
1. INTRODUÇÃO 
O aprimoramento da saúde e o conhecimento técnico que vise melhorar a 

qualidade de vida estão se tornando cada vez mais complexos e onerosos. Muitos 

países vêm considerando as dificuldades para o consumo social de produtos 

farmacêuticos de alto custo e, até aqueles mais ricos, já perceberam a disparidade 

entre os altos preços dos serviços e a escassez dos benefícios gerados por tais 

sistemas (Eldin e Dunford, 2001). 

O uso de plantas medicinais no tratamento de diversos tipos de doenças é 

tradicional na cultura humana e os serviços de saúde e as instituições a eles ligados 

devem estar voltados para o aproveitamento desse conhecimento tradicional (Eldin e 

Dunford, 2001). Esta preocupação parece estar presente em nosso país, pois como 

fruto de deliberações ocorridas durante a 10ª Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em Brasília em 1996, ressaltou-se “... a incorporação no SUS, em todo o 

país, de práticas de saúde como a fitoterapia, a homeopatia e a acupuntura” 

(parágrafo 286.12), deliberando-se também sobre “... terapias alternativas e práticas 

populares (parágrafo 351.10), além do incentivo à fitoterapia e à homeopatia na 

assistência farmacêutica pública” (Saúde, 1996). 

A fitoterapia ressurge, então, como uma opção medicamentosa bem aceita 

por todos. Segundo a Organização Mundial da Saúde e Mans e colaboradores 

(2000), 80% dos habitantes de países em desenvolvimento faz uso da medicina 

tradicional para o tratamento de problemas primários, administrada na forma de 

decoctos, infusões, tinturas, extratos totais, extratos purificados ou, ainda, como 

fonte de produtos ativos quimicamente puros (Bonati, 1980; Eloff, 1998). Mesmo em 

países industrializados, uma grande porcentagem dos produtos farmacêuticos 

comercializados provém de produtos naturais (Eldin e Dunford, 2001). Assim, os 

produtos extraídos de plantas medicinais continuam a representar uma diversidade 

química única, a qual continuará a ser uma fonte importante de compostos-modelo 

para programas de investigação clínica, iniciados a partir da observação das 

espécies de plantas regionais popularmente utilizadas.  

O número de plantas no planeta Terra é estimado entre 250.000 e 500.000 

espécies (Borris, 1996). Desse total, cerca de 5% é utilizado como fonte de 

alimentos tanto para humanos quanto para animais, e outros 5% têm propósito 

medicinal (Moerman, 1996).  
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A descoberta de agentes farmacologicamente ativos de origem natural tem 

contribuído para o tratamento de doenças humanas (Shu, 1998). A utilização de 

plantas contra infecções é uma prática antiga e os resultados alcançados 

compreendem desde um alívio de sintomas até a cura completa de doenças 

(Cowan, 1999). Estima-se que 60% das drogas anti-tumorais e anti-infecciosas 

inseridas no mercado mundial ou que se encontram na fase de triagem clínica sejam 

de origem natural (Craig, 1997). 

O interesse na produção de drogas provenientes de plantas deve-se a várias 

razões, mas em especial à insatisfação com a medicina convencional, ao uso 

abusivo ou incorreto de drogas sintéticas, resultando em efeitos indesejáveis e à 

dificuldade de acesso da grande maioria da população a esse tipo de tratamento 

(Rates, 2001).  

O Brasil é o quinto país que mais consome medicamentos no mundo, porém a 

indústria farmacêutica nacional não é desenvolvida a contento e depende da 

tecnologia e recursos externos (Rates, 2001), caracterizando-se como uma indústria 

de transformação, cujo mercado é controlado por companhias estrangeiras.  

A variabilidade de regiões e climas no Brasil favorece o desenvolvimento de 

uma incomparável biodiversidade vegetal. Dentro dela, há um grande número de 

plantas usadas na medicina popular com finalidade terapêutica específica. 

A utilização de plantas como fontes de produtos eficazes na prevenção, 

tratamento e controle de doenças é devido, principalmente, à existência de 

metabólitos secundários associados aos mecanismos de sobrevivência e de defesa 

da própria planta. Neste contexto, o uso de produtos derivados de plantas 

medicinais tem sido particularmente benéfico quando aplicado a enfermidades 

relacionadas a infecções por microrganismos diversos, aos sistemas nervoso e 

cardiovascular, a distúrbios metabólicos, aos de origem imunológica e inflamatória, 

assim como no combate ao câncer (Shu, 1998). 

Esses metabólitos pertencem a várias classes de compostos quimicamente 

definidos. Atualmente, além da procura incessante por drogas que possam ser 

eficazes na eliminação de agentes infecciosos, atenção especial é dedicada àqueles 

que possam atuar como antioxidantes, ou seja, que atuam contra o estresse 

oxidativo, coadjuvante da maioria dos distúrbios acima citados. 

Durante o metabolismo celular regular, várias substâncias eletricamente 

instáveis e potencialmente reativas com moléculas biológicas são produzidas, as 
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quais são genericamente denominadas radicais livres. A oxidação nos sistemas 

biológicos ocorre devido à ação desses radicais livres no organismo, caracterizados 

pela presença de um elétron isolado, livre para se ligar a qualquer outro elétron, 

sendo extremamente reativos.  

A fonte desses radicais livres pode ser endógena, associada a reações 

metabólicas (como, por exemplo, na reação de oxidação na mitocôndria com a 

interrupção do transporte de elétrons; na fagocitose excessiva durante o processo 

de inflamação; na ativação do metabolismo do ácido araquidônico), exógena 

(devido, por exemplo, às radiações ultravioleta (UV) ou mesmo ambiental 

(pesticidas, poluição, fumaça de cigarro) (Jay e Berthon, 1998; Sousselier e Berthon, 

1998; Podda e Grundmann-Kollmann, 2001). No entanto, sob condições normais, 

sua principal fonte é o escape eletrônico das cadeias de transporte, particularmente 

nas mitocôndrias, local onde o O2 é reduzido em etapas seqüenciais para a 

produção de água (Yamamoto, 2001).  

O organismo está normalmente em equilíbrio entre produção e degradação de 

radicais livres. Quando existe um desequilíbrio entre as espécies reativas produzidas 

e a capacidade antioxidante, cria-se uma situação que se denomina estresse 

oxidativo (Chaudiere e Ferrari-Iliou, 1999; Chow, 2002). As principais conseqüências 

do estresse oxidativo em sistemas biológicos são: 

a) a peroxidação dos lipídeos da membrana celular: inicia-se com a subtração 

de íons hidrogênio do grupo metileno dos fosfolipídeos, com posterior produção de 

dienos conjugados, hidroperóxidos e formação de outras espécies reativas mais 

deletérias à célula, como os radicais alcoxil e peroxil. Com a lesão, altera-se a 

fluidez da membrana e, com isso, a sua permeabilidade; como conseqüência, 

ocorrem trocas iônicas, acarretando um influxo excessivo de cálcio, o qual ativa 

enzimas autolíticas, causando proteólise e morte celular (Revisado por Fraga Filho, 

2003; Oliveira, 2003); 

b) a oxidação de proteínas, resultante da ação dos radicais livres sobre os 

grupos tióis, causando agregação e fragmentação de aminoácidos. A cisão pelos 

radicais livres do anel desoxirribose dos ácidos nucléicos promove mutações no 

ácido desoxirribonucléico (ADN) e no ácido ribonucléico (ARN) e inibição da síntese 

protéica (Revisado por Oliveira, 2003). 
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A procura por compostos que apresentem essa atividade em plantas tem, 

portanto, aumentado muito nos últimos anos devido às suas implicações benéficas 

na saúde humana (Moure et al., 2001). 

Os agentes antimicrobianos podem manifestar suas atividades através de 

vários mecanismos, destacando-se aqueles que atuam lesando ou alterando a 

permeabilidade da parece celular, promovendo modificações estruturais em suas 

proteínas e ácidos nucléicos ou mesmo inibindo sua síntese.  

Alguns compostos isolados de plantas são substâncias com estruturas 

químicas bem diferenciadas dos antimicrobianos obtidos de bactérias e fungos. 

Esses produtos podem atuar no metabolismo intermediário ativando enzimas, 

alterando a ação de inibidores que influenciam os nutrientes do meio, interferindo 

nos processos enzimáticos em nível nuclear e ribossômico, provocando alterações 

nas membranas ou interferindo no metabolismo secundário (Cowan, 1999). 

Vários compostos isolados de plantas e vegetais, de natureza química 

diversificada, têm demonstrado algum tipo de ação farmacológica, principalmente 

aqueles que possuem, na sua estrutura, um grupamento fenólico, representados por 

taninos (Gil et al., 2000; Demirezer et al., 2001; Lin et al., 2001), cumarinas (Fabre et 

al., 2000; Kontogiorgis e Hadjipavlou-Litina, 2003), antraquinonas (Demirezer et al., 

2001; Kim et al., 2003), lectinas, óleos essenciais, saponinas e terpenóides. Na 

última década, especial atenção tem sido dada ao potencial antioxidante dos 

flavonóides (Hanasaki et al., 1994), contribuindo na redução de doenças 

cardiovasculares (Hertog et al., 1993; Burns et al., 2000), no câncer (Hertog et al., 

1992; Havsteen, 2002) e do envelhecimento precoce (Yamamoto, 2001). 

 

1.1. Compostos fenólicos 

 1.1.1. Flavonóides 

O termo flavonóide engloba um grupo de compostos polifenólicos, com 

esqueleto C6C3C6 (1) caracterizados por um anel cromano (A e C) ligado a um anel 

aromático (B) nas posições 2, 3 ou 4 (Filho et al., 1999). Na natureza, são de 

distribuição ubíqüa, ou seja, existem mais de 4000 compostos em diferentes 

categorias como flavonas, flavanonas, flavonóis, antocianidinas e isoflavonas 

(Robbers et al., 1996), os quais se diferenciam pelo número e posição de hidroxilas, 

por modificações (saturação) nos núcleos e pelo grau de metilação e glicosilação 

(Rice-Evans, 2004). Os flavonóides existem naturalmente numa grande variedade de 



 5
 

 
alimentos de origem vegetal como frutas, vegetais, sementes, flores e folhas (Hertog 

et al., 1992). A eles tem sido atribuída uma série de efeitos contra microrganismos 

com ação antibacteriana (Sato et al., 1996; Hernandez et al., 2000), antiinflamatória 

(Wang, 2000) e antiparasitária (Prytzyk et al., 2003).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

A ação de uma variedade de flavonóides foi investigada contra o vírus HIV e 

os resultados demonstraram intensa capacidade inibitória de sua replicação 

(Vlietinck et al., 1998). Outros flanovóides são portadores de efeitos inibitórios sobre 

a ação de transcriptases reversas de retrovírus e de DNA polimerases (Ono et al., 

1990). Estudos comparativos demonstram que a presença de uma dupla ligação 

entre as posições 2 e 3 do anel flavonoídico e a inserção de três grupos hidroxilas 

nas posições 5, 6 e 7 representam o fator que confere a esses compostos a 

capacidade de inibir essas transcriptases (Vlietinck et al., 1998). Outras enzimas 

como hidroxilases, oxidoredutases, DNA sintetases, RNA polimerases, fosfatases, 

oxigenases e aminoxidases podem ser inibidas por compostos deste grupo 

(Havsteen, 2002).  

Já a atividade antibacteriana de flavonóides parece estar relacionada com sua 

interferência com os canais de íons, alterando o metabolismo do microrganismo 

(Havsteen, 2002). 

  

1.1.2. Lectinas 

As lectinas representam uma classe de proteínas de origem não-imunitária 

que se ligam, de maneira não covalente, a carboidratos e têm capacidade de 

aglutinar células e/ou precipitar conjugados (Lis e Sharon, 1986; Grant et al., 2001). 

Eletricamente positivas, possuem relevante atividade inibitória na proliferação de 

(1) 
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microrganismos provavelmente pela capacidade de formar canais de íons na 

membrana do agente invasor ou por interagir com receptores presentes nas células 

do hospedeiro, competindo com proteínas microbianas fundamentais para a 

sobrevivência do microrganismo (Zhang e Lewis, 1997). 

As interações de lectinas com glicoproteínas são responsáveis por várias 

funções celulares, incluindo seleção intracelular de proteínas, controle da 

morfogênese, diferenciação celular, fertilização, ligação do microrganismo ao tecido 

alvo e interações entre células como adesão leucocitária, metástases e inibição da 

célula T-NK (células exterminadoras naturais) (Sharon e Lis, 1989; Sharon, 1996). 

GAP31 E MAP30, lectinas extraídas, respectivamente, de Gelonium 

multiflorum e Momordica charantia, também demonstraram atividade contra o vírus 

HIV. Observações in vitro sugerem que esses compostos quebram a ligação entre 

ribose e purina no RNA ribossômico; atuam, ainda, na inativação topológica do DNA 

viral, com conseqüente impedimento da DNA girase. Uma terceira ação está 

relacionada com a integração do DNA viral ao genoma do hospedeiro decorrente da 

ação da integrase, a qual parece ser inativada pelas GAP31 e MAP30 (Favero et al., 

1993; Lee-Huang et al., 1995; Bourinbaiar e Lee-Huang, 1996). 

 

1.1.3. Óleos essenciais 

Os óleos essenciais, ou óleos voláteis, ou etéreos, são líquidos oleosos 

aromáticos que evaporam quando expostos ao ar em temperatura ambiente. São 

obtidos de várias partes de vegetais, principalmente por hidrodestilação ou 

expressão. Quimicamente se constituem por uma mistura de substâncias divididas 

em dois grupos principais (derivados terpenóides e/ou derivados fenilpropanóides) 

(Robbers et al., 1996). Embora seu principal uso esteja voltado para as indústrias 

alimentícias e de perfumaria, têm sido empregados no setor farmacêutico devido as 

suas propriedades biológicas (Burt, 2004), principalmente antimicrobiana. 

Neste contexto, vêm se acumulando relatos sobre a ação dos óleos 

essenciais na degradação da parede bacteriana, alteração na membrana plasmática 

e nas proteínas de membrana, no fluxo de elétrons e na coagulação do citoplasma 

(Juven et al., 1994; Gustafson et al., 1998; Ultee et al., 2002). Essas ações podem 

estar relacionadas à hidrofobicidade desses compostos e à sua capacidade de 

ligação com íons (Sikkema et al., 1994; Gustafson et al., 1998).  
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Além dessas, os óleos essenciais são dotados de capacidade antioxidante a 

qual parece ser variável em função do tipo, composição e concentração do óleo 

(Marino et al., 2001). 

 

1.1.4. Saponinas 

Saponinas são glicosídeos amplamente distribuídos em vegetais superiores. 

Estes compostos apresentam propriedades esternutatórias e são tóxicos, produzindo 

hemólise em hemácias quando em contato com o sangue. Quimicamente podem ter 

esqueleto esteroidal (C27) ou triterpenóide (C30). O esqueleto principal forma a 

porção lipofílica da molécula, enquanto que a porção açúcar, solúvel em água, forma 

a porção hidrofílica, conferindo a característica hidrofílica/hidrofóbica que resulta em 

um composto que tem a capacidade de diminuir a tensão superficial da água e 

formando espuma quando agitadas (Robbers et al., 1996). 

O comportamento anfifílico e a capacidade de formar complexos com 

esteróides, proteínas e fosfolipídeos de membranas parecem ser responsáveis pelo 

número variado de propriedades biológicas imputado às saponinas, principalmente 

com referência a ação sobre membranas celulares. Associadas a essa ação estão, 

ainda, suas atividades hemolíticas, moluscicida, antiviral e antiinflamatória 

(Konoshima et al., 1995; Liu, 1995; Safayhi e Sailer, 1997). 

  

1.1.5. Taninos 

Os taninos são polifenóis complexos de alto peso molecular, solúveis em 

água e responsáveis pela ação adstringente de algumas frutas. São amplamente 

distribuídos no reino vegetal e classificados em taninos hidrolisáveis e taninos 

condensados, de acordo com seu tipo estrutural (Scalbert, 1991). São substâncias 

que ocorrem normalmente como mistura de polifenóis, difíceis de separação e 

cristalização (Robbers et al., 1996). 

O principal fator associado ao mecanismo de ação dos taninos relaciona-se 

às suas propriedades físico-químicas, em particular, a sua adstringência, isto é, 

capacidade de precipitar proteínas na camada superficial da mucosa, a qual pode 

induzir a formação de complexos com enzimas ou substratos, inativando-os 

(Haslam, 1996). A adstringência pode, ainda, explicar a redução da virulência de 

muitos vírus na presença de taninos. Neste particular, é relevante a ação inibitória 

sobre muitas enzimas microbianas como celulases, pectinases, xilanases, oxidases, 
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lacases ou glicosiltransferases (Scalbert, 1991). Os taninos podem interferir no 

metabolismo celular como, por exemplo, o ácido tânico, que demonstrou inibir a 

fosforilação oxidativa em mitocôndrias de músculos (Duncan et al., 1970) e fígado 

(Adachi et al., 1987). 

Vários taninos hidrolisáveis têm mostrado capacidade de impedir a adsorção 

do HIV às células do hospedeiro (Eberhardt e Young, 1996), mostrando-se 

promissores no combate a AIDS. 

 

1.2. Caryocar brasiliense Cambess, Caryocaraceae 
 

1.2.1. Posição taxonômica e distribuição geográfica 

O cerrado é um complexo de vegetações que, no Brasil, ocupa a região 

central (Brito e Brito, 1993), dotado de formações desde a campestre até as 

florestais, cujas diferenças estão relacionadas às características físicas e químicas 

do solo, geomorfologia, topografia, freqüência de queimadas ou pastoreio (Coutinho, 

1978). É considerado o segundo bioma brasileiro de maior diversidade vegetal. O 

crescimento populacional desordenado nesse tipo de vegetação tem contribuído 

para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, acarretando prejuízo às 

espécies vegetais nativas, com riscos de se chegar à extinção. A preservação das 

espécies, muitas vezes, está ligada a sua comprovada importância farmacológica e 

à presença de compostos biologicamente ativos (Vieira e Martins, 2000). 

Dentre as espécies típicas do cerrado, o Caryocar brasiliense Cambess é 

considerado a principal devido aos seus valores alimentício, medicinal, melífero, 

ornamental, oleaginoso e tanífero (Marques, 2001). 

