scientific® modelo ACCELA 600) equipado com bomba de quatro canais, 

degaseificador, acoplado a detector de arranjo de diodos (DAD), com injetor automatizado e 

forno de coluna operando a 30° C. Como fase estacionária foi utilizada coluna Phenomenex® 

modelo Luna C18(2) com partículas de 3 µm de diâmetro e dimensões 150 mm de 

comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno, protegida por pré-coluna do mesmo fabricante.  

A fase móvel foi composta por água ultrapurificada em sistema Direct-Q (solvente A) 

e acetonitrila grau CLAE da marca Panreac® (solvente B), nas proporções indicadas na TAB. 

3. 

Os cromatogramas foram obtidos nos comprimentos de onda de 230 nm, 245 nm, 280 

nm e 320 nm. Para cada pico presente nos cromatogramas monitorados em 230 nm foram 

gerados espectros de absorção na região do UV-vis (190 – 600 nm). O perfil de absorção das 

moléculas no UV-vis foi utilizado para identificar as classes de substâncias presentes nos 

extratos. 
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TABELA 3 - Gradiente da fase móvel utilizado na análise em CLAE-DAD dos extratos 

etanólicos de P. brasiliensis 

Tempo (min) Solvente A (%)
 

Solvente B (%)
 

0 90 10 

5 90 10 

45 0 100 

50 0 100 

52* 90 10 

60* 90 10 
Solvente A: água ultrapura (Tipo 1; Sistema Direct-Q

®
 5 – Merck Millipore™). 

Solvente B: acetonitrila grau HPLC da marca Panreac®. 

*Re-equílibrio da coluna cromatográfica. 

Fluxo: 0,8 mL/min. 

 

5.6 Fracionamento do extrato bruto de folhas de P. brasiliensis 

 

 A FIG.10 ilustra a sequência de procedimentos realizados para o fracionamento do 

extrato bruto das folhas de P. brasiliensis. Dez gramas do extrato etanólico de folhas de P. 

brasiliensis foram suspensos em 100 mL de metanol/água na proporção de 9:1 e particionados 

por 3 vezes com 50 mL de n-hexano. A fase hexânica foi reservada e a fase hidroalcoólica foi 

submetida à evaporação do metanol em evaporador rotativo (40-42°C, sob pressão reduzida). 

O concentrado obtido foi dissolvido em 100 mL de água e particionado por 3 vezes com 50 

mL de diclorometano. A fase diclorometânica foi removida e a fase aquosa foi particionada 

por 3 vezes com 50 mL de acetato de etila. Repetiu-se todo processo com mais 10 gramas de 

extrato etanólico de folhas de P. brasiliensis.  

Ao final do processo, as frações hexânica (HEX), diclorometânica (DIC) e em acetato 

de etila (ACE) foram concentradas em evaporador rotativo (40-42° C, sob pressão reduzida) e 

a fração aquosa remanescente (AQU) foi congelada em nitrogênio líquido e seca em 

liofilizador (Terroni® LS3000, São Carlos, SP, BR). As frações foram armazenadas em 

frascos de vidro âmbar cobertos por papel alumínio e protegidos da luz solar direta. Após a 

completa evaporação dos solventes, calculou-se o rendimento das frações. 
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FIGURA 10 – Sequência de procedimentos para o fracionamento do extrato etanólico de folhas de P. 

brasiliensis. Dez gramas de PBETfo foram dissolvidos em metanol:água (9:1) e submetidos a 

partição com 3 alíquotas de 50 mL de n-hexano. A porção hidroalcoólica foi concentrada em 

evaporador rotatório, diluída em água e particionada com 3 alíquotas de  50 mL de 

diclorometano. A porção aquosa foi particionada com 3 alíquotas de  50 mL de acetato de etila. 

 

 

5.7 Extração dos óleos essenciais de folhas e flores de P. brasiliensis  

  

Para a extração do óleo essencial, as partes aéreas frescas de P. brasliensis foram 

separadas em flores, folhas e caules. Os componentes voláteis das flores e das folhas foram 

extraídos por hidrodestilação utilizando o aparelho de Clevenger. Para isso, 2286 g de folhas 

frescas foram distribuídos, em dois balões volumétricos de 2 L e um balão volumétrico de 1 

L. Em seguida, foram acrescentados 1 L de água destilada a cada um dos balões de 2 L e 0,5 

L de água destilada ao balão de 1 L.  A extração foi conduzida durante 180 min após a 

ebulição. O mesmo processo foi realizado utilizando 323 g de flores frescas. Após a extração, 

os óleos essenciais de folhas (PBOEfo) e de flores (PBOEfl) foram coletados com auxílio de 

micropipetas (separados da água), dessecados com sulfato de sódio (Na2SO4) anidro, 

acondicionados em microtubos cônicos de 1,5 mL hermeticamente fechados e armazenados a 

PBETfo

Solubilização em metanol:água (9:1)

Fração n-hexânica (superior) Fração hidro-alcoólica (inferior)

1 -Evaporação do metanol (40-42°C, sob pressão reduzida)

Partição com diclorometano

Fração diclorometânica (inferior) Fração aquosa (superior)

Partição com acetato de etila

Fração acetato (superior) Fração aquosa (inferior)

2 - Diluição em 100  mL de água.

Partição com hexano
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70°C negativos. O rendimento da extração foi obtido pela relação do volume do óleo 

essencial obtido e da massa do material vegetal fresco utilizado.  

 

5.8 Análise dos constituintes químicos dos óleos essenciais de flores e folhas de P. 

brasiliensis por cromatografia gasosa acoplada espectrometria de massas (CG/EM) 

 

As análises por CG/EM dos óleos essenciais foram realizadas em um cromatógrafo 

Shimadzu GC-MS-QP2010 (Chiyoda-ku, Tokyo, Japão) equipado com uma coluna capilar 

DB-5-MS AGILENT® (30 m x 0.25 mm, com filme de 0.25 µm). O gás de arraste utilizado 

foi o Hélio, a 81,90 kPa, com fluxo de  1,33 mL/min. A temperatura do injetor foi 250°C e a 

temperatura do forno foi programada para aumentar de 60 a 240°C, com uma taxa de variação 

de 3°C/min. A detecção foi feita por espectrometria de massas com modo de ionização por 

impacto eletrônico a 70 eV. Cada um dos óleos foi injetado juntamente com uma série 

homóloga de hidrocarbonetos lineares (C9–C25)-ALLTECH, para calcular o índice de retenção 

relativo (IRR) de cada substância, aplicando-se a Equação de Van den Dool e Kratz (1963). 

Os constituintes das amostras foram identificados comparando-se seu IRR com aqueles 

relatados na literatura (ADAMS, 2009) e pela análise dos espectros de massas comparados 

aos espectros de espectrotecas (Wiley 7, NIST 08 e FFNSC 1.3). As áreas relativas (%) de 

cada pico individual nos cromatogramas obtidos por CG/EM foi proporcional a corrente total 

de íons, sem padronização. 

 

5.9 Voluntários à doação de amostra biológica  

 

Participaram do presente trabalho indivíduos aptos à doação de sangue atendidos no 

Hemominas - Hemocentro Regional de Diamantina. Foram incluídos no estudo indivíduos 

adultos com idade compreendida entre 19 e 39 que atenderam aos critérios gerais para doação 

de sangue da Fundação Hemominas: estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 

kg; ter dormido pelo menos 6 h nas 24 h anteriores e estar alimentado. Não foram incluídos 

nesse estudo aqueles voluntários que apresentaram algum impedimento temporário 

(resfriados; gestantes; mulheres entre 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana; 

mulheres que estivessem amamentando, se o parto ocorreu há menos de 12 meses; ingestão de 

bebida alcoólica nas 12 h que antecedem a doação; tatuagem nos 12 meses anteriores; 

indivíduos apresentando comportamentos com maior risco de adquirir doenças sexualmente 

transmissíveis) ou permanente (hepatite após os 11 anos de idade; evidência clínica ou 
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laboratorial de Hepatite B, Hepatite C, HIV, doenças associadas aos vírus HTLV I e II, 

Doença de Chagas e Malária; uso de drogas ilícitas injetáveis). Foram excluídos do estudo, 

indivíduos que tiveram resultado reagente em qualquer um dos testes obrigatórios para 

infecções transmissíveis pelo sangue realizados na triagem laboratorial, segundo os preceitos 

estabelecidos na legislação pertinente. 

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação 

Hemominas sob o registro n° 326 (Anexo D). Todos os indivíduos que participaram deste 

estudo, após serem esclarecidos dos objetivos da pesquisa, deram seu consentimento (Anexo 

E).  

Participaram do presente estudo 34 voluntários, sendo 11 do gênero masculino e 23 do 

gênero feminino, com idade média de 28 ± 8 anos. 

 

5.10 Amostra Biológica 

 

A amostra biológica constituiu-se de 10 mL de sangue venoso, coletado de forma 

asséptica por punção da veia antecubital mediana, na fossa antecubital, utilizando tubos a 

vácuo contendo heparina como anticoagulante (Vacutainer; Becton Dickinson, San Jose, CA, 

EUA). Os procedimentos de coleta foram conduzidos por pessoal treinado e capacitado para 

tal procedimento, no momento da doação sanguínea, dentro das dependências do Hemocentro 

Regional de Diamantina e obedeceram as normas de biossegurança. Após a utilização da 

amostra biológica nas análises descritas a seguir, todo o material remanescente foi descartado. 

Os procedimentos experimentais descritos a seguir foram realizados no Laboratório de 

Imunologia do Centro Integrado de Pós-graduação e Pesquisas em Saúde do Vale do 

Jequitinhonha – CIPq-Saúde da UFVJM. 

 

5.11 Obtenção das Células Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC) humano 

 

 As PBMC foram obtidas a partir de 10 mL de sangue periférico humano diluídos na 

proporção 1:1 em Tampão Fosfato de Salina (PBS) (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; 

NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) por meio de gradiente de densidade durante centrifugação 

(400 xg, 21°C, 30 min) com Ficoll-Histopaque 1077 (Sigma, St. Louis, MO, EUA), conforme 

descrito por Bicalho e colaboradores (1981). O anel de PBMC, formado após a centrifugação, 

foi recolhido e lavado 2 vezes em PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 

7,20-7,40) (250 xg, 4ºC, 15 min). Em seguida, as células foram suspensas em 1 mL de meio 
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de cultura RPMI-1640 (Gibco, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, EUA). Após 

contagem das células em câmara hemocitométrica de Neubauer, a concentração celular foi 

ajustada para 1x10
7
 células/mL em RPMI-1640 suplementado com L-glutamina (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA) (2 mM), e coquetel antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, 

estreptomicina 100 µg/mL e anfotericina B 250 ng/mL - Sigma, St. Louis, MO, EUA). 

 As PBMCs obtidas foram utilizadas para confecção de culturas celulares para 

avaliação da citotoxicidade e do efeito de extratos, frações e óleos essenciais sobre a indução 

de fluorescência e produção de citocinas. 

 

5.12 Diluição dos extratos, frações e óleos essenciais 

 

Para a avaliação sobre as culturas celulares, os extratos, óleos essenciais e frações 

foram dissolvidos em Dimetilsulfóxido - DMSO (Sigma, St. Louise, MO, USA), e 

armazenados sobre refrigeração, conforme descrito a seguir:  

Os extratos etanólicos (PBETca, PBETfl e PBETfo) foram dissolvidos a 20 mg/mL, 

aliquotados em microtubos de 500 μL e estocados a 70° negativos. Para serem adicionados às 

culturas celulares, as alíquotas estoque foram diluídas de forma seriada em DMSO para as 

concentrações de 10 mg/mL, 5 mg/mL e 2,5 mg/mL. 

 As frações HEX, DIC, ACE e AQU foram solubilizadas a 20 mg/mL em DMSO, 

aliquotados em microtubos de 500 uL e estocados a 70° negativos. Para serem adicionadas às 

culturas celulares, as alíquotas estoque foram diluídas de forma seriada em RPMI para 1 

mg/mL, 0,5mg/mL e 0,25 mg/mL.  

Os óleos essenciais PBOEfo e PBOEfl foram diluídos em DMSO a 1%, 0,5 % e 0,25% 

(v/v). As soluções obtidas foram aliquotadas e armazenadas a 70° negativos até o momento da 

confecção das culturas celulares.  

 

5.13 Análise da emissão de fluorescência pelos extratos, frações e óleos essenciais de P. 

brasiliensis 

  

As análises de viabilidade celular e de expressão de COX-2 foram realizadas por 

citometria de fluxo. Assim, inicialmente, avaliamos se o tratamento com os extratos, frações e 

óleos essenciais induziria a emissão de fluorescência pelas PBMCs em algum dos canais do 

citômetro utilizado, o que poderia comprometer a utilização de marcadores específicos nas 

análises a serem realizadas. 



52 
 

Para isso, cerca de 5 x 10
5
 PBMC (n=3) foram cultivadas em placas de 24 poços (JET 

Biofil®, Guangzhou, Guangdong, China) em meio RPMI-1640 (Gibco, Invitrogen 

Corporation, Grand Island, NY, EUA) acrescido de L-glutamina (Sigma, St. Louis, MO, 

EUA) (2 mM), soro fetal bovino (Gibco, Invitrogen Corporation,  Grand Island, NY, EUA) 

(10%) e coquetel antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, estreptomicina 100 

µg/mL e anfotericina B 250 ng/mL - Sigma, St. Louis, MO, EUA), a partir de agora 

denominado RPMI completo. Foram confeccionadas culturas tratadas com 5 µL de PBETca 

ou PBETfo ou PBETfl  nas concentrações finais de 12,5 µg/mL, 25 µg/mL ou 50 µg/mL, ou 

10 µL das frações HEX, DIC, ACE, ETA e AQU nas concentrações de 2,5 µg/mL, 5 µg/mL 

ou 10 µg/mL ou 5 µL de  PBOEfl ou PBOEfo nas concentrações finais de 1,25x10
-3

 %, 

2,5x10
-3 

% ou 5x10
-3 

% (v/v). Culturas não tratadas e tratadas com DMSO constituíram as 

culturas controle negativo (CON) e controle do solvente, respectivamente. O volume final das 

culturas foi ajustado para 1 mL com RPMI completo. As culturas permaneceram em estufa 

úmida a 37°C, contendo 5% de CO2 por 24 h. Após o período de incubação, as células foram 

lavadas em PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) (240 xg, 7 

min, 18°C) e o sobrenadante foi descartado. Em seguida, as células foram suspensas em 200 

µL de PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40)  para análise por 

citometria de fluxo com aquisição de 10.000 eventos na região correspondente aos linfócitos. 

Foi utilizado o citômetro BD FACSCanto II (Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), 

equipado com 3 lasers (azul 488 nm, vermelho 633 nm e violeta 405 nm), um octógono 

(488/10 Band pass-BP, 530/30 BP, 585/42 BP,  670 Long Pass - LP e 780/60 BP) e  dois 

trígonos (trígono I – 660/20 BP, 685 LP e 780/60 BP; trigono II – 450/50 BP e 510/50 BP).  O 

que possibilita o a análise dos parâmetros de tamanho (FSC – forward scatter) e 

complexidade ou granulosidade celular (SSC – side light scatter) e 8 fluorescências. Para 

aquisição dos dados foi utilizado o BD FACSDiva Software versão 6.1.3 e a análise dos 

dados foi realizada pelo software  de análise FlowJo 10.0.7. 

A estratégia de análise está exemplificada na FIG.11. Primeiramente, a população 

linfocitária foi selecionada em gráficos de distribuição pontual em função do tamanho (FSC) e 

granulosidade (SSC) celulares (FIG.11A.). Em seguida, foram construídos histogramas em 

escala logarítmica, de intensidade de fluorescência para cada um dos oito canais do citômetro 

FACSCanto II em função do número de células. A emissão de fluorescência por constituintes 

dos extratos, frações e óleos essenciais foi avaliada pelo deslocamento do pico de 

fluorescência da cultura experimental para a direita (maior intensidade de fluorescência) 

(FIG.11C), quando comparado ao pico da cultura não tratada (cultura controle) (FIG.11B). 

https://www.google.com.br/search?rlz=1C1CHWA_enBR606BR606&es_sm=93&q=guangdong&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxkHnxCHfq6-gbGlcboSmJVhWZahJZedbKWfk5-cWJKZnwdnWBUU5Zdl5iWnHol8pTv3VWq91q-y9_7zDzH9XrAiGABToCYtUwAAAA&sa=X&ei=asIrVbDnKMOqNpfugOgF&ved=0CK0BEJsTKAEwGA
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FIGURA 11 – Estratégia de análise por citometria de fluxo da emissão de fluorescência por células 

tratadas com extratos, frações e óleos essenciais de P. brasiliensis. A e C - seleção da população 

linfocitária em culturas não tratadas e tratadas, respectivamente, utilizando os parâmetros de 

tamanho (FSC) e granulosidade (SSC). B e D – histograma representando a emissão de 

fluorescência das PBMC em culturas não tratadas e tratadas, respectivamente.  

 

5.14 Avaliação do efeito citotóxico de extratos, frações e óleos essenciais de P. brasiliensis 

 

 O primeiro passo para investigar a atividade biológica de um extrato vegetal é avaliar 

o seu efeito tóxico, uma vez que este pode conter substâncias capazes de induzir mecanismos 

de morte celular (VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2005;  MACIEL, 2002). Ao trabalharmos com 

concentrações não tóxicas dos produtos naturais podemos inferir que os efeitos observados 

nas análises experimentais são decorrentes da bioatividade de seus constituintes, e não da 

perda da viabilidade celular induzida por constituintes tóxicos.  

Assim, foi avaliado o efeito dos extratos, frações e óleos essenciais sobre a viabilidade 

de células sanguíneas humanas, conforme descrito a seguir, para identificar as concentrações 

não tóxicas que seriam utilizadas nos ensaios para análise da atividade farmacológica. 

