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RESUMO 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. tem chamado atenção pelo seu potencial como 

espécie oleaginosa. Da polpa do fruto é extraído o óleo que, além de utilizado 

na culinária, é empregado na indústria cosmética, e como produto medicinal, 

no combate as doenças inflamatórias. Esse estudo objetivou avaliar, através de 

testes experimentais in vivo, a atividade anti-inflamatória tópica do óleo de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. O material botânico foi coletado no Município 

de Tartarugalzinho, Estado do Amapá. A extração do óleo fixo dos frutos foi 

realizada através do método extrativo sólido-líquido. A densidade foi 

determinada através do picnômetro. A viscosidade foi determinada através do 

tempo de escoamento do óleo. Para a determinação dos componentes do óleo 

fixo, foi utilizada a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. 

O óleo fixo apresentou rendimento de 72,06%, densidade correspondente a 

1,42 g/mL, e viscosidade de 13,53 mcP. A análise cromatográfica por 

cromatografia a gás a partir da amostra do óleo fixo de Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers. transesterificado com BF3-Metanol, revelou como compostos 

majoritários dessa espécie os seguintes ácidos graxos: hexadecanoato de 

metila (32%), octadecanoato de metila (29%) e (E)-octadecenoato de metila 

(29%). Para a avaliação da atividade anti-inflamatória em ratos, foram 

utilizados os seguintes ensaios utilizando: Teste do granuloma; edema de pata 

de rato por carragenina e teste da permeabilidade vascular em ratos. No teste 

do granuloma a DE50 determinada foi de 531 mg/kg. Nos testes do granuloma, 

edema de pata de rato induzido por carragenina, e permeabilidade vascular por 

histamina, os grupos tratados com óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

com a dose de 531 mg/kg, topicamente, apresentaram diferenças significativas 

quando comparados com os grupos controles. Portanto, o óleo fixo de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. apresentou com a dose (531mg/kg), efeito anti-

inflamatório tópico em ratos. Contudo, outros estudos são requeridos para 

melhor caracterização do efeito anti-inflamatório, e correlacionar com os 

componentes presentes do óleo fixo. 

Palavras – chave: C. villosum (Aubl.) Pers., óleo fixo, testes in vivo, 

inflamação. 



x 

 

ABSTRACT 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. has drawn attention for its potential as oilseed 

species. The fruit pulp is extracted from the oil, and used in cooking, is used in 

cosmetics and as a medicinal product, in combating inflammatory diseases. 

This study aimed to evaluate, through experimental tests in vivo, the topical 

anti-inflammatory activity of oil Caryocar villosum (Aubl.) Pers. The botanical 

material was collected in the municipality of Tartarugalzinho, Amapá State. The 

extraction of fixed oil of the fruits was performed using the solid-liquid extraction 

methods. The density was determined by pycnometer. The viscosity was 

determined by the flow time of the oil. To determine the components of the fixed 

oil was used gas chromatography / mass spectrometry. The fixed oil in a yield 

of 72.06%, corresponding to density 1.42 g / mL, and viscosity of 13.53 MCP. A 

analysis chromatographic chromatography gas from the oil sample fixed 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterified with BF3-methanol, revealed as 

major components of this kind the following fatty acids: hexadecanoate methyl 

(32%), methyl octadecanoate (29%) and (E)-methyl octadecenoate (29%). For 

the evaluation of anti-inflammatory activity in mice, we used the following tests 

using: Test granuloma; rat paw edema by carrageenin and vascular 

permeability test in mice. In the granuloma test determined the ED50 was 531 

mg / kg. In tests of the granuloma, rat paw edema induced by carrageenin and 

vascular permeability by histamine, the groups treated with oil fixed Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers. with a dose of 531 mg / kg, topically, significant 

differences compared with controls. Therefore, the fixed oil of Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers. presented with the dose (531mg/kg), topical anti-inflammatory 

effect in rats. However, further studies are required to better characterize the 

anti-inflammatory effect and correlate with the components in the fixed oil. 

Key - words: Caryocar villosum (Aubl.) Pers., fixed oil, in vivo tests, 

inflammation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A biodiversidade é entendida como sendo a variedade de organismos 

(plantas, animais e microorganismos), habitats e ecossistemas (ALTIERI, 1999; 

RICKLEFS; MILLER, 1999). Esses recursos naturais não só fornecem a base 

para o desenvolvimento das plantas e animais utilizados na agricultura, como 

tem um papel importante em muitas funções ecológicas, quer através da 

produção de alimentos, fibras, energia; quer através da reciclagem de 

nutrientes, controle dos microclimas e dos processos hidrológicos a nível local, 

regulação das populações de organismos considerados pragas e 

descontaminação de químicos nocivos (ALTIERI, 1999; SMEDING; SNOO, 

2003). 

Estima-se que dois terços da diversidade biológica mundial estejam nas 

zonas tropicais, distribuídas principalmente nos países em desenvolvimento. 

Cerca de 37% destas encontra-se na America tropical, que contém cerca de 90 

mil espécies de fanerógamas, representadas no Brasil por aproximadamente 

60 mil espécies. Estudos mostram que a diversidade das florestas tropicais 

úmidas é a maior do planeta (VIEIRA; MARTINS, 2000). 

Em cada hectare de florestas existem aproximadamente 300 espécies 

de árvores com mais de 10 cm de diâmetro à altura do peito (DAP). Isso 

representa um número maior do que todas as espécies de árvores da Europa 

inteira. Essas árvores e as outras plantas não incluídas nesse número 

sustentam milhares de espécies de animais. Em geral os estudos mostram que 

a diversidade destas florestas é maior na Amazônia e Ásia e relativamente 

menor na África. A estrutura destas florestas é parecida, mas floristicamente 

são bem diferentes. Quase nenhuma espécie ocorre em mais de um continente 

e a maioria dos gêneros é também restrita a uma destas áreas (OLIVEIRA et 

al., 2008). 
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O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do planeta, concentrando 

55 mil espécies de plantas, o equivalente a 22% do total das espécies já 

descritas no mundo. Além do grande número de espécies, vastidões 

inexploradas como a Amazônia e o potencial de ecossistemas como a Mata 

Atlântica e os cerrados constituem um patrimônio biológico da maior 

importância (VASCONCELLOS et al., 2002). 

A floresta amazônica é caracterizada por alta diversidade biológica, mas 

ainda pouco se sabe sobre as espécies. Muitas áreas nunca foram exploradas 

botanicamente, espécies novas ainda estão sendo descobertas. Nesse 

contexto, a Amazônia é a região de maior biodiversidade do mundo. Algumas 

hipóteses relacionam eventos geoclimáticos pretéritos para explicar o grande 

número de espécies encontrado na região, assim como, os padrões de 

distribuição das espécies, endemismos (RIBEIRO et al., 1999). 

Além de eventos pretéritos, fatores atuais contribuem para a diversidade 

da floresta amazônica. Em geral as florestas da Amazônia Ocidental são 

consideradas mais ricas em espécies que as da Amazônia Oriental, devido à 

maior pluviosidade. À alta diversidade são também correlacionados a outros 

fatores, como a pequena sazonal idade climática e a alta qualidade do solo 

(RIBEIRO et al., 1999). 

Como integrante do Ecossistema Amazônico o Amapá possui pelo menos 

seis grandes ecossistemas ou comunidades vegetais, que são: Florestas 

tropicais, cerrados (ou campos naturais, ou campos cerrados), manguezais, 

restingas costeiras, lagoas e alagados de água doce ou salgada (ou campos 

inundados, ou campos de várzea), e florestas de palmeiras (DRUMMOND; 

PEREIRA, 2007). 

No tocante a conservação, o caráter relativamente remoto do Amapá, junto 

com uma população também relativamente pequena e bastante urbanizada, 

contribuiu para o fato notável da preservação da integridade ecológica e 

fisionômica de grandes extensões de suas comunidades florísticas nativas. 

Quando se iniciou o zoneamento ecológico e econômico do Amapá, em 

meados da década de 1990, o uso de imagens de sensoriamento remoto 
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revelou o tamanho da perda das florestas nativas do estado, desde a década 

de 1970: pouco mais de 1 %. O grupo executor do zoneamento descobriu que 

toda a flora nativa do Amapá, e não apenas as suas florestas, foi a menos 

alterada entre todos os Estados amazônicos (DRUMMOND; PEREIRA, 2007). 

O Amapá é visto como o Estado amazônico que absoluta e 

proporcionalmente menos perdeu a sua cobertura florestal nativa desde a 

década de 1970 (DRUMMOND; PEREIRA, 2007). O conjunto da flora do 

Amapá possui um grau relativamente pequeno de alterações de origem 

humana em muitos trechos dos seus ecossistemas. Sendo assim, a 

combinação das variedades botânica e paisagística com a proximidade das 

diferentes formações entre si faz do Amapá um local ideal para programas de 

pesquisas ecológicas, especialmente nos campos da diversidade genética e 

biológica (DRUMMOND; PEREIRA, 2007). 

No cenário planetário o Brasil contribui com 120 mil espécies vegetais, 

sendo a grande maioria da região amazônica, das quais o saber popular 

selecionou cerca de duas mil como medicinais (DI STASI, 2002). 

Portanto, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de avaliar a 

atividade anti-inflamatória tópica do óleo de Caryocar villosum (piquiá), que é 

uma espécie nativa bastante predominante em florestas de terra firme do 

Estado do Amapá. Para tanto, foram utilizados modelos experimentais in vivo. 

Assim, considera-se que o uso tópico do óleo de piquiá possa vir a ser mais 

uma alternativa terapêutica no controle dos sinais cardinais do processo 

inflamatório. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA 

 

1.1.1 Biodiversidade e o homem 

 

A utilização da biodiversidade pelo homem se confunde com sua própria 

existência e a domesticação de espécies úteis está diretamente associada à 

civilização (CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). No entanto, a partir da segunda 

metade do século XX dois fatores começaram a mudar a forma de tratar a 

biodiversidade: o desenvolvimento da biotecnologia, valorizando produtos 

(genes, substâncias) encontrados em espécies aparentemente sem valor, o 

que torna qualquer espécie um tesouro em potencial (CAVALHEIRO; 

DURIGAN, 2002); e em segundo, o desenvolvimento urbano e industrial, que 

aliado ao aumento explosivo da população humana na Terra e da sociedade de 

consumo, começou a dar sinais de que os recursos não são infinitos e que as 

alterações ambientais provocadas por sua exploração acelerada poderia 

comprometer a sobrevivência das espécies (CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

Surge então o ideal de desenvolvimento baseado no uso sustentável da 

biodiversidade que apesar de não existir um entendimento sobre esse modelo 

de desenvolvimento, algumas características desse tipo de exploração de 

recursos biológicos podem ser apontadas: o uso sustentável deve assegurar a 

manutenção da diversidade genética das espécies exploradas; parte dos 

recursos gerados a partir da exploração de produtos da biodiversidade deve 

reverter para a recuperação e preservação do meio ambiente (CAVALHEIRO; 

DURIGAN, 2002). 

O grande entrave é o fato de que as espécies nativas da floresta 

amazônica são ainda pouco conhecidas. Até hoje aproximadamente 20 

espécies são mundialmente conhecidas e utilizadas por madeireiros, e poucas 

são conhecidas como frutíferas ou por suas propriedades medicinais. Os 

caboclos e ameríndios, que moram dentro ou perto da floresta, conhecem 

muito bem as espécies úteis, mas esse conhecimento é em geral restrito e 
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pouco divulgado, de forma que muitas outras espécies são desconhecidas da 

maioria da população. Sem dúvida, muitos usos das plantas nativas 

permanecem desconhecidos e talvez continuem para sempre, com a 

diminuição das florestas e a descaracterização das populações tradicionais 

(RIBEIRO et al., 1999). 

Merece também destaque o fato de que poucos estudos etnobotânicos 

foram publicados sobre o uso de plantas medicinais de terra firme, com 

identificação criteriosa das espécies utilizadas. Considerando essa riqueza 

florística, as estimativas citam que menos de 2% deste potencial foi 

quimicamente estudado (VIEIRA; MARTINS, 2000). Contudo, é sabido que a 

diversidade das espécies da Amazônia pode aumentar as oportunidades para a 

identificação de produtos com possível utilização econômica (NODARI; 

GUERRA, 2000). Sendo assim, a biodiversidade garante a disponibilidade de 

produtos como: espécies forrageiras, fornecedoras de alimentos, bebidas, 

madeira, fibras, ornamentais, espécies indicadoras de qualidade ambiental, 

biorremediadores, espécies úteis no controle biológico de pragas, que podem 

ser domesticadas ou exploradas através de manejo sustentável. Mas, existem 

também produtos mais elaborados, e hoje com maior valor agregado, obtidos 

de metabólitos naturais ou a partir de modelos naturais, que não implicam em 

exploração de populações naturais ou em manejo sustentável. Neste grupo 

estão incluídos fármacos, essências, pesticidas, conservantes, antioxidantes, 

espessantes, estabilizantes, toxinas, corantes, enzimas etc., além dos próprios 

genes responsáveis em primeira instância pela produção dessas substâncias – 

hoje tremendamente valiosos em função dos avanços da biotecnologia 

(CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

Com a busca de novos produtos oriundos da diversidade biológica – a 

bioprospecção – permitiu agregar valor a espécies desconhecidas ou até agora 

pouco valoradas e pode ser feita em qualquer área, com qualquer espécie, e 

de forma suportável em qualquer ambiente (CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

Todavia, o que se vê atualmente é uma constante corrida pelo 

desenvolvimento de novas drogas. Segundo Ferreira et al. (1997), além de ter 

disparado um processo intensivo de concentração e fusão na indústria 
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farmacêutica para fazer frente aos seus custos, tem levado essa indústria a 

revalorizar as pesquisas a partir de plantas e extratos naturais, que associadas 

à biotecnologia e à biologia molecular, apresentam um potencial de redução no 

tempo de descoberta e inovação. 