Taxonomicamente, o Caryocar brasiliense Cambess pertence à classe 

Dicotiledonae, ordem Parietales e família Caryocaraceae, cuja distribuição cobre as 

Américas Central e do Sul, estendendo-se desde a Costa Rica até o Paraguai (de 

Araújo, 1995). Das 26 espécies da família, dezesseis pertencem ao gênero Caryocar 

L. e as restantes, ao Anthodiscus G.F.W. Meyer (de Araújo, 1995). No Brasil, podem 

ser encontradas as espécies C. nuciferum (Amazonas e Goiás), C. Glabrum 

(Amazonas e Pará), C. edule (Estados do Norte até Rio de Janeiro), C. brasiliense 

Cambess (Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, 

Piauí e Ceará), C. crenatum (Piauí e Ceará) (Lima, 1980) e C. coriaceum Wittm 

(Nordeste) (Marques, 2001). 
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Dentre elas, o C. brasiliense é conhecido, no Brasil, como pequi, piqui, 

amêndoa-de-espinho, grão-de-cavalo, pequiá, pequiá-pedra, pequirim, piquiá e suari 

(Filho, 1992). A palavra pequi tem origem indígena e, em tupi, significa casca 

espinhosa (py = pele, qui = espinho) caracterizando a presença de numerosos 

espinhos revestindo o endocarpo (Magalhães et al., 1988). 

O pequizeiro, nome dado à planta, geralmente, cresce como uma árvore 

frondosa, podendo ultrapassar dez metros de altura, e está ilustrado na Figura 1. 

Seu tronco é tortuoso, áspero e sulcado, apresentando casca espessa e cor 

acinzentada. Os ramos são grossos e as folhas trifolioladas, cujos folíolos 

apresentam margem crenada com face superior rugosa e aveludada. As 

inflorescências ocorrem em racemos terminais, com botões globosos rosados no 

ápice das sépalas; as flores são hermafroditas e actinomorfas, com pétalas alvas ou 

amareladas, possuem numerosos estames maiores que as pétalas. 

O fruto do pequizeiro é uma drupa constituída de epicarpo, mesocarpos 

externo e interno e de endocarpo. O epicarpo é verde-claro, levemente amarelado 

quando maduro (Gavilanes e Brandão, 1992). O mesocarpo interno, polpa 

comestível do fruto, é oleaginoso e aromático (Barradas, 1973), geralmente amarelo-

alaranjado, podendo apresentar variações de sabor e de coloração, desde o 

alaranjado, rósea, amarela e branca (Vilela, 1998). O endocarpo é caracterizado 

pela presença de numerosos espinhos que protegem a amêndoa e o fruto pode 

apresentar, em seu interior, de 1 a 6 putâmens (Vilela, 1998). 

 

1.2.2. Importância e constituintes nutricionais 

O C. brasiliense possui elevado valor econômico devido à madeira, frutos e 

sementes (de Araújo, 1995). Sua madeira, por ser muito resistente ao 

esmagamento, confere-lhe alta durabilidade, com aplicação na fabricação de 

estacas, pilares, mourões e pilões (Marques, 2002). A casca e as folhas contêm 

elevado teor de taninos, constituindo-se em matéria-prima na fabricação de tintas 

(Barradas, 1973), de especial utilização no tingimento artesanal do algodão, lã, 

palha e couro, além de tinta de escrever (Marques, 2001). A polpa comestível 

(mesocarpo interno) tem sido usada para conferir sabor e tonalidade peculiares à 

cachaça (Gavilanes e Brandão, 1992). Já a raiz, tida como tóxica, é usada moída, 

dentro de lagoas, na pesca (Marques, 2001). 
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FIGURA 1. Caryocar brasiliense Cambess. Árvore frondosa do cerrado brasileiro, de tronco
tortuoso e áspero, folhas trifolioladas, cujo fruto, pequi, é uma drupa constituída de epicarpo
(Ep), mesocarpos interno (Mi) e externo (Me), sendo este último a parte comestível, de cor
geralmente amarelo-alaranjada, oleaginosa e aromática, com número variável de putâmens*. O
endocarpo (Ed) caracteriza-se pela presença de numerosos espinhos e abriga a amêndoa (A). 

Mi A 

EdMe 

EEpp  

*
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Embora o pequizeiro seja protegido por lei, a falta de proteção às florestas, 

particularmente com respeito à derrubadas e queimadas, vem contribuindo para a 

diminuição do número de exemplares (Marques, 2001). 

Além das qualidades diversas referidas, o pequizeiro é, ainda, uma árvore 

ornamental devido ao seu porte e à beleza de suas flores, que atraem diversos tipos 

de voadores, particularmente as abelhas (Marques, 2001; Marques et al., 2002),  

Do ponto de vista nutricional, o pequi possui cerca de vinte vezes maior teor 

de vitamina A do que a cenoura e a pupunha e duas vezes ao do dendê. Seu 

conteúdo em caroteno é igual a 1,2mg/g (ou 200.000 U.I.) de vitamina A, sendo que 

a quantidade recomendada na dieta diária é de 4.500 U.I. (Vilela, 1998). Os teores 

vitamínicos do óleo da polpa e da amêndoa são considerados semelhante àquele 

apresentado pelo óleo de fígado de bacalhau, sendo popularmente usado no 

tratamento de doenças broncopulmonares, como agente cicatrizante em ferimentos, 

contusões, descamações e inchaços (Magalhães et al., 1988). 

Vilela (1998), investigou o valor nutricional dos frutos, e afirmou que, em 

teores de lipídeos, o pequi é semelhante ao abacate, ao açaí e ao buriti. Em relação 

à proteínas, possui taxas maiores que as observadas em outras espécies, sendo 

comparada ao teor protéico do abacate, bananas ouro e prata, jaca e pupunha. 

Quanto ao teor de glicídeos da polpa do pequi, este se assemelha àqueles 

encontrados no abacate e na melancia (Vilela, 1998). 

Um dos subprodutos do pequi é o óleo retirado da polpa comestível dos 

putâmens e das amêndoas, constituído, em sua maior parte, por ácido oléico e ácido 

palmítico (Facioli e Gonçalves, 1998). Na indústria cosmética, este óleo é utilizado 

na fabricação de cremes e sabonetes para a pele pelo seu conteúdo distinto em 

ácido oléico, um componente natural da emulsão epicutânea e β−caroteno (pró-

vitamina A), os quais absorvem radiação ultravioleta e estão associados à ação anti-

radicais livres (Marques, 2001). Constitui-se, também, de um produto de relevada 

importância na culinária como substituto de outros óleos, sendo de excelente 

qualidade por ter elevado teor em ácidos graxos insaturados (Vilela, 1998). 

 

1.2.3. Utilização na medicina tradicional e atividades biológicas 

O óleo de pequi (Vilela, 1998), assim como suas flores, folhas e o óleo das 

sementes (Granja e Barros, 1982) são utilizados na medicina caseira contra 
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resfriados, bronquites, edemas e como regulador menstrual (Marques et al., 2002). 

As folhas têm aplicação popular, na forma de infusão, para o tratamento de doenças 

hepáticas (Bezerra et al., 2002). Bezerra e colaboradores (2002), ao investigarem a 

atividade moluscicida de plantas medicinais do cerrado, demonstraram que extratos 

brutos etanólicos preparados das cascas e das folhas do C. brasiliensis possuem 

atividade tóxica contra Biomphalaria glabrata, hospedeiro intermediário do 

Schistosoma mansoni, agente causador da esquistossomose.  

O efeito tóxico de Caryocar brasiliense Cambess sobre Botrytis cineria, 

Colletotrichum truncatum e Fusarium oxysporum, fungos parasitas de plantas, foi 

investigado usando-se extratos etanólicos das folhas e dos botões florais, além de 

extratos metanólicos preparados das folhas, dos botões florais, dos mesocarpos 

externo e interno. Entretanto, nenhum deles apresentou efeito tóxico sobre os 

fungos testados. Pelo contrário, observou-se estimulação de seu crescimento. Por 

exemplo, os extratos etanólicos das folhas e do botão floral, na concentração de 

100mg/l, apresentaram porcentagem de germinação de 85,7% e 78,1%, 

respectivamente, para o Botrytis cineria, elevando-se para 91,6% e 82% na 

concentração de 500mg/l, quando comparados ao controle (57,1 e 69,2%) (Marques, 

2002). 

Da mesma forma, na busca de atividade biológica de extratos de Caryocar 

brasiliense sobre o desenvolvimento de Paracoccidioides brasiliensis, Histoplasma 

capsulatum e Cryptococcus neoformans, todos patogênicos ao homem, observou-se 

inibição de seu desenvolvimento, porém somente em concentrações bastante 

elevadas (0,5 e 1g/ml, respectivamente) (Passos et al., 2001). 

Magalhães e colaboradores (1988) investigaram várias atividades, dentre elas 

a hemolítica, contra o vírus da estomatite vesicular, poliovírus tipo 1 selvagem e o 

vírus da encefalomielite eqüina do leste, além do efeito sobre cepas de 

Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella sp., Bacilus subtilis, 

Salmonella cholera-suis, Serratia marcescens e Proteus mirabilis, de extratos de 

folhas jovens e adultas de C. brasiliense. Enquanto os resultados demonstraram 

pequena ação hemolítica, nenhuma atividade antibacteriana ou antiviral foi 

demonstrada (Magalhães et al., 1988). 

O potencial alelopático dos extratos metanólicos brutos de folhas e da raiz do 

pequizeiro foi investigado por Moreira e colaboradores (2002) em ensaios de 

germinação, desenvolvimento da raiz e da parte aérea e respiração, no 
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desenvolvimento de Panicum maximum e Amaranthus sp. Foi demonstrado que 

ambos extratos influenciaram significativamente tanto o desenvolvimento fisiológico 

de Panicum maximum, alterando o crescimento da raiz e da parte aérea em relação 

aos controles, como no processo germinativo de Amaranthus sp. (Moreira et al., 

2002). 

O efeito de friedelina, friedelanol, ácido oleanólico, β-sitosterol, estigmansterol 

e β-amirina, todos isolados do Caryocar brasilense, sobre camundongos portadores 

do sarcoma 180 na forma sólida foi investigado e, desses, somente o ácido 

oleanólico demonstrou efeito inibidor (entre 15 a 67%) sobre o desenvolvimento do 

tumor (Oliveira et al., 1970). 

Santiago (1998) isolou e caracterizou proteínas do extrato de diferentes 

partes do fruto (epicarpo, mesocarpo e endocarpo) e das sementes de C. 

brasiliensis. Desses, somente o extrato do endocarpo apresentou atividade lítica 

sobre hemácias e interferiu na viabilidade de macrófagos peritoniais e de células E-

9, linhagem celular de hibridoma murino. 

O mesmo extrato promoveu diminuição da viabilidade de formas taquizoítas 

de Toxoplasma gondii. Análise pormenorizada do citoesqueleto do protozoário 

demonstrou alterações na morfologia interna e externa, com assimetria do conjunto 

de microtúbulos, além da extrusão e alteração estrutural do conóide (Santiago, 

1998). 

Extratos brutos das folhas, da casca e do mesocarpo de C. brasiliense 

também foram avaliados contra a proliferação de Leishmania amazonensis em 

modelos animais. O grupo de camundongos tratados com o extrato do mesocarpo 

desenvolveu lesões semelhantes aos do grupo controle, porém com quatro semanas 

de atraso. Para os outros extratos, apesar de não adiarem o desenvolvimento das 

lesões, essas se mantiveram menores quando comparadas ao tamanho daquelas 

desenvolvidas no grupo controle (Cardoso, 2001).  

Diante desses registros interessantes sobre os efeitos e atividades de 

extratos ou mesmo de compostos isolados de C. brasiliense, estudar algumas das 

propriedades biológicas do pequizeiro tornou-se uma meta e um desafio. Entretanto, 

foi dada atenção inicial para a investigação de seu potencial antioxidante, baseando-

se no fato de que muitos dos compostos com reconhecida atividade antioxidante 

estão presentes nesta planta e que, até o presente momento, nenhum estudo com 

esta abordagem foi encontrado.  
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Num segundo momento, explorou-se suas propriedades antimicrobianas, pois 

a crescente resistência microbiana a medicamentos, os efeitos adversos e tóxicos 

decorrentes de seu uso, os custos para sua aquisição e administração, a longa 

duração no tratamento, patogenicidade e virulência dos microrganismos e estados 

de imunossupressão, constituem fatores que revelam a necessidade de se estudar 

novos medicamentos que permitam controlar, prevenir ou promover a cura e 

erradicação de infecções causadas por microrganismos patogênicos. 

Neste contexto, microrganismos de diferentes grupos foram escolhidos para 

estudo nesta dissertação por pertencerem a uma lista de agentes patogênicos que 

acometem a população de forma geral e, particularmente, indivíduos 

imunocomprometidos, levando ao aparecimento de infecções de intensidade 

variada, localizadas ou sistêmicas, comprometendo a qualidade e a funcionabilidade 

de órgãos vitais. Além disso, alguns desses microrganismos são os principais 

promotores de infecções hospitalares, amplamente disseminadas, 

independentemente da localização ou da dimensão da instituição de saúde ou 

hospital. 

De fato, estudos recentes revelaram que 25% das infecções hospitalares 

registradas nos EUA foram causadas por Staphylococcus aureus e 17%, por 

Escherichia coli. Outro dado surpreendente e, ao mesmo tempo, preocupante mostra 

que, no período de janeiro/1997 a dezembro/2000, o número de isolados de S. 

aureus resistentes à meticilina aumentou de 22,4 para 34,4%. Enterococcus faecium 

e Enterococcus faecalis representam o quarto grupo de bactérias que mais causa 

infecção hospitalar na América do Norte, sendo que o número de infecções por E. 

faecalis é 3-5 vezes maior que a provocada pelo E. faecium.  

Enquanto registros semelhantes são escassos ou mesmo ausentes no Brasil, 

por outro lado há as leishmanioses, causadas por protozoários do gênero 

Leishmania, compreendendo um grupo heterogêneo de doenças distribuídas no 

mundo inteiro, sendo endêmicas em várias regiões, principalmente em países em 

desenvolvimento como o Brasil. Sua sintomatologia clínica é variável e depende da 

espécie envolvida na doença, porém, na maioria dos casos, é grave podendo evoluir 

à fatalidade.  

O tratamento de qualquer tipo de leishmaniose é prolongado, oneroso, de 

difícil administração e, muitas vezes, tóxico ao paciente. Além disso, a leishmaniose 

está deixando de ser uma doença rural e se tornando cada vez mais urbana devido 
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às transformações ambientais (como devastação da flora e da fauna) associadas a 

movimentos migratórios, processos descontrolados de urbanização, alcançando 

níveis preocupantes para a saúde pública, como recentemente relatado (Brandão, 

2004). 

Embora a necessidade de melhorias na política de saúde pública seja notória, 

o Ministério da Saúde tem dado sua contribuição no combate a esta enfermidade, 

oferecendo não só o tratamento de primeira escolha a base de antimoniais 

pentavalentes (Glucantime), como também a Anfotericina B Liposomal àqueles 

pacientes refratários ao tratamento clássico e/ou portadores de disfunção renal. 

Por ser uma doença de baixa incidência nos chamados países do primeiro 

mundo, os laboratórios farmacêuticos não têm interesse em fazer investimentos em 

pesquisa. Portanto, o desenvolvimento de novas drogas a partir de plantas 

popularmente usadas como medicamento pela população brasileira para o 

tratamento de doenças, particularmente daquelas de natureza infecciosa, deve e 

merece ser amplamente explorado. 

Tradicionalmente se assume que plantas medicinais são vegetais 

empregados com fins terapêuticos, em função de que ao menos uma de suas partes 

possui propriedades medicamentosas. Entretanto, ainda que muitas dessas plantas 

são apenas medicinais, muitas outras não o são, apresentando também aplicações 

alimentares, cosméticas e condimentares. Podem, ainda, em função de seus 

diversos componentes químicos, ser utilizadas como matérias-primas por uma 

infinidade de indústrias, como de perfumes, de produtos fitossanitários, de 

pigmentos, adesivos, etc. 

O pequizeiro constitui um exemplo ímpar dessa diversidade biológica, com 

multivariada aplicação e, com certeza, somente alguns dos seus efeitos 

farmacológicos e biológicos têm sido cientificamente explorados e relatados. 

A presença de determinados grupos de compostos no C. brasiliense e os 

poucos estudos científicos divulgados sobre sua participação no controle de 

infecções e sobre suas propriedades medicinais sugerem que o “rei do cerrado” 

pode se tornar um importante fitoterápico.  
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2. OBJETIVOS 
 
  2.1. GERAL 
 

Investigar ações biológicas in vitro de extratos hidroetanólicos das folhas e do 

mesocarpo interno de C. brasiliense Cambess, Caryocaraceae. 

 

  2.2. ESPECÍFICOS 
 

2.2.1. Investigar o potencial antioxidante de extratos hidroetanólicos das folhas e do 

mesocarpo interno de C. brasiliense usando os métodos de inibição de 

formação de metahemoglobina induzida pelo cloridrato de fenil-hidrazina, 

redução do radical DPPH•, redução do complexo fosfomolibdênio e redução 

do Fe3+; 

 

2.2.2. Investigar atividades antibacterianas de extratos hidroetanólicos das folhas e 

do mesocarpo interno de C. brasiliense contra Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, usando 

os métodos de difusão em ágar e da concentração inibitória mínima; 

 

2.2.3. Investigar a influência de extratos hidroetanólicos das folhas de C. brasiliense 

no desenvolvimento de Candida albicans, Cryptococcus neoformans e 

Paracoccidiodes brasiliensis, utilizando quantificação de conídeos e 

espectrofotometria; 

 

2.2.4. Investigar o efeito biológico de extratos hidroetanólicos das folhas de C. 

brasiliense sobre o desenvolvimento in vitro de formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1. Equipamentos, reagentes e soluções 

 

3.1.1. Equipamentos 

 No preparo das soluções foi utilizada balança analítica Belmark 210-A. O 

pH das soluções foi ajustado em pHmetro Mettler MP220. O armazenamento das 

soluções foi feito à temperatura de 4-8°C. As amostras sangüíneas e de Leishmania 

foram centrifugadas em equipamento Sigma 4K15. A determinação da absorvância 

nos ensaios para determinação de capacidade antioxidante foi efetuada em 

espectrofotômetro Shimadzu UV 1601 e, na atividade antifúngica, em aparelho 

Organon Teknika Reader 230S Version 1.23. Os extratos das folhas e do mesocarpo 

interno de C. brasiliense foram liofilizados em aparelho Labconco. 

