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Resumo 

 

Caracterização fitoquímica, avaliação das atividades analgésica e anti-inflamatória e 

biotransformação de um composto isolado das folhas de Copaifera langsdorffii. Ribeirão 

Preto, 2013. 171p Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 

 

Copaifera langsdorffii Desf. é conhecida popularmente como “copaíba”, sendo encontrada nas 

regiões norte e nordeste do Brasil. Nesta tese reportam-se o estudo fitoquímico das folhas de C. 

langsdorffii, por meio do fracionamento de seu extrato hidroalcoólico, o isolamento e a 

purificação de seus metabólitos secundários majoritários, a biotransformação do epóxido do 

ácido caurenóico, bem como a avaliação das atividades analgésica e anti-inflamatória do extrato 

e compostos isolados. Para avaliação do perfil cromatográfico, o extrato hidroalcoólico das 

folhas (Cop) foi particionado em hexano, diclorometano, acetato de etila, n-butanol e água. Com 

o uso de filtração em gel, Cromatografia Contra Corrente e CLAE preparativa foram isolados os 

compostos quercetina-3-O-α-L-ramnopiranosídeo (quercitrina), canferol-3-O-α-L-

ramnopiranosídeo (afzelina), bem como os ácidos 4’,4’’-dimetóxi-4,5-di-O-galoilquínico e 4-

(4’’-metóxi galoil)-3,5-di-O-galoilquínico. O ácido caurenóico e o caurenol foram isolados em 

coluna de gel de sílica a partir da fração em acetato de etila. O ácido caurenóico foi submetido a 

epoxidação com ácido 3-cloroperbenzóico e foi submetido à biotransformação pelo fungo 

Beauveria sulfurenscens em meio sintético. A biotransformação do epóxido do ácido caurenóico 

forneceu o ácido 7β,17-diidroxi-ent-caur-15-en-19-oico, até então desconhecido, bem como  o 

ácido 7α,17-diidroxi-16α-ent-cauran-19-oico, o ácido 7β,17-diidroxi-16α-ent-cauran-19-oico, o 

ácido 9β,16α,17-triidroxi-ent-cauran-19-oico e o ácido 16α,17-diidroxi-ent-cauran-19-óico. Cop 

e caurenol reduziram a inflamação induzida por ácido acético com máxima inibição de 40,3 e 

53,6%, respectivamente. Na segunda fase do ensaio de formalina foi observada redução de 54,5 e 

64,6%, respectivamente. A resposta inflamatória observada por carragenina e dextrana mostrou 

máxima redução de 52,3 e 43,6% para Cop e de 64,3 e 80% para caurenol, respectivamente. Cop 

e caurenol reduziram a produção de NO estimulada por LPS e aumentaram a liberação de TNF-

α, mas não modularam a expressão de IL-6 e IL-10. Portanto, caurenol está envolvido na 

atividade antiedematogênica do extrato. Já a quercitrina e a afzelina não foram ativas nos 

protocolos utilizados. Cop e caurenol não alteraram a primeira fase do ensaio de formalina, a 

latência em placa quente, o desempenho motor dos animais e a migração celular. Concluiu-se 

que Cop e caurenol possuem atividade antiedematogênica atuando em sítios periféricos, contudo 

essa propriedade não está associada com a regulação da migração celular, TNF-α, IL-6 e IL-10. 

 

Palavras-chave: Copaifera langsdorffii, biotransformação, atividades analgésica e anti-

inflamatória 
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Abstract 

 

Phytochemical study, analgesic and anti-inflammatory evaluation and biotransformation of 

a compound isolated from the leaves of Copaifera langsdorffii. 2013. 171p. Thesis (Doctoral). 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2013. 