Com relação às plantas medicinais, o foco não está na sua utilização 

pura e simples, mas na identificação de princípios ativos, sendo que, das 250 

mil espécies de plantas já identificadas no mundo, apenas 10% foram 

investigadas com relação a suas propriedades terapêuticas. Essa nova 

tendência incrementa o interesse da indústria farmacêutica na bioprospecção 

em todo o mundo (FERREIRA et al., 1997). Porém, chegar a um novo fármaco 

a partir de produtos da natureza é um processo demorado e difícil. A 

probabilidade de se encontrar uma molécula com bioatividade potencial é 

baixa, e a probabilidade de uma dessas moléculas, ou derivados delas, vir a se 

tornar um medicamento comercial é pelo menos mil vezes menor. Assim, a 

descoberta de um novo fármaco é um empreendimento de alto risco, o 

desenvolvimento é um empreendimento de alto custo e a comercialização deve 

ser um negócio de altíssimo lucro. Por isso, não há interesse dos grandes 

laboratórios internacionais em buscar medicamentos para as chamadas 

doenças tropicais, doenças “ligadas à pobreza”. Pois, o sucesso de um 

empreendimento de bioprospecção é tanto mais provável quanto maior for o 

número de amostras avaliadas, quanto maior a diversidade das amostras e 

quanto maior o número de ensaios utilizados (CAVALHEIRO; DURIGAN, 

2002). 

O processo não consiste apenas em identificar moléculas naturais com 

alto valor de mercado e desenvolver produtos a partir delas, seja por processos 

sintéticos ou biotecnológicos. Para o uso sustentável da biodiversidade, as 

espécies a serem exploradas devem ser avaliadas, considerando todos os 

aspectos da sua biologia e conservação (CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

O que preocupa a todos é o fato de que embora detentor da maior 

quimiodiversidade do planeta, há uma participação mínima do Brasil no 

mercado mundial de medicamentos. Apesar disso, substâncias naturais 
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continuam sendo modelos para novos fármacos – 40% dos fármacos atuais 

têm origem em produtos naturais e a tendência desse percentual é crescer 

(CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

 

1.1.2 Medidas de proteção à biodiversidade 

 

 

Desde a década de 70, várias iniciativas internacionais vêm sendo 

tomadas para encontrar e propor novos caminhos na direção da exploração 

sustentável dos recursos biológicos, culminando com a Convenção sobre 

Diversidade Biológica (CDB), já assinada e ratificada por 172 países, mas com 

a ausência dos EUA (CAVALHEIRO; DURIGAN, 2002). 

No entanto, a preocupação com os recursos da biodiversidade brasileira, 

em termos de legislação iniciou-se com a Constituição de 1988, onde em vez 

do termo recurso genético adotou-se patrimônio genético. Outro 

desenvolvimento importante, nessa direção, foi o fato de o Brasil, além de 

sediar a Conferência Rio-92, ter sido um dos signatários da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica, ratificada em 1994 pelo Decreto Legislativo 2/94 e 

promulgada pelo Decreto 2.519, de março de 1998 (BRASIL, 1998). 

No Brasil, houve duas iniciativas em normatizar o acesso à 

biodiversidade com base nos princípios da CDB. A primeira, segundo 

Hathaway (2002), foi organizada pelo Conselho Indigenista Missionário, da 

CNBB (CIMI) e pelo Núcleo de Direitos Indígenas (NDI). O objetivo foi, em 

reação ao projeto de patentes do governo brasileiro, incluir no Estatuto das 

Sociedades Indígenas (PL 2.057/91) dispositivos para proteger os 

conhecimentos tradicionais desses povos com relação ao uso de plantas 

medicinais. A proposta, aprovada em 1994, incluiu direitos sobre bens do 

patrimônio indígena e direito de propriedade intelectual, inclusive o sigilo e 

patentes sobre os conhecimentos tradicionais desses povos. 
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A Medida Provisória (MP) 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, é um dos 

documentos que tratam da questão da biodiversidade brasileira. Essa medida 

regulamenta artigos da Constituição Brasileira e da CDB, e “dispõe sobre o 

acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à tecnologia para a 

sua conservação e utilização, e dá outras providências” (BRASIL, 2001). Em 

3/10/2001, o Governo brasileiro, através do Decreto 3.945, definiu a 

composição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e estabeleceu as 

normas para o seu funcionamento, mediante a regulamentação dos artigos 10, 

11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19, da MP 2.186, de 23/8/2001 (BRASIL, 2001). 

 

1.1.3 Piquiá (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.) 

 

 

Certas espécies vegetais têm atraído atenção de pesquisadores das 

diversas áreas como farmacologia, bioquímica e fitoquímica, uma vez que suas 

espécies se caracterizam pela produção de compostos químicos, 

principalmente óleos fixos e óleos essenciais, de grande interesse na indústria 

alimentícia, farmacêutica, cosmética e química (ALENCAR et al., 1979; 

MACHADO et al., 1995; MARX et al., 2004). 

As plantas nativas como o piquiá tem chamado atenção pelo seu 

potencial como espécie oleaginosa. Pois da polpa do fruto é extraído o óleo 

que, além de utilizado na culinária, é empregado na indústria cosmética, na 

produção de sabão, e como produto medicinal, no combate à bronquite, gripes 

e resfriados, dentre outros. Como fármaco, o suporte de informações é 

empírico, porém é certo que a polpa do fruto tem alto teor de provitamina A, 

com média em torno de 200.000 UI, pelo menos no suprimento dessa vitamina 

é garantido algum efeito benéfico à saúde humana (PEIXOTO, 1973). 

Mesmo sendo considerado de menor uso, o óleo do fruto do piquiá 

possui grande potencial. Os óleos do mesocarpo e da semente do piquiá são 
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bastante similares ao óleo do mesocarpo do dendê (Elaeis guineensis) 

(ECKEY, 1954). 

O óleo fixo de Caryocar villosum é tradicionalmente usado para aliviar 

dores musculares e reumatismo (CLAY et al., 2000). Segundo Galuppo (2005), 

a presença de compostos orgânicos, como esteróides, triterpenóides e outros 

caracterizaram o óleo do piqui (Caryocar glabrum) como produto fitoterápico, 

medicamento com componentes terapêuticos derivados exclusivamente de 

plantas. 

O óleo do fruto da espécie Caryocar villosum é comestível. Como 

também, o fruto é altamente nutritivo, sendo utilizado para fazer sucos e 

licores. As sementes são utilizadas pelos europeus sob o nome de “souari”, 

“sowari” ou ainda “butternut”. As sementes também são utilizadas nas Guianas 

na manufatura de sabonetes. A madeira é resistente e durável, empregada na 

construção de barcos, estacas e postes (CLAY et al., 2000). 

O fruto do pequizeiro, já conhecido pelos indígenas (pyqui, de py: pele e 

qui: espinho), é um recurso alimentar importante das populações de baixa 

renda em Pernambuco, Piauí, Goiás e Mato Grosso, onde vegeta nos 

chapadões areníticos e constitui um largo recurso alimentar, pelo alto teor 

nutritivo (MAGALHÃES et al., 1988), constituindo pratos deliciosos e nutritivos 

(CRUZ, 1995). Além disso, na região do centro do Brasil o fruto e as folhas são 

utilizados no tratamento de várias enfermidades. As indicações sobre o uso do 

pequizeiro na medicina popular são as seguintes: a folha é utilizada para 

resfriados, gripes, edemas, bronquites, tosses, queimaduras; a semente é 

usada como afrodisíaca (VIEIRA; MARTINS, 2000). 

Como sinonímia popular tem-se para a planta o nome de pequizeiro 

(MAGALHÃES et al., 1988; CRUZ, 1995). Para o fruto: piquiá-bravo (PIO 

CORRÊA, 1984), etetan, pequiá, piquiá, piqui, amêndoa-de-espinho, grão-de-

cavalo, pequiápedra, pequerim, suari (CRUZ, 1995). 
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1.1.4 Posicionamento taxonômico e características morfológicas de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

O posicionamento taxonômico do Caryocar villosum (Aubl.) Pers., 

Caryocaraceae está demonstrado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Posicionamento taxonômico segundo Cronquist (1988) e Engler 

(1964). 

Posicionamento 

Taxonômico 

Segundo CRONQUISTE  Segundo ENGLER  

1988 1964 

Divisão Magnoliophyta Angiospermae (ou Anthophyta) 

Classe Magnoliopsida Dycotyledonae 

Subclasse Dilleniidae Archichlamydeae 

Ordem Theales Guttiferales 

Família Caryocaraceae Caryocaraceae 

Gênero Caryocar Caryocar 

Espécie C. villosum(Aubl.) Pers. C. villosum(Aubl.) Pers. 

 

A espécie Caryocar vilossum possui os seguintes sinônimos Botânicos: 

Caryocar butyrosum (Aubl.) Wiid., Caryocar villosum var. aesculifolium Wittm., 

Caryocar villosum var.macrophyllum Wittm., Pekea butyrosa Aubl., Rhizobolus 

butyrosus (Aubl.) J. F. Gmel., Saouari villosa Aubl (PRANCE, 1987). 

O piquiazeiro é uma árvore da mata primaria que pode atingir grandes 

dimensões com 40 a 50 m de altura, pertencente à família Caryocaraceae, 

onde destacamos a espécie Caryocar villosum (Aubl) Pers. (Piquiá) (CLAY et 
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al., 2000). Esse vegetal pertence à ordem Theales, composta de 25 espécies 

reunidas em dois gêneros, Caryocar e Anthodiscus. O gênero Caryocar, 

segundo Franco et al. (2004) possui 16 espécies, das quais, 12 são 

encontradas no território brasileiro. Essa informação difere da obtida por 

Giacometti (1993) que relata que são 19 espécies, das quais apenas oito de 

ocorrência no Brasil (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Tronco do piquiazeiro (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.) em ambiente 

de Terra firme. 

 

A diversidade de espécies é explicada pelo fato de o Brasil ser o centro 

de dispersão desse gênero. Por esse motivo, ocorrem espécies em todas as 

regiões do País (PEIXOTO, 1973; GIACOMETTI, 1993; ALMEIDA et al., 1998), 

do Amazonas a São Paulo, incluindo Pará, Maranhão, Piauí, Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Tocantins (PEIXOTO, 1973; ALMEIDA; SILVA, 1994). Por essa razão, tem sido 

considerada, por alguns, como árvore símbolo do Cerrado (HERINGER, 1962; 

MACEDO, 2004). Algumas espécies, também, são encontradas nas savanas 

(tipo de vegetação semelhante ao Cerrado brasileiro), da Costa Rica ao 

Paraguai (FRANCO et al., 2004). 
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No ambiente natural, árvores de piquiá podem ser confundidas com 

árvores das espécies conhecidas como Caryocar glabrum (piquiarana). A 

característica botânica mais evidente para diferenciar as duas espécies de 

Caryocar no campo é a cor das flores. A piquiarana apresenta flores com 

corola amarelo e vermelho-clara e estames vermelhos, enquanto que a 

Caryocar villosum (piquiá) possui corola amarela e branca e estames amarelos. 

Outra característica importante é a folha que em C. villosum encontram-se 

tricomas conspícuos na fase abaxial, e em C. glabrum os tricomas são 

ausentes ou inconspícuos (CLAY et al., 2000). 

A árvore de piquiá não produz frutos todos os anos. Muitas árvores 

descansam em um ano e produzem no outro. Somente entre 20% e 30% dos 

piquiazeiros produzem frutos todos os anos. Os frutos desta espécie variam de 

tamanho, com peso entre 150 g a 750 g, e média de 300 g (MARX et al., 2004). 

Cada fruto contém uma ou duas sementes; no entanto, é possível encontrar 

frutos com até quatro sementes, sendo duas grandes e volumosas e duas 

pequenas. A casca é fina, de cor cinza-amarronzada e moderadamente macia. 

O pericarpo (externo e solto) é grosso e carnudo, representando cerca de 60% 

do peso do fruto (CORNER, 1976). 