 

 

 

A B

C D
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5.14.1 Determinação da atividade hemolítica dos extratos etanólicos de caules, flores e 

folhas de P. brasiliensis 

 

Para avaliar se os extratos brutos de P. brasiliensis poderiam lisar hemácias humanas, 

realizou-se o teste de hemólise in vitro, conforme Montagner (2007) e modificado como 

descrito a seguir. Preparou-se uma suspensão de hemácias a partir do sangue coletado de 5 

voluntários, adicionando-se 500 µL de sangue total a 10 mL de PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 

0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40)  em um béquer. A suspensão foi mantida sob leve 

agitação em um agitador magnético durante todo o período de confecção das culturas. Em 

seguida, 100 μL da suspensão de hemácias foram adicionados a tubos de poliestireno (Falcon 

2059, Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA) contendo 100 μL PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 

0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) e 100 μL o extrato da planta nas concentrações finais 

de 200 μg/mL, 100 μg/mL, 50 μg/mL, 25 μg/mL e 12,5 μg/mL. Culturas contendo 100 μL da 

suspensão de hemácias e 100 μL DMSO em substituição ao extrato constituíram o controle do 

solvente.  Todas essas culturas tiveram o volume final ajustado para 1000 μL com PBS NaCl 

1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40). Como forma de obter um controle 

positivo, que representasse 100% de hemólise, foram confeccionadas culturas em que 100 μL 

da suspensão de hemácias foram adicionados a tubos contendo 800 μL de água ultra-pura e 

100 μL do extrato da planta, nas concentrações citadas. Foram confeccionadas também 

culturas de hemólise espontânea (controle negativo) que consistiram de 900 μL de PBS (NaCl 

1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) e 100 μL de suspensão de 

hemácias. Para eliminar a interferência da absorbância do extrato na DO, foram 

confeccionados os respectivos controles (brancos), que continham os mesmos constituintes 

das culturas supracitadas, com exceção da suspensão de hemácias. As culturas foram 

mantidas por 4 h em estufa úmida a 37°C e 5% de CO2.  Após esse período, os tubos foram 

centrifugados (500 xg, 7 min e 18ºC) e 200 μL do sobrenadante foram transferidos para uma 

placa de 96 poços de fundo chato, para a determinação DO em 540 nm, no leitor de placas. 

Dos valores de DO dos testes e controles foram subtraídos os valores de DO de seus 

respectivos brancos e o resultado do teste de hemólise foi obtido como percentual de hemólise 

de acordo com a equação:  

 

 

Hemólise (%) = (DO do teste – DO do Controle negativo)

(DO do controle positivo – DO do controle negativo)

x 100
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5.14.2 Determinação da citotoxicidade dos extratos etanólicos, frações e óleos essenciais 

de P. brasiliensis sobre PBMCs humanas 

 

Para encontrar as concentrações dos extratos vegetais, frações e óleos essenciais que 

não promovessem perda da viabilidade celular, foram confeccionadas culturas celulares (5 x 

10
5
 PBMC) em  RPMI-1640 completo, tratadas ou não com diferentes concentrações dos 

óleos essenciais (PBOEfo ou PBOEfl) ou extratos etanólicos (PBETca ou PBETfo ou 

PBETfl) ou frações (HEX, DIC, ACE ou AQU). Culturas tratadas com DMSO ou Cloreto de 

Cádmio (CdCl2, 20 mM) (FOTAKIS, 2006) constituíram as culturas controle do solvente e 

controle de morte, respectivamente. As culturas foram realizadas em tubos de polipropileno 

(Falcon 2059, Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA) e permaneceram em estufa úmida a 

37°C, contendo 5% de CO2 por 24 h ou 5 dias.  

Após o período de cultura, as células foram lavadas 2 vezes em PBS (NaCl 1,50 M; 

Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) (240 xg, 7 min, 18°C) e, em seguida, 

incubadas com 2 µL de Iodeto de Propídeo  (BD Pharmingen™, San Diego, CA, USA) por 20 

min ou com 190 µL de Azul de Tripan 0,002 % (p/v) (Sigma-Aldrich, Saint Louis, MO, USA) 

por 5 min (AVELAR-FREITAS et al., 2014). O percentual de células viáveis foi determinado 

por citometria de fluxo (BD FACSCanto II) com aquisição de 10.000 eventos na região 

correspondente aos linfócitos. Os dados foram adquiridos utilizando o software BD 

FACSDiva versão 6.1.3 e a análise dos dados realizada utilizando software FlowJo versão 

10.0.7. 

A estratégia de análise da viabilidade celular está ilustrada na FIG. 12. Inicialmente foi 

construído um gráfico de tamanho pela área do pico de voltagem (FSC-A) versus tamanho 

pela altura do pico de voltagem (FSC-H) para a seleção das single cells (FIG.12A). Os 

eventos selecionados foram avaliados em outro gráfico de pontos de FSC-H em função de 

SSC-H, em que foi selecionada a população de linfócitos (FIG.12B). Os linfócitos 

selecionados foram analisados em histogramas de intensidade de fluorescência em função do 

número de eventos a fim de determinar o percentual de células positivas para marcação com 

Azul de Tripan ou Iodeto de Propídeo (FIG.12C e FIG12.D). Para isso, foi estabelecido um 

limiar de negatividade em função da curva de fluorescência obtida para a cultura controle 

(FIG.12C). O mesmo marcador foi empregado para as demais situações experimentais para 

obter a frequência de células viáveis (sem marcação para Azul de Tripan ou Iodeto de 

Propídeo) (FIG.12D).  
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FIGURA 12 – Sequência de procedimentos para análise da viabilidade celular por citometria de fluxo. A – 

Gráfico de FSC-A x FSC-H utilizado para excluir os doublets celulares. B – Seleção da população 

de linfócitos em gráficos de SSC-H x FSC-H. C – Histograma de intensidade de fluorescência para 

o Iodeto de Propídeo x número de células da cultura controle para determinar o limiar de 

negatividade. D – Histograma de intensidade de fluorescência para o Iodeto de Propídeo x número 

de células da cultura experimental para determinar o percentual de células negativas para a 

marcação com Iodeto de Propídeo (células viáveis). 

 

5.15 Avaliação do efeito dos extratos brutos, frações e óleos essenciais sobre a produção 

de mediadores inflamatórios, in vitro 

 

Tendo em vista a importância das citocinas no direcionamento e manutenção da 

resposta inflamatória, adotou-se a estratégia de avaliar o potencial anti-inflamatório de 

preparações de partes aéreas da P. brasiliensis investigando o seu efeito sobre a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias por PBMC humanas estimulados. Para isso, fez-se necessário, 

inicialmente, padronizar o melhor tempo de cultura e o melhor estímulo para a confecção das 

culturas celulares. 

Foram confeccionadas culturas de PBMCs humanas estimuladas com 

Fitohemaglutinina (PHA), Enterotoxina Estafilocócica do tipo B (SEB) ou Acetato Miristato 

de Forbol (PMA) + Ionomicina, durante 18, 24, 36 e 48 h. A cinética da produção de TNF-α, 

IFN-γ e IL-2 foi avaliada por meio da técnica de Enzyme Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) a partir do sobrenadante das culturas, conforme descrito a seguir. 

 

C D

A B
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5.15.1 Cinética do efeito de diferentes estímulos para a produção de citocinas por PBMC 

humanas estimuladas 

  

5.15.1.1 Confecção das culturas celulares 

 

 Em placas de 24 poços, foram confeccionadas culturas de PBMC (5x10
5
 células) de 

três voluntários, em meio RPMI-1640 completo, sem estímulo para a produção de citocinas 

(CON) ou estimuladas com SEB (100 ng/mL) (Sigma, Saint Louis, MO, EUA), PHA (5 

µg/mL) (Sigma, St. Louis, MO, EUA) ou PMA (25 ng/mL) (Sigma, Saint Louis, MO, EUA) 

+ ionomicina (1ng/mL) (Sigma, Saint Louis, MO, EUA). As culturas permaneceram por 18 h, 

24 h, 36 h ou 48 h a 37°C, 95% de umidade e 5% de CO2. Após os tempos indicados, o 

sobrenadante das culturas foi recolhido em microtubos e centrifugado (200 xg, 25ºC, 10 min). 

Em seguida o sobrenadante foi novamente recolhido e armazenado a 70ºC negativos até a 

realização do ensaio imunoenzimático. 

 

5.15.1.2 Ensaio imunoenzimático - Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) 

 

A quantificação das citocinas TNF-α, IFN-γ e IL-2 no sobrenadante das culturas foi 

realizada conforme instruções estabelecidas pelo fabricante dos kits comerciais utilizados 

(ELISA DuoSet®, R&D Systems, EUA):  As placas de 96 poços de fundo chato (Thermo 

Scientific, Rochester, NY) foram sensibilizadas com 100 µL/poço de anticorpos de captura (4 

μg/mL), específicos para as citocinas analisadas, por 12 h à temperatura ambiente. Após esse 

tempo as placas foram lavadas cinco vezes com 300 µL de tampão de lavagem [PBS (NaCl 

137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 8,1 mM; KH2PO4 1,2 mM, pH 7,2-7,4 ) contendo 0,05% de 

Tween 20]  utilizando lavadora de placas (ELx50,  Biotek®). O líquido remanescente foi 

retirado secando a placa por inversão sobre papel absorvente. Os sítios reativos das placas 

foram bloqueados com 300 µL de solução tampão de bloqueio [PBS (NaCl 137 mM; KCl 2,7 

mM; Na2HPO4 8,1 mM; KH2PO4 1,2 mM, pH 7,2-7,4 ) contendo 1% de albumina bovina e 

0,05% de azida sódica] por 1 h. As placas foram lavadas, seladas e armazenadas de 2-8°C até 

o momento do uso ou utilizadas imediatamente. 

Para a quantificação das citocinas nas amostras, foram utilizados padrões de citocinas 

diluídos de forma seriada em reagente diluente [PBS (NaCl 137 mM; KCl 2,7 mM; Na2HPO4 

8,1 mM; KH2PO4 1,2 mM, pH 7,2-7,4 ) contendo 1% de BSA e 0,05% de azida sódica] para 

as concentrações de 1000 pg/mL, 500 pg/mL, 250 pg/mL, 125 pg/mL, 62,5 pg/mL, 31,25 
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pg/mL e 15,62 pg/mL. Os sobrenadantes das culturas e os padrões diluídos foram adicionados 

(100 µL/poço) às placas, seguido de 2 h de incubação à temperatura ambiente. Após a 

lavagem das placas, adicionou-se 100 µL de anticorpos de detecção biotinilados, seguido de 

incubação por 2 h à temperatura ambiente. A placa foi lavada e foram adicionados 100 µL de 

estreptavidina conjugada à enzima Horseradish peroxidase - HRP, procedendo-se a incubação 

por 20 min ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. Novamente, a placa foi lavada e então 

foram adicionados 100 µL da solução contendo o cromógeno Tetrametilbenzidina (TMB) 

(41,6 mM) (TMB - 3,3’, 5,5’ tetrametilbenzidina, Sigma, St. Louis, MO, EUA) e o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) (0,21 M) diluídos em tampão citrato/fosfato (C6H8O7 30mM, Na2HPO4 

40 mM,  pH 5,0). Após 30 min de incubação, adicionou-se 50 µL de solução de parada 

(H2SO4 2N) e realizou-se a leitura da densidade óptica a 450 nm e 570 nm em leitor de 

microplacas (Multiskan™ GO, Thermo Scientific™), utilizando o software SkanIt™. Para a 

construção da curva padrão e obtenção das concentrações de citocinas nas amostras 

analisadas, foram subtraídos os valores de DO a 570 nm dos valores a 450 nm. Os cálculos 

foram realizados utilizando os softwares Microsoft Excel® 2007 e GraphPrism 5.0®.  

 

5.15.2 Avaliação do efeito dos extratos brutos, frações e óleos essenciais sobre a 

produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2 por PBMC humanas, in vitro 

 

 Aproximadamente 5 x 10
5 

PBMC (n=6) foram incubadas em RPMI-1640 completo, 

estimuladas ou não com 25 µL de PMA (25 ng/mL) e 1 µL ionomicina (1ng/mL). Células 

estimuladas com PMA + ionomicina foram tratadas, simultaneamente, com diferentes 

concentrações dos óleos essenciais (PBOEfo ou PBOEfl) ou extratos etanólicos (PBETca, 

PBETfo ou PBETfl) ou frações (HEX, DIC, ACE ou AQU). Culturas estimuladas e tratadas 

com 5 µL de DMSO constituíram o controle do solvente. Como controle de inibição da 

produção de citocinas, células estimuladas foram tratadas com a Dexametasona 15 μM 

(Fosfato Dissódico de Dexametasona - Decadron injetável, 4 mg/mL, Aché Laboratórios 

Farmacêuticos, Brasil). As culturas foram confeccionadas em placas de 24 poços e 

permaneceram a 37°C por 24 h em atmosfera úmida contendo 5% de CO2.  Após 24 h, o 

sobrenadante das culturas foi recolhido em microtubos e centrifugado (200 xg, 10 min, 25º 

C). Em seguida, o sobrenadante foi novamente recolhido e armazenado a 70 ºC negativos até 

a realização do ensaio imunoenzimático, conforme descrito no item 5.15.1.2. 
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5.15.3 Avaliação do efeito dos óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis sobre a 

expressão de COX-2 em monócitos humanos estimulados, in vitro 

 

Para avaliar o efeito do PBOEfl e PBOEfo sobre a expressão de COX-2, alíquotas de 1 

mL de sangue heparinizado (n = 5) foram adicionadas a tubos de polipropileno. As culturas 

não estimuladas ou estimuladas com 2 μL de LPS (2 μg/mL) (lipopolissacarídeo de 

Escherichia coli 0127:B8, Sigma, Saint Louis, MO, EUA), corresponderam ao controle 

negativo e controle positivo para a expressão de COX-2, respectivamente. Culturas 

estimuladas com LPS foram simultaneamente tratadas 5 μL de PBOEfl ou PBOEfo  nas 

concentrações finais de 1,25 x 10
-3 

% e 2,5 x 10
-3 

% ou 5,0 x 10
-3 

% (v/v). As culturas controle 

do solvente foram tratadas com 2 μL de LPS e 5 μL de DMSO.   

Após 4 h de incubação em estufa úmida a 37ºC e 5% de CO2, alíquotas de 100 μL de 

cada cultura foram transferidas para tubos de poliestireno contendo anticorpo anti-CD14 

conjugado com o fluorocromo PerCP-Cy5.5 (Proteína Clorofila Peridinina combinada a 

Cianina) (clone M5E2, BD Bioscience) , seguido de incubação por 20 min à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. Em seguida, foram adicionados 2 mL de solução de lise 

eritrocitária homogeneizando-se em vórtex e incubou-se os tubos por 10 min à temperatura 

ambiente e ao abrigo da luz. Após esse tempo, as suspensões celulares foram centrifugadas 

(500 xg, 5 min, 18°C) e o sobrenadante foi descartado. Procedeu-se, então, à permeabilização 

celular pela adição de 500 μL de PBS-P [PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 

0,02M, pH 7,20-7,40) contendo 0,5% de BSA, 0,1% de azida sódica e 0,5% de saponina, pH 

7,2-7,4] e incubação por 10 min à temperatura ambiente e ao abrigo da luz. As células foram 

lavadas em PBS-W [PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) 

contendo 0,5% de BSA e 0,1% de azida sódica, pH 7,2-7,4] (5 min, 500 xg, 18°C) e o 

sobrenadante foi descartado. Na sequência, as células foram incubadas com 1 μL de reagente 

contendo anticorpos anti-COX-1 (clone AS70), conjugado com o fluorocromo FITC 

(Isotiocianato de fluoresceína), e anti-COX-2  (clone AS67), conjugado com o fluorocromo 

PE (Ficoeritrina) (BD Biosciences, San Jose, CA, USA) por 30 min à temperatura ambiente e 

ao abrigo da luz. Paralelamente o mesmo procedimento foi realizado para a confecção dos 

controles isotípicos (IgG1-FITC e IgG2a-PE) (BD Biosciences, San Jose, CA, USA). Após a 

incubação, as células foram lavadas em PBS-W (500 xg, 5 min, 18°C) e suspensas em PBS 

(NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40) para análise da expressão 

de COX-2 e COX-1 intracitoplasmática, por citometria de fluxo (FACSCANTO II - Becton 

Dickinson, San Jose, CA, EUA), procedendo-se a aquisição de 50.000 eventos por tubo.  
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A análise dos dados foi realizada no software FlowJo versão 10.0.7 Para isso, foram 

construídos gráficos bidimensionais de distribuição pontual em função de FSC-A versus FSC-

H, para excluir os doublet celulares (FIG.13A). Em seguida, os eventos foram avaliados em 

gráficos de SSC-H versus fluorescência para CD14 conjugado ao PerCP-Cy5.5, a fim de 

selecionar a população de monócitos (FIG.13B). Para a análise do percentual de monócitos 

positivos para COX-1 e COX-2, os eventos selecionados foram analisados em gráficos de 

distribuição pontual de fluorescência para PE versus fluorescência para FITC (conjugados aos 

anticorpos anti-COX-2 e anti-COX-1, respectivamente) para culturas não estimuladas 

(FIG.13C) e estimuladas com LPS (FIG.13D).  

 

 

FIGURA 13 – Estratégia utilizada para as análises de expressão de COX-2 em monócitos por citometria 

de fluxo. O gráfico de distribuição pontual FSC-H x FSC-A foi utilizado para excluir os 

“doublets” celulares (A), seguido da geração de gráficos de distribuição pontual SSC x PerCP-

Cy5.5 utilizados para a seleção da população de monócitos (B). Em seguida foram utilizados 

gráficos de distribuição pontual de PE x FITC para visualizar os eventos referentes a cada uma 

das enzimas COX-1 e COX-2
 
em culturas não estimuladas (C) e estimuladas com LPS (D).  