 

3.1.2. Reagentes 

 Os sais e reagentes utilizados neste trabalho são de origem Sigma ou 

Merck. Os meios de cultura utilizados para avaliação da atividade antifúngica são 

procedentes da Biobrás S.A. Na atividade antibacteriana, foram utilizados meios 

líquidos, semi-sólidos e sólidos da Oxoid. 

 

3.1.3. Soluções 

 As soluções utilizadas neste trabalho e descritas a seguir foram preparadas 

com água obtida pelo sistema Puritech/Permution e tiveram seu pH ajustado com 

NaOH 1N quando necessário. 

 Reativo de Drabkin (Dacie e Lewis, 1995): ferricianeto de potássio (0,2g), 

cianeto de potássio (0,05g), fosfato de potássio dihidrogênio (0,14g), Triton-X (1ml) e 

água destilada (1l), pH 7,4 à temperatura ambiente. 

 Solução de ácido acético 12% (v/v): CH3CO2H (1,2ml) em água (8,8ml). 

 Solução de ácido tricloroacético 10% (p/v): ácido tricloroacético (10g) em 

água (100ml). 

 Solução de cianeto de sódio 10% (p/v): NaCN (1g) em água (10ml).  

 Solução de cianeto de sódio neutralizado: solução de ácido acético 12% 

adicionado de solução de cianeto de sódio 10% na proporção de 1:1 (v/v). 
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 Solução de cloreto férrico 0,1% (p/v): Cloreto férrico (0,01g) em água (10ml) 

preparado imediatamente antes do uso. 

 Solução de eosina 1% (p/v): eosina Y (0,1g) em água destilada (10ml). 

Solução de fenil-hidrazina: solução de cloridrato de fenil-hidrazina, na 

concentração de 1mM, foi preparada em PBS imediatamente antes do uso, após 

descongelar o reagente, mantido em temperatura inferior a 0ºC. 

Solução de ferricianeto de potássio 1% (p/v): K3[Fe(CN)6] (1g) em água 

(100ml). 

Solução de ferricianeto de potássio 20% (p/v): K3[Fe(CN)6] (2g) em água 

(10ml). 

 Solução de Karnovsky modificado: solução de paraformaldeído 4% (p/v) e de 

glutaraldeído 2,5% (v/v) em água destilada e tampão cacodilato de sódio 0,1M pH 

7,2, em água mantido à -20°C e descongelado imediatamente antes do uso. 

 Solução de nigrosina 10% (p/v): nigrosina (1g) em água destilada (10ml). 

Solução reagente para ensaio da redução do complexo fosfomolidbênio: ácido 

sulfúrico (0,6M), fosfato de sódio (28mM) e molibdato de amônio (4mM) em água. 

 Solução reagente para ensaio da redução do radical DPPH•: 0,3mM em 

etanol. 

 Solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH 6,6: NaH2PO4⋅2H2O 

(11,7g/500ml p/v), Na2HPO4 (150mmol) e NaCl (123mM) em água, 4-8°C. 

 Solução salina tamponada com fosfato (PBS) pH 7,4: NaH2PO4⋅2H2O 

(123mM), Na2HPO4 (27mM) e NaCl (123mM) em água. 

 Solução salina tamponada com fosfato suplementada com glucose pH 7,6: 

PBS acrescido de glucose (200mg/dl), 4-8°C. 

 Tampão cacodilato de sódio 0,1M, pH 7,2: ácido cacodílico em água, mantido 

à -20°C e descongelado imediatamente antes do uso. 

 Tampão fosfato M/15 pH 6,6: K2HPO4 (67mM) e KH2PO4 (67mM) em água, 4-

8°C. 

 Tampão fosfato M/60: diluição 1:4 (v/v) do tampão fosfato M/15, preparado 

imediatamente antes do uso. 

  
3.2. Material botânico 

Foram utilizados folhas e mesocarpo interno de Caryocar brasiliense 

Cambess, Caryocaraceae, coletados no estado de Minas Gerais. As folhas foram 
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coletadas no mês de junho em uma área situada a 20km de Montes Claros, cidade 

situada a 500km de Belo Horizonte (MG), enquanto o mesocarpo interno (polpa 

comestível) foi adquirido congelado no comércio local, produzido pela empresa 

Grande Sertão, Montes Claros (MG). A identificação botânica foi realizada pelo Prof. 

Olavo A. Guimarães, do Departamento de Botânica da UFPR e um exemplar 

contendo partes do vegetal (ramos, folhas e flores) encontra-se depositado sob 

número 46279 no Herbário da Universidade Federal do Paraná. 

 

3.3. Extratos 

As folhas (847g), previamente deixadas à temperatura ambiente por cinco 

dias e submetidas à secagem final à temperatura de 37°C por seis horas, foram 

trituradas e percoladas em 1650ml de etanol a 25% (v/v) por três dias. Esse 

processo foi repetido por três vezes consecutivas. O mesocarpo (43,06g), 

descongelado à temperatura ambiente, foi submetido ao mesmo processo de 

percolação, porém com 60ml de etanol a 25% (v/v).  

Os extratos resultantes de todas as extrações foram reunidos e levados à 

secura por meio de evaporação em rotaevaporador Fisaton, a ± 60°C, 45rpm, 

seguida de liofilização. Os extratos liofilizados e devidamente homogeneizados 

foram, então, pesados e armazenados, ao abrigo da luz, sob baixa temperatura (4-

8°C). Soluções a 10% (p/v) dos extratos em PBS foram preparadas, esterilizadas por 

meio de filtros com porosidade de 0,22µm (Millipore), aliquotadas, congeladas e 

mantidas a -20°C até o momento do uso. Testes de esterilidade desses extratos 

foram realizados usando-se o sistema Hemoprov I – pediátrico (Newprov®), 

processados segundo as instruções do fabricante, cuja metodologia está de acordo 

com a recomendada pela Farmacopéia Brasileira, 4ª edição (1988).  

A solubilidade dos extratos preparados das folhas de C. brasiliense foi testada 

em PBS, em solução de PBS:etanol (9:1) e em solução de PBS:DMSO (9:1). Os 

extratos do mesocarpo interno foram preparados a 10% (p/v) em PBS. 

 

3.4. Abordagem fitoquímica 

A abordagem fitoquímica clássica realizada para o pó liofilizado das folhas e 

para o mesocarpo interno do C. brasiliense baseou-se nos ensaios descritos por 

Matos (Matos, 1988) e envolveu: 
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3.4.1. Pesquisa de alcalóides 

Cerca de 2g do material vegetal foi levado à fervura com solução de ácido 

sulfúrico (20ml) a 1% (v/v). O filtrado foi resfriado à temperatura ambiente e utilizado 

nas reações de caracterização de alcalóides com os reagentes de Dragendorff, 

Mayer, Bertrand, Bouchardat/Wagner, Sonnenschein e Hager. A positividade das 

reações foi caracterizada pela formação de precipitado característico. 

 

3.4.2. Pesquisa de flavonóides 

 Cerca de 2g do material vegetal foi levado à fervura (2 min) em solução de 

etanol 70% (10 ml -v/v). Após filtração, investigou-se a presença de flavonóides pela 

reação de Shinoda. Ao extrato alcoólico, foram adicionados fragmentos de magnésio 

metálico e, vagarosamente pelas paredes do tubo de ensaio, foi vertido HCl 

concentrado (2ml). A positividade da reação (formação de cianidina) foi evidenciada 

pelo aparecimento de coloração vermelha no tubo reator. 

 

3.4.3. Pesquisa de glicosídeos antraquinônicos 

Cerca de 0,1g do material vegetal foi levado à fervura (2 min) em solução a 

25% de etanol (8 ml - v/v) (2 min) e filtrado em papel de filtro qualitativo. O filtrado foi 

acidificado (pH 4,0) com solução de ácido sulfúrico a 5% (v/v), aquecido e levemente 

resfriado. Para a extração, adicionou-se clorofórmio (5ml) e agitou-se 

cautelosamente. A camada orgânica foi transferida para um tubo de ensaio, à qual 

adicionou-se igual volume de amônia diluída a 10% (v/v) em água. Após forte 

agitação, a mistura foi deixada em repouso e a presença de glicosídeos 

antraquinônicos confirmada pela formação de cromóforo avermelhado na camada 

aquosa. 

 

3.4.4. Pesquisa de glicosídeos cardiotônicos 

Cerca de 2g do material vegetal foi levado à fervura (2 min) em solução de 

etanol a 70% (10 ml -v/v). Ao extrato alcoólico, foi adicionado água destilada (2ml) e 

acetato de chumbo a 10% (v/v) (0,2ml) para precipitação de proteínas e taninos. 

Após forte agitação e breve repouso, a amostra foi filtrada em papel de filtro 

qualitativo e, ao filtrado, adicionou-se clorofórmio (8ml). A camada clorofórmica foi 

distribuída em duas cápsulas de porcelana e levada à secura em banho-maria. A 

presença de glicosídeos cardiotônicos foi detectada por meio das seguintes reações: 
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• Reação de Keller:Kiliani: adicionou-se gotas do reativo de Keller (ácido 

acético glacial/solução de cloreto férrico a 5%) e, após 

homogeneização, a mistura foi vertida lentamente para um tubo de 

ensaio contendo 2ml de reativo de Kiliani (ácido sulfúrico concentrado). 

A positividade da reação é evidenciada pela formação de anel 

castanho avermelhado na zona de contato entre as fases. 

• Reação de Pesez: adicionou-se gotas de ácido fosfórico concentrado 

sobre o extrato seco e a mistura homogeneizada, foi observada sob luz 

ultravioleta. A formação de precipitado amarelo-esverdeado 

fluorescente demonstra a presença de glicosídeos cardiotônicos. 

 

3.4.5. Pesquisa de óleos essenciais 

 A pesquisa de óleos essenciais foi realizada segundo Matos (1988). 

 

3.4.6. Pesquisa de saponinas 

Cerca de 2g do material vegetal, em água deionizada (10ml), foi submetido à 

agitação vigorosa por 15s e, em seguida, deixado em repouso à temperatura 

ambiente. Observou-se a positividade da reação através da formação de espuma 

persistente por, pelo menos, 15 min. 

 

3.4.7. Pesquisa de taninos 

 Cerca de 2g do material vegetal em pó foram levados à fervura em água 

destilada (25ml) por 2min. O filtrado foi distribuído em cinco tubos sendo adicionados 

de (1) gota de solução de gelatina 2% (v/v), (2) gotas de solução 5% de cloridrato de 

quinina, (3) gotas de solução 10% (v/v) de Pb(AcO)2, (4) gotas de solução 4% de 

Cu(AcO)2 e (5) gotas de solução 10% de FeCl3. A positividade dessas reações foi 

evidenciada pela presença de turvação e/ou precipitação e, na reação com FeCl3 

pela precipitação azul para taninos hidrolisáveis, ou verde, para taninos 

condensados. 

 

3.4.8. Pesquisa preliminar de compostos com potencial antioxidante 

Extratos a 10% (p/v) das folhas e do mesocarpo interno do C. brasiliense, 

juntamente com a rutina (padrão) foram submetidos à cromatografia em camada 

delgada (CCD) usando-se, como fase móvel, clorofórmio:metanol (9:1). Em seguida, 
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as placas foram reveladas com solução a 0,2% (p/v) de DPPH em etanol. A 

visualização de manchas amarelas indica a presença de tais compostos. 

 

3.5.Ensaios para determinação da capacidade antioxidante 

A capacidade antioxidante de extratos das folhas e do mesocarpo interno de 

C. brasiliense foi verificada por meio de quatro métodos: inibição de formação de 

metahemoglobina induzida pelo cloridrato de fenil-hidrazina, redução do radical livre 

DPPH, redução do complexo fosfomolibdênio e redução do Fe3+ . 

 

3.5.1. Inibição de formação de metahemoglobina induzida pelo cloridrato de fenil-

hidrazina em eritrócitos humanos (Evelyn e Malloy, 1938) modificado por 

Beulter (Beutler et al., 1995): 

Para a determinação da capacidade antioxidante pela inibição de formação de 

metahemoglobina induzida pelo cloridrato de fenil-hidrazina, foram realizados dois 

testes preliminares: dosagem de hemoglobina e determinação dos fatores FA, FB e 

FD, cujos valores foram utilizados para a calibração do aparelho. O valor de FB foi, 

ainda, utilizado para a determinação da concentração de metahemoglobina.  

 

3.5.1.1. Determinação da concentração de hemoglobina 

A concentração de hemoglobina foi determinada adicionando-se 200µl de 

hemolisado (200µl de suspensão de eritrócitos em 2ml de água destilada) em reativo 

de Drabkin (10ml) (Dacie e Lewis, 1995). Foi utilizado como padrão, amostras de 

sangue com concentração de hemoglobina conhecida, na diluição de 1:251. Foram 

determinadas as absorvâncias em 540nm contra branco constituído de reativo de 

Drabkin. A concentração da hemoglobina foi determinada utilizando-se a seguinte 

fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          [ P ] x  DOT 
Hb [g/dl] =  
                DOP 

onde 
[ P ] = concentração de hemoglobina do
padrão 
DOT = absorvância da amostra 
DOP = absorvância do padrão 
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3.5.1.2. Determinação dos fatores FA, FB e FD (Beutler et al., 1995): 

A determinação desses fatores foi realizada para a calibração do aparelho e a 

do fator B, em especial, para ser utilizado na determinação da metahemoglobina. 

Amostras de sangue periférico humano foram doadas por voluntários sem 

manifestação, sinal ou sintoma de enfermidades. Os voluntários, cientes do trabalho, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo A), aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital de Clínicas da UFPR 

(Anexo B). 

Alíquotas de 50µl de sangue total coletadas em EDTA-K3 foram diluídas em 

5ml tampão fosfato M/60 e adicionados de 25µl de ferricianeto de potássio 20%. 

Após homogeneização e incubação por 5 mim à temperatura ambiente, a densidade 

óptica foi obtida em 630nm (DOA). A essas amostras foram adicionados 25µl de 

cianeto neutralizado com homogeneização e incubação por 5 min à temperatura 

ambiente, obtendo-se nova leitura em 630nm (DOB). O branco utilizado para essas 

leituras foi água. Alíquotas de 1ml das soluções anteriores transferidas para tubos 

contendo 4ml de tampão fosfato M/15 foram adicionadas de 25µl de ferricianeto de 

potássio 20% e 25µl de cianeto de sódio 10% com posterior homogeneização e 

incubação por 5mim à temperatura ambiente, obtendo-se leitura em 540nm (DOD). 

Como branco, utilizou-se uma solução contendo 10 ml de tampão fosfato M/15, 50µl 

de ferricianeto de potássio 20% e 50µl de cianeto de sódio 10%. Os resultados 

foram obtidos utilizando-se as fórmulas abaixo, sendo que cada fator corresponde à 

média aritmética de quatro determinações independentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

onde 
DOA: 1ª leitura em 630nm 
DOB: 2ª leitura em 630nm 
DOD: leitura em 540nm 
Hb (g%): Concentração de hemoglobina 
normal encontrada em amostras de sangue. 

 
           DOD x 100 
FB =                 
           DOA - DOB 

 
          Hb (g%) 
FD = 
 DOD 

   Hb (g%) 
FA = 
           DOA -DOB 
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3.5.1.3. Obtenção das amostras 

Amostras de sangue (20ml) coletadas por punção venosa e anticoaguladas 

com EDTA-K3 foram centrifugadas a 800g por 25 min, à temperatura ambiente. O 

plasma e a camada leucocitária foram retirados e o restante submetido a duas 

lavagens com PBS (800g por 5 min). Os eritócitos foram, então, ressuspensos em 

PBS, sendo seu volume globular ajustado para 35% pelo método do 

microhematócrito (Dacie e Lewis, 1995). 

 

3.5.1.4. Determinação de metahemoglobina  

Alíquotas de 1ml da suspensão de eritrócitos com volume globular 35% 

distribuídas em uma série de 12 tubos de hemólise foram tratadas como a seguir: 

sem tratamento (1 e 3), vitamina C, 20mM (2 e 4), extrato das folhas ou do 

mesocarpo interno do C. brasiliense, nas concentrações de 0,01, 0,1, 1 e 10mg/ml 

(tubos 5 ao 12). Os tubos foram homogeneizados por 1h à temperatura ambiente em 

aparelho Phoenix Hs. Em seguida, os tubos 3, 4, 9 ao 12 receberam solução de 

cloridrato de fenil-hidrazina (1mM), foram aerados com auxílio de pipeta Pasteur e 

incubados por 20 min à temperatura ambiente (Ferrali et al., 1997; Claro, 2002). 

Foram adicionados a 5ml de tampão fosfato M/60, 50 µl de suspensão de 

eritrócitos, tratadas ou não com fenil-hidrazina. Os tubos foram homogeneizados e 

incubados por 5 min à temperatura ambiente. A presença de metahemoglobina foi 

detectada após leitura em 630nm, utilizando-se água como branco (A). Cada 

amostra recebeu, em seguida, 25µl de cianeto neutralizado e foi homogeneizada. 