O fruto é uma drupa e, quando maduro, apresenta epicarpo de coloração 

verde-clara a levemente amarelada. O endocarpo é rígido e espinhoso, sendo 

uma característica do gênero. A massa que recobre as sementes pode 

apresentar cor amarela (mais comum), laranja, rósea ou esbranquiçada, 

também pastosa, farinácea e oleaginosa (FERREIRA et al., 1988). 

O endocarpo possui uma camada interna envolvendo a castanha 

(semente), representando cerca de 20% do peso do fruto. A semente é 

pequena, branca e oleosa, e representa cerca de 5% do peso do fruto. 

Enquanto que o mesocarpo é oleoso, moderadamente grosso e denso, de cor 

bege e amarela cremosa e possui espinhos projetados pelo endocarpo, 

representando cerca de 20% do peso do fruto (CORNER, 1976). 

O período de maturação dos frutos (queda) no Brasil é iniciando no 

Extremo-Sul, de setembro a dezembro, no Centro-Sul, de outubro a fevereiro e, 
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no Norte, de novembro a março. Sendo que a forma natural de propagação é 

por sementes, não sendo utilizada a propagação assexuada (CEPA, 1984). 

As informações fenológicas descritas, em geral, mostram que a espécie 

é semidecídua, com redução parcial da folhagem durante a estação seca. A 

floração ocorre logo após a emissão das folhas novas e os frutos alcançam a 

maturidade entre três e quatro meses após a floração (CORNER, 1976). 

 

1.1.5 Estudos fitoquímicos de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

 

A polpa do fruto, é a parte mais importante em termos de utilização, 

possui teores médios de vitamina C em torno de 72,27 mg/100g (SANO; 

ALMEIDA, 1998). Este valor é superior aos encontrados em frutos cítricos 

como a laranja-da-bahia (47,0 mg), o limão-galego (11,8 mg), a tangerina (46,8 

mg) (FRANCO, 1992). 

Em relação às proteínas, os teores encontrados por Ferreira et al. (1988) 

e Oliveira (2004), variam de 6,71% a 13,5% superiores aos encontrados no 

abacate que é, em média, 1,80% (FRANCO, 1992). A porcentagem de cinzas, 

determinada por Ferreira et al. (1988) foi de 2%, enquanto na amêndoa 5%, 

indicando que os minerais se concentram nessa parte do fruto. 

Alguns estudos mostram que o pequi (Caryocar glabrum) tem uma 

grande quantidade de carotenóides, porém apenas alguns possuem atividade 

provitamina A. Os carotenóides encontrados na polpa por Azevedo-Meleiro e 

Rodriguez-Amaya (2004), foram a violaxantina, luteína e zeaxantina, como 

compostos majoritários, e β-criptoxantina, β-caroteno e neoxantina em 

pequenas quantidades. 

Abdulmagid Alabdul Magid et al. (2006) isolaram a partir do extrato 

metanólico da casca do caule de Caryocar villosum cinco saponinas 

triterpenóides (Ácido β-D-glucurônico, β-D-galactose, α-L-ramnose, β-D-
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glucose, Gallate (sal do cido gálico)). O extrato metanólico dos furos também 

possui saponinas triterpenóides entre elas, β-D-glicose, β-D-galactose, β -D-

xilose (ABDULMAGID ALABDUL MAGID et al., 2006). Além disso, a casca do 

caule possui novos flavonóides glicosídeos entre eles, β-D-glucopiranose, 3', 4', 

5' - trimetoxphenil, Galloyl 1, Galloyl 2 (ABDULMAGID ALABDUL MAGID et al., 

2008). 

Ramos et al. (2001) identificaram no pequiá o β-caroteno, α-caroteno, 

criptoflavina, β-criptoxantina, anteraxantina, zeaxantina e mutatoxantina, tanto 

em polpa crua como cozida. Esses últimos apresentaram atividade como 

precursores de vitamina A o β-caroteno, a criptoflavina e β-criptoxantina. 

Oliveira et al. (2004) observaram que no pequiá os teores de lipídios, 

proteínas, carotenóides totais, β-caroteno e licopeno presentes na polpa são 

maiores em estágios mais avançados de maturação, informação importante 

para a definição da época de colheita. 

Os carotenóides constituem um grupo de compostos lipossolúveis, 

amplamente distribuídos entre as plantas e alguns animais, em quantidade 

apreciável, responsável pelas gradações do amarelo ao vermelho, observadas 

nos produtos vegetais e animais (SIES; STAHL, 1995). 

A importância dos carotenóides vai além do seu papel pigmentante, 

enquanto alguns são precursores de vitamina A, outros exibem ação 

antioxidante, sendo considerados alimentos funcionais. Evidências 

epidemiológicas demonstram que dietas ricas em carotenóides encontram-se 

associadas à redução do risco de incidência de câncer e doenças 

cardiovasculares (BENDER, 2005), bem como na proteção de membranas 

celulares e lipoproteínas contra danos oxidativos (SIES; STAHL, 1995) (Quadro 

2). 
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Quadro 2 – Componentes fitoquímicos presentes na espécie Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers. 

    

COMPONENTES AUTORES 

Vitamina C  Sano e Almeida (1998)  

Proteínas  Ferreira et al. (1998); Oliveira (2004)  

Provitamina A  Azevedo-Meleiro e Rodriguez-Amaya (2004)  

Saponinas triterpenóides  Abdulmagid Alabdul Magid et al. (2008)  

Flavonóides glicosídeos  Abdulmagid Alabdul Magid et al. (2008)  

Saponinas triterpenóides  Abdulmagid Alabdul Magid et al. (2006)  

Carotenóides  Oliveira et al. (2004)  

 

1.1.6 A reação inflamatória 

 

 

A palavra inflamação é derivada do latim in significando “em” associado 

a flamma que significa “fogacho” (calor e rubor) + o sufixo ação (atividade), e 

no termo anti-inflamatório é acrescentado o prefixo derivado do grego anti que 

significa “contra” a inflamação. Esses medicamentos atuam por favorecer o 

desaparecimento dos edemas, desidratando os tecidos tumefeitos, por ativação 

da circulação local ou por vasoconstrição no local da aplicação ou por 

coagulação das albuminas tissulares (MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

Inflamação é a reação local dos tecidos à agressão. Ela ocorre como 

resposta inespecífica caracterizada por uma série de alterações que tende a 

limitar os efeitos da agressão (MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

Por muito tempo, a inflamação foi considerada como doença, e somente 

a partir do século XVIII é que Runter propôs ser ela uma resposta benéfica. 
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Desde Celsus (contemporâneo de Cristo) que se caracteriza a inflamação por 

quatro sinais “cardinais”: rubor, calor, tumor e dor. Virchow, no século XIX, 

acrescentou um quinto sinal; a perda da função (MONTENEGRO; FRANCO, 

2006). 

O rubor e o calor são o resultado de um aumento da circulação na área 

inflamada. O tumor é a conseqüência do aumento local do líquido intersticial e 

a dor depende do acúmulo, no local, de substâncias biológicas que atuam 

sobre as terminações nervosas. A perda da função é a conseqüência do 

somatório de vários fatores, especialmente do edema e da dor. Os sinais 

cardinais se referem a inflamações da superfície corpórea ou das articulações, 

porém, inflamações com as mesmas características ocorrem em todos os 

tecidos e órgãos agredidos (FILHO, 2004). 

Em uma inflamação, podemos evidenciar três fases. A primeira 

corresponde a alterações causadas diretamente pela agressão (o tecido 

destruído por uma queimadura, por exemplo), caracterizando uma fase 

alterativa. Segue-se a fase exsudativa, caracterizada pelas alterações 

vasculares que propiciam a saída dos vasos de seus constituintes líquidos e de 

suas células. Por fim, desenvolve-se a fase produtiva, caracterizada pela 

proliferação local de vasos e células. Esta última corresponde à tentativa do 

organismo de reparar as alterações causadas pela agressão e pela fase 

exsudativa (MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

O processo inflamatório é desencadeado pela liberação de mediadores 

químicos originados nas células migratórias e nos tecidos lesados. A 

inflamação pode ser uma resposta protetora e normal quando causada por 

agentes microbiológicos, por substâncias químicas ou por trauma físico 

podendo ser benéfica. Entretanto, a inflamação pode ser também provocada 

impropriamente por um agente inócuo ou por doença auto-imune, como ocorre 

na artrite reumatóide, sendo lesiva ou deletéria (FILHO, 2004). 

A participação de células no processo inflamatório começou a ser 

destacada na segunda metade do século XIX, dentre outros, com Virchow, 
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Arnold e Metchnikoff, que descreveram o papel de células próprias do tecido e 

migratórias, bem como o fenômeno da fagocitose (FILHO, 2004). 

Outras descobertas vieram enriquecer mais o conhecimento sobre as 

células participantes da inflamação, como o envolvimento de mastócitos na 

reação tríplice cutânea descrita em 1927 por Lewis, o macrófago na 

constituição dos granulomas, o linfócito como célula imunocompetente (FILHO, 

2004). 

As células que participam da reação inflamatória foram classificadas por 

Spector em 1980, da seguinte forma: células endoteliais, células próprias do 

tecido (mastócitos, fibroblastos e macrófagos fixos), células migratórias 

(leucócitos sangüíneos) (FILHO, 2004). 

O acúmulo de leucócitos, principalmente neutrófilos e células derivadas 

de monócitos, é a característica mais importante da reação inflamatória, vindo 

a constituir-se no verdadeiro elemento do processo. Os leucócitos incorporam e 

degradam bactérias, complexos imunes e restos de células necróticas, e as 

suas enzimas lisossomais contribuem de outras formas com a resposta 

defensiva do hospedeiro. Entretanto, leucócitos podem prolongar a inflamação 

e aumentar o dano tecidual pela liberação de enzimas, mediadores químicos e 

radicais livres, que são tóxicos para os tecidos (BORCHERS et al., 2000). 

Os eventos leucocitários que se observa no processo de inflamação são 

os seguintes: marginação, adesão, migração e quimiotaxia, fagocitose e 

degradação intracelular, liberação extracelular de produtos leucocitários 

(MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

Na marginação leucocitária os leucócitos saem da porção central do 

fluxo sangüíneo (local onde são comumente encontrados) e vão para a 

periferia do fluxo. Isso é possível graças à diminuição da velocidade do fluxo 

(estase sangüínea), decorrente dos fenômenos vasculares (BORCHERS et al., 

2000). 

No processo da adesão leucocitária os leucócitos aderem-se 

momentaneamente ao endotélio vascular. A duração da aderência aumenta 
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gradualmente até que finalmente os leucócitos permanecem em contato 

estreito com o endotélio (pavimentação). Esta situação expressa a resultante 

de duas forças: a força de adesão à parede vascular e a força de arraste do 

fluxo sangüíneo (MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

Ao passo que na migração leucocitária, os leucócitos migram pelas 

fendas entre os endoteliócitos, graças a movimentos amebóides que realizam 

(diapedese). Primeiramente, a célula emite um pseudópodo (estrutura 

semelhante a pé), e depois o corpo celular. A célula escolhe o local por onde 

passa, e essa via acaba sendo preferencial para outras células como eritrócitos 

(eritrodiapedese). Já na quimiotaxia ocorre a migração unidirecional das 

células, determinada segundo um gradiente de concentração de substâncias 

quimiotáxicas, determinando o seu acúmulo (BORCHERS et al., 2000). 

Na ingestão, extensões do citoplasma (pseudopodes) circundam o 

objeto a ser ingerido e engloba a partícula dentro de um vacúolo fagocítico, o 

fagossomo, formado pela invaginação da membrana citoplasmática da célula. 

A membrana limitante desse vacúolo fagocítico funde-se então com a 

membrana limitante do grânulo lisossômico, resultando na descarga do 

conteúdo dos grânulos dentro do agora chamado fagolisossoma. No decurso 

desse processo o neutrófilo e o macrófago degranulam-se progressivamente, 

seguindo-se um vazamento de enzimas hidrolíticas e de produtos metabólicos 

do leucócito para o meio externo, provavelmente através de canais abertos do 

fagolisossoma. Este processo é chamado de “regurgitação durante 

alimentação”; é um mecanismo importante porque algumas das enzimas 

“vomitadas” têm atividade proteolítica e podem causar dano tecidual 

(MONTENEGRO; FRANCO, 2006). 

A inflamação pode ser estudada em muitos modelos experimentais, 

utilizando variados métodos de estudo. Em geral, a reação inflamatória é 

produzida por agentes flogógenos simples (calor, irritantes químicos, produtos 

de microrganismos, corpos inertes estéreis, agentes imunogênicos), que agem 

em órgãos onde é fácil a avaliação qualitativa e quantitativa dos diferentes 

fenômenos ou momentos da inflamação. Entre os modelos de inflamação 
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estão: inflamação induzida na pata do rato pelo calor ou por irritante químico, 

inflamação granulomatosa, inflamação por mecanismo auto-imunitário e 

permeabilidade vascular (FILHO, 2004). 