 

 

 

 

 

 

A B

C D
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5.16 Análise Estatística 

 

Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados. Em seguida, as diferenças 

entre os dados foram testadas utilizando ANOVA com post hoc de Tukey.  Para as análises da 

cinética da produção de citocinas, utilizou-se o teste de one-way ANOVA seguido pelo teste 

de Bonferroni (post test). Os dados foram expressos como média ± desvio padrão e as 

diferenças estatisticamente significantes foram consideradas quando p ≤ 0,05. O software 

utilizado foi o GraphPad Prism 5 (GraphPad Software Inc., San Diego, CA, USA). 
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6 RESULTADOS 

 

  

Os resultados serão apresentados em quatro seções: a primeira será referente à triagem 

das classes de metabólitos secundários em caules, flores e folhas de P. brasiliensis; a segunda 

consistirá nas análises realizadas com os extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis; na terceira seção, serão apresentadas as análises realizadas com as frações da 

partição do extrato etanólico das folhas; na quarta seção, serão apresentados os resultados 

obtidos nas análises realizadas com os óleos essenciais de P. brasiliensis. 

 

6.1 Triagem fitoquímica de classes de metabólitos secundários em partes aéreas de P. 

brasiliensis 

 

 Para investigar a presença de metabólitos secundários nas partes aéreas da planta, 

visando o direcionamento dos estudos de identificação de possíveis moléculas ativas, foi 

realizada a triagem fitoquímica dos caules, flores e folhas de P. brasiliensis por meio de 

reações cromogênicas, fluorogênicas e de precipitação. Foram realizados testes para a 

pesquisa de saponinas, flavonoides, taninos, alcaloides, antraquinonas, esteroides e 

terpenoides. 

 

6.1.1 Pesquisa de saponinas 

  

A FIG.14 mostra o resultado obtido para a pesquisa de saponinas. Foram utilizadas 

folhas de Baccharis trimera (carqueja) como controle positivo para a análise do índice de 

espuma (OLIVEIRA et al., 2012). Foi possível observar a formação de um anel de espuma 

superior a 1 cm de altura após 15 segundo de agitação, seguidos de 15 minutos de repouso a 

partir das diluições de 10%,  40%, 30% e 60 % (v/v) dos decoctos de carqueja (FIG.14A), de 

caules (FIG.14B), de flores (FIG.14C) e de folhas (FIG.14D) de P. brasiliensis, 

respectivamente.  
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FIGURA 14 – Pesquisa de saponinas em caules, flores e folhas de P. brasiliensis. Caules, flores e folhas de 

P. brasiliensis pulverizadas foram infundidas em água destilada por 5 minutos. A mistura foi 

filtrada e seu pH ajustado para 7,0. A solução foi diluída em água destilada nas proporções 

indicadas na figura. Quinze minutos após vigorosa agitação das soluções, foi possível observar a 

presença de um anel de espuma de mais de 1 cm de altura a partir da diluição de 40%, 30% e 

60% (v/v) de caules (B), flores (C) e folhas (D), respectivamente.  (A) Controle positivo para a 

pesquisa de saponinas: folhas de Baccharis trimera (carqueja). 
 

A partir dessas observações, foram obtidos os índices de espuma para o controle 

positivo (IE=1000), caules (IE=250), flores (IE = 166) e folhas (IE=333) de P. brasiliensis. 

Os dados sugerem a presença de saponinas nas partes aéreas de P. brasiliensis. As folhas 

parecem apresentar maior teor de saponinas, seguidas dos caules e das flores. 

 

6.1.2 Pesquisa de flavonoides 

 

Para a pesquisa de flavonoides, foram utilizadas folhas de Baccharis trimera 

(carqueja) como controle positivo (SOICKE; LENG-PESCHLOW, 1987; BIONDO et al., 

2011). As soluções obtidas após extração das amostras vegetais em etanol a 70% (v/v) foram 

utilizadas para pesquisa de flavonoides por meio das reações de Shinoda, de Pew, com cloreto 

de alumínio e de Tabouk.  

A FIG.15 apresenta o branco das reações (FIG.15A) e os resultados das reações de 

Shinoda (FIG.15B) e de Pew (FIG.15C). Na reação de Shinoda (FIG.15B), foi possível 

observar o desenvolvimento de coloração rósea para o controle positivo, caule, flores e folhas 

de P. brasiliensis. Na reação de Pew, observou-se desenvolvimento de coloração vermelha 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A -Controle Positivo

B - Caules

C - Flores

D - Folhas

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874111003199#bib0170
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escura para as amostras vegetais testadas. Assim, o resultado das duas reações foi positivo 

para caules, flores e folhas de P. brasiliensis. 

 

FIGURA 15 – Pesquisa de flavonoides em caules, flores e folhas de P. brasiliensis por meio da reação de 

Shinoda e da reação de Pew. A - Folhas de Baccharis trimera (controle positivo), caules, flores e 

folhas de P. brasiliensis foram extraídos em etanol 70 % (v/v) (Brancos). B - Reação de Shinoda: à 

solução obtida foram adicionados Mg
++

 e HCl concentrado. C – Reação de Pew: a solução obtida 

foi submetida à evaporação do solvente e ao resíduo foi adicionado metanol, seguido de zinco 

metálico e HCl concentrado. 

 

Na reação com cloreto de alumínio, a amostra vegetal é considerada positiva se houver 

desenvolvimento de fluorescência verde-amarelada após a observação sob luz ultravioleta. 

Conforme mostrado na FIG. 16, foi possível visualizar fluorescência verde nas amostras de 

caules, flores e folhas de P. brasiliensis, bem como para o controle positivo. 

 

 

FIGURA 16 – Pesquisa de flavonoides em caules, flores e folhas de P. brasiliensis por meio da reação com 

cloreto de alumínio. Duas regiões de uma folha de papel de filtro foram umedecidas com a 

solução obtida a partir da maceração da amostra vegetal com etanol 70 % (v/v). A primeira região 

(esquerda) corresponde ao branco da reação. À segunda região foi adicionada uma gota de AlCl3. 

 

Controle 

positivo Caules Flores Folhas

A –

Branco

C –

Reação de Pew

B –

Reação de Shinoda

A - Controle positivo B - Caules

C - Flores D - Folhas
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 Na reação de Tabouk amostra vegetal é considerada positiva se houver 

desenvolvimento de fluorescência amarelo-esverdeado do resíduo formado quando este é 

observado à luz UV. Houve desenvolvimento de fluorescência para o controle positivo, mas 

não para as amostras vegetais testadas. Portanto, a reação de Tabouk foi negativa para caules, 

flores e folhas de P. brasiliensis. Devido à dificuldade de obtenção de imagens no interior a 

câmara de UV, os dados não foram mostrados. 

Para que uma amostra vegetal seja considerada positiva para flavonoides, é necessário 

que pelo menos três das reações (Reação de Pew, de Shinoda, com cloreto de alumínio e de 

Tabouk) apresentem resultado positivo.  Uma vez que as amostras de caules, de flores e de 

folhas de P. brasiliensis apresentaram reação positiva nas reações de Pew, Shinoda e com 

cloreto férrico, foi possível sugerir a presença de flavonoides nas amostras testadas. 

 

6.1.3 Pesquisa de esteroides e triterpenoides 

  

A presença de esteroide e triterpenoide na amostra vegetal é indicada pelo 

desenvolvimento de coloração azul, verde ou castanha durante a reação de triagem realizada. 

Folhas de Ginkgo biloba foram utilizadas como controle positivo (VAN BEEK; MONTORO, 

2009). Foi possível observar o desenvolvimento de coloração verde-acastanhado para caule 

(FIG.17 B), flores (FIG.17 C) e folhas (FIG.17 D) de P. brasiliensis, de maneira semelhante 

ao controle positivo (FIG.17 A). Portanto, os dados sugerem a presença de esteroides e 

triterpenoides nas amostras vegetais testadas. 

 

 

FIGURA 17 – Pesquisa de triterpenoides e esteroides em caules, flores e folhas de P. brasiliensis. Um 

grama de caule (B), flores (C) e folhas (D) de P. brasiliensis foram extraídos em clorfórmio e à 

solução obtida foram adicionados anidrido acético e ácido sulfúrico.  Foram utilizadas folhas de 

Ginkgo biloba (A) como o controle positivo. 

 

A fim de complementar a pesquisa para triterpenoides, foi realizada a cromatografia 

em camada delgada comparativa utilizando como padrão o sesquiterpeno α-bisabolol. Pela 

análise em luz ultravioleta no comprimento de onda de 254 nm foi possível observar a 

presença de manchas referentes às amostras aplicadas (caules, flores e folhas de P. 

Branco Teste

B - Caules C - Flores D - Folhas

Branco Teste Branco Teste

A – Controle
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brasiliensis). Após revelação com vanilina sulfúrica, foi observada a presença de manchas de 

coloração violeta em posições semelhantes às manchas de mesma cor apresentadas pelo 

padrão (FIG.18 - setas). O cálculo do fator de retenção (FR) indicou a presença de terpenos na 

amostra, tendo em vista que os valores do FR para caule (FR = 0,46), flores (FR = 0,47) e 

folhas (FR = 0,47) são próximos ao valor do FR do padrão (FR = 0,59). 

 

 

FIGURA 18 – Cromatografia em Camada Delgada Comparativa (CCDC) para pesquisa de terpenos em 

caules, flores e folhas de P. brasiliensis. Utilizou-se cromatoplaca com fase estacionária de 

sílica gel e a fase móvel constituiu de tolueno e acetato de etila 93:7 v/v. A revelação das 

manchas foi feita com solução de vanilina sulfúrica.  

 

6.1.4 Pesquisa de taninos 

  

A pesquisa de taninos é realizada por meio de três reações: reação com gelatina, com 

cloreto férrico e com acetato de chumbo. É necessário pelo menos duas reações com 

resultados positivos para sugerir a presença de taninos na amostra. 

A FIG. 19 apresenta o branco das reações (FIG.19 A), com gelatina (FIG.19 B), com 

cloreto férrico (FIG.19 C) e com acetato de chumbo (FIG.19 C) do controle positivo 

(Hamamelis virginiana) (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010) e de partes aéreas de P. 

brasiliensis.   

De acordo com os resultados, para as amostras de caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis houve desenvolvimento de precipitado na reação com gelatina (FIG.19B), 

desenvolvimento de coloração azul escuro na reação com cloreto férrico (FIG.19C) e 

formação de precipitado na reação com acetato de chumbo (FIG.19D). Portanto, é possível 

sugerir a presença de taninos nas amostras testadas. 

 

Padrão 

(α -bisabolol)

Caule Flor Folha
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FIGURA 19 – Pesquisa de taninos em caules, flores e folhas de P. brasiliensis. A - Amostras de Hamamelis 

virginiana (controle positivo), caules, flores e folhas de P. brasiliensis foram extraídos em água 

sob aquecimento por 15 minutos, constituindo o branco das reações. B - Reação com gelatina. C- 

Reação com cloreto Férrico. D- Reação com acetato de chumbo. 

 

6.1.5 Pesquisa de antraquinonas 

  

Na FIG.20 estão apresentados os resultados das pesquisas direta (FIG.20A) e 

confirmatória para antraquinonas (FIG.20B). Folhas de Cassia senna L. (DAVE; LEDWANI, 

2012) foram utilizadas como controle positivo. As amostras de caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis foram consideradas negativas para antraquinonas, pois não houve 

desenvolvimento de coloração vermelha na pesquisa direta (FIG.20 A) ou coloração rósea na 

pesquisa confirmatória (FIG.20 B). 

Caules Flores Folhas

Controle
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A  -

Branco 

B –
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C –

Reação com FeCl3
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FIGURA 20 – Pesquisa de antraquinonas em caules, flores e folhas de P. brasiliensis. A- Pesquisa direta de 

antraquinonas livres após adição de NH4OH 10 % (p/v)ao material vegetal pulverizado. B – 

Pesquisa confirmatória para glicosídeos antraquinônicos e dímeros por meio da reação de 

Bornträger com prévia hidrólise ácida. 

 

 

6.1.6 Pesquisa de alcaloides 

 

Foram utilizados os Reativos Gerais de Alcaloides (RGA) para a pesquisa direta de 

alcaloides na forma combinada e a pesquisa confirmatória de alcaloides na forma livre. A 

pesquisa direta foi inconclusiva, uma vez que os extratos obtidos apresentaram coloração 

vermelha escura, impossibilitando a visualização ou não de precipitados. Todavia, a reação 

para alcaloide só é considerada positiva se a pesquisa confirmatória for positiva. A FIG.21 

apresenta o resultado da pesquisa confirmatória de alcaloides para as folhas de Peumus boldus 

(controle positivo) (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010), caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis.  

Foi possível observar o desenvolvimento de precipitado alaranjado para caules, flores 

e folhas de P. brasiliensis nos tubos contendo o reativo de Dragendorff (FIG.21), mas não 

para os demais RGA. Para que as amostras vegetais fossem consideradas positivas para 

alcaloides, seria necessário que pelo menos três das reações realizadas apresentassem 

resultado positivo. Dessa forma, esses resultados sugerem a ausência de alcaloides em caules, 

flores e folhas de P. brasiliensis. 

Controle 

positivo Caules Flores Folhas

A –

Pesquisa direta

B –

Pesquisa confirmatória
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FIGURA 21 – Reação confirmatória para pesquisa de alcaloides em caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis. Às Soluções extrativas de caules, flores e folhas de P. brasiliensis foram 

adicionados os reativos de Dragendorff, de Mayer, de Bouchardat e de Hager. As reações são 

consideradas positivas se houver desenvolvimento de precipitado alaranjado, branco, marrom e 

amarelo, respectivamete. Como controle positivo, utilizou-se folhas de boldo do Chile (Peumus 

boldus). 

  

Na TAB. 4 estão resumidos os resultados para a pesquisa de metabólitos secundários 

em caules, flores e folhas de P. brasiliensis. 

 

TABELA 4 - Metabólitos secundários presentes em partes aéreas de P. brasiliensis 

Classe de metabólitos secundários 
Resultado 

Caules Flores Folhas 

Saponinas Positivo Positivo Positivo 

Triterpenoides Positivo Positivo Positivo 

Esteroides Positivo Positivo Positivo 

Flavonoides Positivo Positivo Positivo 

Taninos Positivo Positivo Positivo 

Antraquinonas Negativo Negativo Negativo 

Alcaloides Negativo Negativo Negativo 

 

6.2 Análises com os extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. brasiliensis 

 

6.2.1 Rendimento das extrações 

 

Foram utilizados para as extrações 100 g de caules, 100 g de flores e 300 g de folhas 

pulverizadas. Após a completa evaporação do solvente, foram obtidos 5,78 g do extrato de 

Branco Dragendorf Mayer

Bouchardat/

Wagner Hager

Caules

Flores

Folhas

Controle positivo

A B C D E

Raiz de E. crinitum

Controle 

Positivo
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caule (PBETca) e 18,03 g do extrato de flores (PBETfl) ambos com coloração castanha 

(FIG.22). O extrato de folhas (PBETfo) apresentou uma coloração verde-acastanhada, sendo 

obtidos 27,90  g. Portanto os rendimentos das extrações foram de 5,78 % para PBETca, 18,03 

% para PBETfl e 9,30 % PBETfo. 

 

 

FIGURA 22 - Extratos etanólicos de caules (PBETca), flores (PBETfl) e folhas (PBETfl) de P. brasiliensis.  

 

6.2.2 Análise dos extratos etanólicos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

acoplada a Detector de Arranjo de Diodos (CLAE-DAD)  

 

A seguir estão representados os cromatogramas gerados pelo detector DAD para os 

extratos PBETca (FIG. 23), PBETfl (FIG. 24) e PBETfo (FIG. 25) nos comprimentos de onda 

de 230 nm, 245 nm, 280 nm e 320 nm. 

PBETca PBETfl PBETfo
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FIGURA 23 – Cromatogramas da análise em CLAE-DAD do extrato etanólico dos caules de P. brasiliensis 

em 230 nm, 245 nm, 280 nm e 320 nm. 
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FIGURA 24 – Cromatogramas da análise em CLAE-DAD do extrato etanólico das flores de P. brasiliensis 

em 230 nm, 245 nm, 280 nm e 320 nm. 
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FIGURA 25 – Cromatogramas da análise em CLAE-DAD do extrato etanólico das folhas de P. brasiliensis 

em 230 nm, 245 nm, 280 nm e 320 nm. 
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É possível verificar que o PBETca, PBETfo e PBETfl possuem um perfil químico 

complexo, com substâncias de alta, média e baixa polaridade. Os cromatogramas indicaram a 

presença de dois picos de alta intensidade para o PBETca, com tempos de retenção de 27,80 

min e 41,19 min; quatro picos de alta intensidade para PBETfl com tempos de retenção de 

13,64 min, 19,87 min, 27,81 min e 40,97 min; e três picos de alta intensidade para o PBETfo 

com tempos de retenção de  13,71 min, 27,73 min e 41,00 min, correspondendo às substâncias 

que absorvem luz UV majoritárias presentes nesses extratos. 

Uma vez que a maioria dos constituintes dos extratos teve absorção máxima em 230 

nm, para cada pico presente nos cromatogramas monitorados nesse comprimento foram 

gerados espectros de absorção na região UV-vis (190 - 600nm). Pela análise dos espectros de 

absorção gerados, foi possível indicar presença de flavonoides em PBETca, PBETfl e 

PBETfo. 

