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RESUMO 

 

A estratégia utilizada neste trabalho foi continuar os estudos do nosso grupo de 

pesquisa com o óleo fixo da polpa do fruto do pequi (Caryocar coriaceum Wittm.) e timol para 

contribuir com o desenvolvimento de uma emulsão que auxilie no tratamento da dermatite e 

infecções oportunistas causadas por Staphylococcus aureus. A farmacoterapia atual para o 

tratamento das dermatites, doença que afeta cerca de 44% de pessoas no mundo, possui 

limitações relacionadas a eficácia e aos seus efeitos colaterais. Estudos têm comprovado a 

atividade anti-inflamatória do óleo fixo do pequi em modelos experimentais de inflamação, 

bem como o efeito antimicrobiano do timol contra S. aureus. Dessa forma, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar atividades anti-inflamatória e antimicrobiana do óleo fixo de 

Caryocar coriaceum (OFCC) e da emulsão a base deste e timol. Para tanto, o OFCC foi 

caracterizado (CG) e avaliado quanto possível citotoxicidade em neutrófilos humano (LDH, 

MTT). A emulsão, assim como seu principal ativo (OFCC), foram avaliados quanto ao efeito 

anti-inflamatório em modelo de dermatite de contato irritativa induzida por TPA em 

camundongos, com determinação do possível mecanismo de ação, bem como em modelo de 

inflamação in vitro (neutrófilos humano). A atividade antimicrobiana foi investigada contra S. 

aureus ATCC 6538P e seis cepas clínicas não resistentes, com determinação da concentração 

inibitória mínima (CIM) e concentração letal mínima (CLM). O OFCC foi caracterizado tendo 

como componentes majoritários o ácido oleico (52,26%) e palmítico (29,80%), este não 

mostrou ser citotóxico e apresentou efeito anti-inflamatório ao inibir parcialmente a 

degranulação de neutrófilos induzida por PMA expressa pela redução da liberação da 

mieloperoxidase (MPO), reduziu edema de orelha induzido por TPA em camundongos e 

modulou citocinas (TNF-α e IL-10) de forma inédita neste modelo de inflamação in vivo. A 

emulsão de OFCC foi caracterizada e observou-se além de estabilidade físico-química, aumento 

do seu efeito antimicrobiano com adição do timol . Também foi possível observar que a 

emulsão apresentou efeito anti-inflamatório ao reduzir liberação de mieloperoxidase (MPO) em 

neutrófilos e significativa redução do edema de orelha induzido por TPA em camundongos. 

Porém, ao avaliar a concentração das citocinas (TNF-α e IL-10), não se observou modulação. 

Isso indica a necessidade de mais experimentos investigando outras citocinas para sugerirmos 

o real mecanismo pelo qual a emulsão de OFCC e timol promove seu efeito anti-inflamatório. 

 

Palavras-chave: Caryocar coriaceum Wittm., timol, emulsão, Staphylococcus aureus, 

dermatite. 

  



 

ABSTRACT 

 

The strategy used in this work was to continue the studies of our research group with the fixed 

oil of the fruit pulp of the pequi (Caryocar coriaceum Wittm.) and thymol to contribute to the 

development of an emulsion that helps in the treatment of dermatitis and opportunistic 

infections caused by Staphylococcus aureus. The current pharmacotherapy for the treatment of 

dermatitis, a disease that affects about 44% of people worldwide, has limitations related to 

efficacy and its side effects. Studies have proven the anti-inflammatory activity of pequi fixed 

oil in experimental models of inflammation, as well as the antimicrobial effect of thymol against 

S. aureus. Thus, the aim of the present study was to evaluate anti-inflammatory and 

antimicrobial activities of the fixed oil of Caryocar coriaceum (OFCC) and the emulsion based 

on it and thymol. Therefore, OFCC was characterized (CG) and evaluated as possible 

cytotoxicity in human neutrophils (LDH, MTT). The emulsion, as well as its main asset 

(OFCC), were evaluated for anti-inflammatory effect in a model of irritant contact dermatitis 

induced by TPA in mice, with determination of the possible mechanism of action, as well as in 

an in vitro model of inflammation (human neutrophils). The antimicrobial activity was 

investigated against S. aureus ATCC 6538P and six non-resistant clinical strains, with 

determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum lethal concentration 

(CLM). The OFCC was characterized with oleic acid (52.26%) and palmitic acid (29.80%) as 

major components, which did not prove to be cytotoxic and had an anti-inflammatory effect by 

partially inhibiting the neutrophil degranulation induced by PMA expressed by the reduction 

the release of myeloperoxidase (MPO), reduced TPA-induced ear edema in mice and modulated 

cytokines (TNF-α and IL-10) in an unprecedented way in this model of inflammation in vivo. 

The OFCC emulsion was characterized and it was observed, in addition to physical-chemical 

stability, an increase in its antimicrobial effect with the addition of thymol. It was also possible 

to observe that the emulsion had an anti-inflammatory effect by reducing the release of 

myeloperoxidase (MPO) in neutrophils and a significant reduction in TPA-induced ear edema 

in mice. However, when assessing the concentration of cytokines (TNF-α and IL-10), 

modulation was not observed. This indicates the need for further experiments investigating 

other cytokines to suggest the real mechanism by which the OFCC and thymol emulsion 

promotes its anti-inflammatory effect. 