 

1.1.7 Plantas medicinais com ação anti-inflamatória 

 

 

A maioria das plantas cuja indicação popular aborda a resposta 

inflamatória podem ser alvos para o estudo de novas alternativas terapêuticas 

para esta área. Nesse sentido, a utilização de plantas medicinais pela 

população é muitas vezes confirmada pelos resultados das pesquisas 

científicas (CARVALHO, 2004). 

Plantas que são utilizadas tradicionalmente na cicatrização, febre, 

infecção, edema ou doenças reumáticas, podem ser indicadores da presença 

de compostos com propriedades anti-inflamatórias e, assim, devem ser 

estudas, como também, a sua eficácia comprovada. A evolução no 

entendimento dos aspectos moleculares da patofisiologia da inflamação 

favoreceu o estabelecimento de novos sistemas de testes in vitro para a 

seleção de diversas substâncias que permitem a identificação de novos 

compostos anti-inflamatórios (CARVALHO, 2004). 

Há vários ensaios in vitro que podem ser utilizados para testar a 

atividade anti-inflamatória, porém o procedimento de triagem mais comum é a 

verificação da inibição da COX ou da 5-LOX. Extratos ou compostos isolados 

de várias plantas utilizadas na medicina tradicional demonstraram promover a 

inibição da COX ou 5-LOX, como a Achillea millefolium, Echinacea angustifólia, 

Echinacea etetanae, Hamamelis virginiana, Juniperus communis, Ledum 

palustre, Polygonum aviculare, Sanguinaria canadensis e Tanacetum vulgare 

(BORCHERS et al., 2000).  
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Outras plantas também possuem propriedades capazes de reverter o 

processo inflamatório por atuarem em outros alvos como, por exemplo, a 

Glycyrrhiza glabra que, além de inibir a atividade da COX, também promove a 

inibição da atividade da enzima PLA2, exibindo uma atividade comparável à 

hidrocortisona. Além disso, a Glycyrrhiza glabra também inibe a formação de 

ROS pelos neutrófilos no sítio inflamado (OKIMASU et al, 1983; OHUCHI; 

TSURUFUJI, 1982). A espécie Arnica etetana, inibe um alvo central do 

processo inflamatório: o fator de transcrição NF-kB, que resulta na supressão 

da transcrição gênica de alguns mediadores pró-inflamatórios (MERFORT, 

2003). 

Ainda dentro deste grupo de plantas existe a raiz da planta Zingiber 

officinale Roscoe (Gengibre) da família Zingiberaceae. Esta é originária da 

Índia e Ásia Tropical e aclimatada no Brasil, e vem sendo usada mundialmente 

como importante especiaria e planta medicinal (CARVALHO, 2004; ZHOU et 

al., 2006). 

Muitas das plantas que apresentam ação anti-inflamatória já foram 

estudas e tiveram os seus compostos responsáveis por tal atividade isolados e 

caracterizados, como por exemplo, os terpenos presentes na Matricaria recutita 

(os monoterpenos α-bisabolol e azuleno), na Calêndula officinalis (os 

triterpenos taraxasterol e o lupeol), na Arnica etetana (a lactona 

sesquiterpênica helenalina), na Glycyrrhiza glabra (o triterpeno glicirrizina ou 

ácido glicirrízico), no Rosmarinus officinalis (os triterpenos ácido ursólico, ácido 

oleanólico e ácido micromerico), Salvia officinalis (o triterpeno ácido ursólico), 

na Cordia erbenaceae (o sesquiterpeno α-humuleno) (ALTINIER et al., 2007; 

FERNANDES et al., 2007). 

Aproximadamente 300 preparações de plantas medicinais que são 

destinadas ao tratamento de doenças inflamatórias cutâneas, tiveram sua 

eficácia comprovada e seu uso tradicional validado pela entidade reguladora de 

medicamentos da Alemanha, nas quais estão incluídas a Arnica etetana, 

Calendula officinalis, Matricaria recutita, Sanguinária canadenses, Hammamelis 

virginiana, Aveno sativa, Aloe vera e Hypericum perforatum (MEYER et al., 
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2005; DATTNER, 2004; BEDI; SHENEFELT, 2002). No entanto, grande parte 

das plantas utilizadas na medicina tradicional ainda não foi submetida a 

estudos que comprovem sua eficácia e segurança e o uso popular não é 

suficiente para validá-las como medicamentos eficazes e seguros (SIMÕES et 

al., 2000). 

 

1.1.8 Administração de fármacos por via tópica 

 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, representando 16% do peso 

corporal. Algumas funções importantes são atribuídas a ela como: proteção, 

recepção de estímulos sensoriais, informações imunológicas, funções 

metabólicas como produção de vitamina D (colecalciferol), auxilio na 

homeostasia e na termorregulação (SILVA et al., 2007). 

Na espécie humana a pele é composta por três camadas de tecidos: a 

epiderme celular, estratificada e avascular; a derme subjacente, formada por 

tecido conectivo e a gordura subcutânea ou hipoderme (AULTON, 2005). O 

tecido cutâneo é constituído por, aproximadamente, 70% de água, dividida de 

forma variada, sendo a hipoderme a mais hidratada (HERNANDEZ, 1999). 

A epiderme possui uma espessura de, aproximadamente, 0,07 a 1,2 mm, 

variando conforme a região do corpo, podendo chegar até 0,8 mm na palma 

das mãos e 1,4 mm na planta dos pés (SCHÄFER-KORTING et al., 2003). 

Existem quatro tipos de células que fazem parte da constituição da 

epiderme são: os queratinócitos, muito numerosos e com características 

peculiares, dividem-se em cinco camadas, desde a profundidade até a periferia 

(camada basal germinativa, camada filamentosa de Malpighi, camada 

granulosa, camada clara ou lúcida e camada córnea); os melanócitos, células 

grandes, com dendritos, as quais possuem os melanossomos, responsáveis 

pela síntese de melanina; as células de Langerhans, células dendriticas, 
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móveis que se deslocam entre a derme e a epiderme; e as células de Merckel, 

situadas no nível da camada basal germinativa, unidas aos queratinócitos por 

desmossomos participando da inervação da pele (HERNANDEZ, 1999). 

 A camada basal germinativa, a mais profunda da epiderme, é 

responsável pela contínua substituição dos queratinócitos (SILVA et al., 2007). 

As células da camada basal (estrato germinativo) dividem-se e migram 

ascendentemente para produzirem o estrato córneo ou camada córnea 

(AULTON, 2005). 

A camada filamentosa, também chamada espinhosa possui células que 

começam a se achatar e tomam uma forma poliédrica, sendo repartidas em 

três ou quatro subcamadas (HERNANDEZ, 1999). Os queratinócitos mais 

basais dessa camada também são mitoticamente ativos; juntas, a camada 

basal e a filamentosa, são denominadas camada de Malpighi (SILVA et al., 

2007). 

Na camada granulosa as células têm forma de losango, 

consideravelmente achatadas e divididas em três subcamadas, e o núcleo está 

em via de degeneração. O aspecto granuloso é devido à presença de grãos de 

queratoialina, precursora de uma proteína chamada filagrina, que irá aumentar 

a resistência da queratina e se decompor numa mistura de aminoácidos, dando 

origem ao Fator de Hidratação Natural (FHN) (HERNANDEZ, 1999). As células 

da camada granulosa também possuem grânulos revestidos por uma 

membrana, denominados corpos lamelares. Esses grânulos são constituídos 

de lipídios e enzimas hidrolíticas. Essas substâncias são liberadas dos corpos 

lamelares por exocitose no espaço extracelular (entre a camada granulosa e a 

córnea). Dessa forma, cobrindo a membrana das células córneas, formam 

lâminas lipídicas. Os corpos lamelares são responsáveis pela retenção de água 

e nutrientes provenientes da derme, provocando a morte celular dos 

queratinócitos adjacentes (SILVA et al., 2007). 

A camada clara ou lúcida não é visível em todas as regiões corporais. É 

observada, principalmente, nas áreas sem pêlos, como a superfície palmar e 

plantar, apresentando-se como uma camada fina e translúcida (SILVA et al., 
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2007). As células dessa camada são achatadas, compactadas, dispostas sobre 

um ou dois estratos. Contém uma substância lipoproteica, a eleidina 

(HERNANDEZ, 1999), proveniente da conversão de parte da queratoialina, que 

permite o deslizamento da camada córnea sobre a camada clara (SILVA et al., 

2007). 

A camada córnea é constituída por células completamente 

queratinizadas, sem núcleo, que formam “lâminas”. Estas células perdem suas 

organelas intracelulares, tais como, núcleo, mitocôndrias e ribossomos, sob a 

ação de enzimas lipossomais (HERNANDEZ,1999). O estrato córneo funciona 

também como uma barreira microbiológica, e a perda dos corneócitos (células 

que descamam) junto com os microorganismos ali aderidos, auxilia o 

mecanismo protetor (AULTON, 2005). As células mais internas da camada 

córnea (células córneas) continuam conectadas por desmossomos, e as 

células mais superficiais (células escamosas ou corneócitos) perdem os 

desmossomos e se desprendem da pele (SILVA et al., 2007). A camada córnea 

é formada por cerca de quinze subcamadas de corneócitos achatados. A 

espessura de cada subcamada é em torno de 220 a 400 nm, enquanto que a 

espessura do total da camada córnea é em torno de 5 a 8 μm (SCHÄFER-

KORTING et al., 2003). 

O estrato córneo é tão fino, quando comparado com a maioria das áreas 

corporais, que não protege efetivamente os tecidos vivos subjacentes de frio e 

calor extremos, não sendo um isolante térmico eficiente (AULTON; 2005). A 

função da camada córnea na conservação da hidratação cutânea é dupla: 

funciona como barreira hidrofóbica, assegurada pelas células queratinizadas, e 

função de fixação de água, graças às substâncias higroscópicas que 

constituem o fator natural de hidratação (FHN) (HERNANDEZ,1999). A camada 

córnea previne a penetração de compostos hidrofílicos mais eficientemente do 

que de compostos lipofílicos (SCHÄFER-KORTING et al., 2003). O estrato 

córneo é a principal barreira para muitos compostos passarem através da pele. 

Inúmeras alternativas têm sido desenvolvidas para permear essa barreira 

(MANOSROI et al., 2001). 
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A derme, ou cório, consiste em uma matriz de tecido conectivo de 3 a 5 

mm de espessura entremeada de proteínas fibrosas que são embebidas em 

uma substância de fundo, amorfa, composta por mucopolissacarídeos 

(AULTON, 2005). Na derme situam-se os anexos da pele, como os pêlos. 

Essas estruturas são originadas pela epiderme por intermédio de brotos 

epiteliais iniciados na camada basal; esses brotos invadem a derme durante a 

embriogênese, desenvolvem-se e permanecem na área dérmica (SILVA et al., 

2007). 

A derme é o elemento de sustentação e nutrição da epiderme e seus 

anexos. Contém entre 20% e 40% da água total do corpo (HERNANDEZ, 

1999). É um tecido conjuntivo dividido em duas partes: derme superficial ou 

papilar, formada por tecido conjuntivo frouxo com presença de numerosas 

fibras dirigidas verticalmente, é vascularizada e inervada; e a derme profunda 

ou reticular, formada por tecido conjuntivo denso, onde as fibras de colágeno e 

elastina se entrelaçam paralelamente à superfície cutânea, é igualmente 

vascularizada e inervada. Neste segundo nível, é onde se encontram as 

glândulas sebáceas, sudoríparas e os folículos pilosos (SILVA et al., 2007). 

A hipoderme é um tecido subcutâneo que une a derme aos órgãos 

profundos. É formada por tecido conjuntivo adiposo de espessura variável 

conforme sua localização (HERNANDEZ, 1999). Essa camada funciona como 

amortecedor mecânico e barreira térmica, que sintetiza e estoca rapidamente 

substâncias energéticas rapidamente disponíveis (AULTON, 2005). Essa 

camada possui duas grandes funções: reserva de gorduras provenientes do 

fígado e do intestino e lipólise (metabolização da gordura estocada a ácidos 

graxos) (SILVA et al., 2007). 

A pele apresenta muitas funções no corpo humano, uma delas é barrar a 

entrada de moléculas indesejadas do meio externo, enquanto controla a perda 

de água, eletrólitos e outros constituintes endógenos. A camada córnea é 

impermeável à maioria dos produtos químicos e, usualmente, contribui para o 

passo limitante da absorção transdérmica. A pele intacta é uma barreira muito 

efetiva, pois a resistência difusional da camada córnea é alta, e a rota 
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alternativa dos apêndices permeáveis propicia apenas uma pequena área 

fracional (AULTON, 2005). 

A absorção percutânea é o processo pelo qual uma substância, após ser 

aplicada na pele, difunde-se através das diversas camadas, podendo atingir a 

corrente sanguínea. A pele, órgão de proteção por excelência, seria uma 

improvável rota para administração de fármacos. Os processos evolutivos 

proporcionaram aos mamíferos uma cobertura externa cuja principal função é 

atuar como barreira para evitar a perda de água, apresentando, por outro lado, 

uma notável resistência à absorção deliberada ou acidental, de substâncias 

ativas medicamentosas ou nocivas (ASBILL; MICHNIAK, 2000). 