Os flavonoides são compostos tricíclicos contendo dois anéis fenólicos (A e B) e um 

anel pirano (C) ligado ao anel A formando um núcleo benzopirano ou cromano (FIG. 26). As 

diferentes classes de flavonoides compreendem grupos de compostos com estrutura similar, 

contendo um esqueleto flavona (C6-C3-C6), com variável grau de insaturação e oxidação dos 

três segmentos carbônicos (PLAZONIĆ, 2009). As principais classes dos flavonoides estão 

ilustradas na FIG.26 (ANDERSEN; MARKHAM, 2006; DORNAS et al., 2007; IGNAT et 

al., 2011). 

 

FIGURA 26 –Estrutura geral e principais classes de flavonoides. Estruturas desenhadas utilizando o software 

ChemDraw Ultra 8.0. 
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Os flavonoides apresentam duas bandas de absorção no ultravioleta características: a 

Banda I associada à absorção do grupo cinamoil do anel B e a Banda II associada à absorção 

do grupo benzoil do anel A (ANDERSEN; MARKHAM, 2006). As características das 

Bandas I e II (absorção máxima e intensidade) podem auxiliar na identificação das subclasses 

de flavonoides, conforme apresentado na TAB. 5. 

 

TABELA 5 - Faixa de absorção e intensidade das bandas I e II para identificação das classes 

de flavonoides. 

 

Subclasse de Flavonoides Banda II (nm) Banda I ( nm) 

Flavonas 240 – 280 305 – 350 (intensa) 

Flavonóis 240 – 280 350 – 385 (intensa) 

Dihidroflavonóis 270 – 295 (intensa) Baixa intensidade 

Flavanonas 270 – 295 (intensa) Ombro 

Isoflavonas 245 – 270 (intensa) - 

Chalconas Pequena 340 – 390 

Auronas 220 – 270 (intensa) 370 – 430 

Antocianidinas 270 – 280 (pequena) 480 – 550 (intensa) 

 

A análise em CLAE-DAD dos extratos PBETca, PBETfl e PBETfo indicou a presença 

de substâncias com espectros de absorção no UV-vis característicos da classe dos flavonoides. 

A análise da absorção e intensidade dos picos gerados no UV-vis permitiu identificar as 

subclasses de flavonoides presentes nos extratos avaliados. 

No PBETca foi possível sugerir a presença de uma flavona, conforme mostrado na 

FIG.27.  

 

FIGURA 27 – Espectro em UV/Vis (190 – 600 nm) dos picos indicativos da presença de flavona no extrato 

etanólico de caules de P. brasiliensis.  Tr = tempo de retenção. 
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Os espectros de absorção no UV-vis do PBETfl (FIG. 28 e 29) sugerem a presença de 

cinco flavonas (FIG. 28) e um flavonol (FIG. 29). 

 

FIGURA 28 – Espectro em UV/Vis (190 – 600 nm) dos picos indicativos da presença de flavonas no 

extrato etanólico de flores de P. brasiliensis. Tr = tempo de retenção  

 

 

FIGURA 29 – Espectro em UV/Vis (190 – 600 nm) dos picos indicativos da presença de flavonol no extrato 

etanólico de flores de P. brasiliensis.  Tr = tempo de retenção  
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As FIG. 30 e 31 representam a análise da emissão em UV-vis de constituintes do 

PBETfo. Nesse extrato foi possível sugerir a presença de duas flavonas (FIG. 30) e um 

flavonol (FIG. 31). 

 

 

FIGURA 30 – Espectro em UV/Vis (190 – 600 nm) dos picos indicativos da presença de flavona no extrato 

no extrato etanólico de folhas de P. brasiliensis. Tr = tempo de retenção. 

 

 

 
FIGURA 31 – Espectro em UV/Vis (190 – 600 nm) dos picos indicativos da presença de flavonol no extrato 

no extrato etanólico de folhas de P. brasiliensis. Tr = tempo de retenção  

 

 

6.2.3 Análise da emissão de fluorescência por células tratadas com extratos de caules, 

flores e folhas de P. brasiliensis 

  

Tendo em vista que para a investigação da atividade biológica dos extratos etanólicos 

seriam realizadas análises utilizando citometria de fluxo, inicialmente avaliamos se as células 
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tratadas com os extratos emitiriam fluorescência em comprimentos de onda detectáveis pelo 

citômetro BD FACSCanto II™.  

As FIG. 32, 33 e 34 ilustram os resultados obtidos. Em cada figura estão representados 

blocos de histogramas das culturas não tratadas (CON), culturas controle do solvente 

(DMSO) e culturas tratadas com o PBETca ou PBETfl ou PBETfo nas concentrações de 25 

μg/mL, 50 μg/mL ou 100 μg/mL. Cada bloco de histograma representa a análise para um dos 

oito canais do citômetro BD FACSCanto II™. 

 

 

FIGURA 32 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com o extrato etanólico de 

caules de P. brasiliensis. Cerca de 5x10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 

37°C contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com extrato etanólico de caules (PBETca) 

nas concentrações de 25 μg/mL, 50 μg/mL ou 100 μg/mL. Culturas não tratadas ou tratadas com 

DMSO constituíram as culturas controle negativo (CON) e controle do solvente (DMSO), 

respectivamente. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos 

de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a 

emissão de fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho 

(670-735 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul 

(488nm); E e F, representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e 

infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G 

e H representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 

nm), respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 

 

 

As células tratadas com o extrato PBETca emitiram fluorescência na faixa do 

vermelho (670 a 735 nm) (FIG. 32C) e infravermelho (750 a 810 nm) (FIG.32 D) após 

excitação pelo laser azul (488 nm) do citômetro BD  FACSCanto II™. Também houve 

detecção de fluorescência na faixa do vermelho (640 a 680 nm) (FIG. 32E) quando as células 

tratadas foram excitadas pelo laser vermelho (633 nm).  
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FIGURA 33 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com o extrato etanólico de 

flores de P. brasiliensis Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 37° 

C contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com extrato etanólico de flores (PBETfl) nas 

concentrações de 25 μg/mL, 50 μg/mL ou 100 μg/mL. Culturas não tratadas ou tratadas com 

DMSO constituíram as culturas controle negativo (CON) e controle do solvente (DMSO), 

respectivamente. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos 

de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a 

emissão de fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho 

(670-735 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul 

(488nm); E e F, representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e 

infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G 

e H representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 

nm), respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 

 

 

Para as células tratadas com o extrato PBETfl foi verificou-se emissão de 

fluorescência na região do infravermelho (750 a 810 nm) após excitação pelo laser azul (488 

nm) (FIG. 33 D) e na região do infravermelho (750 a 810 nm) após excitação pelo laser 

vermelho (633 nm) (FIG. 33 E). 

As células tratadas com o extrato PBETfo emitiram fluorescência na região do 

vermelho (BP filter: 670  nm) (FIG. 34 C) e infravermelho (BP filter: 780/60 nm) (FIG. 34 D) 

após excitação pelo laser azul (488 nm)  e na região do infravermelho (BP filter 660/20 nm) 

(FIG. 34 E) após excitação pelo laser vermelho (633 nm).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissão: 515 - 545 nm

Excitação: 488 nm

Emissão: 670 -735 nm

Excitação: 488 nm

Emissão: 564 - 606 nm

Excitação: 488 nm

Emissão: 750 - 810  nm

Excitação: 488 nm

Emissão: 650- 670 nm

Excitação: 633 nm

Emissão: 425 - 475 nm

Excitação: 405 nm
Emissão: 750- 810 nm

Excitação: 633 nm

Emissão: 502 - 535 nm

Excitação: 405 nm

A B C D

E F G H

Intensidade de Fluorescência

CON

DMSO

PBETfl 50 µg/mL

PBETfl 25 µg/mL

PBETfl 100 µg/mL

CON

DMSO

PBETfl 50 µg/mL

PBETfl 25 µg/mL

PBETfl 100 µg/mL



80 
 

 

FIGURA 34 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com o extrato etanólico de 

folhas de P. brasiliensis. Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 

37°C contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com extrato etanólico de folhas (PBETfo) 

nas concentrações de 25 μg/mL, 50 μg/mL ou 100 μg/mL. Culturas não tratadas ou tratadas com 

DMSO constituíram as culturas controle negativo (CON) e controle do solvente (DMSO), 

respectivamente. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos 

de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a 

emissão de fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho 

(670-735 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul 

(488nm); E e F, representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e 

infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G 

e H representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 

nm), respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 

 

 

6.2.4 Avaliação do efeito citotóxico dos extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis 

 

Com o intuito de encontrar concentrações não tóxicas dos extratos brutos para serem 

utilizadas para a avaliação da atividade biológica de P. brasiliensis in vitro, inicialmente, 

verificou-se o efeito citotóxico dos extratos sobre as células sanguíneas das linhagens branca 

(leucócitos) e vermelha (hemácias). 

 A FIG. 35 ilustra o percentual de hemólise das culturas de sangue total tratadas com 

diferentes concentrações dos extratos de PBETca, PBETfl e PBETfo. De acordo com os 

resultados, não houve indução de hemólise significativa nas culturas tratadas com o solvente 

DMSO (0,91 ± 0,24 %). Já o extrato PBETca induziu efeito tóxico às hemácias humanas nas 

concentrações de 100 μg/mL (12,60 ± 9,57 %) e 200 μg/mL (19,48 ± 7,38 %) quando 

comparado ao controle do solvente (DMSO). Os extratos PBETfl e PBETfo induziram efeito 
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hemolítico significativo apenas na concentração de 200 μg/mL (PBETfl: 25,17 ± 14,83 %; 

PBETfo: 37,63 ± 28,56 %), quando comparado às culturas DMSO. 

 

FIGURA 35 – Efeito hemolítico dos extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. brasiliensis. Culturas 

de sangue total (n=5) foram tratadas com diferentes concentrações dos extratos etanólicos de 

caules (PBETca), flores (PBETfl) e folhas (PBETfo) ou ainda com o solvente DMSO 1 % (v/v), 

por 4 h a 37°C e 5% de CO2. A partir da densidade óptica (540 nm) dos sobrenadantes das 

culturas, foi determinado o percentual de hemólise em relação à hemólise total induzida pela 

adição de água à cultura controle da lise total, conforme descrito em materiais e métodos. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão. * Diferença em relação à cultura 

controle do solvente, p ≤ 0,05. Método estatístico utilizado – ANOVA com post hoc de Tukey. 

 

 A FIG. 36 ilustra o efeito dos extratos PBETca, PBETfl e PBETfo sobre a viabilidade 

de PBMC humanas após 24 h de cultura. Os resultados indicam que o extrato PBETca não 

induziu citotoxicidade aos linfócitos em todas as concentrações testadas (PBETca 50µg/mL: 

98,25 ± 0,51 %; PBETca 100µg/mL: 97,13 ± 1,26 %; PBETca 200µg/mL: 97,03 ± 0,97 %). 

Houve redução significativa da viabilidade celular quando as culturas foram tratadas com o 

extrato PBETfl ou PBETfo na concentração de 200 µg/mL (PBETfl 200 µg/mL: 90,90 ± 1,70 

%; PBETfo 200 µg/mL: 85,50 ± 5,71 %) quando comparado à cultura não tratada (98,97 ± 

1,18 %). O solvente DMSO (1% v/v) não induziu perda da viabilidade celular (98,20 ± 0,51 

%). Como esperado, na cultura controle de morte, tratada com CdCl2, houve expressiva 

redução da viabilidade celular (0,06 ± 0,23 %)  após 24 h de cultura. 
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FIGURA 36 – Efeito dos extratos etanólicos de caules, flores ou folhas de P.brasiliensis sobre a viabilidade 

de PBMC humanas. Cerca de 5x10
5
 PBMC (n=4) foram incubadas por 24h a 37°C e 5% de 

CO2 em culturas não tratadas ou tratadas com os extratos etanólicos de caules (PBETca), flores 

(PBETfl), ou folhas (PBETfo) em diferentes concentrações. Culturas tratadas com DMSO (1% 

v/v) constituíram o controle do solvente. O percentual de células viáveis foi avaliado por 

citometria de fluxo após incubação das células com o corante Iodeto de Propídeo. Os resultados 

foram expressos como média ± desvio padrão. *Diferenças estatisticamente significante (p≤0,05) 

em relação à cultura não tratada. Método estatístico utilizado: ANOVA com post hoc de Tukey. 

 

6.2.5 Cinética do efeito de diferentes estímulos para a produção de citocinas por PBMC 

humanas 

 

Para de investigar o efeito de P. brasiliensis, sobre a produção de citocinas pró-

inflamatórias, inicialmente, avaliamos as condições de tempo de incubação e tipo de estímulo 

ideais para a analise do perfil de produção de citocinas no sobrenadante de cultura de PBMC. 

A FIG. 37 ilustra a produção de TNF-α (FIG. 37 A), IFN-γ (FIG. 37 B) e IL-2 (FIG. 

37 C) por PBMC humanas estimuladas por PMA + ionomicina, PHA ou SEB, por 18 h, 24 h, 

36 h ou 48 h. Foi possível verificar que em todos os tempos avaliados, as PBMC 

apresentaram melhor resposta para a produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2 ao estímulo PMA + 

ionomicina.  O PHA induziu a produção de IFN-γ, apenas após 48 h de cultura, quando 

comparado às culturas não estimuladas (CON). Não houve indução significativa de IL-2 ou 

TNF-α quando as culturas foram estimuladas com PHA, nos diferentes tempos avaliados.   

Os resultados indicam uma diferença significativa na produção de TNF-α, IFN-γ e IL-

2 em relação às culturas CON (p < 0,001) quando as células foram tratadas com PMA + 

ionomicina, em todos os tempos avaliados. Não houve diferença na produção das citocinas 

nos diferentes tempos quando as PBMC foram estimuladas com PMA + ionomicina.  
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FIGURA 37 – Produção de citocinas por PBMC estimuladas por PMA + ionomicina, PHA ou SEB em 

diferentes tempos. PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=3) foram estimuladas com PMA + 

ionomicina, PHA ou SEB por 18 h, 24 h, 36 h ou 48 h, a 37°C e 5% de CO2. As concentrações 

de TNF-α (A), IFN-γ (B) e IL-2 (C) no sobrenadante da cultura foram determinadas por ELISA. 

Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. Método estatístico: ANOVA two-way 

com post hoc de Bonferroni; a – diferença estatisticamente significante em relação às culturas 

CON; b - diferenças estatisticamente significante em relação às culturas PMA. 
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6.2.6 Determinação do efeito dos extratos etanólicos de caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias por PBMC humanas 

 

Como estratégia para avaliar o potencial anti-inflamatório de P. brasiliensis, 

determinou-se o efeito dos extratos etanólicos PBETca, PBETfl e PBETfo sobre a produção 

das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, IFN-γ e IL-2 por PBMC humanas.  

 As FIG. 38, 39 e 40 ilustram o efeito inibitório dos extratos PBETca, PBETfl e 

PBETfo, respectivamente,  sobre a produção das citocinas avaliadas.  

O extrato PBETca reduziu a produção de TNF-α em todas as concentrações avaliadas 

(PBETca 25 µg/mL: 1159,0 ± 90,7 pg/mL; PBETca 50 µg/mL: 919,1 ± 82,2 pg/mL; PBETca 

100 µg/mL: 530,7 ± 106,0 pg/mL) quando comparado à cultura controle positivo (estimulada 

com PMA+ionomicina) (1576,0 ± 112,5 pg/mL). (FIG.38 A). A produção de IL-2 (FIG.38 C) 

também foi reduzida pelo extrato PBETca  na concentração de 100 µg/mL (746,7 ± 197,8 

pg/mL), quando comparado à cultura controle positivo (1909,0 ± 91,7 pg/mL). Porém, o 

extrato não alterou a produção de IFN-γ em todas as concentrações avaliadas (PBETca 25 

µg/mL: 1064,0 ± 245,4 pg/mL; PBETca 50 µg/mL: 1132,0 ± 166,0 pg/mL; PBETca 100 

µg/mL: 1006 ± 99,5 pg/mL) em comparação à cultura controle positivo (1716,0 ± 174,4 

pg/mL ). 

 O solvente DMSO não interferiu de forma significativa na produção das citocinas 

avaliadas (TNF-α: 1183,0 ± 58,6 pg/mL; IFN-γ 1140 ± 248,5 pg/mL; IL-2: 1220,0 ± 228,8 

pg/mL). Já a Dexametasona, utilizada como controle de inibição, reduziu de forma 

significativa a produção de TNF-α (930 ± 144,7 pg/mL), IFN-γ (722,4 ± 494,8 pg/mL) e IL-2 

(1129,0 ± 252,8 pg/mL) quando comparado à cultura controle positivo.  
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FIGURA 38 - Efeito do extrato etanólico de caules de P. brasiliensis sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e 

IL-2. PBMCs humanas (5x10
5
 células) (n=5) não estimuladas ou estimuladas com PMA + 

ionomicina foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células estimuladas foram tratadas 

com extrato etanólico de caules (PBETca) em diferentes concentrações. Culturas estimuladas e 

tratadas com DMSO 0,5% ou Dexametasona (15 µM) corresponderam ao controle do solvente e 

controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de IFN-γ (A), TNF-α (B) e IL-2 (C) no 

sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão. * Diferenças estatisticamente significante (p<0,05) em relação à cultura 

controle positivo, estimulada com PMA+ionomicina. Método estatístico utilizado: ANOVA com 

post hoc de Tukey. 

 

Semelhante ao extrato PBETca, o extrato PBETfl reduziu a produção de TNF-α de em 

todas as concentrações testadas (PBETfl 25 µg/mL: 1109 ± 76,73 pg/mL; PBETfl 50 µg/mL: 

914,3 ± 80,71 pg/mL; PBETfl 100 µg/mL: 544,5 ± 107,3 pg/mL) (FIG.39 A). Houve redução 

da produção de IL-2 nas culturas tratadas com PBETfl  na concentração de 100 µg/mL (971,2 
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± 179,2 pg/mL) (FIG.39 C). O extrato de PBETfl também não alterou a produção de IFN-γ 

por PBMC estimuladas (FIG.39 B). 