Após 5 min de incubação à temperatura ambiente, foi efetuada nova leitura em 

630nm, utilizando-se água como branco (B). Alíquotas de 1ml de cada amostra 

foram, então, transferidas para tubos contendo 4ml de tampão fosfato M/15. A essas 

amostras, foram adicionados 25µl de ferricianeto de potássio 20% e 25µl de cianeto 

de sódio 10%. Após homogeneização, as amostras foram incubadas por 5 min à 

temperatura ambiente e sua absorvância obtida em 540nm (D). Nessa leitura, foi 

utilizado como branco uma mistura de 50µl de ferricianeto de potássio a 20% e 50µl 

de cianeto de sódio a 10% em 10ml de tampão M/15. A concentração de 

metahemoglobina foi determinada utilizando-se a fórmula: 
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3.5.2. Redução do radical livre DPPH• (Choi et al., 2002; Koleva et al., 2002): 

Concentrações de 10-4 a 10mg/ml de extrato das folhas e do mesocarpo 

interno de C. brasiliense preparadas em etanol (p/v – 2,5ml) foram tratadas com 

solução de DPPH• 0,3mM em etanol (1ml). Após incubação por 30min à temperatura 

ambiente foi determinada a absorvância em 518nm, utilizando-se um branco 

específico para cada amostra (2,5ml de extrato nas respectivas concentrações e 1ml 

de etanol). Utilizou-se, ainda, como controle, um tubo contendo 1ml de solução de 

DPPH• 0,3mM em etanol acrescida de 2,5ml de etanol. A porcentagem de DPPH• 

consumido para cada concentração de extrato foi obtida segundo a fórmula abaixo: 

 

 

 

 

A partir das porcentagens de DPPH• consumido determinou-se a EC50, ou 

seja, a concentração de extrato capaz de reduzir em 50% a concentração inicial de 

DPPH•. Ácido ascórbico e rutina, nas concentrações de 10-4 a 10mg/ml, foram 

processados nas mesmas condições experimentais e utilizados como padrões. 

  

3.5.3. Redução do complexo fosfomolibdênio (Prieto et al., 1999): 

Concentrações de 10-4 a 5mg/ml de extrato das folhas e do mesocarpo interno 

de C. brasiliense preparadas em etanol (p/v – 0,3ml) foram adicionados a 3ml de 

solução reagente do complexo fosfomolibdênio, com posterior incubação por 95min 

a 95°C. Após resfriamento, procedeu-se a leitura em 695nm, utilizando-se água 

como branco. Ácido ascórbico e rutina, ambos na concentração de 200µg/ml, foram 

processados em condições similares e utilizados como padrões. Os resultados 

 
             A - B 
MetaHb% =               x FB 
      D 

onde 
A: 1ª leitura em 630nm 
B: 2ª leitura em 630nm 
FB: Fator obtido de acordo com o
item 3.8.1.2 
D: leitura em 540nm 

% de DPPH• consumido = 100{[(Absamostra – Absbranco) x 100] / Abscontrole} 
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obtidos foram expressos como Atividade Antioxidante Relativa (AAR) em relação aos 

padrões utilizados. 

 

3.5.4. Poder Redutor (Gülçin et al., 2003): 

Concentrações de 200µg/ml de extrato das folhas e do mesocarpo interno de 

C. brasiliense preparadas em etanol (p/v – 1ml) foram adicionados a 2,5ml de 

tampão fosfato pH 6,6 e 2,5ml de ferricianeto de potássio 1%, com posterior 

incubação por 20 min a 50°C. Após, foram adicionados 2,5ml de solução de ácido 

tricloroacético a 10% (v/v), procedendo-se centrifugação por 10min a 3000rpm. 

Alíquotas do sobrenadante (2,5ml) foram retiradas e diluídas em água destilada 

(2,5ml) e adicionadas de FeCl3 0,1% (0,5ml). Imediatamente após, fez-se leitura em 

700nm. Solução de rutina em metanol foi preparada na mesma concentração e 

processada como as amostras testes. O aumento da absorvância é proporcional à 

capacidade antioxidante. 

 

3.6. Atividade sobre o crescimento bacteriano 

A atividade dos extratos de folhas e do mesocarpo interno de C. brasiliense 

foi investigada frente às cepas de Enterococcus faecalis (ATCC 29212), Escherichia 

coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Staphylococcus 

aureus (ATCC 25923). 

 

3.6.1. Reativação da viabilidade e competência dos microrganismos 

Cepas de bactérias mantidas a –20°C em glicerol:TSB (1:2) foram inoculadas 

em ágar Cled e incubadas a 36°C por 24h. Colônias isoladas foram, então, 

individualmente inoculadas em TSA inclinado, incubadas a 36°C por 24h e mantidas 

em geladeira por até quatro semanas. A partir do TSA, foram feitos subcultivos em 

ágar MacConkey para Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa e, em ágar Cled, 

para Enterococcus faecalis e Staphylococcus aureus. Após 24h de incubação a 

36°C, três a cinco colônias isoladas de cada bactéria foram transferidas para frasco 

contendo salina estéril e a concentração bacteriana ajustada de acordo com o tubo 

0,5 da escala de McFarland, correspondente a 1,5 x 108 UFC/ml. 

Antes de realizar os testes com os extratos, o funcionamento do sistema foi 

avaliado pela inoculação de cada suspensão bacteriana em salina estéril na 

concentração correspondente a 0,5 da escala de McFarland, em placas de Petri 
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contendo ágar Mueller Hinton e subseqüente distribuição de antibióticos padrões, 

como demonstrado na Tabela 1. As placas foram, então, incubadas a 36°C por 24h 

e os halos formados pela ação dos antibióticos avaliados em milímetros. 

 

3.6.2. Teste de difusão em ágar 

O teste de difusão em ágar foi realizado segundo metodologia descrita por 

(Hindler, 1998). A suspensão bacteriana, na concentração equivalente ao tubo 0,5 

da escala de McFarland, foi inoculada com auxílio de zaragatoa, homogeneamente, 

em placas de Petri contendo ágar Mueller Hinton. Discos previamente embebidos 

por 5 min em PBS (controle) e em soluções dos extratos das folhas e do mesocarpo 

interno de C. brasiliense, nas concentrações de 1, 1,5 e 2mg/ml, foram distribuídos e 

as placas incubadas a 35°C por 24h. O tamanho dos halos de inibição que se 

desenvolveram foram, então medidos em milímetros e comparados com aqueles 

recomendados pelo NCCLS (2000).  

 

 

 

 

TABELA 1. Avaliação da integridade do sistema para análise de 
crescimento/inibição bacteriano. 

Microrganismos 
Antibióticos (µg) 

Enterococcus 
faecalis 

Escherichia 
coli 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Staphylococcus 
aureus 

Gatifloxacina (5) NR + + + 

Meropenen (10) NR + + + 

Sulfametoxazol e 
trimetroprima (25) + + NR + 

Ticarcilina e ácido 
clavulânico (85) NR + + + 

Para cada uma das bactérias listadas, foram utilizados os antibióticos indicados (+). (NR) não 
recomendado. 

 

 

 

 

 

3.6.3. Determinação da concentração inibitória mínima (MIC) 

A determinação da MIC foi realizada pelo método da macrodiluição (Hindler e 

Jorgensen, 1995) em caldo Mueller Hinton somente para o extrato das folhas de C. 
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brasiliense. Foram utilizados quatro tubos, todos contendo 1ml de meio de cultura 

com 5 x 105UFC/ml para cada cepa bacteriana. Desses, três tubos foram acrescidos 

de 1ml do extrato diluído no próprio meio de cultura nas concentrações finais de 1, 2 

e 4mg/ml. O quarto tubo, contendo somente 1ml de meio de cultura, foi utilizado 

como controle. Os tubos foram, então, homogeneizados e incubados a 35°C por 

24h. Tubos contendo somente extrato nas concentrações testadas e meio de cultura 

foram incubados de forma semelhante como controle de sua esterilidade e para 

comparação da turvação natural dos extratos. Observou-se, para cada 

concentração, o crescimento bacteriano, comparando-os com os tubos controles. Foi 

considerado como concentração inibitória mínima do extrato a menor concentração 

que impediu o crescimento bacteriano.  

 

3.7. Influência no crescimento de células fúngicas 

A influência do extrato de folhas de C. brasiliense sobre o crescimento de 

Candida albicans, Cryptococcus neoformans e Paracoccidiodes brasiliensis foi 

investigada sobre cepas gentilmente cedidas pela Micoteca da Seção de Micologia 

do Serviço de Análises Clínicas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do 

Paraná. Alíquotas de conídeos dos fungos repicados e mantidos em ágar Dextrose 

Sabouraud a 37°C apresentando crescimento adequado (número e presença de 

forma filamentosa) foram adicionadas a tubos contendo caldo Sabouraud, na 

concentração de 104células/ml. Utilizou-se, para cada microrganismo, uma bateria 

de sete tubos distribuídos como a seguir: (1) meio Sabouraud somente 

(monitoramento do crescimento do microrganismo), (2) adição de 20µl de PBS, (3) 

de anfotericina B (2µg/ml), (4) de fluconazol (32µg/ml), (5, 6 e 7) de extrato das 

folhas de C. brasiliense, nas concentrações de, respectivamente, 1, 1,5 e 2mg/ml. 

Todos os tubos contendo volume final de 2ml foram incubados a 37°C por até quinze 

dias. Após 48h e quinze dias de incubação, uma alíquota de cada cultivo foi retirada 

para quantificação de conídeos em hemocitômetro de Neubauer. No primeiro dia de 

incubação, após 48h e quinze dias, uma alíquota de 200µl de cada tubo foi 

transferida para placas de 96 poços (Nunc) e a densidade óptica determinada em 

620nm. Como controles de esterilidade, foram utilizados tubos contendo somente 

meio de cultura ou somente extrato (Johnson et al., 1998).  
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3.8. Atividade sobre o crescimento in vitro de formas promastigotas de Leishmania 

amazonensis 
 

3.8.1. Manutenção dos microrganismos 

 A atividade do extrato das folhas de C. brasiliense foi avaliada in vitro em 

culturas contendo formas promastigotas de Leishmania amazonensis, cuja cepa 

(ICLA/BR/67/PH3) foi gentilmente cedida pelo Laboratório de Leishmania do Instituto 

de Pesquisas René Rachou de Belo Horizonte (MG). Parasitos mantidos a -80°C 

foram rapidamente descongelados, transferidos para meio RPMI 1640 enriquecido 

com 10% (v/v) de soro fetal bovino (Gibco) e incubados a 25°C. A cada cinco-sete 

dias, as culturas foram repicadas na proporção de 5 x 104microrganismos/ml. 

 

3.8.2. Viabilidade dos microrganismos 

A viabilidade das leishmanias foi testada antes do início de cada atividade 

experimental por meio de coloração com eosina/nigrosina (O.M.S., 1994) adaptada. 

Alíquotas da cultura de parasitos foram centrifugadas a 1500rpm por dez minutos e 

15µl do sedimento foram transferidos para eppendorfs contendo 15µl de solução de 

eosina 1% (p/v) em água destilada. A mistura foi homogeneizada e mantida a 

temperatura ambiente por um minuto. A seguir, foram adicionados 15µl de solução 

de nigrosina 10% (p/v) em água destilada. Após homogeneização, foram preparados 

esfregaços sobre lâminas de microscopia. A viabilidade das leishmanias foi realizada 

quantificando-se células não coradas e coradas em vermelho com auxílio de um 

microscópio de luz (Nikon), onde 500 células, no mínimo foram observadas. 

 

3.8.3. Atividade leishmanicida 

Na fase exponencial de crescimento, 106parasitos/ml foram distribuídos em 

tubos contendo 2ml de RPMI enriquecido com 10% (v/v) de soro fetal bovino e 

receberam os seguintes tratamentos: (1) Glucantime, na concentração de 60mg/ml, 

(2) extratos das folhas de C. brasiliense nas concentrações de 2,5 e 5mg/ml. Todos 

os cultivos foram incubados a 25°C por 72 h. Após 24 e 72 h de incubação, o 

número e viabilidade dos protozoários foram observados utilizando-se 

hemocitômetro de Neubauer e coloração com solução de eosina e nigrosina, 

respectivamente. 
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3.8.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia de varredura foi realizada com amostras provenientes dos 

cultivos de Leishmania amazonensis tratadas com extratos de C. brasiliense, com 

glucantime e sem tratamento. A fixação das amostras ocorreu em Karnovsky 

modificado (Culling et al., 1985). Em seguida, as amostras foram transferidas para 

lamínulas e desidratadas em soluções de etanol em água destilada (v/v) a 90%, 95% 

e etanol absoluto, mergulhando-se, alternadamente, as lamínulas em cada solução 

por trinta vezes. O ponto crítico foi obtido em um aparelho Bal-tec CPD 030 Critical 

Point Dryer com gás carbônico. Em seguida ocorreu a colagem das peças em 

suporte específico para metalização em ouro, que foi obtida em um metalizador SDC 

030 Balzers union FL 9496 (Culling et al., 1985; Glauert, 1986). As análises e 

documentação do material foram feitas no microscópio eletrônico de varredura JSM 

6360 LV do Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Paraná. 

 

3.9. Estudo estatístico 

 A análise estatística foi realizada, quando necessária, pela análise de 

variância (ANOVA) seguida de comparações múltiplas pelo Teste de Tukey, com 

nível de significância para valores de p<0,001. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. Rendimento e solubilidade dos extratos 

Os rendimentos obtidos após preparação e liofilização dos extratos das folhas 

e do mesocarpo interno de C. brasiliense foram de 29,6% e 8,0%, respectivamente 

(Tabela 2). 

Com a finalidade de se obter soluções isotônicas que pudessem ser usadas 

nos ensaios in vitro propostos para investigação das atividades biológicas de C. 

brasiliense, testou-se sua solubilidade em PBS, no qual o extrato do mesocarpo 

interno mostrou-se inteiramente solúvel. Devido à persistência de material 

particulado do extrato das folhas em PBS, duas combinações com solventes 

orgânicos comumente utilizados foram avaliadas: PBS/etanol (9:1) e PBS/DMSO 

(9:1). Da mesma forma como para o PBS, não se observou dissolução do material 

sólido em nenhuma das combinações testadas. Entretanto, a persistência de 

precipitado foi menor quando somente PBS foi utilizado. Assim, optou-se pelo PBS, 

o qual foi adotado para o preparo dos extratos utilizados, preparados na 

concentração de 10% (p/v). 

 

 

 

TABELA 2. Rendimento e solubilidade dos extratos hidroetanólicos 
das folhas e do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense 
Cambess. 

 FOLHAS MESOCARPO 
INTERNO 

RENDIMENTO (%) 29,6 8,0 

PBS PS/ppt+ S 

PBS/ETANOL PS/ppt++ --- SOLUBILIDADE 

PBS/DMSO PS/ppt++ --- 

O rendimento dos extratos foi determinado relacionando-se o peso do material 
vegetal seco com o peso do pó obtido após a liofilização. A solubilidade do 
extrato liofilizado foi testada em PBS, PBS:etanol (9:1) e PBS:DMSO (9:1), à 
temperatura ambiente e a formação de precipitado observada à vista desarmada. 
(PS) parcialmente solúvel; (S) solúvel; (ppt+) pouco precipitado; (ppt++) muito 
precipitado, (---) não determinado. 
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4.2. Abordagem fitoquímica 

Os grupos químicos presentes nos extratos obtidos das folhas e do 

mesocarpo interno de C. brasiliense, identificados após abordagem fitoquímica 

clássica parcial, estão demonstrados na Tabela 3. Enquanto o extrato das folhas 

demonstrou a presença de flavonóides, óleos essenciais, saponinas e taninos 

condensados e hidrolisáveis, o do mesocarpo interno apresentou positividade 

somente para flavonóides, óleos essenciais e saponinas.  

A presença de compostos com potencial antioxidante foi detectada em ambos 

extratos por CCD, visualizada, após revelação com solução de DDPH• das placas 

cromatografadas, pela presença de manchas amarelas, em profundo contraste com 

a coloração violácea de fundo. 

 

 

 

 
TABELA 3. Perfil fitoquímico parcial de Caryocar brasiliense 
Cambess. 

GRUPOS DE COMPOSTOS FOLHAS MESOCARPO INTERNO 
Alcalóides - - 
Compostos antioxidantes + + 
Flavonóides  + + 
Glicosídeos Antraquinônicos - - 
Glicosídeos Cardiotônicos - - 
Óleos Essenciais + + 
Saponinas + + 
Taninos Condensados + - 
Taninos Hidrolisáveis + - 
Terpenóides* + --- 

Extratos das folhas e do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense 
Cambess foram preparados por percolação, liofilizados e, em seguida, 
utilizados para a pesquisa dos grupos de compostos indicados. (-) ausência; 
(+) presença; (---) não pesquisado. *Relatado por (Oliveira et al., 1968). 
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4.3. Capacidade antioxidante 

 Como a CCD revelou a presença de compostos com potencial antioxidante 

nos extratos testados, investigou-se quantitativamente a capacidade antioxidante 

dos mesmos utilizando-se um método biológico e três químicos. 

 

4.3.1. Inibição da formação da metahemoglobina 

4.3.1.1. Determinação da metahemoglobina 

A Figura 2 apresenta a concentração média de metahemoglobina 

determinada em eritrócitos tratados ou não com vitamina C, fenil-hidrazina e extrato 

de folhas de Caryocar brasiliense Cambess, em diferentes concentrações (0,01 a 

10mg/ml). 

FIGURA 2. Influência do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess sobre a 
formação de metahemoglobina induzida pela fenil-hidrazina em eritrócitos humanos. 
Eritrócitos humanos foram tratados com fenil-hidrazina, vitamina C ou extrato das folhas de 
Caryocar brasiliense Cambess (0,01 a 10mg/ml), isoladamente ou em combinação. As 
absorvâncias foram obtidas em 630nm. Cianeto neutralizado foi adicionado e, nova leitura 
no mesmo comprimento de onda, foi obtida. Alíquotas de cada amostra foram transferidas 
para tampão M/15 sendo adicionadas de ferricianeto de potássio e cianeto de sódio com 
posterior leitura a 540nm. As 3 leituras foram utilizadas para determinação da porcentagem 
de metahemoglobina presente em cada amostra, como descrito na seção 3.5.1.4, 
Metodologia e a concentração de metahemoglobina (%) resultante como ilustrado. (C) 
eritrócitos não-tratados; (Vit C) eritrócitos tratados com vitamina C; (FH) eritrócitos tratados 
com fenil-hidrazina; (E0,01, E0,1, E1 e E10) eritrócitos tratados com extrato a 0,01, 0,1, 1 e 
10mg/ml; (Vit C/FH) e (E/FH), eritrócitos previamente tratados com vit. C ou com extratos 
nas concentrações indicadas, respectivamente, seguidos de tratamento com FH. Cada 
coluna representa a média da porcentagem de formação da metahemoglobina ± DP de três 
experimentos independentes realizados em triplicata. 
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A concentração média de metahemoglobina residual encontrada nos 

eritrócitos (Figura 2-C) foi de 0,5 ± 0%. Quando os eritrócitos foram submetidos ao 

tratamento com vitamina C (Figura 2-Vit C) ou fenil-hidrazina (Figura 2-FH), as 

concentrações de metahemoglobina foram indetectáveis e de 5,39 ± 0,08%, 

respectivamente. Quando submetidas ao tratamento com concentrações de 0,01, 

0,1, 1 e 10mg/ml de extrato, os valores médios de metahemoglobina encontrados 

foram, respectivamente, de 0 ± 0%, 0,26 ± 0,04%, 1,49 ± 0,03% e 2,18 ± 0,23% 

(Figura 2-E0,01 a E10). Nas amostras que receberam tratamento prévio com 

vitamina C seguido de fenil-hidrazina (Figura 2–Vit C FH) a média obtida para a 

concentração de metahemoglobina foi de 2,66 ± 0,14%. As concentrações médias 

de metahemoglobina obtidas nas amostras tratadas com concentrações de extrato à 

0,01, 0,1, 1 e 10mg/ml, antes do tratamento com fenil-hidrazina (Figura 2-E0,01 a 

E10 FH) foram de 5,26 ± 0,02%, 5,19 ± 0%, 5,17 ± 0,01% e 18,25 ± 1,76%, 

respectivamente. 