A penetração de uma substância através da pele está associada a 

dificuldades como: variabilidade na absorção percutânea de acordo com o 

local, estado patológico, idade e raça; capacidade reservatória da pele; irritação 

e outras toxicidades causadas pela aplicação tópica de determinadas 

substâncias (MORGANTI et al., 2001). 

 Diferentemente da camada córnea, as outras camadas da pele, como a 

derme e a epiderme, não possuem propriedades de barreira. Por isso, a 

permeação através do estrato córneo é essencial para a absorção percutânea 

de agentes terapêuticos. Para passar através do estrato córneo, o soluto tem 

três caminhos, que podem ser classificados como: rota intercelular, na qual o 

soluto passa entre os corneócitos; rota intracelular, onde o caminho é através 

dos corneócitos e rota pelos apêndices da pele, que incluem os dutos de 

transpiração e os folículos pilosos (SHIM et al., 2004). Entretanto, poucos 

fármacos são capazes de difundir passivamente o estrato córneo, como 

resultado de sua propriedade efetiva de barreira (MORGANTI et al., 2001). 

Quando um fármaco é aplicado topicamente, este pode exercer sua ação 

no local da aplicação, ou seja, restringindo-se ao estrato córneo, ou penetrar 

até camadas mais profundas, como a derme. Nesse caso, em virtude da 

vascularização dessa camada, o fármaco pode chegar à corrente circulatória, 

exercendo seu efeito de forma sistêmica (SHAKEEL et al., 2007). 
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A habilidade do fármaco em permear a pele e exercer a sua atividade 

terapêutica em formulações tópicas, depende de dois eventos consecutivos: o 

fármaco, primeiramente, deve ter a capacidade de difundir-se através do 

veículo até a pele e, após, ser capaz de permear a barreira cutânea (ALVES et 

al., 2007). 

A via tópica para administração de fármacos tem chamado cada vez mais 

a atenção dos pesquisadores. Esse aumento do interesse pela administração 

transdérmica pode ser atribuído às vantagens oferecidas por essa via de 

administração (MANOSROI et al., 2001), como: evitar a inativação enzimática 

associada com a passagem gastrintestina 1; evitar metabolismo hepático de 

primeira passagem; obter diminuição da dose em comparação à forma 

farmacêutica oral e diminuição dos efeitos adversos (ASBILL; MICHNIAK, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

2 OBJETIVO 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar, através de testes experimentais in vivo, a atividade anti-

inflamatória tópica do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

 

2.2 Específicos 

 

a) Quantificar o rendimento de óleo fixo do mesocarpo dos frutos de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers.; 

b) Identificar os componentes majoritários do óleo fixo do mesocarpo dos 

frutos de Caryocar villosum (Aubl.) Pers.; 

c) Avaliar a ação do óleo fixo de Caryocar villosum in vivo sobre a 

formação de tecido granulomatoso em ratos (Aubl.) Pers.; 

d) Avaliar a ação do óleo fixo de Caryocar villosum sobre o modelo de 

edema de pata de rato induzido por carragenina (Aubl.) Pers.; 

e) Avaliar ação do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. sobre o 

modelo de permeabilidade vascular em ratos. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Local de coleta 

 

O material botânico foi coletado na localidade de Tartarugal Grande 

localizado a 17 km do Município de Tartarugalzinho, sob as coordenadas N 

01º26’06.6”  (latitude) e 050º55’34.3” W (longitude). Todas as árvores 

selecionadas encontravam-se dentro de uma área particular de 6.000 m². Essa 

área faz parte do conjunto de montanhas chamada de Três Marias. 

O Município de Tartarugalzinho está situado a 230 km da capital, 

Macapá (Figura 2). O acesso dá-se através da BR 156 que liga Macapá às 

zonas interioranas do Estado. A escolha da área deu-se pela abundante 

ocorrência da espécie de interesse no local (PINTO, 2007). 

 

Figura 2 - Posicionamento do local de coleta no mapa do Estado do Amapá. 

Fonte: Mapa adaptado do Ministério da Saúde. 
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3.2 Coleta e identificação botânica 

 

 

O material botânico foi coletado em estado fértil, com fruto, seguindo as 

técnicas usuais em estudos botânicos (RIBEIRO et al., 1999). Ainda no local de 

coleta os ramos foram tratados com solução hidroalcoolica a 50% e glicerina, e 

depois prensados com prensas de madeira. 

Os frutos foram coletados de árvores com DAP (Diâmetro da Base) 

maior que 250 cm, e foram acondicionados em sacos de ráfia, com o objetivo 

de evitar perdas das suas propriedades e evitar a ação de microorganismos 

indesejáveis (CORDEIRO, 2006). No total foram utilizados 65 frutos de piquiá, 

sendo 25 para a realização das análises físico-químicas e 40 para os 

experimentos com cobaias. 

No Laboratório de Botânica do Colegiado de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Amapá o material botânico coletado, passou por um 

período de secagem de 48 horas em estufa de madeira. Posteriormente foram 

confeccionadas três exsicatas que foram encaminhadas a curadora do 

Herbário Amapaense (HAMAB) do Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA). 

A identificação da espécie foi validada usando as bases de dados Plant 

Amazônia, dos Jardins Botânicos de Missouri e Nova Yorque e do 

“International Plant Registration Index” IPNI. Como também, por comparação 

com exsicatas do Herbário Amapaense (HAMAB) do Instituto de Pesquisas 

Cientificas e Tecnológicas do Estado do Amapá (IEPA), lá depositadas sob os 

números 7555, 5027, 14521, 12702, como também, através das seguintes 

literaturas: Barradas (1972), Oliveira et al. (2008), Pinto (2007), Peixoto (1973), 

Ribeiro et al. (1999), chave botânica de Cronquist (1988) e Engler (1964). 
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3.3 Obtenção do óleo fixo dos frutos de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

 

A extração do óleo fixo dos frutos de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. foi 

realizada por meio do método extrativo sólido-liquido usando soxhlet 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2004). Foi pesado em balança de precisão 

(Electronic Balance) 30 g da poupa do fruto de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., 

posteriormente foi transferida para envelopes de papel filtro que foram 

colocados no interior do aparelho soxhlet contendo 150 mL de solvente extrator 

(Hexano), que aquecido por uma manta elétrica, permaneceu em ebulição por 

quatro horas. Em seguida, a mistura do óleo/solvente foi colocada no 

rotaevaporador para evaporação e recuperação do hexano, obtendo-se o óleo 

fixo bruto. 

 

3.4 Densidade e viscosidade do óleo fixo dos frutos de Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers. 

 

 

A densidade foi realizada segundo o método descrito na Farmacopéia 

Brasileira (2004). Foi utilizado picnômetro limpo e seco, com capacidade de 50 

mL, previamente calibrado, através da determinação da massa do picnômetro 

vazio e da massa de seu conteúdo com água destilada na temperatura de 

25ºC. Nessa etapa foram realizados os seguintes procedimentos: o picnômetro 

vazio foi pesado, após o óleo fixo foi colocado no picnômetro, na temperatura 

de 25ºC, removido o excesso da substância que em seguida foi pesada. 

O peso da amostra foi obtido através da diferença de massa do 

picnômetro cheio e vazio. O quociente entre a massa da amostra líquida e a 

massa da água, ambas na mesma temperatura, foi o valor da densidade 

relativa. Esse valor foi obtido a partir do resultado do cálculo abaixo, sendo que 



31 

 

na fórmula o picnômetro com a substância é representado pela sigla PIC. Os 

valores foram aplicados na seguinte fórmula: 

 

dg25°c/ mL = PICóleo - PICvazio/ PICH20 dest - PICvazio 

A viscosidade do óleo foi mensurada com as seguintes variáveis: 

tempo de escoamento (T°c); fator de correção em função da temperatura (Ck); 

densidade (D°c). O valor da viscosidade (μ°c) do óleo fixo em 25°C foi obtido 

através da fórmula: 

μ°c= Ck * T°c* D°c 

 

O tempo de escoamento foi mensurado com cronômetro 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2004). Foi realizada a marcação, em uma 

bureta de 25 mL, de um ponto inicial de verificação e um final, para marcar o 

tempo das duas substâncias, em um total de três verificações para cada uma, 

com a posterior média. O resultado do tempo de escoamento (T25°c) foi obtido 

com a fórmula: 

 

T25°c = T°c do óleo - T°c da água destilada 

 

3.5 Perfil cromatográfico do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

 

Para a determinação dos componentes do óleo fixo de Caryocar 

villosum, foi utilizado cromatografia gasosa acoplada à espectrômetro de 

massas (CG-MS), seguindo o método descrito por Adams (1995). 
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Dados do equipamento: Cromatógrafo Gasoso (CG-EM) Thermo, 

modelo DSQII® acoplado a Espectrômetro de Massa Thermo®. 

As condições da análise: Cromatógrafo de fase gasosa acoplado a 

um espectrômetro de massas equipado com coluna capilar de sílica fundida (30 

m x 0,25 mm d.i.) com fase estacionária DB5-ms (0,25 m de espessura do 

filme); gás de arraste hélio, ajustado para fornecer uma velocidade linear de 32 

cm/s, (medidos a 100C); temperatura do injetor 240oC; temperatura da fonte e 

outras partes 200oC; tipo de injeção: sem divisão de fluxo, 0,1 L de uma 

solução do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterificado com 

BF3-Metanol, temperatura programada para 100oC - 300oC, com gradiente de 

5o C/min. O filtro do quadrupolo varreu a faixa de 39 a 550 daltons a cada 

segundo. A ionização foi obtida pela técnica de impacto eletrônico, com energia 

de 70 eV. 

Com a transesterificação foi possível a separação da glicerina do óleo 

fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Durante esse processo a glicerina foi 

removida do óleo fixo, deixando o óleo mais fino e reduzindo a viscosidade. 

Para tanto, utilizou-se o BF3-Metanol, junto com o hidróxido de potássio 

fazendo o papel de catalisador. Colocou-se o sistema em uma chapa a uma 

temperatura máxima. 

De uma forma geral, este processo quebra as moléculas de 

triglicerídeos, tornando suas cadeias em estruturas mais simples, os mono-

álcalis ésteres, com baixas viscosidades, gerando menor teor de resíduos de 

carbono após a combustão. 

A amostra foi vaporizada e introduzida em um fluxo de gás (Hélio), 

denominado de fase móvel (FM). Este fluxo de gás com a amostra vaporizada 

passou por um tubo contendo a fase estacionária FE (sílica fundida DB5), onde 

ocorreu a separação da mistura. As substâncias separadas saíram da coluna 

dissolvidas no gás de arraste e passaram por um detector; dispositivo que gera 

um sinal elétrico proporcional à quantidade de material eluido. O registro deste 

sinal em função do tempo é considerado o cromatograma, sendo que as 
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substâncias apareceram nele como picos com área proporcional à sua massa, 

o que possibilitou a análise quantitativa. 

O cromatograma gerado relaciona tempo e abundância do sinal obtido, 

ou seja, o pico cromatográfico. O tempo em que cada pico foi gerado é referido 

como tempo de retenção (tR) que é característico para cada composto em 

condições constantes de análise (FAVACHO et al., 2011). 

Identificação dos constituintes químicos: Cada constituinte químico 

foi identificado através da comparação de seu espectro de massas (massa 

molecular e o padrão de fragmentação) com espectros existentes na literatura 

(ADAMS, 2007), com espectros avaliados pelo banco de dados (Willey, NIST) 

do equipamento. 

 

3.6 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

3.6.1 Animais 

 

 

O projeto inicial foi submetido à aprovação pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal do Amapá (Protocolo 006A/2009), sendo 

que todos os procedimentos foram realizados segundo recomendações do 

Comitê Internacional para os cuidados dos animais, e estava de acordo com os 

regulamentos nacionais estabelecidos para a experimentação animal. 

Nos diversos experimentos foram utilizados ratos da raça Wistar, 

linhagem albina, machos, com peso corporal de 198 ± 20 g, provenientes do 

Centro Multidisciplinar de Biologia da Reprodução da Universidade Estadual de 

Campinas, do Laboratório Central de Macapá (LACEM), como também, do 

Biotério do Instituto Macapaense de Ensino Superior. Estes foram mantidos em 

um período de adaptação por no mínimo 7 dias, em gaiolas de polietileno 

adequadas a sua manutenção, em estante climatizada (Ficura 3) com 

temperatura controlada (25° + 2°C) e ciclo de claro e escuro de 12 h, tendo 
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acesso livre à ração padronizada (Labina) e água “ad libitum”. Durante as 24h 

que antecederam os experimentos, os animais foram privados de alimentação, 

permanecendo somente com acesso a água. Ao término dos experimentos, os 

animais foram submetidos a eutanásia em câmara de CO2. 