 

FIGURA 39 - Efeito do extrato etanólico das flores de P. brasiliensis sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e 

IL-2. PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=5) não estimuladas ou estimuladas com PMA + 

ionomicina foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células estimuladas foram tratadas 

com extrato etanólico de flores (PBETfl) em diferentes concentrações. Culturas estimuladas e 

tratadas com DMSO 0,5% v/v ou Dexametasona (15 µM) corresponderam ao controle do 

solvente e controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de IFN-γ (A), TNF-α (B) e 

IL-2 (C) no sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão. * Diferenças estatisticamente significante (p<0,05) em 

relação à cultura controle positivo, estimulada com PMA+ionomicina. Método estatístico 

utilizado: ANOVA com post hoc de Tukey. 
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(FIG.40 A). Na concentração de 100 µg/mL, o extrato PBETfo reduziu a produção de IFN-γ 

(632,4 ± 180,7 pg/mL) por PBMCs estimuladas (FIG.40 B). A produção de IL-2 foi reduzida 

pelo extrato PBETfo nas concentrações de 50 µg/mL (959,0 ± 194,1 pg/mL) e 100 µg/mL 

(290,5 ± 185 pg/mL) quando comparado ao controle positivo (FIG.40 C). 

 

 

FIGURA 40 – Efeito do extrato etanólico das folhas de P. brasiliensis sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e 

IL-2.  PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=5) não estimuladas ou estimuladas com PMA + 

ionomicina foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células estimuladas foram tratadas 

com extrato etanólico de folhas (PBETfo) em diferentes concentrações. Culturas estimuladas e 

tratadas com DMSO 0,5% ou Dexametasona (15 µM) corresponderam ao controle do solvente e 

controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de TNF-α (A), IFN-γ (B) e IL-2 (C) no 

sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão. * Diferenças estatisticamente significante (p<0,05) em relação à cultura 

controle positivo, estimulada com PMA+ionomicina. Método estatístico utilizado: ANOVA com 

post hoc de Tukey. 
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6.3 Análises com as frações do extrato etanólico de folhas de P. brasiliensis 

  

 Uma vez que o extrato PBETfo apresentou maior eficácia na inibição das citocinas 

avaliadas em relação à Dexametasona, optou-se por realizar o seu fracionamento, com o 

intuito de identificar os constituintes químicos predominantes. Além disso, procuramos 

avaliar se haveria alguma modificação na atividade observada para o extrato bruto após o 

fracionamento.  

 

6.3.1 Rendimento das frações 

 

Foram realizadas partições sucessivas de 20 g de PBETfo, diluído em água:metanol,  

nos solventes: hexano, diclorometano e acetato de etila. Após a completa evaporação dos 

solventes, verificou-se um rendimento de 58,7 % para a fração hexânica (HEX), 6,03% para a 

fração em diclorometano (DIC), 3,6 % para a fração em acetato de etila (ACE) e 9,2 % para a 

fração aquosa remanescente (AQU). 

 

6.3.2 Investigação da emissão de fluorescência por constituintes das frações HEX, DIC, 

ACE e AQU 

 

As FIG. 41, 42, 43 e 44 ilustram a emissão de fluorescência por células tratadas com 

HEX, DIC, ACE e AQU, e avaliadas no citômetro BD FACSCanto II
TM 

.  

As células tratadas com as frações HEX e AQU, nas concentrações avaliadas, não 

emitiram fluorescência detectada pelos canais do citômetro BD FACSCantoII
TM  

(FIG. 41 e 

44). Células tratadas com as frações DIC (FIG.42) e ACE (FIG.43) emitiram fluorescência na 

faixa do vermelho (670 - 735 nm) (FIG. 42C e 43C) e do infravermelho (750 – 810 nm ) 

(FIG. 42D e 43D)  após excitação pelo laser azul (488 nm), bem como, na região do vermelho 

(650 – 670 nm) (FIG. 42E e 43E) e do infravermelho (750 – 810 nm) (FIG. 42F e 43F)   após 

excitação pelo laser vermelho (633 nm). Também houve emissão de fluorescência pelas 

células tratadas com DIC e ACE na região do verde (425-475 nm) (FIG. 42G e 43G) e na 

região do azul (502 - 535nm) (FIG. 42H e 43H) após excitação pelo laser violeta (405nm). 
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FIGURA 41 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com a fração hexânica. 
Cerca de 5x 10

5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 37° C contendo 5% de CO2. 

As culturas foram tratadas com a fração hexânica (HEX) nas concentrações de 2,5 μg/mL, 5,0 

μg/mL ou 10,0 μg/mL. Culturas não tratadas constituíram o controle negativo (CON). Os 

histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos de onda referentes aos 

oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a emissão de 

fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho (670-735 nm) 

e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul (488nm); E e F, 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e infravermelho 

(750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G e H 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 nm), 

respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 
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FIGURA 42 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com a fração em 

diclorometâno. Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 37° C 

contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com a fração em diclorometano (DIC) nas 

concentrações de 2,5 μg/mL, 5,0 μg/mL ou 10,0 μg/mL para avaliar a emissão de fluorescência 

por constituintes da fração DIC. Culturas não tratadas constituíram o controle negativo (CON). 

Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos de onda referentes 

aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a emissão de 

fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho (670-735 nm) 

e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul (488nm); E e F, 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e infravermelho 

(750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G e H 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 nm), 

respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 
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FIGURA 43 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com a fração em acetato 

de etila. Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 37° C contendo 5% 

de CO2. As culturas foram tratadas com a fração em acetato de etila (ACE) nas concentrações de 

2,5 μg/mL, 5,0 μg/mL ou 10,0 μg/mL para avaliar a emissão de fluorescência por constituintes 

da fração ACE. Culturas não tratadas constituíram o controle negativo (CON). Os histogramas 

representam a intensidade de fluorescência em comprimentos de onda referentes aos oito canais 

do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a emissão de fluorescência nas 

faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho (670-735 nm) e infravermelho 

(750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul (488nm); E e F, representam a 

emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e infravermelho (750-810 nm), 

respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G e H representam a emissão de 

fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 nm), respectivamente, após a 

excitação pelo laser violeta (405nm). 
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FIGURA 44 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com a fração aquosa. 
Cerca de 5x 10

5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 37° C contendo 5% de CO2. 

As culturas foram tratadas com a fração aquosa (AQU) nas concentrações de 2,5 μg/mL, 5,0 

μg/mL ou 10,0 μg/mL para avaliar a emissão de fluorescência por constituintes da fração AQU. 

Culturas não tratadas constituíram o controle negativo (CON). Os histogramas representam a 

intensidade de fluorescência em comprimentos de onda referentes aos oito canais do citômetro 

BD FACSCanto II ™. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em 

comprimentos de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 

nm), vermelho (670-735 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação 

pelo laser azul (488nm); E e F, representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho 

(650-670 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser 

vermelho (633nm); G e H representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-

475nm) e verde (502-535 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 
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TABELA 6 – Viabilidade celular após 24h de culturas de PBMC tratadas com as frações 

hexânica, em diclorometano, em acetato de etila e aquosa. 
 

Cultura Células viáveis (%) 

CON 98,83 ± 0,26 

HEX 2,5 μg/mL 99,00 ± 0,30 

HEX 5,0 μg/mL 95,93 ± 5,67 

HEX 10,0 μg/mL 97,56 ± 2,71 

DIC 2,5 μg/mL 95,27 ± 6,90 

DIC 5,0 μg/mL 90,67 ± 12,22 

DIC 10,0 μg/mL 84,98 ± 13,05 

ACE 2,5 μg/mL 98,67 ± 0,74 

ACE 5,0 μg/mL 89,93 ± 8,34 

ACE 10,0 μg/mL 94,83 ± 7,43 

AQU 2,5 μg/mL 96,57 ± 4,83 

AQU 5,0 μg/mL 99,00 ± 0,66 

AQU 10,0 μg/mL 96,82 ± 5,11 

Cerca de 5x10
5
 PBMC (n=3) foram incubadas por 24h a 37°C e 5% de CO2 em 

culturas não tratadas (CON) ou tratadas com as frações hexânica (HEX), em 

diclorometano (DIC), em acetato de etila (ACE) ou aquosa (AQU) em diferentes 

concentrações. O percentual de células viáveis foi avaliado por citometria de fluxo 

após incubação das células com o corante Iodeto de Propídeo. Resultados expressos 

como média ± desvio padrão. Diferenças significativas foram consideradas quando p 

≤ 0,05. Método estatístico: ANOVA com post hoc de Tukey.  

 

 

6.3.4 Efeito das frações HEX, DIC, ACE e AQU sobre a produção de citocinas por 

PBMCs humanas estimuladas, in vitro 

 

A FIG.45 representa o efeito das frações HEX, DIC, ACE e AQU sobre a produção 

das citocinas TNF-α (A), IFN-γ (B) e IL-2 (C) por PBMC humanas estimuladas por PMA + 

ionomicina, após 24 h de cultura.  

As frações DIC, ACE e AQU inibiram a síntese de TNF-α em todas as concentrações 

testadas, quando comparado à cultura PMA (2058,0 ± 801,2 pg/mL) (FIG.45 A). A eficácia 

de inibição da síntese de TNF-α pelas frações DIC, ACE e AQU em relação à dexametasona 

(1064,0 ± 327,7 pg/mL) está contida na TAB. 7. 

Houve redução da síntese de TNF-α nas culturas tratadas com a fração HEX na 

concentração de 10 μg/mL (532,9 ± 17,9 pg/mL), com uma eficácia de inibição de 153,0 % 

em relação à Dexametasona. Em concentrações inferiores, a fração HEX não reduziu de 

maneira significativa a produção de TNF-α.  
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FIGURA 45 – Efeito das frações hexânica, em diclorometano, em acetato de etila e aquosa sobre a 

produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2.  PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=3) não estimuladas ou 

estimuladas com PMA + ionomicina foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células 

estimuladas foram tratadas com a fração hexânica (HEX) ou fração em diclorometano (DIC) ou 

fração em acetato de etila (ACE) ou fração aquosa (AQU) em diferentes concentrações. Culturas 

estimuladas e tratadas com DMSO 0,1 % v/v ou Dexametasona 15 µM corresponderam ao 

controle do solvente e controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de TNF-α (A), 

IFN-γ (B) e IL-2 no sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados 

foram expressos como média ± desvio padrão. *Diferenças estatisticamente significante (p<0,05) 

em relação à cultura estimulada com PMA + ionomicina. Método estatístico utilizado: ANOVA 

com post hoc de Tukey. 
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TABELA 7 – Eficácia de inibição da síntese de TNF-α pelas frações hexânica, em 

diclorometano, em acetato de etila e aquosa 

Cultura 
Eficácia de inibição da síntese de TNF-α 

 em relação à Dexametasona (%) 

HEX 10 μg/mL 153,0 

DIC 2,5 μg/mL 131,9 

DIC 5,0 μg/mL 143,3 

DIC 10,0 μg/mL 161,1 

ACE 2,5 μg/mL 138,8 

ACE 5,0 μg/mL 145,8 

ACE 10,0 μg/mL 166,5 

AQU 2,5 μg/mL 132,4 

AQU 5,0 μg/mL 124,1 

AQU 10,0 μg/mL 124,5 

Culturas tratadas com as frações hexânica (HEX), diclorometânica (DIC), em acetato de etila 

(ACE) e aquosa (AQU) em diferentes concentrações. 

 

Somente a fração HEX, nas concentrações de 5,0 μg/mL e 10,0 μg/mL inibiu a 

produção de IFN-γ (HEX 5,0 μg/mL: 681,8 ± 402,2 pg/mL; HEX 10,0 μg/mL: 511,6 ± 151,0 

pg/mL) em relação às culturas estimuladas com PMA+ionomicina (IFN-γ: 2108,0 ± 402,2 

pg/mL), com eficácia de 103,3 % e 115,6 % em relação ao glicocorticoide Dexamentasona 

(726,7 ± 416,1 pg/mL), respectivamente (FIG.45 B).  

A produção de IL-2 pelas PBMC foi inibida somente em culturas tratadas com a 

fração HEX na concentração de 10,0 μg/mL (1718,0 ± 95,9 pg/mL) em relação às culturas 

estimuladas com PMA+ionomicina) (2819,0 ± 472,8 pg/mL) (FIG.45 C). A eficácia da fração 

HEX em inibir a síntese de IL-2 foi de 83,9 % em relação à Dexametasona (1507,0 ± 580,9 

pg/mL).  

Em todas as concentrações testadas, as frações DIC, ACE e AQU não reduziram de 

forma significativa à síntese de IFN-γ ou IL-2. O solvente DMSO não interferiu na produção 

TNF-α (183,0 ± 857,3 pg/mL), IFN-γ (2095,0 ± 1019,0 pg/mL) ou IL-2 (3296,0 ± 281,9 

pg/mL) quando comparado às culturas estimuladas apenas com PMA+ionomicina. 

 

 6.4 Análises com os óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis 

 

Com o intuito de conhecer os constituintes voláteis das partes aéreas de P. brasiliensis, 

bem como avaliar sua bioatividade, extraiu-se os óleos essenciais das flores e das folhas da 

planta fresca. 
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6.4.1 Rendimento da extração dos óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis 

 

 Por meio da hidrodestilação em aparelho de Clevenger, foram obtidos 260 µL de 

PBOEfo e 350 µL de PBOEfl, a partir de 286,43 g de folhas e 323,01 g de flores, 

respectivamente. Assim, o rendimento da extração foi de 0,09 % (9,0 x 10
-2

 mL / 100 g de 

folhas) e 0,11 % (1,1 x 10
-1

 mL / 100 g de flores) para PBOEfo e PBOEfl, respectivamente. 

 

6.4.2 Análise química dos constituintes dos óleos essenciais de flores e folhas de P. 

brasiliensis por CG-EM  

 

 Os óleos essenciais foram analisados por meio de Cromatografia Gasosa – CG em 

coluna DB-5 MS acoplado ao Espectrômetro de Massas. Os componentes identificados no 

PBOEfl e PBOEfo com os respectivos Índices de Retenção Relativos (IRR),  Índice de 

Similaridade (SI) e valores percentuais estão representados nas TAB. 8 e 9.   

Foram identificados 22 compostos no PBOEfl, dentre os quais foram encontrados em 

maior valor percentual o β-pineno (23,44%), limoneno (21,19%), α-pineno (20,28%), 

sabineno (5,71%), óxido de cariofileno (4,92%) e E-cariofileno (4,52%).  

Entre os 27 compostos identificados no PBOEfo, os constituintes em maior valor 

percentual foram os mesmos daqueles para o PBOEfl, com exceção do óxido de cariofileno: 

β-pineno (24,68%), limoneno (17,66%), α-pineno (13,93%), E-cariofileno (7,30%) e sabineno 

(5,66%). 

A maioria dos compostos identificados está presente tanto no óleo essencial de flores 

quanto de folhas. Os compostos δ-2-careno, Z-β-ocimeno, γ-cadineno estão presentes apenas 

no PBOEfl. Por outro lado, os compostos trans-pinocarveol, β-cubebeno, biciclogermacreno, 

α-muuroleno, cubebol, δ-amorfeno, δ-amorfeno e epóxido de humuleno II estão presentes 

apenas no PBOEfo. 

Os compostos que não foram identificados não apresentaram espectros de massas 

compatíveis com os das bibliotecas e não apresentaram índices de retenção compatíveis com 

aqueles presentes na literatura ou em websites, não sendo possível sua identificação de forma 

precisa. 
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TABELA 8 – Compostos presentes no óleo essencial de flores de P. brasiliensis 

Composto IRR experimental IRR referência* SI Percentual** 

α-tujeno 923 924 99 1,18 

α-pineno 931 932 99 20,28 

Canfeno 947 946 96 0,21 

Sabineno 970 969 99 5,71 

β-pineno 976 974 99 23,44 

Mirceno 987 988 99 3,33 

δ-2-careno 1000 1001 92 0,16 

α-felandreno 1006 1002 96 0,48 

o-cimeno 1023 1022 97 2,29 

Limoneno 1027 1024 99 21,19 

β-felandreno 1029 1025 93 2,07 

Z-β-ocimeno 1033 1032 89 0,15 

E-β-ocimeno 1043 1044 97 3,49 

4-terpineol 1179 1174 95 0,81 

NI 1194  --- --- 0,31 

α-copaeno 1371 1374 94 0,44 

E-cariofileno 1414 1417 97 4,52 

α-humuleno 1450 1452 96 0,67 

Germacreno-D 1475 1484 94 0,70 

γ-cadineno 1513 1513 84 0,16 

Germacreno-B 1552 1559 94 0,47 

Espatulenol 1570 1577 96 1,98 

Óxido de cariofileno 1575 1582 96 4,92 

NI 1602 ---  0,21 

NI 1623 ---  0,81 

  TOTAL  99,98 

Análise realizada por Cromatografia Gasosa acolada a Espectrometria de Massas (CG/EM). 

IRR = Índice de retenção relativa 

SI = Índice de similaridade com o espectro da biblioteca. 

NI = Não identificado 

*Adams, 2009. 