 

Copaifera langsdorffii Desf., known as "copaiba", is found in the northern and northeastern of 

Brazil. This thesis reports the phytochemical study of C. langsdorffii leaves, through its 

hydroalcoholic extract (Cop) fractionation, isolation and purification of its major secondary 

metabolites, the biotransformation of kaurenoic acid epoxide, as well the evaluation of the 

analgesic and anti-inflammatory activities of the extract and isolated compounds. For the 

evaluation of the chromatographic profile, the extract was partitioned into hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate, n-butanol and water fractions. With the use of gel filtration 

chromatography, counter current chromatography and preparative HPLC, quercetin-3-O-α-L-

rhamnopyranoside (quercitrin), kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranoside (afzelin), 4'- 4''-

dimethoxy-4 ,5-di-O-galloylquinic acid and 4-(4-methoxy galloyl'')-3,5-di-O-galloylquinic were 

isolated. The epoxidation of kaurenoic acid was performed with 3-chloroperbenzoic acid and it 

was submitted to biotransformation by the fungus Beauveria sulfurenscens in synthetic medium. 

Biotransformation of kaurenoic acid epoxide furnished the unknown compound 7β,17-

dihydroxy-ent-kaur-15-en-19-oic acid and the compounds 7α,17-dihydroxy-16α-ent-kauran-19-

oic acid, 7β,17-dihydroxy-16α-ent-kauran-19-oic acid, 9β, 16α,17-trihydroxy-ent-kauran-19-oic 

acid and 16α,17-dihydroxy-19-ent-kauran-oic acid. Cop and kaurenol reduced the inflammation 

induced by acetic acid in mice with a maximal inhibition of 40.3 and 53.6%, respectively. The 

second phase in the formalin test in mice showed maximal reduction of 54.5 and 64.6%, 

respectively. The inflammatory responses induced by both carrageenan  and dextran in rats 

showed  maximal reduction of 52.3 and 43.6 % for Cop, as well as   64.3% and 80.0% for 

kaurenol, respectively. Cop and kaurenol reduced the NO production stimulated by LPS in a 

dose-dependent manner, and increased the release of TNF-α, but did not regulate IL-6 and IL-10. 

Therefore, kaurenol is involved in the extract antiedematogenic activity of the extract, whereas 

quercitrin and afzelin were not active in the used protocols. Cop and kaurenol did not alter the 

formalin first phase, hot-plate latency, motor performance or cell migration. The obtained results 

show that C. langsdorffi extract and kaurenol possess antiedematogenic properties acting on 

peripheral sites, but these properties are not associated with cell migration, TNF-α, IL-6 or IL-10 

regulation. 

 

Keywords: Copaifera langsdorffii, biotransformation, analgesic and anti-inflammatory activities 
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1 Introdução 

 

1.1 Produtos naturais na descoberta de fármacos  

 

 No desenvolvimento de fármacos empregados na medicina humana os produtos naturais 

são de grande importância e são considerados como excelentes fornecedores de princípios ativos 

para benefício da saúde. Os produtos naturais tem um papel dominante no desenvolvimento de 

drogas para o tratamento de doenças humanas e os estudos de plantas medicinais devem levar ao 

desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos que ostentem o tripé segurança, eficácia e 

qualidade, já que estes são usados por grande parte da população como primeiro cuidado 

farmacêutico. A investigação farmacológica de princípios ativos de plantas medicinais tem 

proporcionado importantes avanços na abordagem terapêutica de várias patologias, sendo que 

várias substâncias encontradas nas plantas têm sido utilizadas como ferramentas úteis em estudos 

farmacológicos, fisiológicos e bioquímicos (Rates, 2001). Além disso, muitas fontes de produtos 

naturais são pouco estudadas como os ambientes marinnho e microbiológico.  

Do período de 1981 a 2010 o ano de 2010 apresentou a segunda menor quantidade de 

moléculas aprovadas, no qual foram aprovadas 20 moléculas perdendo apenas para 2004 com 19 

moléculas aprovadas. Contudo, das 20 moléculas aprovadas, 50% são produtos naturais ou 

derivados. Deste modo, produtos naturais como fonte de novas moléculas combinado com 

metodologias sintéticas e a manipulação de caminhos biossitéticos continarão sendo a melhor 

fonte para a descoberta e desenvolvimento de medicamentos (Cragg e Newman, 2012). Portanto, 

estudar a composição química de extratos visando o conhecimento da composição química destes 

é condição essencial para o desenvolvimento de novos medicamentos a partir de fontes naturais. 