 A Figura 3 apresenta as concentrações médias de metahemoglobina obtidas 

de eritrócitos tratados com vitamina C, fenil-hidrazina e extrato de mesocarpo de C. 

brasiliense, nas concentrações de 0,01 a 10mg/ml, isolados ou em combinação, 

comparados ao controle, sem nenhum tratamento, cujo valor médio foi de 0,2 ± 0% 

(Figura 3-C). 

Quando os eritrócitos foram submetidos ao tratamento independente com 

vitamina C (Figura 3-Vit C) e fenil-hidrazina (Figura 3-FH), as concentrações médias 

de metahemoglobina observadas foram <0,01 e 4,23 ± 0,12%, respectivamente, 

revelando significativo efeito protetor da vitamina C sobre os eritrócitos (n=3; 

p<0,0001). Nas amostras que receberam tratamento com vitamina C seguida de 

fenil-hidrazina (Figura 3–Vit C FH), a concentração presente foi de 2,98 ± 0,04%. 

Nas amostras previamente tratadas com concentrações crescentes do extrato e, 

depois com fenil-hidrazina (Figura 3-E0,01 a E10 FH), os valores médios 

encontrados foram de 4,1 ± 0,2%, 4,18 ± 0,07%, 4,19 ± 0,2% e 4,23 ± 0,05%, 

respectivamente, em contraste com os valores indetectáveis de metahemoglobina 

registrados quando somente o extrato de mesocarpo interno, nas concentrações de 

0,01 a 1mg/ml, foi investigado. Entretanto, 0,71 ± 0,05% de metahemoglobina foi 

registrado quando eritrócitos foram tratados com 10mg/ml do extrato (Figura 3–E10). 
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FIGURA 3. Influência do extrato do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense 
Cambess sobre a formação de metahemoglobina induzida pela fenil-hidrazina em 
eritrócitos humanos. Eritrócitos humanos foram tratados com fenil-hidrazina, vitamina 
C ou extrato do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess (0,01 a 10mg/ml), 
isoladamente ou em combinação. As absorbâncias foram obtidas em 630nm. Cianeto 
neutralizado foi adicionado e, nova leitura no mesmo comprimento de onda, foi obtida. 
Alíquotas de cada amostra foram transferidas para tampão M/15 sendo adicionadas de 
ferricianeto de potássio e cianeto de sódio com posterior leitura a 540nm. As 3 leituras 
foram utilizadas para determinação da porcentagem de metahemoglobina presente em 
cada amostra, como descrito na seção 3.5.1.4, Metodologia, e a concentração de 
metahemoglobina (%) resultante como ilustrado. (C) eritrócitos não-tratados; (Vit C) 
eritrócitos tratados com vitamina C; (FH) eritrócitos tratados com fenil-hidrazina; 
(E0,01, E0,1, E1 e E10) eritrócitos tratados com extrato a 0,01, 0,1, 1 e 10mg/ml; (Vit 
C/FH) e (E/FH), eritrócitos previamente tratados com vit. C ou com extratos nas 
concentrações indicadas, respectivamente, seguidos de tratamento com FH. Cada 
coluna representa a média da porcentagem de formação da metahemoglobina ± DP de 
três experimentos independentes, realizados em triplicata. 

 

 

4.3.2. Redução do radical DPPH•  

A capacidade antioxidante de concentrações crescentes (10-4 – 1mg/ml) dos 

extratos das folhas e do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess, 

representada pela quantidade de DPPH•  consumido, está apresentada na Tabela 4. 

Vitamina C e rutina, nas mesmas concentrações, também foram avaliadas e usadas 

para comparação. 
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TABELA 4. Potencial antioxidante dos extratos das folhas e do mesocarpo interno 
de Caryocar brasiliense Cambess avaliado pela redução do radical DPPH•. 

Concentrações 
(mg/ml) 0,0001 0,001 0,01 0,1 1 

Folhas ND ND 7,49 ± 0,19 93,35 ± 0,45 93,15 ± 0,71

Mesocarpo 28,64 ± 0,04 28,5 ± 0,05 29,11 ± 0,1 37,93 ± 0,07 71,97 ± 0,1 

Rutina  27,37 ± 0,17 32,63 ± 0,35 34,87 ± 0,27 68 ± 0,43 --- 
AA (%) 

Vit C ND ND  1,44 ± 0,06 95,12 ± 0,22 95,86 ± 0,35

Extratos obtidos das folhas e do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess como 
descrito na seção 3.5.2, Metodologia, nas concentrações de 10-4 a 1mg/ml, foram tratados com 
solução de DPPH 0,3mM e incubados por 30min à temperatura ambiente. Cada valor representa a 
% média ± 1DP de atividade antioxidante (AA%) obtida de três experimentos independentes feitos 
em triplicata. Rutina e vitamina C, nas mesmas concentrações, foram utilizadas como padrões para 
comparação. (ND) não detectável. 
 

 

 

 

Os valores médios obtidos para o extrato das folhas de C. brasiliense, nas 

concentrações de 0,01, 0,1 e 1mg/ml, foram de 7,49 ± 0,19%, 93,35 ± 0,45% e 93,15 

± 0,71%, respectivamente, não sendo detectáveis em concentrações menores. Os 

resultados observados para com o extrato do mesocarpo interno foram de 28,64 ± 

0,04%, 28,5 ± 0,05%, 29,11 ± 0,1%, 37,93 ± 0,07% e 71,97 ± 0,1%, 

respectivamente, para as concentrações de 0,0001 a 1mg/ml. A rutina apresentou 

atividades de 27,37 ± 0,17%, 32,63 ± 0,35%, 34,87 ± 0,27% e 68 ± 0,43%, 

respectivamente, para as mesmas concentrações enquanto que, para a vitamina C, 

obteve-se, respectivamente, 0 ± 0%, 0 ± 0%, 1,44 ± 0,06%, 95,12 ± 0,22% e 95,86 ± 

0,35% como valores médios. 

Em seguida, a capacidade antioxidante obtida para os extratos de C. 

brasiliense, para a rutina e para a vitamina C foi utilizada para determinar a 

concentração de cada, capaz de reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH•, 

ou EC50, como ilustrado para a vitamina C nas Figuras 4 e 5. 
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A Figura 4 apresenta a redução média de DPPH•  em relação às concentrações 

de vitamina C utilizadas. Nas concentrações de 0,0001 e 0,001, a vitamina C não 

exerceu nenhuma redução na quantidade de DPPH•  inicial. Entretanto, reduções de 

1,44 ± 0,06%, 95,12 ± 0,22% e de 95,86 ± 0,35% foram observadas nas 

concentrações de 0,01, 0,1 e 1mg/ml, respectivamente. Na Figura 5, a EC50 da 

vitamina C foi obtida pela equação da reta, onde a concentração capaz de reduzir 

em 50% a quantidade do radical livre DPPH•   inicial foi de 0,057mg/ml. 

Da mesma forma como estabelecido para a vitamina C, as EC50 dos extratos 

de folhas e do mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess e da rutina 

foram de 0,058, 0,47 e 0,053 mg/ml, respectivamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

FIGURA 4. Capacidade antioxidante da vitamina C avaliada pela redução do radical 
DPPH• . Concentrações de 10-4 a 1mg/ml de vitamina C foram tratadas com solução de 
DPPH por 30min à temperatura ambiente. Para cada concentração testada, uma cinética de 
reação foi graficamente construída, onde a % de DPPH•  consumido foi determinada pelo 
decaimento da absorvância em 518nm. Cada ponto representa a % média ± 1DP de radical 
livre consumido na concentração indicada, obtida de 3 experimentos independentes, 
realizados em triplicata. 
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FIGURA 5. EC50 da vitamina C avaliada pela redução do radical DPPH• . Para cada 
concentração testada, uma cinética de reação foi graficamente construída, onde a % de 
DPPH•  foi determinada pelo decaimento da absorvância em 518nm, como ilustrado na Figura 
3, onde cada ponto representa a % média ± 1DP de radical livre consumido na concentração 
indicada, obtida de 3 experimentos independentes, realizados em triplicata, dos quais obteve-
se a equação da reta ilustrada. A EC50 de 0,057mg/ml representa a quantidade de extrato 
necessária para reduzir em 50% a concentração inicial de DPPH•. 

 
 
 

4.3.3. Redução do complexo fosfomolibdênio 

 A capacidade dos extratos preparados das folhas e do mesocarpo interno de 

Caryocar brasiliense Cambess, assim como da rutina em reduzir o complexo 

fosfomolibdênio está apresentado na Figura 6. A capacidade da vitamina C, usada 

como padrão, foi normalizada e considerada 1,00. Assim, os extratos de folhas, de 

mesocarpo interno e a rutina apresentaram atividades de 0,43, 0,11 e 0,32, 

respectivamente, relativas à vitamina C. 
 

4.3.4. Poder redutor 

 O potencial anitoxidante dos extratos preparados das folhas e do 

mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess, assim como da rutina em 

reduzir o Fe3+ está apresentado na Figura 7. A absorvância é proporcional à 

atividade antioxidante apresentando valores de 2,25, 2,19 e de 0,1 para a rutina 

e para os extratos das folhas e do mesocarpo interno, respectivamente. 
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FIGURA 6. Atividade antioxidante dos extratos das folhas e do mesocarpo 
interno de Caryocar brasiliense Cambess avaliada pelo teste de redução do 
complexo fosfomolibdênio. Concentrações de 0,2mg/ml de vitamina C, rutina e 
dos extratos de folhas e do mesocarpo interno foram tratadas com solução 
reagente do complexo fosfomolibdênio e incubadas a 95°C por 95min e 
absorvâncias em 695nm foram determinadas. Cada coluna representa a 
capacidade antioxidante da substância indicada em reduzir o complexo 
fosfomolibdênio obtida pela média ± DP de três experimentos independentes, 
realizados em triplicata. 

FIGURA 7. Atividade antioxidante dos extratos das folhas e do mesocarpo 
interno de Caryocar brasiliense Cambess avaliada pelo teste de redução do Fe3+. 
Concentrações de 0,2mg/ml de vitamina C, rutina e dos extratos de folhas e do 
mesocarpo interno foram tratadas com tampão fosfato, solução de ferricianeto de 
potássio e incubadas a 50°C por 20min. Foi adicionada solução de ácido 
tricloroacético e realizada centrifugação por 10min a 3000rpm. Alíquotas do 
sobrenadante foram diluídas em água destilada e adicionadas de solução de FeCl3. 
Imediatamente após, as absorvâncias foram determinadas em 700nm. Cada coluna 
representa a capacidade antioxidante da substância indicada em reduzir o Fe3+ obtida 
pela média ± DP de três experimentos independentes, realizados em triplicata. 
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4.4. Atividade sobre a proliferação de bactérias 

Tendo os meios de cultura demonstrado capacidade para promover o 

desenvolvimento de colônias de Enterococcus faecalis, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus e tendo-se observado inibição 

de crescimento bacteriano na presença de antibióticos, conforme parâmetros 

estabelecidos pelo NCCLS (2000) (Tabela 5), investigou-se o potencial dos extratos 

hidroetanólicos de folhas e de mesocarpo interno de C. brasiliense em interferir no 

crescimento bacteriano utilizando-se o método de difusão em ágar, cujos resultados 

estão apresentados na Tabela 6. 

 
 
 
 
TABELA 5. Desempenho do ágar Mueller Hinton sobre o 
crescimento bacteriano frente a agentes antimicrobianos. 

Bactérias Antimicrobianos 
(µg/ml) 

Recomendados 

NCCLS 

(mm) 

Obtidos 

(mm) 

Enterococcus 
faecalis 

ATCC 29212 

 
SUT (25) 

 
> 20 35 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

GATI (5) 
MERO (10) 
SUT (25) 
TICA (85) 

30-37 
26-34 
24-32 
25-29 

32 
30 
24 
26 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 27853 

GATI (5) 
MERO (10) 
TICA (85) 

20-28 
27-33 
20-28 

26 
30 
23 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 25923 

GATI (5) 
MERO (10) 
SUT (25) 
TICA (85) 

27-33 
29-37 
24-32 
29-37 

32 
36 
27 
33 

Discos de papel de filtro contendo antibióticos nas concentrações 
indicadas foram distribuídos em cultivos de Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus 
em ágar Mueller Hinton, segundo as normas do NCCLS. Após 18h de 
incubação a 36°C, observou-se a formação de halos de inibição, cujos 
diâmetros foram determinados com auxílio de uma régua. Os diâmetros 
obtidos foram comparados com valores estabelecidos pelo NCCLS. 
(GATI) gatifloxacina; (MERO) meropenen; (SUT) sulfametoxazol e 
trimetroprima; (TICA) ticarcilina e ácido clavulânico. 
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TABELA 6. Atividade dos extratos das folhas e do 
mesocarpo interno de Caryocar brasiliense Cambess sobre 
o crescimento bacteriano. 

Bactérias Extratos 
(µg/ml) 

Folhas 
(mm) 

Mesocarpo 
Interno (mm) 

Enterococcus 
faecalis 

ATCC 29212 

E1 
E 1,5 
E2 

--- 
7 
8 

--- 
--- 
--- 

Escherichia coli 
ATCC 25922 

E1 
E1,5 
E2 

---- 
7 
8 

--- 
--- 
--- 

Pseudomonas 
aeruginosa 

ATCC 27853 

E1 
E1,5 
E2 

10 
15 
15 

--- 
--- 
--- 

Staphylococcus 
aureus 

ATCC 25923 

E1 
E1,5 
E2 

8 
9 

12 

--- 
--- 
--- 

Extratos preparados de folhas e de mesocarpo, nas concentrações de 
1, 1,5 e 2 mg/ml (E1, E1,5 e E2, respectivamente) foram incorporados 
em discos de papel de filtro, os quais foram distribuídos em cultivos de 
Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 
Staphylococcus aureus em ágar Mueller Hinton. Após 18h de incubação 
a 36°C, observou-se a formação de halos de inibição, cujos diâmetros 
foram determinados com auxílio de uma régua. (---) ausência de 
formação de halo de inibição.  

 

 

 

Em contraste com o extrato do mesocarpo interno, para o qual nenhuma 

atividade foi observada, o extrato das folhas demonstrou atividade inibitória para 

todas as bactérias testadas. Entretanto, essa atividade variou de acordo com a cepa 

e a concentração usadas. Para Escherichia coli e Enterococcus faecalis, observou-

se inibição de crescimento nas concentrações de 1,5 e 2mg/ml, com halos de 7 e 8 

mm, respectivamente. Para as demais bactérias, observou-se a formação de halos 

de inibição de 10, 15 e 15mm de diâmetro, e 8, 9 e 10mm para Pseudomonas 

aeruginosa, e para Staphylococcus aureus, respectivamente nas concentrações de 

1, 1,5 e 2mg/ml. 

Devido ao efeito antibacteriano demonstrado somente pelo extrato das folhas 

de C. brasiliense no método de difusão em ágar, procedeu-se ao ensaio da 

macrodiluição, ilustrado na Figura 8, com o objetivo de se estabelecer qual a menor 

concentração desse extrato seria capaz de inibir totalmente o crescimento das várias 

cepas bacterianas testadas.  
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FIGURA 8. Ensaio da concentração inibitória mínima do 
extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess frente 
Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Concentrações de 
1, 2 e 4 mg/ml do extrato das folhas de Caryocar brasiliense 
Cambess foram incorporadas em caldo Mueller Hinton e 
adicionadas de suspensão bacteriana na concentração de 5 x 
105 UFC/ml, com incubação a 36°C por 18h, sendo a turvação 
dos tubos comparada aos respectivos controles (B1 e C1). 
Caldo Mueller Hinton adicionado de extratos a 1 (A1), 2 (A2) e 4 
(A3) mg/ml; cultura de Escherichia coli (painel B) e 
Staphylococcus aureus (painel C) em Mueller Hinton com 1 
(B2/C2), 2 (B3/C3) e 4 (B4/C4) mg/ml de extrato. 
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O painel A da Figura 8 ilustra o aspecto natural dos extratos quando 

adicionados ao caldo Mueller Hinton. A cor escura e formação de precipitado do 

extrato se acentuaram com o aumento da concentração como observado nos tubos 

de 1, 2 e 4 mg/ml. Os painéis B e C mostram, respectivamente, os resultados do 

ensaio para Escherichia coli e Staphylococcus aureus na presença de 1, 2 e 4 mg/ml 

de extrato das folhas de C. brasiliense, onde observa-se diminuição da turvação do 

meio, indicando a inibição do crescimento bacteriano por compostos presentes no 

extrato, à medida que a concentração do mesmo aumenta. Os valores da MIC 

observados para Escherichia coli e Staphylococcus aureus foram de 4mg/ml. 

Nos ensaios realizados para Enterococcus faecalis e Pseudomonas 

aeruginosa, também observou-se inibição do crescimento bacteriano com o aumento 

da concentração do extrato. Entretanto, não foi possível estabelecer o valor da MIC, 

uma vez que, na maior concentração testada observou-se discreto crescimento. 