** Percentual com base em correntes de íons sem padronização 
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TABELA 9 – Compostos presentes no óleo essencial de folhas de P. brasiliensis 

Composto IRR experimental IRR referência* SI Percentual** 

α-tujeno 923 924 98 1,28 

α-pineno 931 932 99 13,93 

Canfeno 947 946 96 0,18 

Sabineno 970 969 99 5,66 

β-pineno 976 974 98 24,68 

Mirceno 987 988 99 2,68 

α-felandreno 1006 1002 97 1,43 

o-cymeno 1023 1022 97 3,46 

Limoneno 1027 1024 98 17,66 

β-felandreno 1029 1025 93 1,96 

E-β-ocimeno 1043 1044 97 3,58 

trans-pinocarveol 1139 1135 90 0,13 

4-terpineol 1179 1174 96 0,99 

NI 1194 --- --- 0,39 

NI 1247 --- --- 1,22 

α-copaeno 1371 1374 97 1,56 

β-cubebeno 1384 1387 89 0,23 

E-cariofileno 1414 1417 98 7,30 

α-humuleno 1450 1452 97 1,27 

Germacreno-D 1475 1484 95 1,70 

Biciclogermacreno 1490 1500 93 0,55 

α-muuroleno 1494 1500 92 0,28 

Cubebol 1510 1514 82 0,13 

δ-amorfeno 1513 1511 91 0,84 

α-elemol 1544 1548 89 0,23 

Germacreno-B 1552 1559 95 1,13 

Espatulenol 1570 1577 97 1,82 

Óxido de cariofileno 1575 1582 95 2,37 

Epóxido de Humuleno II 1602 1608 87 0,19 

NI 1623 --- --- 0,93 

NI 1633 --- --- 0,23 

  TOTAL  99,99 

Análise realizada por Cromatografia Gasosa acolada a Espectrometria de Massas (CG/EM). 

IRR = Índice de retenção relativa 

SI = Índice de similaridade com o espectro da biblioteca. 

NI = Não identificado 

*Adams, 2009. 

** Percentual com base em correntes de íons sem padronização 

  

As fórmulas estruturais dos compostos encontrados nos PBOEfl e PBOEfo, 

desenhadas utilizando o software ChemDraw Ultra 8.0 estão representadas abaixo na FIG.46. 
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FIGURA 46 – Fórmulas  estruturais dos compostos presentes nos óleos essenciais de flores e/ou folhas de 

P. brasiliensis. Estruturas desenhadas utilizando o software ChemDraw Ultra 8.0. 
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Entre os constituintes identificados, há monoterpenos (Hidrocarbonetos: α-tujeno, α-

pineno, canfeno, sabineno, β-pineno, mirceno, δ-2-careno, α-felandreno, o-cimeno, limoneno, 

β-felandreno, Z-β-ocimento, E-β-ocimento; e álcoois: trans-pinocarveol, 4-terpineol) e 

sesquiterpenos (hidrocabonetos: α-copaeno, β-cubebeno, E-cariofileno, α-humuleno, 

germacreno-D, biciclogermacreno, αmuroleno, γ-cadineno, δ-morfeno e germacreno-B; 

alcoóis: cubebol, α-elemol, espatulenol; e éteres: óxido de cariofileno e epóxido de 

cariofileno). 

 

6.4.3 Determinação da emissão de fluorescência por constituintes dos óleos essenciais de 

flores e folhas de P. brasiliensis 

 

As FIG. 47 e 48 representam a análise da emissão de fluorescência por PBMC tratadas 

com os óleos essenciais de P. brasiliensis, utilizando citômetro BD FACSCanto II®.  

 

FIGURA 47 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com o óleo essencial de 

flores de P. brasiliensis. Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 

37°C contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com o óleo essencial de flores de P. 

brasiliensis (PBOEfl) nas concentrações de 5 x 10
-3

, 2,5 x 10
-3

 ou 1,25 x 10
-3

 % (v/v) para 

avaliar a emissão de fluorescência por constituintes do óleo essencial. Culturas não tratadas ou 

tratadas com DMSO constituíram as culturas controle negativo (CON) e controle do solvente 

(DMSO), respectivamente. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em 

comprimentos de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 

nm), vermelho (670-735 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação 

pelo laser azul (488nm); E e F, representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho 

(650-670 nm) e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser 

vermelho (633nm); G e H representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-

475nm) e verde (502-535 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 
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FIGURA 48 – Perfil de análise da emissão de fluorescência por células tratadas com o óleo essencial de 

folhas de P. brasiliensis. Cerca de 5x 10
5
 PBMC foram incubadas por 24h em estufa úmida a 

37°C contendo 5% de CO2. As culturas foram tratadas com o óleo essencial das folhas de P. 

brasiliensis (PBOEfo) nas concentrações de 5 x 10
-3

, 2,5 x 10
-3

 ou 1,25 x 10
-3

 % (v/v) para 

avaliar a emissão de fluorescência por constituintes do óleo essencial. Culturas não tratadas ou 

tratadas com DMSO constituíram as culturas controle negativo (CON) e controle do solvente 

(DMSO), respectivamente. Os histogramas representam a intensidade de fluorescência em 

comprimentos de onda referentes aos oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™. Os 

histogramas representam a intensidade de fluorescência em comprimentos de onda referentes aos 

oito canais do citômetro BD FACSCanto II ™: A, B, C e D representam a emissão de 

fluorescência nas faixas do verde (515-545 nm), amarelo (564-606 nm), vermelho (670-735 nm) 

e infravermelho (750-810 nm), respectivamente, após excitação pelo laser azul (488nm); E e F, 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do vermelho (650-670 nm) e infravermelho 

(750-810 nm), respectivamente, após a excitação pelo laser vermelho (633nm); G e H 

representam a emissão de fluorescência nas faixas do azul (425-475nm) e verde (502-535 nm), 

respectivamente, após a excitação pelo laser violeta (405nm). 

 

Foi possível verificar que as células tratadas com o PBOEfl e o PBOEfo, nas 

concentrações testadas, não emitiram fluorescência significativa detectada pelos 

fotodetectores do citômetro BD FACSCanto II
TM

 conforme mostrado nas FIG. 47 e 48, 

respectivamente. O tratamento das células com o solvente DMSO, utilizado para diluir o óleo 

essencial, também não induziu a emissão de fluorescência pelas células nos comprimentos de 

onda avaliados. 

 

6.4.4 Avaliação da viabilidade celular em culturas tratadas com óleos essenciais de flores 

e folhas de P. brasiliensis 

 

Com a finalidade de encontrar concentrações não tóxicas dos PBOEfo e PBOEfl que 

pudessem ser utilizadas nos ensaios para avaliação da atividade anti-inflamatória in vitro, 
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foram realizados os ensaios de viabilidade celular utilizando Azul de Tripan, por citometria de 

fluxo, conforme descrito por Avelar-Freitas e colaboradores (2014).  

A FIG.49 representa os percentuais de células viáveis em culturas de PBMCs de 24 h 

(FIG.49 A) e 5 dias  (FIG.49 B) tratadas com os óleos essenciais de P. brasiliensis. Como 

esperado, as culturas não tratadas apresentaram elevado percentual de células viáveis após 24 

h (98,10 ± 0,37 %) ou 5 dias (95,83 ± 0,52 %). Nas culturas tratadas com o solvente DMSO 

não houve redução da viabilidade celular (24h: 98,81 ± 0,42 %; 5 dias: 95,47 ± 0,84 %) 

quando comparado às culturas não tratadas. Nas culturas controle positivo de morte, tratadas 

com CdCl2 (2 mM) houve perda de viabilidade das PBMC após 24 h (19,3 ± 7,21 %)  e 5 dias 

(15,60 ± 6,78 %) de cultura, quando comparado às culturas não tratadas. O PBOEfl  e o 

PBOEfo em todas as concentrações avaliadas não exibiram efeito citotóxico às PBMC após 

24 h de cultura (FIG.49A). Nas culturas de 5 dias tratadas com o PBOEfl a 10x10
-3

% (v/v), 

houve redução significativa do percentual de células viáveis (43,28 ± 13,0 %), bem como nas 

culturas tratadas com PBOEfo a 10x10
-3

% (v/v) (35,10 ± 15,34 %), quando comparados às 

culturas não tratadas (FIG.49B). 

 

FIGURA 49 – Efeito dos óleos essenciais de flores e folhas de P.brasiliensis sobre a viabilidade de PBMC 

humanas após 24 h ou 5 dias de cultura. Cerca de 5x10
-4

 PBMC (n=7) foram cultivadas (24h 

ou 5 dias, 37°C, 5% CO2, 95% de umidade) na ausência ou presença do óleo essencial das flores 

(PBOEfl) ou folhas (PBOEfo) de P. brasiliensis em diferentes concentrações. Culturas contendo 

CdCl2 (2mM) ou DMSO (1%) constituíram o controle positivo de morte e o controle do 

solvente, respectivamente. O percentual de células viáveis foi obtido por citometria de fluxo, 

pela ausência de incorporação do corante fluorescente Azul de Tripan (0,002%). Os dados estão 

expressos como média ± desvio padrão. *Diferenças estatisticamente significante em relação ao 

controle não tratado (p<0,05); Método estatístico utilizado: ANOVA com Post hoc de Tukey.  
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6.4.5 Avaliação do efeito dos óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis sobre a 

produção de citocinas pró-inflamatórias por PBMC humanas, in vitro 

 

 Os dados representados na FIG.50 indicam que o PBOEfl  na concentração de 5x10
-3

 

% reduziu em 67 vezes  a produção de  TNF-α (32,0 ± 61,47 pg/mL),  em 6 vezes a produção 

de IFN-γ (332,7 ± 145,2 pg/mL) e em 16 vezes a produção de IL-2 (123,5 ± 139,3 pg/mL) 

quando comparado à cultura estimulada com PMA + ionomicina (controle positivo) ( TNF-α: 

2150,0 ± 331,7 pg/mL; IFN-γ: 2103,0 ± 232,1 pg/mL; IL-2: 2043,0 ± 140,1 pg/mL). Como 

controle para a inibição de citocinas foi utilizado o glicocorticoide Dexametasona, que inibiu 

de forma significativa a produção de TNF-α (728,2 ± 112,4 pg/mL), IFN-γ (557,0 ± 204,5 

pg/mL) e IL-2 (1257,0 ± 224,3 pg/mL) comparado à cultura controle positivo. A eficácia do 

PBOEfl em inibir as citocinas TNF-α, IFN-γ e IL-2 em relação à Dexametasona  foi de 149 

%, 115 % e 244 %, respectivamente. 

 

FIGURA 50 - Efeito do óleo essencial de flores de P.brasiliensis sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2.  

PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=4) não estimuladas ou estimuladas com PMA + ionomicina 

foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células estimuladas foram tratadas com óleo 

essencial de flores de P. brasiliensis (PBOEfl) em diferentes concentrações. Culturas 

estimuladas e tratadas com DMSO 0,5% ou Dexametasona 15µM corresponderam ao controle do 

solvente e controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de IFN-γ (A), TNF-α (B) e 

IL-2 no sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão. *Diferenças estatisticamente significante em relação ao 

controle não tratado (p<0,05) em relação à cultura estimulada com PMA + ionomicina. Método 

estatístico utilizado: ANOVA com post hoc de Tukey. 

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

- + + + + + +

- - - - - - +

- - + - - - -

- - - 1,25 2,5 5,0 -

PMA + Ionomicina

Dexametasona (15 mM)

DMSO (0,5%)

PBOEfl (x10-3 % )

*

A – TNF-α

B – IFN-γ

C – IL-2

*

*

*

*

*

*

*

*

p
g
/m

L
 



104 
 

A FIG.51 mostra o efeito do PBOEfo sobre a produção das citocinas avaliadas.  O 

PBOEfo reduziu a produção de TNF-α nas concentrações de 2,5 x 10
-3 

% (862,5 ± 282,4 

pg/mL) e 5,0 x 10
-3 

% (587,7 ± 375,8 pg/mL), comparado à cultura controle positivo. A 

eficácia de inibição em relação à Dexametasona foi de 91% e 110% para o PBOEfo nas 

concentrações de 2,5 x 10
-3 

% e 5,0 x 10
-3 

%, respectivamente. Além disso, o PBOEfo  na 

concentração de 5,0 x 10
-3 

% inibiu a produção de IFN-γ ( 831,4 ± 484,2 pg/mL) com eficácia 

de 93 % em relação à Dexametasona. Em todas as concentrações avaliadas, o PBOEfo não 

reduziu a expressão de IL-2 quando comparado à cultura controle positivo.  

 

 

FIGURA 51 - Efeito do óleo essencial de folhas de P.brasiliensis sobre a produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2.  

PBMC humanas (5x10
5
 células) (n=4) não estimuladas ou estimuladas com PMA + ionomicina 

foram incubadas por 24 h a 37°C e 5% de CO2. Células estimuladas foram tratadas com com 

óleo essencial de folhas de P. brasiliensis (PBOEfo) em diferentes concentrações. Culturas 

estimuladas e tratadas com DMSO 0,5% ou Dexametasona 15µM corresponderam ao controle do 

solvente e controle de inibição, respectivamente.  As concentrações de IFN-γ (A), TNF-α (B) e 

IL-2 no sobrenadante das culturas foram determinadas por ELISA. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão. *Diferenças estatisticamente significante (p<0,05) em 

relação à cultura estimulada com PMA+ionomicina. Método estatístico utilizado: ANOVA com 

post hoc de Tukey. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

0

500

1000

1500

2000

2500

- + + + + + +

- - - - - - +

- - + - - - -

- - - 1,25 2,5 5,0 -PBOEfo (x10-3 % )

A –TNF-α

B – IFN-γ

C – IL-2

*

*
*

*

*

*

*

*

p
g
/m

L
 

*

PMA + Ionomicina

Dexametasona (15 mM)

DMSO (0,5%)



105 
 

6.4.6 Investigação do efeito dos óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis sobre 

a expressão de COX-2 por monócitos, in vitro 

 

 A COX-2 é um importante mediador do processo inflamatório. Portanto, a 

investigação do efeito dos óleos essenciais de P. brasiliensis sobre a expressão dessa enzima 

representou uma forma de avaliar a possível atividade anti-inflamatória dessa espécie vegetal. 

A avaliação do percentual de monócitos positivos para COX-2 (FIG.52) indicou que a 

estimulação com LPS aumentou 36,24 v bezes o percentual de monócitos expressando a 

enzima COX-2 (77,55 ± 2,57 %) quando comparado às culturas não estimuladas (2,14 ± 1,16 

%). O tratamento simultâneo com o solvente DMSO ou com os óleos essenciais de P. 

brasiliensis nas diferentes concentrações testadas não reduziu o percentual de monócitos 

positivos para a enzima COX-2.  

 

 

FIGURA 52 – Efeito dos óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis sobre a expressão de COX-2 

por monócitos estimulados. Alíquotas de sangue total (n = 5) foram incubadas por 4 h a 37°C e 

5 % de CO2 na ausência ou na presença de LPS (2 μg/mL) e tratadas com 5 μL de óleo essencial 

de  flores (PBOEfl) ou folhas (PBOEfo) de P.brasiliensis em diferentes concentrações. A cultura 

controle do solvente foi tratada com igual volume de DMSO. O percentual de monócitos 

expressando COX-2 foi analisado por citometria de fluxo. Os resultados foram expressos como 

média ± desvio padrão. *Diferença estatisticamente significante (p ≤ 0,05) em relação à cultura 

controle positivo, estimulada com LPS. Método estatístico utilizado: ANOVA com post hoc de 

Tukey. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

Muitas plantas são utilizadas na medicina popular, não só pela sua eficácia, mas 

também devido ao fácil acesso e baixo custo (VEIGA JUNIOR; PINTO, 2005). Partes aéreas 

de P. brasiliensis mantidas em álcool são utilizadas como anti-inflamatório, analgésico e 

cicatrizante tópico na medicina popular. Porém, a literatura carece de estudos acerca da 

atividade biológica e composição química dessa espécie, o que torna necessário o 

desenvolvimento de estudos envolvendo essa planta. 

As informações etnobotânicas, fundamentais na identificação de produtos naturais 

com atividade farmacológica, constituíram a base para a proposição do presente estudo e 

direcionamento das análises biológicas. Assim, como estratégia para investigar o possível 

efeito anti-inflamatório da P. brasiliensis in vitro, procurou-se obter um extrato o mais 

semelhante possível daquele utilizado pela população. Portanto, com base no seu uso popular, 

foram confeccionados os extratos etanólicos dos caules, flores e folhas de P. brasiliensis. A 

análise das partes aéreas da planta de forma isolada (caule, flores e folhas) poderia auxiliar na 

identificação das substâncias, bem como na localização dos constituintes bioativos.  

Uma vez que diferentes formas de extração podem favorecer o enriquecimento do 

produto obtido com uma classe de substâncias em detrimento das outras, a análise de extratos 

vegetais obtidos por metodologias distintas pode auxiliar o conhecimento das classes de 

substâncias presentes na espécie vegetal. Os extratos etanólicos podem conter substâncias de 

baixa, média e alta polaridade, porém, contém baixas concentrações de substâncias voláteis 

que podem ser perdidas nos processos de secagem do vegetal e concentração do extrato em 

evaporador rotatório. Os óleos essenciais, constituídos por uma mistura de substâncias 

voláteis, podem ser obtidos por técnicas de arraste a vapor d’água, sem a necessidade de 

utilização de solventes orgânicos. Para identificar os constituintes voláteis de P. brasiliensis e 

avaliar sua bioatividade, extraíram-se os óleos essenciais das flores e das folhas frescas da 

planta. Uma vez que o rendimento do óleo essencial das folhas e flores foi baixo e que os 

caules geralmente apresentam menor conteúdo de óleos voláteis, optou-se por não extrair os 

óleos essenciais dos caules da P. brasiliensis. 

Os resultados obtidos no presente trabalho serão discutidos em duas partes, na 

primeira serão abordados os resultados da triagem fitoquímica e das análises com os extratos 
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PBETca, PBETfl, PBETfo e frações HEX, DIC, ACE e AQU; na segunda parte serão 

discutidos os resultados obtidos nas análises com os óleos essenciais. 