 

 

Figuera 3 - Estante climatizada com temperatura controlada (25° + 2°C) com 

ciclo de claro e escuro de 12 h. 

 

3.6.2 Determinação da dose efetiva 50 (DE50) 

 

 

A DE50 foi determinada, tendo como base o teste do granuloma (cotton 

pellet). Para tanto, grupos de ratos (n = 5/grupo) foram tratados, por via tópica, 

com o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. a partir da segunda hora 

após a implantação dos estímulos, seguindo até o sexto dia. Foram 

administradas três doses do óleo teste (100 mg/kg, 200 mg/kg, 500 mg/kg) e a 

DE50 foi determinada, utilizando-se o teste de Regressão Linear no Software 

InStat versão 3.0. 
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3.6.3 Teste do granuloma (cotton pellet) 

 

 

Os animais foram divididos em cinco grupos (n = 5/grupo) onde, em 

condições assépticas e sob anestesia intraperitoneal com tiopental sódico (45 

mg/kg, Cristália), foi efetuada uma incisão longitudinal ventral em cada animal. 

Através da difusão do tecido subcutâneo, foram implantados quatro cilindros de 

algodão dental hidrófilo branco (Johnson & Johnson), pesando 

aproximadamente 40 mg cada, em quatro pontos eqüidistantes da incisão. Os 

cilindros de algodão foram previamente esterilizados por autoclavagem em 

lotes de quatro unidades, pesando 160 ± 3 mg, sendo tratados imediatamente 

com solução aquosa de ampicilina 5% (Anplatil) antes do implante, segundo o 

método descrito por Meier (1950) e Niemegeers (1975). 

Após 2 horas a implantação dos pellets, foi aplicado por via tópica o 

óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. (100 mg/kg, 200 mg/kg, e 500 

mg/kg), dexametasona (controle positivo – 5 mg/kg), e água destilada (0,5 mL) 

por v.o. (grupo controle negativo). O tratamento foi realizado diariamente, em 

horários regulares pré-determinados, até o 6º dia. No sétimo dia, os animais 

foram submetidos à eutanásia em câmara de CO2. Em seguida, os granulomas 

foram removidos por dissecação (Figura 4) e submetidos à secagem em estufa, 

por um período de 24 horas, em temperatura constante de 60C. Após esse 

período os pesos dos pellets foram determinados em balança analítica 

(Electronic Balance) e o resultado foi obtido pela diferença entre os pesos seco 

inicial e final dos pellets. 
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Figura 4 - Granulomas removidos dos animais do grupo tratado com o óleo fixo 

de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., no sétimo dia do experimento. 

 

3.6.4 Teste do edema de pata de rato induzido por carragenina 

 

 

A ação anti-edematogênica foi avaliada através do teste de edema de 

pata de rato, o qual se baseou na variação do volume das patas traseiras dos 

animais após aplicação de um estímulo edematogênico (carragenina). A 

técnica da medida de edema foi baseada no método descrito por Favacho et al. 

(2011), que tem como base o uso do paquímetro digital. Para tanto, os 

diferentes grupos experimentais (n = 5/grupo) foram tratados topicamente com 

o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. (531 mg/kg), água destilada por 

v.o. (0,5 mL), utilizado como controle negativo, e diclofenaco de potássio (10 

mg/kg), utilizado como controle positivo. 

Trinta minutos após o tratamento, foi aplicada injeção subplantar de 0,1 

mL de carragenina a 1% (Carrageenan Iota SIGMA) na pata posterior direita de 

cada rato, para indução do edema, e igual volume de solução salina foi injetado 

na pata posterior esquerda, como controle. 
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O volume da pata dos animais foi mensurado antes da aplicação da 

substância pró-inflamatória, e de hora em hora durante 6h após a aplicação do 

estímulo edematogênico. O edema produzido nas patas foi determinado 

utilizando um paquímetro digital (Tutoya). O valor do edema foi obtido pela 

subtração do volume da pata injetada com solução salina do volume da pata 

injetada com carragenina. 

 

3.6.5 Teste da permeabilidade vascular 

 

 

Esse método constitui na determinação espectrofotométrica da 

quantidade de azul de Evans (Evans blue, 158-21 Nacalai Tec. Co, Kyoto, JP) 

extravasado para o espaço intersticial por ação de um mediador inflamatório 

(Histamina). 

Os diferentes grupos de animais (n = 5/grupo) foram tricotomizados e 

tratados topicamente com óleo fixo de Caryocar villosum (531 mg/kg), água 

destilada por v.o. (0,5 mL), utilizado como controle negativo, e diclofenaco de 

potássio (10 mg/kg), utilizado como controle positivo. Após 1 hora, estes 

receberam injeção endovenosa de azul de Evans (25 mg/kg) e 10 minutos 

depois foi administrada histamina (Histamina 50 μg, SIGMA H-7125) por via 

intradérmica (Figura 5). Cada animal recebeu 4 injeções, com volume de 0,1 

mL, variando os locais de aplicação seguindo o método descrito por Macêdo et 

al. (2004). 
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Figura 5 - Aplicação endovenosa de azul de Evans (25 mg/kg) em ratos 

tratados com o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

Trinta minutos após a última injeção, os animais foram submetidos à 

eutanásia por inalação de CO2, e retirado fragmentos da pele das áreas 

próximas aos locais das aplicações, removendo-as com auxílio de um “punch” 

de 10 mm de diâmetro. Em seguida, os fragmentos foram colocados em tubos 

de ensaio, contendo 3 mL de formamida (Merck 98%) e mantidos na estufa 

com temperatura constante de 37oC por 24 horas. Após este período, o 

material foi filtrado e centrifugado (2500 rpm), durante 10 minutos. 

A quantidade de azul de Evans foi determinada 

espectrofotometricamente, em espectrofotômetro digital utilizando comprimento 

de onda de 620 nm, obtendo as concentrações do corante a partir da 

densidade óptica (DO) multiplicada por um fator calculado através da curva 

padrão, expressando a quantidade de azul de Evans. 
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3.7 Análise estatística 

 

 

Para análise estatística dos resultados foi utilizado o Software InStat 

versão 3.0. Em que foi aplicado análise de variância (ANOVA), seguido do 

teste de múltiplas comparações Student-Newman-Keuls, como também, teste 

de Regressão Linear. Sendo que, resultados com p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 

 

3.8 Drogas, reagentes e soluções 

 

 

- Solução hidroalcóolica 70% 200 mL; 

- Solução alcóolica iodada (0,1%); 

- Carragenina (carrageenan Iota SIGMA) - solubilizada em solução salina 0,9% 

e vigorosamente agitada no momento do uso; 

- Solução salina 0,9% (Farmax); 

- Azul de Evans (Cromoline Química) – solubilizado em solução salina 0,9%; 

- Dexametasona em creme (Acetato de Dexametasona – 1 mg/kg); 

- Tiopental sódico (Thiopentax - Cristália) - diluído em solução salina 0,9; 

- Água destilada 1 L; 

- Ampicilina Sódia (Amplatil); 

- Diclofenaco de potássio (Cataflam Emulgel); 

- Formamida 98% (Merck); 
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- Hexano; 

- Histamina (Sigma) 

 

3.9 Aparelhagem e utensílios utilizados 

 

 

- Autoclave (Sieger mod. - Sieger 21.); 

- Banho-maria (Quimis - Q. 218.2); 

- Balança Analítica (Electronic Balance FA-2110N); 

- Balança digital (Alesco); 

- Bomba vácuo (Exipump); 

- Capela para Cobaias (Alesco); 

- Centrifuga (Quimis mod. – Q.222.T.); 

- Espectrofotômetro (Biospecto mod. SP- 220); 

- Paquímetro digital (Tutoyo); 

- Estufa de Secagem (Nova Ética mod. 404/*D); 

- Câmara de CO2 (Beiramar); 

- Extrator soxhlet; 

- Máquina de depilar (Wahl - MC. 032A); 

- Manta aquecedora (Quimis); 

- Rotaevaporador (Quimis - Q. 344.2); 

- Lupa de bolso 100 mm (Coler Plus); 
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- Seringa e agulha de insulina (1 mL – BD Plastipak); 

- Cronômetro (Cronobio -SW 2018); 

- Mesa cirúrgica (Cidepe); 

- Copo de back 25, 50, 100 mL; 

- Pipetas volumétricas de 5 e 10 mL; 

- Pipetador automático; 

- Tubos de Ensaio de 5 mL; 

- Proveta de 1000 mL; 

- Estante para tubos; 

- Papel filtro (J. Prolab); 

- Placa de petry; 

- Piceta; 

- Punch 10 mm; 

- Luvas cirúrgicas (Supermax); 

- Algodão hidrófilo (Johnson & Johnson); 

- Agulha e linha de sutura (Shalon); 

- Papel alumínio (Alumileste); 
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4 RESULTADOS 

4.1 Identificação botânica 

 

 

As inflorescências de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. se apresentaram 

em um pedúnculo longo e pouco flexível, dispondo as flores acima da 

folhagem. Em cada inflorescência foram observados novos botões de cor 

verde-claros, os botões maduros possuem cinco pétalas côncavas 

(pentâmeras) de cor amarelo-claro. 

A espécie Caryocar villosum (Aubl.) Pers. possuem folhas pecioladas, 

peninérveas, carnosas, pilosas, elípticas, denteadas, acuminadas, simétricas, 

compostas, trifolioladas, e fasciculadas (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Exsicata do ramo frutificado de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., seco 

a 40 ºC. 

 

As anteras apresentaram deiscência longitudinal, como também, são 

amarelas. Os filetes são brancos e mais curtos que os estiletes. Esses últimos 

estão localizados no centro em número de quatro de cor verde-claro. 
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Possui um ovário súpero, completamente plurilocular, muitos carpelos 

distintos com os estiletes ligados, lóculos do ovário uniovulados, estames 

hipogínicos, flores hermafroditas, estames mais de 10, sépalas com prefloração 

imbricativa, livres, anteras biloculares, disco ou ginóforo presente, folhas 

compostas, em geral alternadas. 

Os frutos são indeiscentes e apresentam forma irregular oblongo-

globosa e possuem 1 - 4 sementes; são polispérmicos e carnosos. O epicarpo 

maduro é esverdeado, o mesocarpo amarelado e o endosperma das sementes 

branco. O peso médio dos frutos é de 360 g e sua dimensão média é de 8 cm 

de largura e 8,54 cm de comprimento (Figura 6). 

 

 

Figura 6 - Fruto oblongo-globoso de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., seco a 40 

ºC. 

 

4.2 Obtenção do óleo fixo dos frutos de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

 

De 30,15 g da poupa do fruto de piquiá (Caryocar villosum) foi obtido 

21,6 g de óleo fixo através do processo extrativo sólido-liquido usando soxhlet, 

e hexano como líquido extrator. Sendo assim, o rendimento obtido foi de 

72,06%. 
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4.3 Densidade e viscosidade do óleo fixo dos frutos de C. villosum (Aubl.) 

Pers. 

 

 

Pelo método do picnômetro na temperatura de 25 ºC, o óleo fixo extraído 

da poupa dos frutos do piquiá (Caryocar villosum (Aubl.) Pers.) apresentou 

densidade correspondente a 1,42 g/mL. O óleo ainda apresentou viscosidade 

de 13,53 mcP, e tempo de escoamento com media ± EPM de 5 mL / 10,63 s. 

 

4.4 Perfil cromatográfico do óleo de C. villosum (Aubl.) Pers. 

 

 

A analise cromatográfica por cromatografia gasosa a partir da amostra 

do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterificado com BF3-

Metanol, revelou como compostos majoritários dessa espécie: Hexadecanoato 

de metila (32%), Octadecanoato de metila (29%) e (E)-octadecenoato de metila 

(29%) (Figura 8 e Tabela 1). 
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Figura 8 - Cromatograma do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

transesterificado com BF3-Metanol, obtido por analise de cromatografia a gás 

acoplado a massa. 
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Tabela 1 - Compostos identificados no óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) 

Pers. transesterificado com BF3-Metanol, obtido por analise de cromatografia a 

gás acoplado a massa. 

 

tR (min.) Ésteres de ácidos graxos % 

11,67 Dodecanoato de metila 0,08 

16,04 Tetradecanoato de metila 0,3 

19,76 Z-9-hexadecenoato de metila 2,53 

20,50 Hexadecanoato de metila 32,17 

21,66  Não identificado 0,46 

22,11 Heptadecanoato de metila 0,83 

23,37 (Z,Z)-9,12-octadecadienoato de metila (linoleato de 

metila) 

2,0 

24,11 (E)-octadecenoato de metila  29,03 

23,78 Octadecanoato de metila 29,13 

27,00 11-eicosenoato de metila 0,95 

27,46 eicosanoato de metila 1,47 

29,29 Heptacosano 0,11 

30,68 Decosanoato de metila 0,11 

32,06 Octacosano 0,11 

33,69 Tetraconsanoato de metila 0,15 
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4.5 Dose efetiva 50 (DE50) 

 

 

No teste do granuloma, o tratamento dos animais (ratos) com doses 

crescentes com óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. (100 mg/kg, 200 

mg/kg, 500 mg/kg) produziu efeito dose-dependente, cujo o coeficiente de 

correlação de Pearson foi de r = 0,8409, e a DE50 determinada foi de 531 

mg/kg (Figura 8). 