 

1.2 O gênero Copaifera 

 

A família Leguminosae Juss., também chamada de Fabaceae Lindley, é uma das mais 

importantes famílias botânicas, sendo que a classificação mais moderna divide-se em três sub-

famílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae (Judd et al., 1999). Deste modo, pelo 

sistema de Engler, o gênero Copaifera L. pertence à família Leguminosae e sub-família 

Caesalpinioideae Kunth (Veiga e Pinto, 2002). 
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Segundo o Index Kewensis (1996) o gênero Copaifera possui 72 espécies distribuídas em 

regiões tropicais da América Latina que se estende do México ao norte da Argentina e também 

em regiões tropicais da África Ocidental. Destas, 16 espécies são somente encontradas no Brasil, 

principalmente nas regiões amazônica e centro-oeste, sendo as espécies mais comuns a C. 

langsdorffii Desf. (Brasil, Argentina e Paraguay), C officinalis L. (norte do Amazonas, Roraima, 

Colombia, Venezuela e San Salvador), C. Guianensis Desf. (Guianas), C. coriacea Mart. (Bahia), 

C cearensis Huber ex Ducke (Ceará), C. reticulata Ducke, C. multijuga Hayane (Amazônia) e C. 

confertiflora Bth (Piauí) (Veiga Jr. et al., 2000). 

Popularmente conhecidas como “copaibeiras ou pau d’óleo”, as copaíbas são encontradas 

facilmente nas regiões Amazônica e Centro-oeste do Brasil. Entre as espécies mais abundantes, 

destacam-se: C. officinalis L. (norte do Amazonas, Roraima, Colômbia, Venezuela e San 

Salvador), C. guianensis Desf. (Guianas), C. reticulata Ducke, C. multijuga Hayne (Amazônia), 

C. confertiflora Bth (Piauí), C. langsdorffii Desf. (Brasil, Argentina e Paraguai), C. coriacea 

Mart. (Bahia), C. cearensis Huber ex Ducke (Ceará) (Andrade, et al., 2000). 

As copaibeiras são árvores de crescimento lento que podem alcançar de 25 a 40 metros de 

altura e podem viver até 400 anos. O tronco é áspero, de coloração escura, medindo de 0,4 a 4 

metros de diâmetro. As folhas são alternadas, pecioladas e penuladas. Os frutos contêm uma 

semente avóide, a qual é envolvida por um arilo abundante e colorido. As flores são pequenas, 

apétalas, hermafroditas e arranjadas em panículos axilares (Pio Corrêa, 1984). A floração e 

frutificação das copaíbas ocorrem a partir dos 5 anos de idade, em plantios. A floração ocorre 

entre outubro e julho e a frutificação entre junho e outubro. Na época da frutificação, as copaíbas 

são visitadas no período diurno por aves, as quais são as maiores responsáveis pela dispersão de 

suas sementes, as quais engolem o arilo e regorgitam a semente (Veiga Jr. et al., 2000). 

Dados quimiotaxonômicos demonstram que a família apresenta compostos como ácidos 

graxos, saponinas triterpênicas, taninos, gomas, terpenóides, alcalóides quinozilidínicos, 

antraquinonas, alcalóides pirrolizidínicos e flavonóides. A taxonomia das leguminosas tem 

evoluído principalmente devido ao estudo da classe dos flavonóides, visto a importância destes 

metabolitos secundários e de sua diversidade metabólica nessa família. Além das flavonas e 

flavonóis, que são flavonóides comumente encontrados em plantas de outras famílias, os 

membros da desta família contêm chalconas, 2,3-diidroflavonóides, flavanonas, isoflavonóides, 

rotenóides, e flavanas (Hegnauer e Grayer-Barkmeijer, 1993). 