Mesmo assim, concentrações maiores do extrato foram testadas, mas devido ao 

aumento da turvação do meio com concomitante precipitação do extrato, a 

interpretação dos resultados ficou prejudicada. 

 

4.5. Influência no crescimento de células fúngicas 

A influência de extratos das folhas do pequizeiro sobre o crescimento de 

células fúngicas, investigada contra Candida albicans, Cryptococcus neoformans e 

Paracoccidioides brasiliensis, nas concentrações de 1, 1,5 e 2 mg/ml, foi monitorada 

simultaneamente pela quantificação de conídeos em hemocitômetro e pela 

determinação da absorvância do meio de cultivo dos fungos, obtida em 620nm, 

ambos após 48 horas e quinze dias de incubação à 37°C. Os resultados obtidos 

estão apresentados nas Figuras de 9 a 11. 

A Figura 9 mostra a influência das diferentes concentrações do extrato das folhas de 

C. brasiliense sobre o crescimento de Candida albicans, demonstrado pelo número 

de conídeos (Figura 9-A) e pela determinação da absorvância (Figura 9-B), obtidos 

após 48 horas e quinze dias de incubação. Os extratos E1, E1,5 e E2 apresentaram, 

respectivamente, após 48 horas de incubação, 37,3 ± 0,4 x 104, 38,1 ± 0.3 x 104 e 

39,1 ± 0,1 x 104 conídeos/ml e, após quinze dias, 70,9 ± 0,2 x 104, 79,8 ± 0,3 x 104 e 

87,6 ± 1,0 x 104 conídeos/ml. O número de conídeos encontrados nos controles de 

inibição após 48 horas e quinze dias de incubação foi, respectivamente, 
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de 18,9 ± 0,2 x 104/ml e de 40,2 ± 0,6 x 104/ml para a anfotericina B, e de 3,1 ± 0,1 x 

104/ml e 15,6 ± 0,3 x 104/ml, para o fluconazol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 9. Atividade do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess sobre o 
crescimento de Candida albicans. Conídeos (104/ml) de Candida albicans foram 
incubados em caldo Sabouraud enriquecido com 1 (E1), 1,5 (E1,5) e 2 (E2) mg/ml de 
extrato de folhas de Caryocar brasiliense Cambess a 37°C por 15 dias. Cada coluna 
representa a média ± DP do número de conídeos/ml (A) ou a absorvância (B) detectados 
após 48h    e 15d    de incubação, comparados com o inóculo inicial   , obtida de 3 
experimentos independentes, realizados em triplicata. Como controle dos procedimentos 
experimentais, utilizou-se salina tamponada (PBS), anfotericina B 2µg/ml (ANF) e fluconazol 
32µg/ml (FLU). C denota o crescimento fúngico em caldo Sabouraud isento de qualquer 
tratamento. EX e M denotam as absorvâncias do caldo Sabouraud e de extrato a 10%, 
respectivamente. 
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O cultivo sem enriquecimento apresentou 18,2 ± 0,2 x 104 e 61,1 ± 0,2 x 104 

conídeos/ml em 48 horas e quinze dias, respectivamente. No cultivo na presença de 

PBS, o número de conídeos/ml encontrado em 48 horas de incubação foi 19,4 ± 0,2 

x 104 e, em quinze dias, 59,0 ± 1,1 x 104. 

As absorvâncias obtidas dos cultivos enriquecidos com os extratos a 1, 1,5 e 

2 mg/ml no primeiro dia de incubação foram de 0,2 ± 0,005, 0,26 ± 0,03 e de 0,38 ± 

0,02, respectivamente. Após 48 horas de incubação, os cultivos apresentaram 

absorvâncias de 1,10 ± 0,004, 1,13 ± 0,002 e 1,14 ± 0,01 quando enriquecidos com 

extratos 1, 1,5 e 2mg/ml, respectivamente. As absorvâncias desses extratos, após 

quinze dias, foram de 1,19 ± 0,006, 1,77 ± 0,002 e 1,62 ± 0,004, respectivamente. O 

controle e o cultivo com PBS apresentaram absorvâncias de 0,8 ± 0,002, 0,08 ± 

0,003, 0,09 ± 0,002 e 0,08 ± 0,001 e de 1,3 ± 0,005 e 1,2 ± 0,06, respectivamente 

para o primeiro dia, 48 horas e quinze dias de incubação. Os cultivos contendo 

anfotericina B e fluconazol tiveram absorvâncias de 0,07 ± 0,002 e 0,08 ± 0,001 

(primeiro dia), 0,08 ± 0,001 e 0,49 ± 0,006 (48 horas) e de 1,3 ± 0,004 e 0,9 ± 0,008 

(quinze dias), respectivamente. As absorvâncias observadas para o meio de cultura 

(0,055 ± 0) e para o extrato a 10% (p/v) (0,413 ± 0) não alteraram durante o período 

experimental de quinze dias. 

A Figura 10 mostra a influência das diferentes concentrações do extrato das 

folhas de C. brasiliense sobre o desenvolvimento de Cryptococcus neoformans, 

avaliado pelo número de conídeos (Figura 10-A) e absorvância (Figura 10-B), 

detectados após 48 horas e quinze dias de incubação. 

Os extratos E1, E1,5 e E2 apresentaram, respectivamente, após 48 horas de 

incubação, 14.5 ± 0,3 x 104, 18,7 ± 0,03 x 104 e 20,0 ± 0,06 x 104 conídeos/ml e, 

após quinze dias, 88,2 ± 0,7 x 104, 91,1 ± 1,0 x 104 e 100,0 ± 1,0 x 104 conídeos/ml. 

O número de conídeos/ml encontrados nos grupos controles após 48 horas e quinze 

dias de incubação foi, respectivamente de 11,7 ± 0,2 x 104 e 54,7 ± 0,3 x 104, para a 

anfotericina B, e de 2,2 ± 0,1 x 104 e 33,6 ± 1,5 x 104, para o fluconazol. O cultivo 

sem enriquecimento apresentou 10,7 ± 0,01 x 104 e 86,7 ± 0,3 x 104 conídeos/ml em 

48 horas e 15 dias, respectivamente. No cultivo com adição de PBS, o número de 

conídeos/ml encontrados em 48 horas de incubação foi 9,6 ± 0,05 x 104 e, em 

quinze dias, 88,3 ± 3,5 x 104. 
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FIGURA 10. Atividade do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess 
sobre o crescimento de Cryptococcus neoformans. Conídeos (104/ml) de 
Cryptococcus neoformans foram incubadas em caldo Sabouraud enriquecido com 1 
(E1), 1,5 (E1,5) e 2 (E2) mg/ml de extrato de folhas de Caryocar brasiliense Cambess a 
37°C por 15 dias. Cada coluna representa a média ± DP do número de conídeos/ml (A) 
ou a absorvância (B) detectados após 48 horas    e 15 dias    de incubação, 
comparados com o inóculo inicial    de 3 experimentos independentes, realizados em 
triplicata. Como controle dos procedimentos experimentais, utilizou-se salina 
tamponada (PBS), anfotericina B 2µg/ml (ANF) e fluconazol 32µg/ml (FLU). C denota o 
crescimento fúngico em caldo Sabouraud isento de qualquer tratamento. EX e M 
denotam as absorvâncias do caldo Sabouraud e de extrato a 10%, respectivamente. 
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As absorvâncias dos cultivos enriquecidos com os extratos a 1, 1,5 e 2 mg/ml 

no primeiro dia de incubação foram de 0.1 ± 0,004, 0,29 ± 0,02 e de 0,39 ± 0,001, 

respectivamente. Após 48 horas de incubação, as absorvâncias observadas foram 

de 0,82 ± 0,002, 0,75 ± 0,06 e 0,84 ± 0,04, respectivamente. Após quinze dias, os 

resultados obtidos foram de 1,7 ± 0,003, 1,7 ± 0,01 e 1,7 ± 0,01, respectivamente. O 

controle e o cultivo com PBS apresentaram absorvâncias de 0,08 ± 0,003, 0,07 ± 

0,002, 0,59 ± 0,002 e 0,39 ± 0,004 e 1,3 ± 0,003 e 1,5 ± 0,001, respectivamente para 

os 1º, 2º e décimo quinto dias de incubação. Para os ensaios contendo anfotericina 

B e fluconazol, as absorvâncias de 0,07 ± 0,002 e 0,07 ± 0,001 para o primeiro dia, 

0,47 ± 0,01 e 0,12 ± 0,001 em 48 horas e de 1,19 ± 0,005 e 0,39 ± 0,003 após 15 

dias, respectivamente, foram os valores encontrados, enquanto as absorvâncias 

para o meio de cultura e para o extrato a 10% (p/v) foram de 0,055 ± 0 e 0,413 ± 0, 

respectivamente, e assim permaneceram até o final do experimento. 

A Figura 11 mostra a influência das diferentes concentrações do extrato das 

folhas de C. brasiliense sobre o número de conídeos de Paracoccidioides 

brasiliensis (Figura 11-A) e a absorvância (Figura 11-B), detectados após 48 horas e 

quinze dias de incubação. 

Os extratos E1, E1,5 e E2 apresentaram, respectivamente, 9,5 ± 0,07 x 104, 

19,2 ± 0,1 x 104 e 24,0 ± 0,4 x 104 conídeos/ml e 58,1 ± 0,1 x 104, 59,89 ± 0,1 x 104 e 

71,6 ± 0,2 x 104 conídeos/ml, após dois e quinze dias de incubação. O número de 

conídeos/ml encontrados nos controles de inibição nesses mesmos períodos foi, 

respectivamente, de 0,83 ± 0,07 x 104 e 51.8 ± 0,3 x 104 quando anfotericina B foi 

adicionada e de 1,9 ± 0,06 x 104 e 10,06 ± 0,9 x 104, para o fluconazol. Já no ensaio 

controle, os valores encontrados foram 8,6 ± 0,3 x 104 e 55,1 ± 0,5 x 104 conídeos/ml 

em 48 horas e quinze dias, respectivamente. No controle onde somente PBS foi 

acrescentado, o número de conídeos/ml encontrados em 48 horas de incubação foi 

7,5 ± 0,2 x 104 e, após quinze dias, 52,7 ± 1,6 x 104. 

As absorvâncias dos cultivos enriquecidos com os extratos a 1, 1,5 e 2 mg/ml 

antes da incubação foram de 0.17 ± 0,002, 0,29 ± 0,002 e de 0,31 ± 0,002 

respectivamente. Após 48 horas de incubação, obteve-se as absorvâncias de 0,57 ± 

0,006, 0,76 ± 0,003 e 0,92 ± 0,004, respectivamente. As absorvâncias desses 

extratos após quinze dias foram de 1,32 ± 0,005, 1,63 ± 0,005 e 1,81 ± 0,004, 

respectivamente. 
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FIGURA 11. Atividade do extrato das folhas de Caryocar brasiliense 
Cambess sobre o crescimento de Paracoccidioides brasiliensis. Conídeos 
(104/ml) de Paracoccidioides brasiliensis foram incubadas em caldo Sabouraud 
enriquecido com 1 (E1), 1,5 (E1,5) e 2 (E2) mg/ml de extrato de folhas de 
Caryocar brasiliense Cambess a 37°C por 15 dias. Cada coluna representa a 
média ± DP do número de conídeos/ml (A) ou a absorvância (B) detectados 
após 48 horas    15 dias    de incubação, comparados com o inóculo inicial    de 
3 experimentos independentes, realizados em triplicata.. Como controle dos 
procedimentos experimentais, utilizou-se salina tamponada (PBS), anfotericina 
B 2µg/ml (ANF) e fluconazol 32µg/ml (FLU). C denota o crescimento fúngico em 
caldo Sabouraud isento de qualquer tratamento. EX e M denotam as 
absorvâncias do caldo Sabouraud e de extrato a 10%, respectivamente. 
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O controle e o cultivo com PBS apresentaram absorvâncias de 0,07 ± 0,002, 

0,07 ± 0,002 (primeiro dia), 0,39 ± 0,003 e 0,23 ± 0,002 (48 horas) e de 0,9 ± 0,002 e 

0,89 ± 0,001 (quinze dias), respectivamente. Os cultivos contendo anfotericina B e 

fluconazol tiveram absorvâncias de 0,06 ± 0,001 e 0,07 ± 0,002 (primeiro dia), 0,08 ± 

0,001 e 0,08 ± 0,002 (48 horas) e de 0,8 ± 0,002 e 0,37 ± 0,006 (quinze dias), 

respectivamente. As absorvâncias do meio de cultura (0,055 ± 0) e do extrato a 10% 

(p/v) (0,413 ± 0) não se alteraram durante os 15 dias experimentais. 

 

4.6. Atividade sobre o desenvolvimento in vitro de formas promastigotas de 
Leishmania amazonensis 

 
A atividade do extrato das folhas de C. brasiliense foi avaliada sobre o 

desenvolvimento de formas promastigotas de Leishmania amazonensis in vitro, as 

quais foram monitoradas na presença de 2,5 e 5mg/ml do extrato e de glucantime, 

droga usada na clínica médica para o tratamento de leishmaniose tegumentar. Após 

24 e 72h de incubação, o número de formas promastigotas presentes foi obtido com 

auxílio de um hemocitômetro de Neubauer, cujos valores estão apresentados na 

Figura 12. 

 Após 24 e 72h, o número médio de formas promastigotas observado no 

frasco controle foi de 10,6 ± 1,57 e 122,6 ± 21,5 x 106 células/ml, respectivamente. 

Nas culturas onde glucantime foi adicionado, o número de promastigotas foi de 3 ± 

1,3 e de 2,2 ± 0,26 x 106 células/ml após 24 e 72h, respectivamente. Já o número de 

formas promastigotas encontrado nos cultivos contendo extrato a 2,5mg/ml foi 

significativamente menor, nos valores de 1,6 ± 0,5 e 0,85 ± 0,18 x 106 células/ml, 

após 24 e 72h, respectivamente, enquanto observou-se 1,1 ± 0,75 e 0,3 ± 0,2 x 106 

promastigotas/ml, após 24 e 72h, respectivamente, nas culturas contendo 5mg/ml do 

extrato (n=3; p<0,0001 para todos).  

Em paralelo, foi observada para cada cultivo a viabilidade das células em esfregaços 

preparados e corados com solução de eosina:nigrosina. A Figura 13 mostra, 

quantitativamente, a viabilidade das formas promastigotas encontradas em cada 

cultivo. Após 24h de incubação, foram observadas 95,8 ± 2,7%, 39,8 ± 0,8%, 12,3 ± 

1,5% células viáveis nos frascos controle, com glucantime, com extrato a 2,5mg/ml, 

respectivamente, enquanto que na concentração de 5mg/ml, menos que 1% de 

células viáveis foi observado. Após 72h, foi observado 96,3 ± 1,8% de  
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viabilidade para o controle em contraste com os 10,4 ± 2,1% e 4,8 ± 1,0% de células 

vivas, respectivamente, observadas para as culturas contendo glucantime e 

2,5mg/ml de extrato (n=3; p<0,0001 para ambos). 

 

 

 
 

 
 
 

FIGURA 12. Atividade do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess sobre 
formas promastigotas de Leishmania amazonensis cultivadas in vitro. Parasitos na fase 
exponencial de crescimento (106 células/ml) foram inoculados em meio RPMI suplementado 
com 10% de soro fetal bovino na presença de glucantime (60mg/ml) ou de extrato de folhas 
de Caryocar brasiliense Cambess (2,5 e 5mg/ml). Experimento semelhante, porém sem 
adição de medicamento ou extrato e mantido nas mesmas condições foi usado como controle. 
Cada barra representa a média ± DP da quantificação dos parasitos, obtida em três 
experimentos independentes, obtida após incubação de 24h      e 72h      . 
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FIGURA 13. Efeito do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess sobre a viabilidade 
de formas promastigotas de Leishmania amazonensis in vitro. Parasitos na fase exponencial de 
crescimento (106 células/ml) foram inoculados em meio RPMI suplementado com 10% de soro fetal 
bovino na presença de glucantime (60mg/ml) ou de extrato de folhas de Caryocar brasiliense 
Cambess (2,5 e 5mg/ml). Experimento semelhante, porém sem adição de medicamento ou extrato e 
mantido nas mesmas condições, foi usado como controle. Cada barra representa a média ± 1DP do 
número de parasitos viáveis, contados em esfregaços preparados com solução de eosina:nigrosina, 
após incubação de 24h    e 72h    de três experimentos independentes, onde, quinhentas células, no 
mínimo, foram contadas. 

 

 

 

 

Em paralelo, o efeito do extrato das folhas do pequizeiro foi observado também 

sobre a morfologia das formas promastigotas após 24 horas (Figura 14) e 72 horas 

(Figura 15) de cultivo examinando-se esfregaços preparados do sedimento de alíquotas 

das culturas e corados com solução de eosina/nigrosina.  

As Figuras 14 e 15 mostram a morfologia das formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis quando cultivadas in vitro por esse método, onde os 

microrganismos viáveis (V) com seu corpo e estrutura flagelar mostram-se incolores, em 

nítido contraste com as formas não-viáveis (M) que se tornam permeáveis à eosina, 

corando-se em vermelho. 
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FIGURA 14. Efeito do extrato das folhas de Cayocar brasiliense Cambess sobre 
formas promastigotas de Leishmania amazonensis após 24h de cultivo. Formas 
promastigotas de L. amazonensis, na concentração de 106/ml, obtidas da fase estacionária 
(A) foram cultivadas em meio RPMI acrescido de 10% de soro fetal bovino sob diferentes 
condições. Após 24h de incubação a temperatura ambiente, o material de cada cultivo foi 
centrifugado e utilizado no preparo de esfregaços corados com solução de eosina:nigrosina 
para observação da viabilidade. Controle (B); glucantime (C, D); extrato a 2,5mg/ml (E); 
extrato a 5mg/ml (F). As fotomicrografias ilustram os diferentes aspectos morfológicos dos 
microrganismos, observados sob microscopia de imersão (1000x), usando-se um 
microscópio Olympus CBX40 acoplado ao  programa de registro de imagens Image-Pro 
Plus. V denota células viáveis; M, células mortas e I, células vivas, mas não viáveis. 
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FIGURA 15. Efeito do extrato das folhas de Cayocar brasiliense Cambess sobre formas 
promastigotas de Leishmania amazonensis após 72h de cultivo. Formas promastigotas de 
L. amazonensis, na concentração de 106/ml, obtidas da fase estacionária (A) foram cultivadas 
em meio RPMI acrescido de 10% de soro fetal bovino sob diferentes condições. Após 72h de 
incubação a temperatura ambiente, o material de cada cultivo foi centrifugado e utilizado no 
preparo de esfregaços simultaneamente corados com solução de eosina:nigrosina para 
observação da viabilidade. Controle (A); glucantime (B); extrato a 2,5mg/ml (C) e a 5mg/ml 
(D). As fotomicrografias ilustram os diferentes aspectos morfológicos dos microrganismos, 
observados sob microscopia de imersão (1000x), usando-se um microscópio Olympus CBX40 
acoplado ao programa de registro de imagens Image-Pro Plus. V denota células viáveis; M, 
células mortas e I, células vivas, mas não viáveis. 
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Com o objetivo de se observar mais detalhadamente os efeitos devastadores 

resultantes do tratamento de formas promastigotas de Leishmania amazonensis com 

o extrato das folhas do pequizeiro, amostras do sedimento foram devidamente 

preparadas e submetidas à análise ultraestrutural por MEV. Como ilustrado nas 

Figuras 17 e 18, o já evidente efeito danoso sobre o corpo dos parasitos 

demonstrado pela coloração de eosina:nigrosina e comparado com o controle 

(Figura 16) foi confirmado. Por outro lado, pôde-se também observar que a estrutura 

flagelar dos mesmos parece ter sido preservada, pelo menos quanto a sua 

morfologia. 