 

 

 

Figura 8 - Efeito da administração tópica do óleo fixo de Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers. (100 mg/kg, 200 mg/kg, 500 mg/kg) durante 6 dias, sobre a 

indução do tecido granulomatoso em ratos. Os pontos representam a média de 

n = 5 animais/grupo. R = 0,8409, Y = - 49,66 + 8,88 X. DE50 = 531 mg/kg. 
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4.6 Teste do granuloma (cotton pellet) 

 

 

A implantação dos pellets na região subcutânea dos animais levou a 

produção do tecido granulomatoso, observado em todos os grupos ao final do 

sétimo dia, sendo que, no grupo controle (água destilada), esta formação foi 

mais expressiva. A administração diária, em diferentes grupos, de 100 mg/kg, 

200 mg/kg, e 500 mg/kg por via tópica do óleo de Caryocar villosum, durante 6 

dias, inibiu a formação do tecido granulomatoso de forma dose-dependente, 

com inibição máxima obtida com a dose de 500 mg/kg, cuja a inibição foi de 

43%, enquanto que, no grupo tratado com dexametasona 0,5 mg/kg por via 

tópica, a inibição foi de 55%, respectivamente (Figura 10). 
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Figura 10 - Efeito da administração por via tópica do óleo fixo de C. villosum 

(Aubl.) Pers. (100 mg/kg, 200 mg/kg, 500 mg/kg), água destilada (0,5 mL) e 

dexametasona (0,2 mg/kg), durante seis dias sobre a formação do tecido 
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granulomatoso. As barras representam a média ± EPM de 5 animais/grupo, *p 

< 0,05, **p < 0,01, teste de múltipla comparação Student-Newman-Keuls. 

 

4.7 Edema de pata de rato induzido por carragenina 

 

 

A administração de carragenina (0,1 mL a 1%) produziu nas patas dos 

ratos edema visível, mensurável a partir da primeira hora após sua indução, 

obtendo-se o pico máximo de edema na quarta hora. 

O tratamento tópico com o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

(531 mg/kg), trinta minutos antes da aplicação do estímulo edematogênico 

(carragenina) antagonizou a formação do edema durante seis horas do 

experimento, sendo que, no pico máximo (quarta hora) do edema a inibição foi 

de 30% (p < 0,001). O grupo tratado com diclofenaco de potássio (cataflam) 10 

mg/kg por via tópica, inibiu em 46% (p < 0,001) no pico máximo do edema. 

Ambos os resultados mostraram-se significativamente diferentes do controle 

(água destilada 0,5 mL v.o), para p < 0,05 (Figura 11). 
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Figura 11 - Efeito da administração por via tópica do óleo fixo de C. villosum 

(Aubl.) Pers. (531 mg/kg), diclofenaco de potássio (10 mg/kg) e água destilada 

(0,5 mL) sobre o edema de pata de rato, induzido pela injeção intraplantar de 

carragenina (1000 µg/pata). Os pontos representam a média ± EPM de 5 

animais, *p < 0,05, ***p < 0,001, teste de múltipla comparação de Student-

Newman- Keuls. 

 

4.8 Teste da permeabilidade vascular em ratos 

 

 

A aplicação de histamina no grupo controle (água destilada 0,5 mL v.o) 

provocou aumento da permeabilidade vascular, detectada pelo extravasamento 

do corante azul de Evans. O tratamento por via tópica com óleo fixo de 

Caryocar villosum (531 mg/kg), uma hora antes da aplicação do mediador 
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inflamatórios, foi capaz de antagonizar a resposta à histamina em 40% (p < 

0,001). O grupo tratado com diclofenaco de potássio (cataflam) 10 mg/kg 

antagonizou a ação em 57% (p < 0,001). Ambas as respostas foram 

significativas em relação ao grupo controle (p < 0,05, Teste de múltipla 

comparação Student-Newman-Keuls) (Figura 12). 
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Figura 12 - Efeito da administração por via tópica do óleo fixo de C. villosum 

(Aubl.) Pers. (531 mg/kg), diclofenaco de potássio (10 mg/kg) e água destilada 

(0,5 mL), sobre a permeabilidade vascular induzida por histamina. As barras 

representam a média ± EPM de 5 animais/grupo. ***p < 0,001, Teste de 

múltipla comparação Student-Newman-Keuls. 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

Sabe-se que de todos os fármacos disponíveis na terapêutica, em torno 

de 30% são produzidos a partir de produtos naturais (plantas, microorganismos 

e animais) ou são derivações destes produtos. Evidências recentes de 

companhias farmacêuticas mostram que, para algumas doenças complexas, os 

produtos naturais representam uma fonte extremamente valiosa para a 

produção de novas entidades químicas, visto que são compostos por estruturas 

químicas privilegiadas, selecionadas por milhões de anos de evolução 

(CALIXTO, 2005). Entre estas ricas fontes de novas entidades químicas está a 

família Caryocaraceae. Esta família do reino vegetal é composta por inúmeros 

membros com vastas atividades biológicas, incluindo o gênero Caryocar. 

A espécie estudada passou por uma criteriosa identificação taxonômica, 

baseada nas características morfológicas descritas por Cronquist (1988) e 

Engler (1964), com a finalidade de impedir uma possível confusão com 

espécies similares. Pois, dentro do gênero Caryocar existem espécies com 

características botânicas semelhantes. 

Hamburger e Hostettman apud Rates (1991) indicam algumas 

estratégias usadas para seleção do material botânico para estudo, que são: a 

observação do uso na medicina popular em diferentes culturas, a baseada na 

composição química, filogenética ou informações taxonômicas. Outras formas 

de seleção de plantas para estudo baseiam-se: na toxicidade, tendo em vista 

que o estudo de plantas tóxicas é promissor para obtenção de fármacos 

altamente potentes e específicos, também a seleção pela observação do 

ambiente, sendo esta forma promissora, principalmente, para obtenção de 

fármacos antibacterianos. Ainda, dentre as estratégias que podem auxiliar 

nesta seleção do material botânico para estudo, encontram-se: a pesquisa em 

banco de dados e literaturas específicas. 
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Com relação ao teor de óleo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., o valor 

relatado por Marx et al. (1997) foi de 31,1%, ao passou que Andrade e Maia 

(1997) registraram 76%. Sendo que, o valor obtido nesse trabalho encontra-se 

dentro dessa faixa (72,06%). Esses valores são superiores aos obtidos para o 

abacate (16,0%), babaçu (19,50%), amendoim cru (48,46%), e da semente do 

algodão (7,60%) (FRANCO, 1992). 

Neste estudo o óleo fixo da espécie Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

apresentou uma densidade de 1,42 g25ºC/mL. Esse valor está bem próximo 

(1,36 g25ºC/mL) do resultado obtido no estudo desenvolvido por Souza (2005), 

que também avaliou o potencial oleaginoso do óleo fixo da espécie Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers. 

Em seu estudo Souza (2005) constatou que as características físico-

químicas do óleo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. extraídos a frio e a quente, 

são semelhantes, isto indica que o óleo de piquiá não sofre alteração sob efeito 

de calor. 

Vários ácidos carboxílicos de C14-C24 foram identificados no óleo fixo 

de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterificado com BF3-Metanol. Entre 

esses, encontram-se como compostos majoritários dessa espécie: 

hexadecanoato de metila (32%), octadecanoato de metila (29%) e (E)-

octadecenoato de metila (29%). 

Diversos modelos de inflamação, utilizando animais de diferentes 

espécies, têm sido utilizados para avaliar compostos com potencial atividade 

antiinflamatória e seus mecanismos de ação. Esta diversidade de modelos 

deve-se ao fato, que apesar da maioria das reações inflamatórias 

apresentarem características comuns, sua etiologia e manifestações clínicas 

diferem significativamente, necessitando, portanto, de modelos mais 

específicos que reproduzam as suas características básicas (SEDGWICK; 

WILLOUGHBY, 1985). 

Protocolos experimentais pelo qual o processo inflamatório é induzido 

agudamente são utilizados para estudos desta reação, abordando entre outros, 

a participação de mediadores químicos, diferentes tipos celulares, 
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possibilitando o estudo de compostos com potencial atividade anti-inflamatória 

(SEDGWICK; WILLOUGHBY, 1985). 

Entre os métodos para o estudo do processo inflamatório de novos 

fármacos, citam-se: pleurisia, indução de edema de pata, bolsa de ar no dorso, 

artrite e implantes de esponjas embebidas com agentes irritantes no 

subcutâneo (SEDGWICK; WILLOUGHBY, 1985). No entanto, a limitação 

destas técnicas se deve tanto à dificuldade de manipulação durante a indução 

inflamatória, quanto à da quantificação dos parâmetros envolvidos (edema, 

número de células acumuladas no sítio inflamatório, extravasamento de 

proteínas). 

Sedgwick e Willoughby (1985) afirmam que a escolha dos modelos deve 

ser baseada em evidências já comentadas, as quais devem garantir uma ampla 

utilidade no estudo de processos inflamatórios agudos e crônicos, como 

também, possuírem grandes vantagens como modelos experimentais para o 

estudo de substâncias com potenciais efeitos anti-inflamatórios. 

O modelo de indução do tecido granulomatoso descrito por Swingle e 

Shideman (1972) demonstra a existência de três fases após a implantação dos 

pellets. No caso aqui estudado a ação referiu-se a fase proliferativa que 

compreende de 72 horas até o sexto dia. 

A formação de granuloma pela implantação de pellets de algodão em 

ratos é um método comumente utilizado na determinação da ação anti-

inflamatória pois apresenta reprodutibilidade confiável para avaliar a atividade 

de agentes anti-inflamatórios, em razão da capacidade do cilindro implantado 

de interferir com os componentes proliferativos do processo inflamatório 

(BAILEY et al., 1982). 

Os passos envolvidos na formação do granuloma no local do implante 

do cilindro envolvem inicialmente, acúmulo de fluido e material protéico, com 

infiltração de neutrófilos. O granuloma ao final do sexto dia é caracterizado pela 

formação de cápsula fibrosa vascularizada, contendo fibroblastos e células 

mononucleares infiltrantes (BAILEY et al., 1982). Assim, Dalmora et al. (2001) 

afirmam que quanto menor a cápsula fibrosa desenvolvida mais intenso será o 
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efeito anti-inflamatório do fármaco. O que de fato aconteceu com os 

granulomas retirados dos animais dos grupos tratados com o óleo fixo de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. e dexametasona. 

Esse modelo vem sendo utilizado por muitos pesquisadores quando se 

deseja avaliar a atividade de um determinado fármaco sobre um processo 

inflamatório de caráter crônico. Esse processo inflamatório pode ser designado 

como uma inflamação de duração prolongada em que ativa, a destruição 

tecidual e a tentativa de reparo ocorre simultaneamente (LAPA et al., 2003). 

Com o intuito de estudar a ação anti-inflamtória do óleo fixo de Caryocar 

brasiliense (500 mg/kg) por via oral, durante 6 dias, Sá (2010) observou 

inibição significativa, da formação do tecido granulomatoso em 34,88% e 

69,00% no grupo tratado com dexametasona. 

Os resultados obtidos neste estudo, no teste do granuloma, com o 

tratamento tópico com a dose de 531 mg/kg do óleo fixo de Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers., promoveu inibição significativa de 43% (p < 0,01) quando 

comparado com o grupo controle negativo (água destilada) e 55% no grupo 

tratado com dexametasona. 

O resultado da inibição do tecido granulomatoso demonstra que o óleo 

fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. possui princípios ativos que, levam a 

produzir uma ação de forma semelhante aos AIES, como a dexametasona, 

podendo vir a ser uma alternativa na terapia anti-inflamatória. Pois segundo 

Bjorkman (1996) e Wallace (1997) ainda não há na terapêutica um fármaco 

anti-inflamatório ideal, com efeitos indesejáveis mínimos e que seja realmente 

eficaz nos transtornos inflamatórios. 

A dexametasona foi utilizada neste teste por se tratar de um 

medicamento pertencente à classe dos corticosteróides, atuando no controle 

da velocidade de síntese de proteínas. O efeito principal deste medicamento é 

a profunda alteração promovida na resposta imune linfocitária, devido à ação 

anti-inflamatória e imunossupressora, podendo prevenir ou suprimir processos 

inflamatórios de várias naturezas (BAILEY et al., 1982). Esta mesma 
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capacidade também foi observada nos grupos tratados como o óleo fixo de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 

De acordo com Knudsen et al. (1987) os glicocorticóides vêm sendo 

empregados desde 1949, quando se verificou que o uso de cortisona em 

pacientes com artrite reumatóide apresentavam melhora considerável no 

quadro clínico. Diferentemente dos AINES, os glicocorticóides possuem, além 

de efeito anti-inflamatório, potente efeito imunossupressor, pois atuam 

especificamente sobre linfócitos T, inibindo-os ou mesmo destruindo-os, 

tornando este medicamento altamente desejável em indivíduos portadores de 

auto-imunidades e de alguns tipos de processos alérgicos e sendo bastante 

empregados em pacientes transplantados. 