 3 

Quimicamente, o gênero Copaifera destaca-se por apresentar enorme diversidade de 

metabólitos secundários. Estudos realizados com o óleo de copaibeiras revelam em grande 

maioria a presença de sesquiterpenos e diterpenos (Braga et al., 1998). Todos os diterpenos 

descritos na literatura pertencem a um dos esqueletos caurano, labdano ou clerodano (Cascon e 

Gilbert, 2000). 

 

1.3 Copaifera langsdorffii Desf. 

 

Copaifera langsdorffii Desf. é conhecida popularmente como “copaíba” (Fig. 1). É uma 

árvore que pode ser encontrada em todo o Brasil da Amazônia a Santa Catarina (Paiva, et al., 

2002) e possui quatro diferentes variedades C. langsdorfii var. grandifolia, grandiflora, laxae 

glabra (Veiga e Pinto, 2002). A sua morfologia, anatomia, conservação, maturação foram 

estudadas por Eira e colaboradores (1992) e Barbosa e colaboradores (1992). A identificação 

botânica é difícil, sendo realizada pelas características das flores como a pubenescência mais 

escuros e viscosos (Veiga e Pinto, 2002). Esta espécie é polinizada no período diurno, com 

grande participação de Trigona sp e Apis mellifera. Somente na espécie C. langsdorffii o óleo-

resina é vermelho e é encontrado em canais secretores localizados em todas as partes desta 

árvore, sendo extraído através de uma pequena incisão a cerca de um metro de altura de seu 

tronco (Veiga e Pinto, 2002). Este óleo é considerado, na sua forma in natura, um valioso 

remédio na medicina popular, sendo utilizado como anti-inflamatório e anti-infeccioso no 

tratamento de varias condições tais como: dores de garganta, infecções urinária e pulmonar 

(Paiva, et al., 1998). Além disso, mostrou atividade antitumoral contra carcinomas IMC em 

camundongos (Ohsaki et al., 1994). Estudos fitoquímicos sobre o óleo-resina desta espécie 

revelaram a presença de óleos essenciais contendo principalmente sesquiterpenos como β-

cariofileno, óxido cariofileno, β-elemano, curcumeno, entre outros (Braga, et al., 1998) e uma 

mistura de diterpenos.  
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Figura 1 – A: Copaifera langsdorffii; B: Folhas e sementes de C. langsdorffii. (Souza, 2011) 

 

C. langsdorffii apresenta alto potencial medicinal e econômico para o desenvolvimento de 

novos fitoterápicos. Existem mais de 200 trabalhos publicados envolvendo C. langsdorffii Desf. 

Contudo, estão relacionadas com o óleo que é exsudado do tronco destas árvores ou com a fração 

volátil obtida desse produto abordando as utilizações e aplicações do óleo-resina e de seus 

respectivos componentes voláteis. Portanto, estudos sobre a composição química e atividade 

farmacológica a partir dos extratos de folhas e ramos ainda são escassos. 

 

1.4 Biotransformação 

 

A química sustentável tem como grande desafio manter a continuidade do 

desenvolvimento com a diminuição dos danos causados ao meio ambiente. Nesse aspecto, as 

biotransformações se enquadram dentro da “química verde” que é definida como a concepção, 

desenvolvimento e aplicação de processos e produtos químicos para reduzir ou eliminar o uso ou 

a geração de substâncias perigosas à saúde humana e ao meio ambiente (Hai-Feng et al., 2008). 

Esta área tem desenvolvido novas ferramentas para melhorar a precisão e ampliar processos de 

produção que reduzam os gastos de energia e de matérias-primas, bem como reduzam resíduos 

tóxicos (Lenardão et al., 2003).  