Importante se faz destacar, nesta série de experimentos, que o tratamento 

dos flagelados in vitro com glucantime também mostrou danos bastante nítidos ao 

corpo dos flagelados, porém muitos parasitos permaneceram vivos, em contraste 

com o baixíssimo número de microrganismos que puderam ser recuperados das 

culturas tratadas com o extrato, inclusive inviabilizando obtenção de material 

suficiente que pudesse ser estudado por microscopia eletrônica de transmissão. 
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FIGURA 16. Análise topográfica de Leishmania amazonensis. Formas promastigotas de 
L. amazonensis, na concentração de 106/ml, foram cultivadas em meio RPMI acrescido de 
10% de soro fetal bovino. Após 72h de incubação a temperatura ambiente, o material foi 
centrifugado e o sedimento contento microorganismos fixado em solução de Karnovsky 
modificada. Em seguida, o material foi transferido para uma lamínula de microscópio, 
desidratado em etanol, submetido ao ponto crítico, metalizado com ouro e a estrutura 
topográfica dos microrganismos observada em microscópio eletrônico de varredura JSM 
6360 LV. Corpo (C); estrutura flagelar (F). 

 

F

F

F

C

C



 56
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
FIGURA 17. Efeito do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess na 
topografia de formas promastigotas de Leishmania amazonensis. Formas promastigotas 
de L. amazonensis, na concentração de 106/ml, obtidas da fase estacionária foram cultivadas 
em meio RPMI acrescido de 10% de soro fetal bovino e com extrato das folhas (2,5mg/ml) ou 
glucantime. Após 72h de incubação a temperatura ambiente, o material foi centrifugado e o 
sedimento contento microorganismos fixado em solução de Karnovsky modificada. Em 
seguida, o material foi transferido para uma lamínula de microscópio, desidratado em etanol, 
submetido ao ponto crítico, metalizado com ouro e a estrutura topográfica dos 
microrganismos observada em microscópio eletrônico de varredura JSM 6360 LV, onde 
somente a estrutura flagelar (seta) parece ter sido preservada. 
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FIGURA 18. Efeito do extrato das folhas de Caryocar brasiliense Cambess na topografia de 
formas promastigotas de Leishmania amazonensis. Formas promastigotas de L. amazonensis, na 
concentração de 106/ml, obtidas da fase estacionária foram cultivadas em meio RPMI acrescido de 
10% de soro fetal bovino e com extrato das folhas (5mg/ml) ou glucantime. Após 72h de incubação a 
temperatura ambiente, o material foi centrifugado e o sedimento contento microorganismos fixado em 
solução de Karnovsky modificada. Em seguida, o material foi transferido para uma lamínula de 
microscópio, desidratado em etanol, submetido ao ponto crítico, metalizado com ouro e a estrutura 
topográfica dos microrganismos, observada em microscópio eletrônico de varredura JSM 6360 LV. As 
fotomicrografias demonstram alteração somente do corpo do microrganismo, com preservação da 
estrutura flagelar (setas). Extrato das folhas (A - E); glucantime (F). 
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DISCUSSÃO 

As doenças infecciosas são manifestações clínicas de danos resultantes da 

interação microrganismo-hospedeiro (Casadevall e Pirofski, 2000) e representam um 

grave e crescente problema de saúde pública mundial, sendo responsáveis por 

cerca de 13 milhões de mortes ao ano (Cohen, 2000). 

Mudanças contínuas de hábitos sociais, avanços tecnológicos e alterações 

relacionadas aos próprios microrganismos têm contribuído, para o surgimento de 

novas doenças, para o reaparecimento de doenças antes controladas e para o 

desenvolvimento de resistência microbiana (Cohen, 2000). Outras doenças ou 

eventos patológicos não-infecciosos, como câncer, envelhecimento precoce, 

aterosclerose e doenças auto-imunes, parecem estar ligadas à presença de 

espécies reativas do metabolismo do oxigênio e têm, também, representado um 

grande problema de saúde pública (Ferreira e Matsubara, 1997). 

Investigar substâncias que possam ser utilizadas para impedir, diminuir ou 

controlar a proliferação das doenças infecciosas e/ou contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida das pessoas, inibindo a ação de espécies reativas do metabolismo 

do oxigênio, representam um esforço comum de pesquisadores no mundo inteiro. 

Estes fatos nos levaram a investigar o potencial biológico do C. brasiliense, 

com ênfase em suas propriedades antioxidantes e antimicrobianas, usando como 

material de partida o produto liofilizado dos extratos hidroalcoólicos preparados das 

folhas e do mesocarpo interno do fruto, o pequi, cujo consumo como alimento é 

relevante em nosso país, particularmente no Brasil central. 

Um aspecto interessante observado no preparo do material liofilizado foi seu 

elevado rendimento (Tabela 2) em relação ao que se observa na literatura. Por 

exemplo, Marques e colaboradores (2002), ao prepararem extratos brutos de 

diferentes partes do pequizeiro usando vários tipos de solventes, obtiveram um 

rendimento de apenas 14,09% para o extrato etanólico das folhas contra os nossos 

29,6%. Em relação ao rendimento do extrato preparado do mesocarpo interno, esses 

mesmos autores relataram um rendimento de apenas 1,9%, contrastando com 

nossos 8,0%, superior pelo menos quatro vezes. 

Vários fatores podem ter influenciado as diferenças encontradas. Por 

exemplo, não só a época, mas também o local de obtenção do material vegetal, a 

idade das folhas e dos frutos coletados e, ainda, diferenças com relação ao 

procedimento metodológico de preparação dos extratos, em particular com 
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referência aos solventes utilizados. Em relação ao extrato do mesocarpo interno, não 

se pode esquecer de que este foi preparado de polpa congelada, em contraste com 

o fruto fresco usado por esses autores, e este procedimento pode ter influenciado 

favoravelmente seu rendimento. 

Outro aspecto interessante observado com relação ao material liofilizado foi 

quanto à sua solubilidade. Como os objetivos principais deste trabalho envolviam 

investigação de atividade em sistemas biológicos, o solvente a ser utilizado deveria 

ser aquoso e isotônico e a solução salina tamponada (PBS) sempre é, na situação 

proposta, o solvente de escolha, pela sua simplicidade de preparação e baixo custo. 

A facilidade de dissolução do extrato proveniente do mesocarpo interno em 

PBS foi contrastante com a apresentada pelo extrato oriundo das folhas, onde a 

presença de resíduo sólido persistente foi evidente, mesmo quando concentrações 

recomendadas de etanol ou DMSO, solventes orgânicos comumente utilizados 

nessas situações, foram testadas. Uma vez que não houve diferença visual quanto à 

dissolução desse material particulado nas soluções investigadas, o PBS foi o 

solvente escolhido para a obtenção das soluções dos dois extratos, as quais foram 

preparadas a 10%. 

Muitas das atividades biológicas demonstradas por extratos de plantas estão 

relacionadas com a presença de determinados grupos de compostos. Dessa forma, 

procedeu-se abordagem fitoquímica clássica dos extratos das folhas do pequizeiro e 

do mesocarpo interno do seu fruto com a finalidade de se definir a presença, nas 

soluções a serem testadas, de alguns grupos de compostos. As reações que 

mostraram a presença do grupo químico investigado foram referidas como positivas 

(+), relatadas de forma quantitativa subjetiva (Tabela 3). 

Dentre os compostos investigados na marcha fitoquímica, observou-se 

diferenças entre o material preparado das folhas e do mesocarpo interno. Enquanto 

ambos mostraram-se positivos para substâncias antioxidantes, flavonóides, óleos 

essenciais e saponinas, a presença de taninos condensados e hidrolisáveis foi 

observada somente no extrato obtido das folhas. Nossos resultados para este 

extrato estão de acordo com trabalhos relatados por Magalhães et al., 1988 e 

Marques, 2001. Entretanto, para o extrato do mesocarpo interno, a literatura limita-se 

a considerações referentes ao seu conteúdo nutricional e à presença de lectinas 

(Santiago, 1998), sendo esta, portanto, a primeira vez que se relata a detecção de 

compostos diversos por abordagem fitoquímica clássica. Estudos complementares 
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visando a caracterização química dos compostos encontrados no C. brasiliense são 

necessários. 

Tendo-se demonstrado a presença de grupos químicos de natureza 

diversificada por meio da marcha fitoquímica, particularmente relacionados com 

potencial antioxidante revelados pela técnica de CCD, prosseguiu-se na 

investigação das atividades biológicas dos extratos das folhas do pequizeiro e do 

mesocarpo interno de seu fruto, primeiramente avaliando sua capacidade 

antioxidante mais detalhadamente e, num segundo momento, observando-se sua 

influência no crescimento de diferentes grupos de microrganismos.  

A atividade antioxidante de uma substância isolada ou de uma mistura de 

compostos, como no caso de extratos, não pode ser mensurada diretamente, mas 

através dos seus efeitos sobre um substrato ou sistema passível de ser monitorado, 

uma vez que essa atividade envolve diversidade de mecanismos, destacando-se 

aqueles relacionados à prevenção da cadeia iniciadora, ligação a metais de 

transição e decomposição de peróxidos (Gülçin et al., 2003). Ainda, a maioria dos 

métodos de avaliação antioxidante usa processos oxidativos que envolvem a adição 

de um agente iniciador (como a temperatura, agitação ou uma pressão parcial de 

O2), um acelerador do processo (um metal de transição ou exposição à luz, por 

exemplo), e uma fonte específica de radicais livres. Esses radicais são, então, 

oxidados sob condições padronizadas e o grau de oxidação, ou a sua extensão, 

medido (Antolovich et al., 2002). 

Como conseqüência, torna-se claro que a capacidade antioxidante de 

misturas complexas não pode ser avaliada satisfatoriamente por um único método. 

Portanto, para que o espectro total da capacidade antioxidante dos extratos pudesse 

ser medido, diferentes procedimentos analíticos em paralelo foram empregados 

(Sánchez-Moreno, 2002), usando substratos diversos, dentro de sistemas também 

variados, levando em consideração todas as variáveis possíveis de influenciar os 

resultados. Uma perspectiva interessante seria trabalhar com o fracionamento dos 

extratos e biomonitorar a ação das substâncias isoladas. 

Eritrócitos humanos são dotados de um sistema antioxidante natural eficiente, 

mas bastante complexo, que envolve a ação simultânea de enzimas antioxidantes, 

aminoácidos e íons ferro, capaz de protegê-los contra a oxidação de seus 

constituintes, garantindo sua integridade estrutural e funcional, além de assegurar 

que o íon ferroso da molécula de Hb permaneça na sua forma funcional, reduzida, 
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como anteriormente referido neste trabalho (Telen e Kaufman, 1999). No entanto, se 

o eritrócito for intencionalmente exposto a uma sobrecarga oxidativa que supere sua 

capacidade redutora, mas que simultaneamente preserve sua integridade estrutural, 

poderá haver um aumento proporcional na produção de metaHb (Mansouri e Lurie, 

1993), proteína incapaz de transportar o oxigênio por apresentar o ferro no estado 

oxidado (ou férrico), a qual poderá ser avaliada quantitativamente após leitura 

espectrofotométrica em 630nm. A quantidade de metaHb formada poderá ser, então, 

quando comparada à ação protetora de substâncias padrões reconhecidamente 

portadoras de atividade antioxidante, usada para avaliação da capacidade 

antioxidante da substância ou mistura em estudo (Telen e Kaufman, 1999). 

Usando-se a FH como agente indutor de estresse oxidativo in vitro sobre 

eritrócitos humanos e a vitamina C como padrão para análise comparativa de efeito 

protetor, nossos resultados demonstraram que os extratos preparados de folhas do 

pequizeiro (Figura 1) ou de constituintes de seus frutos (Figura 2) não foram capazes 

de proteger essas células de sua ação oxidante, mesmo em elevadas 

concentrações. Esse efeito foi contrastante com aquele apresentado pela vitamina 

C, onde se observou significativa redução na formação de metaHb, confirmando 

dados recentemente demonstrados por outros (Claro, 2002; Arbos, 2004).  

Entretanto, níveis apreciáveis de metaHb foram detectados quando os 

eritrócitos foram tratados diretamente com os extratos, particularmente nas 

concentrações mais elevadas testadas, indicando um provável comprometimento do 

sistema. É possível que substâncias presentes nesses extratos como as saponinas, 

por exemplo, possam ter efeito tóxico, interferindo com o sistema biológico em 

questão, tornando-se inapropriado para a análise da sua capacidade antioxidante. 

Dessa forma, decidiu-se investigar a capacidade antioxidante dos extratos por 

outros meios. Optou-se, então, por métodos químicos tradicionais, com mecanismos 

de ação distintos entre si e, ainda, diferente daqueles presentes nos eritrócitos. 

Dentre eles, foi utilizado o método do 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (Koleva et al., 2002), 

que envolve condições brandas de reação, particularmente com relação à 

temperatura e à oxigenação (Silva et al., 1999). Seu radical livre DPPH•, na 

presença de um antioxidante doador de hidrogênio, em meio alcoólico, ao aceitar um 

elétron ou radical hidrogênio, torna-se difenilpicril hidrazina, uma molécula 

diamagnética estável, cuja formação pode ser monitorada pela diminuição na 

absorbância em 518nm, permitindo a determinação, após o estabelecimento do 
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equilíbrio da reação, da EC50, ou seja, da quantidade de extrato ou substância em 

análise necessária para reduzir em 50% a concentração de DPPH• inicial (Silva et 

al., 1999; Koleva et al., 2002).  

Simultaneamente, utilizou-se o ensaio do fosfomolibdênio, o qual baseia-se 

na redução do Mo+6 para Mo+5, com subseqüente formação do complexo fosfato-

Mo+5, distinto por sua coloração verde em pH ácido, com absorção máxima em 695 

nm (Prieto et al., 1999; Lu e Food, 2001). Em contraste com o método do radical 

DPPH•, esta reação se processa em condições drásticas, com temperatura elevada 

e período prolongado. 

Outro método utilizado foi o de avaliar o poder redutor de substâncias 

presentes no extrato capazes de produzir Fe+2 a partir de Fe3+ (Gülçin et al., 2003; 

Osman et al., 2004), que apresentou resultados semelhantes aos ensaios anteriores, 

confirmando o potencial antioxidante superior das folhas comparado ao do 

mesocarpo interno. 

Os resultados obtidos com o uso dessas três metodologias revelaram que (1) 

ambos extratos são dotados de capacidade antioxidante quando comparados aos 

padrões de referência usados (vitamina C e/ou rutina), confirmando os dados 

preliminares observados quando se procedeu a CCD; e que, de um modo geral, (2) 

o extrato preparado das folhas é dotado de maior potencial antioxidante do que 

aquele proveniente do mesocarpo interno do fruto. É possível que estas diferenças 

de efeito entre os extratos estudados sejam decorrentes não só da presença, mas 

também da quantidade de substâncias dotadas de potencial antioxidante nestas 

soluções.  

Neste contexto, é importante ressaltar que a marcha fitoquímica demonstrou a 

presença de flavonóides (Hanasaki et al., 1994; Rice-Evans et al., 1995; Chen, 1996; 

Rice-Evans et al., 1996; Craig, 1997; van Acker et al., 1998; Pietta, 2000; van Acker 

et al., 2000; Hirano et al., 2001; Arts et al., 2002; Heijnen et al., 2002; Sano et al., 

2003) e saponinas (Sur et al., 2001; Jun et al., 2002; Lee et al., 2004), conhecidos 

pelo seu alto poder antioxidante, em ambos extratos, enquanto a presença de 

taninos, os quais têm sido descritos como portadores de elevada atividade 

antioxidante (Gil et al., 2000; Demirezer et al., 2001; Lin et al., 2001), só foi 

detectada no extrato preparado das folhas. Portanto, nossos resultados sugerem 

que as diferenças observadas com relação ao potencial antioxidante dos extratos 

investigados possivelmente não estejam associadas somente ao teor de flavonóides 
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e saponinas, mas (e principalmente) à presença de taninos. Neste contexto, 

interessante seria obter, primeiro, o perfil quantitativo de cada um desses compostos 

e, numa segunda fase, estudar a contribuição de cada um, de forma isolada e em 

combinação, para o referido efeito. 

Outro aspecto interessante observado quando o método do radical DPPH• foi 

usado e o binômio dose/efeito relacionado, refere-se ao variado potencial 

antioxidante entre os extratos. Por exemplo, em pequenas concentrações 

(<0,01mg/ml), tanto o extrato das folhas como o do mesocarpo interno 

demonstraram efeito antioxidante superior ao da vitamina C (Tabela 4), porém 

inferior ao da rutina. Já em concentrações >0,1mg/ml, somente a capacidade 

antioxidante do extrato das folhas aproximou-se daquela observada para a vitamina 

C, e ambos mostraram-se muito superiores àquela apresentada pela rutina. 