Os anti-inflamatórios glicocorticóides, diferentemente dos AINES, atuam 

especificamente inibindo a transcrição gênica da fosfolipase A2, impedindo que 

o ácido araquidônico seja sintetizado e posteriormente seja degradado tanto 

pelas COX2 quanto pelo 5-lipoxigenase. Logo, seu efeito, além de interferir na 

síntese de prostaglandinas e das tromboxanas, inibe também a migração 

leucocitária, já que inibe o 5-HETE e a síntese dos leucotrienos, diminuindo 

desta forma o processo inflamatório e também o efeito reparador que 

leucócitos promovem no local lesionado (HUEZA, 2008). 

Apesar dos anti-inflamatórios glicocorticóides serem potentes no 

combate ao processo inflamatório, Hueza (2008) alerta que o uso 

indiscriminado de glicocorticóides pode levar à menor captação de açúcar 

pelas células (efeito diabetogênico) e conseqüentemente, levar a um efeito 

catabólico de proteínas musculares. 

Ainda nesse estudo, o resultado do tratamento tópico com o óleo fixo de 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. (531 mg/kg), administrado trinta minutos antes 

da aplicação do estímulo edematogênico (carragenina), inibiu de forma 

significativa (p < 0,001) a formação do edema nas seis horas do experimento, 

sendo que, no pico máximo (quarta hora) do edema a inibição foi de 30% e 

46% no grupo tratado com diclofenaco de potássio (10 mg/kg). 
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O modelo de resposta inflamatória induzida pela injeção de carragenina 

na pata de ratos foi introduzido em 1962 (WINTER et al., 1962). Desde então, 

este modelo tem sido amplamente usado para a triagem de compostos com 

potencial anti-inflamatório (ARYA; KUMAR, 2005; CRUNKHORN; MEACOCK, 

1971; POSADAS et al., 2004; VINEGAR et al., 1969). 

Pesquisas com modelos experimentais induzindo a inflamação em 

roedores, como edema de pata induzido por carragenina, permitem uma 

determinação aguçada da relação dose-efeito do fármaco. Além disso, os 

modelos in vivo para pesquisa de AINES permitem a determinação do perfil da 

atividade anti-inflamatória de fármacos (GIRAUDEL et al., 2005). Com isso, 

Vários pesquisadores têm utilizado esse modelo para avaliação de fármacos 

com atividade anti-inflamatória, dentre eles, Spindola et al. (2010) que 

estudando o óleo de Pterodon pubescens observou inibição do edema de pata 

em 77% após a terceira e quarta horas da administração do agente flogístico 

(Carragenina). 

O uso de carragenina como agente flogístico apresenta inúmeras 

vantagens, como eficácia em níveis não tóxicos, baixa variabilidade e produção 

de uma curva dose-resposta com fármacos de conhecida eficácia terapêutica 

(WINTER et al., 1962). O edema inflamatório induzido por carragenina – um 

polissacarídeo de algas da família das Rhodophycae – é considerado um 

modelo padrão para ensaios de determinação da atividade anti-inflamatória de 

AINES (VAJJA et al., 2004). 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo óleo fixo de Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers. provavelmente possui princípios ativos, que podem atuar 

sobre a fase final da resposta inflamatória induzida por carragenina, já que o 

efeito foi melhor observado na quarta hora após a administração deste agente 

flogístico. Indicando que o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers inibe a 

vasodilatação, o extravasamento plasmático. Como também, provavelmente 

inibe produção de prostaglandinas, ativação da COX2, e liberação de NO na 

resposta inflamatória. 
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Pois Crunkhorn e Meacock (1971) mencionam que a administração de 

carragenina na pata do rato, promove intensa vasodilatação e extravasamento 

plasmático pela liberação de mediadores que contribuem também à intensa 

migração celular para o sítio inflamatório. Com isso, a injeção de carragenina, 

em ratos, induz a formação de um edema bifásico que caracteriza uma fase 

aguda. Sendo que na fase inicial (0 - 1 h) ocorre liberação de histamina, 

serotonina e bradicinina. Na fase posterior (1 - 6 h) observa-se a elevada 

produção de prostaglandinas, ativação da COX2, e liberação de NO na 

resposta inflamatória. 

De acordo a “hipótese do segundo mediador”, proposta por Willams 

(1979), o edema inflamatório decorre da interação entre substâncias que 

promovem o aumento da permeabilidade vascular, como a histamina e 

bradicinina, com mediadores que causam a vasodilatação, como é o caso da 

prostaglandina E2. Embora estes últimos, por si só, sejam incapazes de induzir 

edema, eles potenciam a atuação dos outros mediadores, por aumentarem o 

aporte sangüíneo, e conseqüentemente a pressão de perfusão nas arteríolas, 

capilares e vênulas da região inflamada. 

Vinegar et al. (1969) e Di Rosa et al. (1971) afirmam que qualquer 

substância que iniba a ação da carragenina é considerada como tendo ação 

anti-inflamatória. O que de fato ocorreu no teste do edema de pata de rato 

induzido por carragenina, promovido neste estudo. 

O tratamento em ratos, por via tópica com o óleo fixo de Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers. (531 mg/kg), foi capaz de antagonizar de forma 

significativa (p < 0,001) a resposta à histamina em 40%, e 57% no grupo 

tratado com diclofenaco de potássio (10 mg/kg). 

A partir de desse resultado é possível inferir que o óleo fixo de Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers. provavelmente possui princípios ativos que inibem o a 

desenvolvimento dos espaços inter-endoteliais e conseqüentemente o 

extravasamento de macromoléculas protéicas. Pois Lapa et al. (2003) afirmam 

que durante o fenômeno de aumento da permeabilidade vascular ocorre 

“retração” das células endoteliais, proporcionando o aparecimento de espaços 
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inter-endoteliais que permitem o extravasamento de macro-moléculas protéicas 

para o interstício lesado. É na medida da quantidade de proteínas 

extravasadas que se baseia a grande maioria dos modelos utilizados para se 

avaliar a permeabilidade vascular em ratos. 

Vários pesquisadores têm utilizado este modelo para avaliação de 

fármacos com atividade anti-inflamatória, dentre eles, Farias (2004) estudando 

a atividade anti-inflamatória de Rosmarinus officinalis, que apresentou ação 

capaz de antagonizar a resposta à histamina. Obtendo uma resposta 

significativa com inibição da permeabilidade vascular em 50%. 

Para avaliar o extravasamento do corante foi utilizado injeções 

intracutânea de histamina que é importante para o início dos primeiros eventos 

da inflamação aguda, porque media a resposta monofásica do aumento de 

permeabilidade. Para que tenha ação, a histamina deve ligar-se aos receptores 

H1 presentes na célula endotelial. A ligação destes receptores com histamina 

provoca contração das células endoteliais, produzindo assim espaços 

intercelulares por meio dos quais as proteínas plasmáticas atravessam para o 

espaço intersticial (LAPA et al., 2003). 

O uso do diclofenaco (AINE) de potássio nos testes, edema de pata de 

rato induzido por carragenina e permeabilidade vascular, justifica-se pelo fato 

de que algumas das ações anti-inflamatórias dos corticosteróides são 

resultantes dos seus efeitos inibitórios sobre a síntese de prostaglandinas. 

Esse mesmo efeito foi observado nos grupos de animais tratados com óleo fixo 

de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Esse efeito também é medido pela síntese 

de proteínas, visto que os corticosteróides induzem a síntese de transcortina e 

macrocortina – proteínas que inibem a síntese de prostaglandinas através da 

inibição da fosfolipase A2. As respostas mediadas por células podem ser 

inibidas indiretamente pela inibição da produção de determinadas citocinas, 

incluindo o fator de necrose tumoral e as interleucinas (DALMORA et al., 2001). 

Wallace (1997) menciona que os AINEs vêm sendo utilizados 

topicamente por décadas para aliviar a dor em tecidos musculoesqueléticos. 

Esta via de administração possivelmente reduz as reações adversas por 
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maximizar o efeito local e minimizar a toxicidade sistêmica. O principal 

problema tem sido a questão da penetração no tecido-alvo e, portanto, a 

eficácia clínica. 

O resultado positivo dos experimento realizado nesse estudo pode está 

relacionado com o acumulo da substância teste (óleo fixo de Caryocar villosum 

(Aubl.) Pers.) no tecido-alvo. Pois, Pereira et al. (2006) dizem que para se obter 

a eficácia clinica, é importante que se promova o acúmulo local da droga nos 

tecidos-alvo, que ocorre por difusão direta, e deve-se ter concentrações 

maiores do que a obtida por absorção sistêmica e uma redistribuição através 

da vasculatura cutânea. A concentração plasmática máxima obtida após 

aplicação tópica é menor que 15% da concentração obtida após administração 

oral. 

Estudos em animais confirmam esta hipótese. Mcneill et al. (1992) 

demonstraram que após aplicação tópica e intravenosa de piroxicam, no 

músculo subjacente à aplicação tópica, foram detectados dois picos de 

concentração 4 e 12 horas após a aplicação, enquanto que, no músculo 

contralateral, houve apenas um pico de 12 horas, sugerindo que o primeiro pico 

foi produzido pela absorção tópica e o segundo, pela redistribuição sistêmica. A 

concentração do anti-inflamatório obtida no músculo subjacente à aplicação 

tópica foi 14 vezes maior que a do músculo contralateral. 

Nesse trabalho tomaram-se todas as precauções para evitar alterações 

no processo da absorção transcutânea. Pois esse processo depende da 

natureza da substância, do veículo e das condições da pele. Há uma grande 

variabilidade individual na absorção, atribuída à hidratação da pele, 

características de permeabilidade e diferenças individuais na vasculatura 

subcutânea. A substância considerada ideal deve ter baixo peso molecular, 

potência elevada e propriedades hidrofílicas para penetração no estrato 

córneo, lipofílico e hidrofóbicas para penetrar camada epidérmica, aquosa. O 

tipo de formulação também é importante. As propriedades do veículo podem 

aumentar a absorção até cinco vezes (PEREIRA et al., 2006). 
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A identificação de ácidos graxos majoritários, hexadecanoato de metila 

(32%), octadecanoato de metila (29%) e (E)-octadecenoato de metila (29%) no 

óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterificado com BF3-Metanol, 

foi importante para justificar a ação anti-inflamatória tópica detectada nos 

diversos experimentos, pois Carvalho (2004), descreve que compostos que 

apresentam semelhança com metabólitos do ácido araquidônico, 

principalmente com a prostaglandina E2, são importantes para a manutenção 

fisiológica do aparelho cutâneo, já que esta prostaglandina está envolvida com 

o processo homeostasico das células epidermicas e dérmicas. Portanto, esses 

compostos seriam capazes também de modular a resposta inflamatória tanto 

aguda quanto crônica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados obtidos neste estudo, pode-se sugerir as seguintes 

conclusões: 

 

 O mesocarpo da espécie Caryocar villosum (Aubl.) Pers. apresenta 

significativa quantidade de óleo fixo, cujo teor está em torno de 70%, 

portanto, poderá ser indicado para obtenção de óleo fixo. 

 

 No óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. transesterificado os 

compostos majoritários encontrados foram: hexadecanoato de metila 

(32%), octadecanoato de metila (29%) e (E)-octadecenoato de metila 

(29%). 

 

 O uso tópico do óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. desencadeia 

efeito anti-inflamatório sobre modelo crônico, comprovado no teste do 

granuloma, pois inibiu a formação de cápsula fibrosa após a implantação 

dos pellets. 

 
 O óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers., com a dose de 531 

mg/kg, por via tópica, inibiu o edema por carragenina de forma 

significativa no pico máximo do edema, sugerindo possuir princípios 

ativos que interferem nos mecanismos desencadeados pela 

carragenina, que envolvem a síntese de prostaglandinas. 

 

 O fato do tratamento tópico com o óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) 

Pers. ter antagonizado em 40% a ação da histamina no modelo de 

permeabilidade vascular, indica que esse óleo provavelmente possui 

princípios ativos que desencadeiam ação anti-inflamatória tópica na 

resposta aguda da inflamação. 
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 O óleo fixo de Caryocar villosum (Aubl.) Pers. apresentou com a dose 

(531mg/kg) e via testada (via tópica), e nas metodologias utilizadas, 

efeito antiinflamatório em ratos. Contudo, outros estudos são requeridos 

para melhor caracterização do efeito anti-inflamatório. 

 

 Os ésteres de ácidos graxos identificados no óleo fixo de Caryocar 

villosum (Aubl.) Pers., estão relacionados com a atividade anti-

inflamatória tópica detectada, pois compostos com essas características 

são capazes de modular as respostas inflamatória aguda e crônica. 
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