Biotransformação é o uso de sistemas biológicos para realizar transformações químicas 

em substâncias que não constituem seus substratos naturais (Hanson, 1972) que ocorrem por um 

conjunto de reações químicas catalisadas por enzimas, células ou tecidos de origem vegetal, 
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microbiana ou animal (Giri et al., 2001). Essas reações apresentam grandes vantagens como o 

uso de temperaturas brandas, velocidades de reações superiores, quimiosseletividade, 

regiosseletividade e enantiosseletividade (Silverman, 2000) e são processos que têm sido usados 

pela humanidade por milhares de anos, como por exemplo, para a conversão do etanol a ácido 

acético (vinagre) por povos da Babilônia (Mesopotâmia), Egito, México e no Sudão (Leresche & 

Meyer, 2006).  

Um exemplo são reações enantiosseletivas observadas em muitas biotransformações que 

propiciam a obtenção de produtos puros a partir de misturas racêmicas. As reações de 

biotransformação podem ser conduzidas em temperatura amena e em condições normais de 

temperatura e pressão e, na maioria dos casos, não há necessidade de proteger grupos funcionais 

(Patel, 2002). Além disso, as reações que não são possíveis de serem realizadas por processos 

químicos tradicionais são facilmente executadas em processos de biotransformação (Qi-He et al., 

2009). 

O uso de biotransformações para modificações em produtos naturais e sintéticos tem sido 

cada vez mais reportado, sendo que os fungos têm chamado o interesse de pesquisadores devido 

ao grande número de espécies que ainda são pouco estudadas ou ainda desconhecidas e 

principalmente a interação de fungos com plantas que é favorecida por climas úmidos. O 

isolamento e o estudo destes fungos podem ser considerados como um primeiro passo para a 

compreensão da origem de alguns metabólitos secundários em plantas e da ativação de enzimas 

específicas em fungos que possuem habilidade de catalisar reações régio e estereosseletivas 

(Borges et al., 2009). 

Vários fármacos são atualmente produzidos por biotransformação. A síntese do inibidor 

da HIV protease, Atazanavir, conta com uma etapa na qual um intermediário é obtido pela 

redução microbiológica diastereosseletiva realizada pelo microrganismo Rhodococcus 

erythropolis SC 13845 e na síntese do paclitaxel (taxol), a cadeia lateral em C- 13 é obtida pela 

redução microbiológica seletiva de um intermediário pelos microrganismos Hansenula 

polymorpha SC 13865 e Hansenula fabianii SC 13894 (Patel, 2008). 

Diterpenos caurânicos constituem uma classe de substâncias ricas em atividades 

biológicas, se tornando um alvo interessante para biotransformações. Os fungos Gibberella 

fujikuro (Fraga et al., 2007), Mucor pumbleus (Fraga et al., 2003),  Rhizopus stonfiler (Silva et 

al., 2002), Verticillium lecanii (Vieira et al., 2002) têm sido usados para biotransformação de 



 6 

cauranos, tendo gerado modificações estruturais como hidroxilações, epoxidações, reduções, 

oxidações e rearranjos de esqueleto. 

A utilização de micro-organismos como modelo de metabolismo de xenobióticos para 

mamíferos tem sido reportada para simular condições do metabolismo de mamíferos de diversos 

compostos para predizer vias metabólicas, quando o isolamento dos metabólitos de mamíferos é 

difícil (Smith and Rosazza 1974; Venisetty and Ciddi 2003). Entre esses micro-organismos, o 

fungo Beauveria sulfurescens provou ser capaz de gerar vários metabólitos por biotransformação. 

De acordo com Johnson e colaboradores (1992) B. sulfurescens mostrou ser efetivo na 

oxigenação seletiva do N-acetil-1-aminoadamantano dando produtos monoidroxilados. Além 

disso, a biotransformação do ácido gálico conduziu a metilações e glicosilações em diferentes 

hidroxilas (Hsu et al., 2007). Assim, devido ao potencial do fungo B. sulfurescens e a grande 

variação de metabólitos obtidos com a biotransformação de cauranos, essa metodologia foi 

escolhida para a obtenção de metabólitos de um composto isolado de C. langsdorffii, o qual foi 

epoxidado antes da biotransformação. 