 

7.1 Triagem fitoquímica e análises com os extratos etanólicos de caules, flores e folhas de 

P. brasiliensis e frações 

 

Os metabólitos secundários não apresentam função bem definida nos processos 

essenciais da planta, mas desempenham papel importante na interação da espécie com o meio 

em que vivem. A presença de metabólitos secundários em determinada espécie pode estar 

relacionada à necessidade de proteção em ambientes com condições adversas que causam 

estresse à planta (OKSMAN-CALDENTEY; SAITO, 2004). A diversidade química dos 

metabólitos secundários das espécies vegetais desperta o interesse de pesquisadores e da 

indústria farmacêutica em identificar substâncias biotivas e com potencial para o 

desenvolvimento de novos fármacos (RAMACHANDRA RAO; RAVISHANKAR, 2002; 

OKSMAN-CALDENTEY; INZE, 2005).  

Com o intuito de obter informações preliminares sobre a presença das classes de 

metabólitos secundários nas partes aéreas de P. brasiliensis, inicialmente, foi realizada a 

triagem fitoquímica de caules, flores e folhas por meio de testes qualitativos. Embora sejam 

reações pouco específicas, que necessitam de técnicas mais elaboradas para confirmar o 

resultado obtido, essa triagem é útil para direcionar a escolha das técnicas a serem utilizadas 

para as análises químicas e fracionamento dos extratos. Nossos dados sugerem a presença de 

quatro classes de metabólitos secundários em caules, flores e folhas de P. brasiliensis: 

saponinas, triterpenoides/esteroides, flavonoides e taninos.  

A análise do IE sugeriu um maior teor de saponinas nos caules, seguido de folhas e 

flores dessa espécie vegetal. Entre as atividades biológicas descritas para as saponinas, 

destacam-se a sua ação sobre as membranas celulares, resultando em efeito hemolítico, 

espermicida e moluscocida; atividade anti-inflamatória (CHANG et al., 2010); e ação 

antiviral (SONG et al., 2014; ZHOU et al., 2012). A presença de saponinas na planta 

motivou, dentre outros fatores, a determinação da atividade hemolítica e citotóxica dos 

extratos, como será discutido mais adiante. 

Os terpenoides são compostos formados por resíduos de isoprenos, sendo com 

frequência referidos como isoprenoides. De acordo com o número de unidades de isoprenos, 

os terpenoides podem ser classificados como monoterpenos (2), sesquiterpenos (3), diterpenos 

(4), triterpenos (6), tetraterpeno (8) ou politerpeno (>8). Estudos mostraram que os 
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terpenoides apresentam atividades biológicas importantes e diversificadas, tais como: anti-

inflamatória, antitumoral, antiviral, antidiabética, hepatoprotetora, antimicrobiana, 

antimicótica, virostática e imunomoduladora (DI FABIO et al, 2014; DZUBAK et al., 2006; 

TALHOUK et al., 2007). 

Bohlmann e colaboradores (1984) identificaram triterpenos e sesquiterpenos, tais 

como, hidroxigermacreno, lupeol e seu isômero, acetato de β-amirina, espatulenol, cadineno, 

cadinol, oplopanona, acetato de α-acetoxi-β-amirina em extratos apolares de partes aéreas de 

P. brasiliensis. Esse é o único trabalho até o momento que investigou os constituintes 

químicos dessa espécie vegetal.  

Os compostos fenólicos são caracterizados por apresentarem um anel aromático ligado 

a um ou mais grupos hidroxila. De acordo com o número de anéis fenólicos e com os 

elementos que unem esses anéis, os compostos fenólicos podem ser divididos em diferentes 

classes, como flavonoides, taninos e ácidos fenólicos (D’ARCHIVIO et al., 2007; 

MONTEIRO  et al., 2005). As características químicas das diferentes classes de compostos 

fenólicos fazem com que estas apresentem cromógenos distintos, que podem ser avaliados 

pela técnica de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada ao Detector de Arranjo de 

Diodos (CLAE-DAD), com base no perfil de absorção de luz UV (ANDERSEN; 

MARKHAM, 2006). 

Os taninos são compostos fenólicos de pesos moleculares variáveis, capazes de 

precipitar proteínas. São as substâncias responsáveis pela adstringência de muitos frutos e 

produtos vegetais. As principais ações biológicas dos taninos são decorrentes da sua ação 

adstringente e incluem: antibióticos, agentes antidiarreicos, antiulcerativos e anti-

inflamatórios (AKIYAMA et al., 2001; COWAN, 1999; ISHIDA, 2009; VITALI et al., 

2006).  

Já os flavonoides representam um dos principais grupos de compostos bioativos 

presentes nos vegetais. Os flavonoides apresentam atividade antioxidante, anti-inflamatória, 

antialérgica e anticancerígena (MOURA et al., 2013; SANTANGELO et al., 2007; 

SEELINGER et al., 2008; TUÑÓN et al., 2009).  

A presença de flavonoides nas partes aéreas de P. brasiliensis também foi sugerida 

pelas análises em CLAE-DAD. Por meio da análise em CLAE-DAD, foi possível sugerir a 

presença de flavonoides da classe das flavonas no PBETca, PBETfl e PBETfo. Takano-

Ishikawa e colaboradores (2006) indicaram que as flavonas apresentam maior efeito anti-

inflamatório que as outras classes de flavonoides, como flavonol e flavonona. Entre as 

flavonas de ocorrência natural com destacado efeito anti-inflamatório, podemos citar a 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3973907/#B15
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luteolina (LÓPEZ-LÁZARO, 2009, SEELINGER et al., 2008). Estudos anteriores da 

equipe de pesquisadores do Laboratório de Imunologia da UFVJM indicaram a 

presença de luteolina no extrato aquoso de folhas de P. brasiliensis (dados 

não publicados).  É possível que essa flavona também esteja presente nos extratos PBETca, 

PBETfl e PBETfo. A luteolina apresenta potente atividade anti-inflamatória in vitro e in vivo 

(CHEN eta al., 2007; KANG et al., 2010; JEON et al., 2014), ação anticarcinogênica (WANG 

et al., 2014) e efeito antioxidante (MANJU et al., 2005; SEELINGER et al., 2008). A 

luteolina apresenta efeito anti-inflamatório por meio da inibição da expressão da citocina pró-

inflamatória TNF-α pela inibição da via de sinalização de NF-kB (CHEN et al., 2007; LV et 

al., 2011). Além disso, a luteolina inibe a expressão de IL-6 pela da inibição das vias c-Jun N-

terminal kinase (JNK) e Activator protein 1 (AP-1) (CHEN et al., 2007; LI et al., 2012; 

PARK; SONG., 2013;). O efeito anti-inflamatório de luteolina pode também estar relacionado 

ao seu efeito inibitório sobre as enzimas COX-2, LOX e iNOS (HU; KITTS, 2004; JUNG et 

al., 2012; ZIYAN et al., 2007). 

A análise por CLAE-DAD sugeriu também a presença de flavonoides da classe dos 

flavonóis nos extratos PBETfl e PBETfo. Os resultados sugerem que entre as substâncias 

capazes de absorver luz na região do UV, presentes nesses extratos, os flavonóis estejam entre 

os compostos majoritários: PBETfl (Tr = 13,64 min) e PBETfo (Tr = 13,71 min). Vários 

estudos tem mostrado ação anti-inflamatória de flavonóis (CHIRUMBOLO, 2010), com 

destaque para a quercetina (CHUANG et al., 2010; COMALADA et al., 2005; NAIR et al., 

2006; OVERMAN et al., 2011).  

É possível que os flavonoides presentes nos extratos PBETca, PBETfl e PBETfo 

possam contribuir para o efeito anti-inflamatório atribuído a P. brasiliensis na medicina 

popular, o que merece ser investigado. 

Uma vez que os extratos PBETca, PBETfl e PBETfo apresentaram perfil complexo, 

contendo substâncias de alta, média e baixa polaridade (conforme apresentado nas análises de 

CLAE-DAD), para a confecção das culturas celulares, optamos por diluí-los no solvente 

DMSO. Essa molécula apresenta um domínio polar e dois grupos apolares, o que o torna um 

dos solventes mais comumente e amplamente utilizados para dissolver substâncias 

hidrofóbicas, com finalidade de serem utilizadas em ensaios biológicos in vivo e in vitro 

(AHN et al, 2014; COLUCCI et al., 2008).  

A análise da toxicidade dos extratos vegetais deve sempre preceder a avaliação da 

atividade biológica, uma vez que os extratos vegetais podem conter substâncias capazes de 
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induzir a perda da viabilidade celular (VEIGA JÚNIOR; PINTO, 2005; MACIEL, 2002). 

Assim, os primeiros ensaios biológicos deste estudo constituíram da análise citotóxica dos 

extratos PBETca, PBETfl e PBETfo sobre hemácias e células mononucleares do sangue 

periférico humano.  

A pesquisa do efeito hemolítico dos extratos baseou-se na quantificação por 

espectrofotometria da hemoglobina presente no sobrenadante de culturas celulares tratadas 

com os extratos vegetais, em consequência da ruptura dos eritrócitos (MONTAGNER, 2007). 

Embora a triagem fitoquímica tenha sugerido maior teor de saponinas nas folhas (IE= 333), o 

extrato etanólico de caules foi aquele que apresentou maior efeito hemolítico, uma vez que 

induziu hemólise em concentrações superiores a 100 μg/mL (FIG. 35), enquanto PBETfl e 

PBETfo induziram efeito hemolítico apenas na maior concentração testada (200 μg/mL).  

Uma vez que os extratos brutos induziram hemólise, optou-se por conduzir os demais ensaios 

utilizando apenas PBMC humanas.  Além disso, devido ao pequeno rendimento das frações e 

óleos essenciais, não foram realizados testes de hemólise para esses produtos naturais, assim, 

culturas de PBMC mostraram-se mais adequadas do que culturas de sangue total. 

A avaliação do efeito citotóxico sobre as PBMC humanas foi realizada por citometria 

de fluxo. Uma vez que as células tratadas com os extratos emitiram fluorescência em três dos 

oito canais do citômetro de fluxo utilizado (FIG. 32, 33 e 34), houve a necessidade de utilizar 

um marcador de morte celular que emitisse fluorescência em um canal diferente daqueles em 

que a fluorescência dos extratos foi detectada. Portanto, utilizou-se o corante Iodeto de 

Propídeo, que é excitado pelo laser azul (488 nm) e emite fluorescência na região do amarelo 

(emissão máxima: 617 nm). O PI é um marcador nuclear fluorescente de alto peso molecular, 

capaz de penetrar apenas nas células em processo de morte, que apresentam poros em sua 

membrana plasmática, seguido por incorporação ao DNA (BACSÓ et al, 2000). 

A viabilidade das PBMC não foi alterada após 24h de cultura na presença do extrato 

PBETca nas concentrações testadas (FIG. 36). Em concentrações iguais ou inferiores a 

100μg/mL, PBETfl e PBETfo  não apresentaram efeito tóxico aos PBMCs humanas, podendo 

ser utilizados para as análises da atividade anti-inflamatória, in vitro. Vale ressaltar que o 

solvente DMSO a 1% não alterou os percentuais de linfócitos viáveis em relação às culturas 

CON. Como esperado, o CdCl2 apresentou efeito citotóxico. O CdCl2 é um agente citotóxico 

(FOTAKIS; TIMBELL, 2006) e por esse motivo foi escolhido como controle positivo para a 

indução de morte celular. 

Após determinar as concentrações não tóxicas dos extratos, realizou-se uma triagem in 

vitro do efeito desses produtos naturais sobre a produção de citocinas pró-inflamatórias. 
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Tendo em vista a participação das citocinas no direcionamento da resposta imunológica e na 

ativação de leucócitos mononucleares, fundamentais para o desenvolvimento/manutenção da 

resposta inflamatória, a identificação de produtos naturais capazes de inibir a síntese de 

citocinas pró-inflamatórias representa uma estratégia importante para o desenvolvimento de 

fármacos com ação anti-inflamatória.  

Para que fosse avaliado o efeito dos produtos naturais sobre a produção das citocinas 

pró-inflamatórias por PBMC humanas, inicialmente, fez-se necessário padronizar o melhor 

tempo de cultura e o melhor estímulo a serem utilizados. Foram testados os estímulos PHA, 

SEB e PMA + ionomicina, e as culturas foram realizadas por 18, 24, 36 ou 48 h. A escolha 

desses estímulos foi baseada nas vias de sinalização pelas quais atuam. 

O PHA pertence a um grupo de proteínas ou glicoproteínas denominadas lectinas, que 

são capazes de se ligar à porção glicídica de glicoproteínas ou glicolipídeos. Assim, as 

lectinas podem promover ligações cruzadas entre proteínas glicosiladas na superfície celular, 

como por exemplo, o Receptor de Célula T (TCR) e moléculas co-estimulatórias, o que 

resulta em uma ativação massiva e inespecífica dos leucócitos. Dessa forma, pode haver 

ativação de várias vias intracelulares, levando a alterações em diversos processos celulares, 

incluindo a síntese e secreção de citocinas, o crescimento e a proliferação celular (BREWER, 

2005; KIM et al., 2011; SHARON; LIS,1989; SHARON, 2006). 

 Por outro lado, os superantígenos, como o SEB ligam-se ao MHC de classe II nas 

Células Apresentadoras de Antígenos (APC), em uma região diferente da fenda antígeno 

específica, e ao TCR nas células T que possuem segmentos Vβ específicos (FRASER; 

PROFT, 2008; HERMAN et al., 1991).  Essa ligação mimetiza a interação célula T-APC , 

levando a ativação oligoclonal de linfócitos T. Os eventos ocorridos na membrana celular 

resultam na ativação de proteínas tirosina quinases que levam a ativação de enzimas efetoras 

tais como Extracellular signal-regulated kinase (ERK), JNK e Proteín kinase C (PKC). Essas 

enzimas contribuem para a ativação de fatores de transcrição, tais como Nuclear factor of 

activated T-cells (NFAT), Activator protein 1 (AP-1) e Nuclear Factor-kappa B (NF-κB), que 

são responsáveis por controlar a transcrição gênica. Como resultado dessa interação, as 

células T e as APCs produzem diversas citocinas, tais como IL-2, IFN-γ e TNF-α (ARAD et 

al., 2001; MARRACK et al., 1990) e essa ação coordenada resulta na expansão e 

diferenciação das células T. 

O PMA é um éster de forbol, análogo ao diacilglicerol, capaz de se difundir através da 

membrana celular e induzir a síntese de citocinas pró-inflamatórias por meio da ativação da 

PKC, uma quinase dependente de cálcio (RYVES et al.,1991; WARD; MOFFAT; 1992). 
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Esse estímulo é comumente associado à Ionomicina, que promove o aumento do influxo de 

cálcio, possibilitando a ativação da PKC pelo PMA (MORGAN; JACOB, 1994). 

De acordo com nossos resultados, o PMA em associação à Ionomicina induziu maior 

produção de TNF-α, IFN-γ e IL-2 em culturas de PBMC, em todos os tempos avaliados (18, 

24, 36 e 48h), quando comparado aos estímulos SEB e PHA. Além disso, não houve diferença 

na produção das citocinas entre todos os tempos avaliados, quando as PBMC foram 

estimuladas com PMA+ionomicna. Dessa forma, para a avaliação da síntese de citocinas por 

PBMCs tratadas com os extratos vegetais, optamos por utilizar o estímulo PMA + 

ionomicina, após 24h de cultura. 

Trabalhos de outros pesquisadores já mostraram que associação PMA + ionomicina 

apresenta um potente efeito estimulador para a síntese de citocinas pró-inflamatórias, e que 

ativadores tais como superantígenos ou PHA não induzem uma resposta tão intensa como 

aquela induzida por PMA + ionomicina.  Por outro lado, o PHA induz a produção de uma 

maior variedade de citocinas e, por ser menos potente, é frequentemente utilizado em culturas 

celulares mais prolongadas (GODOY-RAMIREZ et al., 2004; ROSTAING et al., 1999; 

WANG et al., 2013). 

A ação dos extratos PBETca, PBETfl e PBETfo sobre a síntese de citocinas pró-

inflamatórias foi avaliada pela técnica de ELISA do sobrenadante das culturas de PBMC 

estimuladas com PMA em associação com ionomicina. Os extratos PBETca, PBETfl e 

PBETfo, em todas as concentrações testadas reduziram a produção de TNF-α por PBMC 

humanas estimuladas por PMA+ionomicina, após 24h de cultura (FIG. 38, 39 e 40). Apenas o 

extrato PBETfo a 100μg/mL reduziu a produção de IFN-γ. A produção de IL-2 foi inibida por 

PBETca e PBETfl a 100 μg/mL e por PBETfo a 50 μg/mL e a 100 μg/mL. A diferença no 

efeito sobre a produção das citocinas torna evidente que caules, flores e folhas de P. 

brasiliensis apresentam composições químicas distintas, podendo apresentar constituintes 

diferentes ou diferença no percentual dos constituintes em cada extrato. Nossos dados indicam 

que o PBETfo foi mais eficiente em inibir as citocinas avaliadas. 

É importante mencionar que o DMSO a 1% não interferiu na síntese das citocinas 

TNF-α, IFN-γ e IL-2 por PBMCs estimuladas (FIG. 38). Porém, vários trabalhos têm 

apontado o efeito anti-inflamatório do DMSO (AHN et al., 2014; COLUCCI et al., 2008; 

SANTOS et al., 2003). Contudo, não é possível afirmar ou descartar um possível efeito 

sinérgico desse composto com os constituintes dos extratos, na inibição da síntese das 

citocinas avaliadas, o que merece ser investigado.  
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Uma vez que TNF-, IFN- e IL-2 desempenham importantes papéis no 

estabelecimento e manutenção da inflamação, a redução da expressão dessas citocinas poderia 

justificar, em parte, a atividade anti-inflamatória atribuída a P. brasiliensis na medicina 

popular. 