Entretanto, essas diferenças se dissiparam somente para o extrato das folhas, 

quando se estabeleceu a EC50, onde os resultados de 0,057mg/ml para a vitamina 

C, 0,058, e 0,053mg/ml para folhas e rutina, respectivamente, mostraram-se 

semelhantes. Esses resultados vêm, novamente, confirmar a superioridade do 

extrato preparado das folhas de C. brasiliense em relação ao do mesocarpo interno 

nas condições experimentais propostas. 

Nesta série de experimentos, onde três métodos químicos foram usados para 

avaliação do potencial antioxidante de componentes do pequizeiro, foi possível 

estabelecer um perfil concordante, nas condições ensaiadas, da capacidade 

antioxidante dos extratos e dos compostos padrões testados, onde o efeito da 

vitamina C mostrou-se sempre superior ao exercido pelo extrato das folhas e este, 

superior à ação exercida pela rutina, a qual, por sua vez, mostrou-se superior a do 

extrato do fruto. 

Interessante ressaltar, neste momento, a inexistência de registro de estudos 

sobre o potencial antioxidante de extratos provenientes do pequizeiro, sendo esta, 

portanto, a primeira vez relatada em estudos in vitro. Este fato nos motivou a tornar 

pública as propriedades antioxidantes do C. brasiliense aqui descritas durante a 

realização do III International Symposium Breeding Research on Medicinal and 

Aromatic Plants, ISMAP 2004 (Anexo C). 

Um dos objetivos do presente trabalho foi, em paralelo aos ensaios de 

atividade antioxidante, o de se observar os efeitos dos extratos preparados das 

folhas e do mesocarpo interno do C. brasiliense sobre o desenvolvimento de 
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diferentes grupos de microrganismos. Para tanto, quatro linhagens bacterianas, três 

fúngicas e uma de protozoário foram utilizadas.  

Nossos resultados demonstraram que somente o extrato das folhas foi capaz 

de inibir a proliferação de todas as bactérias testadas (Tabela 6), em contraste com 

o relato de Magalhães e colaboradores, onde nenhuma atividade desta natureza 

pode ser identificada (Magalhães et al., 1988). É possível que estas discordâncias 

possam estar relacionadas às concentrações dos extratos avaliadas, assim como à 

variação dos protocolos experimentais. 

Entretanto, a atividade inibitória por nós observada foi inferior àquela 

promovida por antibióticos padrões, ensaiados sob condições metodológicas 

semelhantes (Tabela 5). É provável que essas diferenças resultem do fato de que os 

antibióticos testados são substâncias que se apresentam com elevado grau de 

pureza, em contraste com o extrato das folhas investigado, o qual certamente possui 

grande quantidade de compostos quimicamente diferentes, muito além daqueles 

demonstrados em nossa marcha fitoquímica. Dessa forma, é possível que um ou 

mais compostos dentre eles seja dotado de atividade antibacteriana e, por estar em 

meio aos demais componentes, seu efeito sobre a inibição do crescimento 

bacteriano tenha sido diluído. De fato, crescentes são os relatos de atividade 

antibacteriana atribuídos a sesquiterpenóides  (Rabe e van Staden, 2000), 

flavonóides (Tsuchiya et al., 1996; Hernandez et al., 2000), taninos (Gupta et al., 

2002b), esteróides ou carotenóides (Gupta et al., 2002a), muitos dos quais foram 

identificados no extrato das folhas durante a marcha fitoquímica. Neste contexto, 

interessante seria isolar e identificar todos os componentes presentes nesse extrato 

e investigar, individualmente, sua capacidade em interferir na proliferação de 

diferentes cepas bacterianas. É bem provável que, assim procedendo-se, compostos 

em estado puro, possam ser identificados como os responsáveis pela atividade 

antibacteriana observada, os quais, após estudos mais aprofundados, poderiam vir a 

ser úteis na clínica médica, ampliando o arsenal medicamentoso existente. 

Outro ponto de relevância que não deve ser esquecido seria com relação às 

propriedades do extrato em se difundir no ágar, base do meio de cultura utilizada, 

que poderia ter contribuído para a retenção, no papel de filtro, de substâncias com 

potencial antibacteriano. Neste particular, convém relembrar das dificuldades de 

dissolução completa do extrato em meio aquoso já relatadas no início desta seção. 
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Em contraste com o efeito inibitório sobre o crescimento de várias linhagens 

bacterianas, o extrato das folhas de C. brasiliense, embora variável em relação à 

concentração, ao tempo de incubação e à espécie estudada, estimulou 

significativamente o crescimento de todos os fungos testados (Figuras 8 a 10), 

evidenciado pelo aumento do número de conídeos após os períodos de incubação 

de 48 horas e quinze dias padronizados neste trabalho, tendo este efeito sido 

confirmado pelo aumento da densidade do meio de cultura. Esta ação foi 

particularmente relevante quando comparada aos efeitos exercidos pela anfotericina 

B e fluconazol, drogas que inibem parcialmente o desenvolvimento dos fungos 

testados (López-Jodra et al., 2000; Tsao e Yin, 2001) e que foram usados como 

controles nas condições experimentais propostas. Comportamento estimulante de 

crescimento semelhante ao observado neste trabalho já foi relatado quando se 

investigou o efeito do C. brasiliense sobre fungos parasitas de plantas (Marques et 

al., 2002), como referido na introdução deste trabalho.  

O fato das folhas do pequi serem ricas em taninos poderia, em parte, justificar 

os resultados encontrados. Há registros de que alguns microrganismos crescem em 

meio rico em taninos devido a sua capacidade de degradar essas substâncias e 

utilizá-las como fonte de carbono por produzirem tanase, enzima que catalisa a 

hidrólise de pontes de ésteres entre ácido fenólico e álcool (Scalbert, 1991). Dessa 

forma, é possível que os taninos presentes no extrato das folhas poderiam ter sido 

utilizados como substrato metabólico para esses microrganismos após diminuição ou 

mesmo exaustão de outras fontes de carbono, permitindo sua sobrevivência e 

proliferação nas condições de ensaio, notadamente após quinze dias de cultivo. 

Em contraste com os resultados aqui apresentados, onde a proliferação das 

cepas estudadas foi evidente, relatos recentes sobre a atividade do C. brasiliensis 

contra fungos patogênicos têm demonstrado efeitos diversos. Por exemplo, 

enquanto nenhum efeito foi observado sobre o desenvolvimento de dermatófitos 

(Marques et al., 2002), inibição completa de crescimento foi registrado para 

Paracoccidoides brasiliensis, Cryptococcus neoformans (Passos et al., 2002) e 

Histoplasma capsulatum (Hasimoto-Souza et al., 2002). Essas diferenças estão 

provavelmente associadas ao local e época da coleta do material botânico usado na 

investigação, assim como à parte da planta da qual o extrato foi preparado, às 

concentrações ensaiadas, à estirpe do fungo ou mesmo à metodologia utilizada. 
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Por outro lado, esses resultados podem servir como base para um estudo 

mais aprofundado no sentido da utilização de partes do C. brasiliense como fonte 

enriquecedora de meios de cultura para fungos. 

Enquanto numerosos medicamentos estão disponíveis no mercado para o 

tratamento de infecções causadas por bactérias e fungos, em particular das 

espécies usadas neste trabalho, eles são raros para o tratamento das 

leishmanioses, consideradas pela Organização Mundial da Saúde como uma das 

seis doenças prioritárias do Programa Especial de Pesquisa e Treinamento em 

Doenças Tropicais (Hung et al., 2003) por provocarem consideráveis taxas de 

morbidade e mortalidade em todo o mundo (Genestra et al., 2003).  

A Leishmania amazonensis é o principal agente causador da leishmaniose 

cutânea difusa, a qual não responde de forma adequada ao tratamento convencional 

com sais de antimônio (Mendonça-Filho et al., 2004), cujo representante comercial 

mais comum é o Glucantime, ou a tratamentos alternativos, representados pela 

anfotericina B e paramomicina, por períodos longos (Balana-Fouce et al., 1998). 

Além disso, linhagens de leishmanias classicamente cutâneas podem, com 

facilidade, atingir as vísceras em indivíduos imunocomprometidos (Mendonça-Filho 

et al., 2004), dificultando o tratamento. 

Devido à resistência do parasita ao tratamento usual, a procura por drogas 

seguras e eficazes para o tratamento de leishmaniose tem sido considerada 

prioridade (Hermoso et al., 2003) e, dentro desta perspectiva, investigou-se os 

efeitos dos extratos das folhas de C. brasiliense sobre formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis.  

Os resultados obtidos foram surpreendentes e indicaram intensa atividade 

contra as formas promastigotas de leishmanias desse extrato. Este efeito foi melhor 

evidenciado após 72 horas de incubação, na concentração de 5mg/ml do extrato, 

com declínio significativo no número de células viáveis (Figura 12), que apresentou 

diferenças significativas, não só em relação ao cultivo controle, mas também entre 

as duas concentrações avaliadas do extrato, sugerindo que o efeito é dependente da 

dose e do tempo de exposição. Em paralelo, significativa queda na contagem de 

células viáveis foi também observada quando se comparou os cultivos tratados com 

extrato a 5mg/ml àqueles com glucantime, droga usada como referência nas 

condições experimentais propostas. 
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Um outro aspecto interessante nesta série de experimentos foi com relação à 

morfologia das leishmanias após o tratamento com as diferentes concentrações do 

extrato ou com o próprio glucantime. Apesar de poucos microrganismos terem sido 

recuperados nestes cultivos após centrifugação, foi possível observar distintas 

alterações na sua topografia, evidenciadas pela microscopia de luz, usando-se a 

coloração de eosina/nigrosina (Figuras 14 e 15). Essas alterações foram 

confirmadas pela MEV (Figuras 16 a 17), onde a variação no volume dos 

microrganismos das culturas tratadas, quando comparados àqueles mantidos em 

condições normais de cultivo, se acentuaram. Entretanto, a estrutura flagelar dos 

microrganismos não parece ter sido afetada pelos diferentes tratamentos, mantendo-

se visivelmente íntegra quando observada microscopicamente. 

Importante ressaltar, neste momento, que estudos mais aprofundados por 

meio de microscopia eletrônica de transmissão poderiam revelar a ocorrência de 

lesões às estruturas internas do parasita. Entretanto, não nos foi possível realizar 

este ensaio pela dificuldade em se resgatar um número adequado de células. 

A ação de terpenóides (Iwu et al., 1994) e saponinas (de Carvalho e Ferreira, 

2001) sobre formas promastigotas de L. amazonensis e sobre formas amastigotas 

de L. donovani (Maes et al., 2004a; Maes et al., 2004b) já foi relatada e é possível 

que a sua presença no extrato das folhas, como demonstrada pela marcha 

fitoquímica, tenha sido responsável ou colaborado com os efeitos observados. 

Os resultados obtidos são importantes indicativos de atividade biológica que 

merecem estudos mais detalhados em busca de uma ação farmacológica útil para a 

terapêutica, sendo, portanto, necessária a demonstração da ação in vivo. 

A tendência atual na pesquisa de produtos naturais consiste na obtenção de 

princípios ativos das espécies vegetais por possuírem grande diversidade molecular, 

essencial para a produção de novos fármacos. Estudos associando a 

etnofarmacologia, fitoquímica, atividades biológicas e biologia molecular têm 

contribuído para compreender o mecanismo de ação de princípios ativos obtidos de 

vegetais, além de identificar os sítios receptores existentes nas células do 

hospedeiro. Essa perspectiva aplica-se também ao Caryocar brasiliense Cambess, 

uma vez que o estudo aprofundado de seus mecanismos de ação, de toxicidade e 

de outras atividades biológicas pode contribuir não só para sua valorização 

econômica, mas também na sua utilização como agente terapêutico. 
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6. CONCLUSÕES 
 

Neste trabalho, avaliou-se as atividades antioxidantes e antimicrobianas de 

extratos hidroetanólicos preparados das folhas e do mesocarpo interno de Caryocar 

brasiliense Cambess, árvore representante do cerrado brasileiro. Os resultados aqui 

relatados indicaram que: 

• ambos extratos são dotados de potencial antioxidante, demonstrado por três 

métodos químicos clássicos; 

• o potencial antioxidante do extrato das folhas é superior ao apresentado pelo 

do mesocarpo interno, chegando a ser comparável ao exercido pela 

vitamina C quando se usa o método do radical DPPH• como instrumento 

de avaliação; 

• o extrato das folhas apresenta atividade contra o desenvolvimento de colônias 

de cepas de Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa  e Staphylococcus aureus; avaliada pela método de difusão em 

ágar; 

• o extrato das folhas contribui significativamente para o desenvolvimento in vitro 

dos fungos patogênicos Candida albicans, Cryptococcus neoformans e 

Paracoccidiodes brasiliensis, avaliados pela contagem do número de 

conídeos e densidade de todo o conjunto; 

• o extrato das folhas é significativamente eficiente contra formas promastigotas 

de Leishmania amazonensis in vitro, causando lesões no corpo do 

parasito e preservando a estrutura flagelar. 
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ANEXO A 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
a) O objetivo deste projeto de pesquisa é investigar os mecanismos de ação de extratos ou 
compostos isolados de plantas medicinais tradicionalmente utilizadas pela população.por 
meio de ensaios biológicos in vitro. 

 
b) Caso você participe dessa pesquisa, será necessário doar uma amostra de sangue a 
qual será obtida por punção venosa de uma de suas veias localizadas na região da prega 
do cotovelo. A quantidade de sangue por você doada será destinada à separação dos 
eritrócitos e leucócitos, os quais serão utilizados nos ensaios experimentais. 
 
c) Como em qualquer outro diagnóstico clínico-laboratorial, você poderá experimentar 
alguns desconfortos relacionados a essa coleta, porém leves e de ordem passageira. 
 
d) Estão garantidas todas as informações pertinentes ao projeto que você queira obter, antes, 
durante e depois do estudo. 
 
e) A sua participação neste estudo é voluntária. Você tem a liberdade de se recusar a 
participar do estudo ou, se aceitar participar, retirar seu consentimento a qualquer momento. 
 
f) As informações relacionadas a este estudo poderão ser inspecionadas por profissionais 
que executam a pesquisa ou por autoridades legais. No entanto, no saco de alguma 
informação ser divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, 
para que a confidencialidade seja mantida. 
 
g) Em caso de necessidade, você poderá comunicar-se imediatamente com a Professora 
Dra. Almeriane Maria Weffort Santos, responsável pela pesquisa nos telefones 360 4087 
(UFPR) ou 232 4037.  
 
h) Todas as despesas necessárias para a realização dessa pesquisa não são da 
responsabilidade do doador. 
 
i) Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro. 
 
j) Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome e, sim, um código.  
 
 
Eu, ________________________________________________________, abaixo assinado, 
li o texto acima e compreendi a natureza e o objetivo desse estudo do qual fui convidado a 
participar. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação no estudo a 
qualquer momento sem justificar minha decisão e concordo voluntariamente em participar 
deste estudo. 
 
 
 

________________________________________   ___/___/____
 Assinatura do doador            Data  
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_______________________________________    ___/___/____ Assinatura do 

pesquisador           Data  
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ANEXO C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dear de Paula Junior, Waldemar 
 
It is our pleasure to inform that your below-titled abstract has been ACCEPTED AS 
SUBMITTED for presentation at the III International Symposium Breeding Research 
on Medicinal and Aromatic Plants - ISMAP 2004, to be held at the Auditorium of 
UNICAMP, Campinas, São Paulo, Brazil, July 5-8, 2004. 
 
ABSTRACT IDENTIFICATION: 
 
ISMAP0137-Antioxidant capacity of <EM>Caryocar brasiliense</EM> Cambess 
leaves and internal mesocarp extracts 
 
Thank you very much for your contribution to ISMAP 2004. We all look forward to 
meeting you in Campinas. 
 
Sincerely, 
 
Scientific Committee - ISMAP 2004 
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Antioxidant capacity of Caryocar brasiliense Cambess 
leaves and internal mesocarp extracts 

 
W. de Paula Júnior1, F.H. Roche1, C.M.T. Fadel-Picheth1, C.A.M. Santos1, A.M. 
Weffort-Santos1 
 
1Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba-PR, 80210-170, Brazil. cid@ufpr.br 
 
Free radicals are formed throughout cellular metabolism. As fairly unstable and highly 
reactive substances, they are able to cause oxidation and sometimes-irreversible 
damage to several human cells, compromising their function. Cumulative evidences 
are connecting oxidative stress caused by free radical generation with several 
degenerative disorders, ranging from premature aging, neutrophil-mediated 
inflammatory processes, neuronal diseases through cancer. However, although 
produced at high levels, most of the generated free radicals can be inactivated by 
endogeneous and/or exogenous antioxidants. The Brazilian plant Caryocar 
brasiliense Cambess, known by the popular name pequizeiro, is a typical tree that 
grows abundantly in Brazil central area, producing pequi, its exotic fruit, which is fairly 
consumed by the local population. Its high level of nutritional content, particularly 
vitamin A, proteins, and lipids has already been reported. The aim of this work was to 
investigate whether extracts prepared from leaves and fruit of pequizeiro could have 
antioxidant potential. To achieve this, we have prepared extracts from its leaves and 
internal mesocarp and assayed them using the 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl free 
radical (DPPH•) and phosphomolybdenum complex chemical methods, in which 
increasing concentrations of the extracts (10-4 – 10 mg/ml) were tested. The 
antioxidant activities of rutin and ascorbic acid, two compounds largely known by 
their strong antioxidant effects, were also investigated under similar conditions and 
have been used as controls. The capacity of the pequizeiro extracts in reducing in 
50% the initial DPPH• concentration, expressed as Efficient Concentration (EC50), 
was 0.054 and 0.459 mg/ml, respectively, for the leaves and mesocarp, while 0.056 
and 0.053 mg/ml were the values obtained for ascorbic acid and rutin. In the 
phosphomolybdenum assay, the results obtained for the leaves, mesocarp, ascorbic 
acid, and rutin were 0.43, 0.11, 1.0, and 0.32, respectively. These results suggest 
that this plant has, although variable depending on the part evaluated and the 
methodology used, an unexpected antioxidant potential, which should be more 
explored to define the compounds responsible for this activity. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Caryocar brasiliense, Caryocaraceae, antioxidant activity. 