 

1.5 Atividades analgésica e anti-inflamatória  

 

A nocicepção pode ser induzida por traumas ou processos inflamatórios e pode ser 

avaliada em modelos animais de nocicepção, os quais podem ser utilizados na avaliação de 

substâncias com propriedades analgésicas (Carvalho, 2004). A percepção dolorosa a um 

determinado estímulo nocivo tem como propósito biológico alertar o organismo sobre algum 

perigo no ambiente, incluindo a resposta comportamental de proteger o organismo contra 

possível lesão (Cheng et al., 2002). A dor pode ser derivada do processo inflamatório ou pode ser 

nociceptiva, neurogênica e neuropática (Millan, 1999). Em pacientes outras manifestações 

dolorosas são frequentes como a sensibilidade exacerbada a um estímulo doloroso (hiperalgesia) 

ou a dor em resposta a um estímulo não doloroso (alodína). Além disso, a dor pode ser aguda ou 

crônica, sendo que a dor aguda está associada com uma lesão tecidual recente, ativação de 

nociceptores e pode desaparecer até mesmo antes da cura do dano tecidual (Park e Vasko, 2005) 

e a dor crônica pode se perpetuar por meses ou anos caracterizando-se pela persistência, o que 

muitas vezes dificulta o tratamento (Besson, 1999). 

Os processos inflamatórios são respostas fisiológicas do organismo a diferentes estímulos 

e o processo inflamatório agudo pode ser definido como um conjunto de alterações bioquímicas e 
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celulares que ocorrem em resposta a estímulos inespecíficos, tais como infecções ou traumas 

teciduais. As causas que levam à inflamação são múltiplas e de natureza variável, sendo 

identificados como agentes biológicos (como bactérias, vírus, protozoários); agentes químicos 

(como ácidos, álcalis, terebentina, formaldeído, carragenina); agentes físicos (como calor 

excessivo, frio exagerado, radiação ultravioleta e ionizante, eletricidade, traumatismos, fraturas, 

incisões) e agentes imunes (exposição a antígenos provocando ativação da resposta imunológica 

do hospedeiro). 

O processo inflamatóro é caracterizado pelo aumento da permeabilidade vascular, do 

fluxo sanguíneo, da dilatação venular e acúmulo de células do processo inflamatório, 

caracterizando os sinais típicos da inflamação que são rubor (hiperemia), tumor (edema), calor 

(aumento da temperatura local) e dor (Gilroy et al., 2004). As alterações vasculares iniciam-se 

imediatamente e desenvolvem-se durante as primeiras horas após o estímulo inflamatório. Elas 

consistem em vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo, aumento da permeabilidade vascular e 

exsudação de plasma (Williams et al., 1983). Os eventos celulares são marcados pela saída das 

células circulantes da luz do vaso e a migração de leucócitos para o sítio inflamatório. Esse 

fenômeno segue algumas fases como captura, rolamento dos leucócitos pelo endotélio, adesão e 

transmigração (Munro, 1993; Wahl et al., 1996). 

Na reação inflamatória estão envolvidos vários tipos de células, como leucócitos 

polimorfonucleares, macrófagos, mastócitos, eosinófilos e neutrófiloos. Estas células liberam 

uma grande variedade de substâncias endógenas ou mediadores químicos durante o processo 

inflamatório, onde se destacam as prostaglandinas, histamina, serotonina, leucotrienos, citocinas 

e outras.  

Dentre os mediadores inflamatórios estão os eicosanoides que são os leucotrienos e as 

prostaglandinas, as quais promovem a vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e 

edema. Um exemplo de prostaglândinas é a PGE2 que exibe funções reguladoras para o controle 

da inflamação imune-mediada, fibrose, extress oxidativo e melhora a evolução de nefrites 

(Kvirkvelia et al., 2013). Essas são substâncias provenientes da metabolização do ácido 

araquidônico por parte das enzimas lipoxigenases e ciclo-oxigenases. Deste modo, os fármacos 

analgésicos e/ou anti-inflamatórios não esteroidais são conhecidos por atuarem via inibição das 

ciclo-oxigenases, prevenindo a formação de prostaglandinas e tromboxanos (Vane e Botting, 

1998).  
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As cininas, no sítio inflamatório, são responsáveis pela permeabilidade capilar resultando 

na dilatação vascular e aumento de permeabilidade, ativação do Complemento, dor e aderência de 

neutrófilos, em consequência da ação direta sobre o endotélio da microvasculatura, ou ainda 

indireta, através da liberação de outras substâncias pró-inflamatórias como a síntese de citocinas. 