A inibição da produção de citocinas pró inflamatórias é um mecanismo de ação central 

de vários glicocorticoides e imunossupressores (CHINENOV et al., 2012; EPPONG, et al., 

2013; NEWTON, 2014). A identificação de compostos que atenuem a produção de citocinas 

pró-inflamatórias pode ser útil no tratamento de doenças de caráter inflamatório, tais como as 

doenças autoimunes ou imunopatologias decorrentes de infecções crônicas.  

É possível que flavonoides presentes nas partes aéreas da P. brasiliensis, sugeridos a 

partir da análise em CLAE-DAD, possam ser responsáveis, pelo menos em parte, pela 

atividade biológica dos extratos. Vale ressaltar que o extrato PBETfo a 100 μg/mL reduziu a 

síntese e TNF-α, IFN-γ e IL-2, com eficácia de inibição em relação ao glicocorticoide 

Dexametasona de 200 %, 109 % e 207 %, respectivamente. Diante disso, optou-se por 

conduzir os demais ensaios com o extrato PBETfo. 

Tendo em vista que se trata de um estudo com o extrato bruto, que apresenta um perfil 

complexo de substâncias, conforme apresentado pela análise em CLAE-DAE, o 

fracionamento do extrato poderia auxiliar na identificação dos constituintes responsáveis pelo 

efeito observado. Assim, realizou-se o fracionamento do extrato PBETfo, por meio de 

partição em solventes com polaridade crescente, obtendo as frações HEX, DIC, ACE e AQU. 

A pesquisa dos constituintes presentes em cada fração está em andamento. Para investigar a 

ação anti-inflamatória in vitro das frações, realizamos a análise de toxicidade e do efeito sobre 

a produção de citocinas por PBMC humanas. 

A toxicidade das frações foi testada por citometria de fluxo, utilizando o Iodeto de 

Propídeo como marcador de morte celular, uma vez as células tratadas com as frações não 

exibiram fluorescência no canal do citômetro de fluxo utilizado para avaliação da 

fluorescência do Iodeto de Propídeo (564 – 606 nm) (FIG. 41, 42, 43 e 44).  

Semelhante ao extrato PBETfo, todas as frações reduziram a produção de TNF-α por 

PBMC humanas estimuladas, porém, a fração HEX apresentou menor efeito inibitório que as 

demais. É possível que os constituintes ativos do PBETfo apresentem características mais 

polares, e portanto, pode ter ocorrido um enriquecimento das frações AQU, ACE e DIC após 

o fracionamento, fazendo com que essas frações apresentassem um maior efeito inibitório 

sobre a síntese de TNF- α.  Vale destacar que o efeito inibitório das quatro frações sobre a 
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produção de TNF-α foi maior que aquele apresentado pelo glicocorticoide Dexametasona 

(TAB. 7).  

Embora o PBETfo tenha inibido a síntese de IFN-γ e IL-2, somente a fração HEX 

reduziu de forma significativa a produção dessas citocinas. Dessa forma, é possível que os 

constituintes do PBETfo responsáveis pela redução dessas citocinas apresentem baixa 

polaridade. O extrato PBETfo exibiu maior eficácia na inibição de IL-2 por PBMCs humanas 

(em relação à Dexametasona) (207 %) quando comparado à fração HEX a 10 μg/mL (153,0 

%).  É possível que a inibição da síntese dessa citocina ocorra por um sinergismo entre os 

constituintes do extrato PBETfo de maneira que o fracionamento do extrato possa ter 

contribuído para a perda do efeito inibitório sobre a síntese dessa citocina.  

Cabe lembrar que as frações não exibiram efeito citotóxico em concentrações iguais 

ou inferiores a 10 μg/mL, porém, ainda não foi realizada a análise do efeito citotóxico das 

frações em concentrações superiores. Assim, é possível que em concentrações superiores, não 

citotóxicas, as frações inibam a síntese de citocinas pró-inflamatórias de forma mais eficiente.  

Outras espécies da família Asteraceae também reduzem a produção de citocinas pró-

inflamatórias por PBMC, como a Arnica montana L., cuja tintura reduziu da produção de 

citocinas TNF-α  e IL-1, em culturas de PBMC estimuladas por LPS (KLAAS et al., 2002). 

De forma semelhante, extratos etanólico e em acetato de etila de Lychnophora passerina 

(Mart. ex DC.) Gardner, conhecida como arnica brasileira, reduzem a expressão de TNF-α e 

indução da produção de IL-10, em cultura de monócitos estimulados por LPS/IFN- 

(CAPELARI-OLIVEIRA  et al., 2011).  

Tendo em vista a complexidade da resposta inflamatória, com envolvimento de vários 

mediadores e componentes celulares, novos ensaios serão conduzidos para avaliar o efeito dos 

extratos e frações sobre a expressão de outros mediadores inflamatórios, tais como as 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) e a enzima COX-2 em PBMC humanas.  Além disso, 

serão testadas as ações dos extratos e frações sobre a funcionalidade de células envolvidas na 

resposta inflamatória, por meio da avaliação da fagocitose por neutrófilos e da proliferação de 

linfócitos estimulados. O potencial anti-inflamatório da P. brasiliensis aqui apresentados 

instiga a realização de estudos complementares na busca por isolar e identificar as substâncias 

responsáveis por essa atividade. Trabalhos adicionais, utilizando preferencialmente 

substâncias isoladas, são necessários para compreender quais as vias intracelulares envolvidas 

na atividade biológica da P. brasiliensis. Após um melhor entendimento desses mecanismos, 

estudos utilizando modelos animais de inflamação, associados ao tratamento com a P. 

brasiliensis, poderão ainda, esclarecer se a redução da expressão de citocinas pró-
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inflamatórias no contexto in vitro poderia influenciar no desenvolvimento do processo 

inflamatório in vivo. 

 

7.3 Análises com os óleos essenciais de flores e folhas de P. brasiliensis  

 

Os óleos essenciais são constituídos por uma mistura de compostos voláteis, e muitos 

trabalhos têm mostrado o efeito anti-inflamatório in vitro e in vivo de constituintes voláteis de 

plantas da família Asteraceae (SOUZA et al., 2003; FLORÃO, 2012; AVELAR et al., 2013; 

YU et al., 2013).  

Embora a P. brasiliensis seja utilizada na medicina popular, topicamente após 

maceração em álcool, é possível que constituintes voláteis presentes na planta, possam atuar 

sobre a síntese de mediadores inflamatórios. Esses constituintes voláteis podem ser perdidos 

durante o processo de maceração da planta e aplicação do extrato. Assim, é possível que 

outras formas de extração de constituintes dessa espécie também possam ser eficientes no 

tratamento de condições inflamatórias. 

Como forma de investigar os constituintes voláteis dessa espécie, bem como avaliar o 

potencial anti-inflamatório da planta, extraíram-se os óleos essenciais das suas flores e folhas 

frescas, por hidrodestilação. Pela análise por CG-EM, foi possível verificar que o PBOEfl e o 

PBOEfo apresentam basicamente a mesma constituição química, com variação na proporção 

de seus constituintes. Foram identificados monoterpenos, sesquiterpenos, sendo 

hidrocarbonetos, alcoóis ou éteres. Os constituintes presentes em maior valor percentual no 

PBEOfl foram os monoterpenos: β-pineno, limoneno, α-pineno, sabineno e os sesquiterpenos 

óxido de cariofileno e E-cariofileno (TAB. 8). Os mesmos constituintes estavam presentes em 

maior valor percentual no PBOEfo, com exceção do óxido de cariofileno (TAB. 9).  

O óxido de cariofileno reduz o edema de pata induzido por carragenina (CHAVAN et 

al., 2010).  O limoneno também apresenta ação anti-inflamatória, reduzindo a síntese de 

espécies reativas de oxigênio e citocinas, bem como a migração de eosinófilos (HIROTA et 

al., 2010),  

De Carvalho Jr. e colaboradores (2004) identificaram entre os constituintes presentes 

no óleo essencial de Cordia verbenaceae (erva-baleeira) o α-pineno, β-felandreno,  α-

humuleno, biciclogermacreno, e espatulenol, que também foram encontrados nos óleos 

essenciais de P. brasiliensis. A erva-baleeira é uma planta largamente utilizada como anti-

inflamatório na medicina popular, na forma de decocção, infusos e extrato etanólico. Estudos 

apontaram o efeito inibitório de α-humuleno e trans-cariofileno, isolados a partir do óleo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Souza%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12967039
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essencial de C. verbenacea, sobre parâmetros inflamatórios em modelos animais de 

inflamação (FERNANDES et al.; 2007; PASSOS et al., 2007; MEDEIROS et al., 2007). O 

óleo essencial de C. verbenacea constitui a base para síntese do medicamento fitoterápico 

Acheflan® (Laboratório Aché – Brasil), constituído de 2,3 a 2,9 % de α-humoleno.  

Para a análise do potencial anti-inflamatório dos PBOEfl e PBOEfo, inicialmente 

investigamos o efeito citotóxico às PBMC humanas. Ao contrário dos extratos etanólicos, os 

óleos essenciais de flores e de folhas de P. brasiliensis não induziram emissão de 

fluorescência nas células tratadas após 24 h de cultura. Portanto, não houve limitação quanto 

ao uso de marcadores fluorescentes para análise da viabilidade celular por citometria de fluxo. 

Dessa forma, o efeito citotóxico de PBOEfl e PBOEfo foi avaliado por citometria de fluxo,  

utilizando o corante Azul de Tripan (AVELAR-FREITAS et al., 2014). Os óleos essenciais, 

em concentrações iguais ou inferiores a 10 x 10
-3 

% (v/v) não foram tóxicos as PBMC após 

24h de cultura. Porém, após 5 dias, houve intensa redução da viabilidade celular, quando as 

culturas foram tratadas com PBOEfl ou PBOEfo a 10 x 10
-3 

% (v/v), mas não em 

concentrações inferiores. 

Nossos dados indicaram que os PBOEfl  a 5 x 10
-3 

% (v/v) inibiu a síntese de TNF-α, 

IFN-γ e IL-2 por PBMC humanas estimuladas. O PBOEfo , nas concentrações testadas, não 

reduziu a síntese de IL-2. Mas em culturas tratadas com PBOEfo a 5 x 10
-3 

% (v/v) houve  

redução da síntese de IFN-γ. Além disso, houve redução da síntese de TNF-α em culturas 

tratadas com PBOEfo a  2,5 x  10
-3 

% (v/v) e  a 5 x 10
-3 

% (v/v). 

Compostos presentes no PBOEfl e PBOEfo, como α-pineno, limoneno e  α-humuleno 

isolados de outras plantas, exibiram efeito inibitório sobre a síntese de TNF-α em diferentes 

modelos (FERNANDES et al., 2007; BAE et al., 2012; MEDEIROS et al., 2007; YOON at 

al., 2010). O limoneno parece interferir na via da proteína p38 (HIROTA et al., 2010), 

enquanto o α-humuleno parece interferir na via do NF-ҡB (MEDEIROS et al.,2007). 

Alguns monoterpenos, presentes nos óleos essenciais de P. brasiliensis, como o α-

humoleno e limoneno inibem a expressão ou a atividade da enzima COX-2 (FERNANDES et 

al., 2007; YOON et al., 2010). A inibição das ciclooxigenases compreende o mecanismo de 

ação de fármacos como os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES). Assim, a identificação 

de compostos que atuem reduzindo a expressão ou a ação da COX-2 também podem 

representar uma estratégia importante para o desenvolvimento de novos anti-inflamatórios.  

Diante disso, investigou-se o efeito dos óleos essenciais de P. brasiliensis sobre a 

expressão da COX-2 em monócitos humanos estimulados por LPS. De acordo com nossos 

resultados, PBOEfl e PBOEfo nas concentrações testadas, não reduziram a expressão da 
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enzima COX-2 por monócitos estimulados por LPS, em culturas de sangue total, após 4h de 

cultura. O solvente DMSO a 1% também não alterou o percentual de monócitos expressando 

a enzima COX-2. No entanto, esses resultados não permitem inferir que os óleos essenciais 

testados não apresentem efeito inibitório sobre a atividade da enzima COX-2. Tal 

investigação pode ser realizada in vitro, pela análise da produção de PGE2 por células 

estimuladas e simultaneamente tratadas com os óleos essenciais de P. brasiliensis. 

Por tratar-se de uma espécie pouco estudada, nossos dados instigam o 

desenvolvimento de novos trabalhos na tentativa de identificar os constituintes responsáveis 

pela ação atribuída à planta, bem como, os mecanismos pelos quais atuam. Assim, novos 

trabalhos serão conduzidos no intuito de investigar o efeito dos óleos essenciais de P. 

brasiliensis sobre outros mediadores inflamatórios, por meio da análise da atividade de COX-

2 e produção de espécies reativas de oxigênio por leucócitos. Além disso, será investigado o 

efeito dos óleos essenciais sobre a proliferação de linfócitos humanos, bem como o efeito 

sobre a fagocitose por neutrófilos.  
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8 CONCLUSÃO 

 

 

Nossos dados sugerem uma possível atividade anti-inflamatória de preparações de 

partes aéreas de P. brasiliensis, por meio da inibição das citocinas pró-inflamatórias TNF-α, 

IFN-γ e IL-2 em linfócitos e monócitos humanos. É possível que flavonoides das subclasses 

das flavonas e flavonóis, possam ser os responsáveis, pelo menos em parte, pela atividade 

biológica dos extratos brutos. Os óleos essenciais de flores e de folhas de P. brasiliensis 

apresentam entre seus constituintes, monoterpenos e sesquiterpenos, dentre os quais, muitos já 

tiveram atividade anti-inflamatória descrita em outros trabalhos.  

Os resultados do presente trabalho podem explicar, em parte, os efeitos terapêuticos 

atribuídos à planta na medicina popular. Vale mencionar que este estudo fornece uma 

contribuição inédita em relação à caracterização química e atividade biológica da espécie P. 

brasiliensis e contribui para o conhecimento da flora medicinal brasileira.
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ANEXO E 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de esclarecimento 

Projeto de pesquisa 

Avaliação, in vitro, do potencial imunomodulador de extratos etanólico, aquoso e acetato de etila de 

Pseudobrickellia brasiliensis sobre leucócitos do sangue periférico. 

O objetivo deste estudo é avaliar se a planta arnica do campo tem efeito sobre o sangue. Você está sendo 

convidado a participar do estudo por ter entre 20 e 39 anos, por poder doar sangue e por não usar remédios. Se 

você concordar em participar do estudo, na hora da doação do sangue para o hemominas vamos coletar mais 

10mL (um tubo) do sangue. No laboratório vamos fazer testes com seu sangue usando a arnica do campo. Os 

riscos de sua participação incluem hematoma (roxo no local da coleta de sangue), dor, tontura, enjôo e de 

contaminação. A coleta será feita por pessoa treinada, em local limpo e reservado, equipado com maca, 

utilizando material estéril e descartável. Ao doar seu sangue para este projeto você estará contribuindo para o 

conhecimentos sobre essa planta que é utilizada na medicina popular. Os seus dados serão mantidos em sigilo e 

sua identidade não será revelada. Só os pesquisadores envolvidos no projeto terão acesso aos dados, que serão 

utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em congressos, livros e revistas. Não está prevista 

qualquer forma de remuneração pela sua participação no estudo e você não terá nenhuma despesa (portanto, 

não está previsto nenhuma forma de ressarcimento). Quaisquer dúvidas que possam surgir durante o 

andamento deste estudo por parte do voluntário poderão ser esclarecidas junto aos membros da equipe 

responsáveis pelo projeto, pessoalmente ou por telefone. Você poderá recusar e/ou deixar de participar deste 

estudo a qualquer momento, sem nenhum constrangimento ou prejuízo na sua relação com os pesquisadores e 

a UFVJM e o hemominas. Você poderá continuar sendo doador de sangue do hemominas mesmo que não 

queira participar desta pesquisa. Os pesquisadores responsáveis por este projeto podem decidir sobre a sua 

exclusão do estudo por razões científicas, a respeito das quais você deverá ser devidamente informado. Em caso 

de qualquer dúvida deverá e/ou poderá entrar em contato a qualquer hora com a pesquisadora responsável 

Profa. Etel Rocha Vieira pelo telefone 38 35317814 (etelvieira@terra.com.br). Você também poderá contactar o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação Hemominas pelo telefone (31) 3248-4587 ou pelo e-mail 

cep@hemominas.mg.gov.br para informações sobre a aprovação do projeto pelo comitê. 

Termo de livre consentimento pós-informado 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Avaliação, in vitro, do potencial 

imunomodulador de extratos etanólico, aquoso e acetato de etila de Pseudobrickellia brasiliensis sobre 

leucócitos do sangue periférico” com os pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi todos os procedimentos 

que envolvem esta pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha participação no estudo. Eu 

perguntei e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que posso me recusar a participar deste 

estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem qualquer constrangimento ou prejuízo. Eu 

mailto:cep@hemominas.mg.gov.br
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também compreendo que os pesquisadores podem decidir a minha exclusão do estudo por razões científicas, 

sobre as quais eu serei devidamente informado. Não terei nenhuma remuneração e nenhum gasto por 

participar do projeto. Tenho uma cópia deste formulário, o qual foi assinado em duas vias idênticas e 

rubricadas. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado  

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Avaliação, in vitro, do potencial 

imunomodulador de extratos etanólico, aquoso e acetato de etila de Pseudobrickellia brasiliensis sobre 

leucócitos do sangue periférico”,  durante todos os testes realizados. 

Diamantina,                                  

Assinatura do voluntário:                 

 

Testemunha:                 

Testemunha:                  

 

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao voluntário, dentro dos limites 

de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:         

      Etel Rocha Vieira 

 

Comitê de Ética em Pesquisa – Fundação Hemominas 

Alameda Ezequiel Dias, 321 – Santa Efigênia – Belo Horizonte, MG. 

Coordenação: Maísa Aparecida Ribeiro 

(31) 3248-4587  

cep@hemominas.mg.gov.br 
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