As cininas são peptídeos de 8-14 aminoácidos derivados das globulinas plasmáticas. Estes 

peptídeos medeiam a inflamação através da ativação constitutiva dos receptores de bradicinina B1 

e B2. O receptor B2 é constitutivo e está presente em tecidos centrais e periféricos. Estes parecem 

estar implicados na maioria das ações fisiológicas das cininas. O receptor B1 é geralmente ausente 

em tecidos normais e animais saudáveis, mas pode ser induzido e super expresso durante uma 

lesão tecidual ou administração de alguns mediadores inflamatórios (Antoni, 2011; Siebeck et al., 

1998). 

As citocinas anteriormente chamadas de linfocinas são proteínas secretadas que regulam 

importantes respostas celulares como proliferação e diferenciação. Elas são mediadores químicos 

polipeptídicos produzidos por linfócitos, monócitos e macrófagos. As diferentes citocinas podem 

ser enquadradas em diversas categorias: interferons, interleucinas (IL), fator estimulador de 

colônias, fator de necrose tumoral (TNF), e fator de transformação de crescimento. Elas têm 

como funções: regular a duração e intensidade das respostas especificas, recrutar células efetoras 

para as áreas onde se desenvolvem respostas e induzir a geração e maturação de novas células a 

partir de precursores (Starr et al., 1997). 

Outros mediadores são as endotelinas que tem atividade através da interação com 

receptores ETA, ETB ou ETC. Estes mediadores peptídicos estão relacionados ao 

desenvolvimento de diversos processos fisiopatológicos, incluindo aqueles que envolvem 

hipertensão, inflamação e dor, dentre outros (Schiffrin, 2005) e o fator de ativação plaquetário 

(PAF) que é formado pela acetilação do lisofosfolipídio que é obtido pela hidrólise do ácido 

aracdônico. O PAF é um potente lipídio bioativo que atua por ligação específica em receptor 

acoplado à proteína G (Ishii e Shimizu, 2000). Assim, esses mediadores químicos estão 

envolvidos na nocicepção e no edema associados aos processos inflamatórios.  

A principal molécula-alvo dos anti-inflamatórios não esterioidais é a enzima COX. A 

inibição da atividade das COXs é um dos principais mecanismos de ação de diversos fármacos 

como o ácido acetilsalicílico (aspirina®) e a indometacina. Desta forma, seu efeito anti-
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inflamatório deve-se principalmente à inibição da produção de prostaglandinas como a 

prostaglandina PGE2, PGD2 e PGI2, bem como dos tromboxanos (Fitzgerald, 2003). 

Produtos naturais desempenham importante papel no tratamento de doenças inflamatórias. 

Considerando que as substâncias disponíveis no mercado apresentam grande número de efeitos 

colaterais e indesejáveis, a procura por substâncias analgésica e/ou anti-inflamatória tem sido 

uma prioridade nas indústrias farmacêuticas desde 1960, sendo estimulada pela venda destes que 

é estimada em vários bilhões de dólares (Paiva et al., 2003).  

Deste modo, uma importante estratégia de pesquisa na busca por novos fármacos anti-

inflamatórios é o estudo de plantas medicinais (Neto et al., 2005) tradicionalmente usadas para 

aliviar a dor e a inflamação. Estes estudos podem resultar na identificação de metabólitos 

secundários ativos, os quais poderão ainda ser modificados estruturalmente tendo em vista o 

melhoramento de suas atividades biológicas. 
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