 

Keywords: Caryocar coriaceum Wittm., thymol, emulsion, Staphylococcus aureus, dermatitis.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Dermatite 

 

As doenças dermatológicas são um dos principais contribuintes da carga de doenças 

em todo o mundo (HAY et al., 2014; WOO et al., 2019). De acordo com um grande estudo de 

coorte com mais de 85 milhões de pacientes, até 25% das consultas médicas nos EUA foram 

atribuídas a condições relacionadas à pele em 2013 e o custo correspondente foi estimado em 

US$ 75 bilhões de gastos diretos com assistência médica (LIM et al., 2017; WOO et al., 2019). 

Das manifestações cutâneas da doença, a dermatite atópica (DA) e a dermatite de 

contato (que engloba dermatite de contato irritativa [DCI] e dermatite de contato alérgica 

[DCA]) são de considerável interesse devido à sua prevalência global (WOO et al., 2019). De 

fato, estima-se que a DA afete até 20% das crianças em todo o mundo e a dermatite de contato 

é a condição cutânea associada à ocupação mais comum, com a DCI respondendo 80% dos 

casos e a DCA o restante (NUTTEN, 2015; PEISER et al., 2012; TOVAR; LEIKIN, 2015; 

WOO et al., 2019).  

Segundo Sampaio e Rivitti (2008), as dermatites consistem em dermatoses agudas 

ou crônicas, de caráter multifatorial, que possuem como componente causal básico a inflamação 

da pele e  são caracterizadas pela intensa resposta imune, que leva ao aparecimento de edema, 

prurido intenso, rubor, descamação, formação de vesículas, dor, dentre outras manifestações 

cutânea. Por critérios clínicos e etiopatogênicos, as dermatites podem ser divididas em 

dermatite de contato, dermatite seborreica, dermatite numular, dermatite de estase, dermatite 

disidrótica, dermatite decorrente de uma farmacodermia e dermatite atópica. 

As doenças da pele de origem ocupacional, representam a segunda maior causa de 

traumas no ambiente de trabalho, com custos mundiais estimados em 1 bilhão de dólares 

anualmente (FONACIER et al., 2015).  

De todos os casos relacionados a doenças de pele de origem ocupacional, as 

dermatites de contato correspondem a 95%, sendo a dermatite de contato irritativa (DCI) o 

quadro clínico predominante (ALE; MAIBACH, 2006; BAINS; NASH; FONACIER, 2019). 

Tal problemática atinge diversos grupos de trabalhadores, impactando na qualidade de vida, na 

execução de tarefas relacionadas ao trabalho e na utilização dos serviços de saúde (LAU et al., 

2011). Em uma perspectiva internacional, a incidência de dermatite de contato irritativa variou 

de 1,3 a 8,1 a cada 10000 trabalhadores por ano (LAU et al., 2011). Dentre as populações mais 

susceptíveis a incidência da DC estão os cuidadores de saúde, cabeleireiros, cozinheiros e 
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trabalhadores de limpeza, devido ao uso de luvas de látex e borracha, detergentes e 

medicamentos (NICHOLSON et al., 2010; WEISSHAAR et al., 2007). 

De acordo com uma pesquisa realizada por Slodownik e colaboradores (2008), 

procurando demonstrar as principais causas de dermatite de contato irritativa de origem 

ocupacional na Austrália, nos anos de 1993-2002, de 621 pacientes, os motivos que mais 

levaram ao desenvolvimento de tal agravo, consistiram em exposição demasiada a água, contato 

com detergentes e solventes orgânicos. 

No Brasil, estudos acerca desse tema ainda são escassos, pois sua prevalência é de 

difícil avaliação (KADDOURAH et al., 2015). Em um ensaio buscando relacionar o uso de 

equipamentos de proteção individual, como luvas, protetores auriculares, capacetes, calçados, 

óculos de segurança e uniformes com o surgimento da DC em profissionais que faziam o uso 

diário dos mesmos, Kaddourah e colaboradores (2015) detectaram a incidência de 27% de DCI 

na população amostral do estudo. 

Em um trabalho descritivo, translacional retrospectivo conduzido por Melo, 

Villarinho e Leite (2019), objetivando avaliar o perfil de dermatite ocupacional apresentado por 

trabalhadores de diferentes áreas (empregados domésticos, cozinheiros, trabalhadores civis 

dentre outros) nos anos 2000 a 2014, presentes em dados do serviço de dermatologia 

relacionada ao trabalho, pertencente ao Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana 

da ENSP/FIOCRUZ, observou-se uma predominância de dermatite atópica entre os casos de 

dermatite ocupacionais estudados, não corroborando com o consenso de outros países. Tal fato 

pode estar associado às condições, tipos de trabalho e pela progressão do quadro de dermatite 

de contato para o de dermatite atópica. 

A DCI vem sendo considerada também uma dermatose significativamente 

impactante no público pediátrico e neonatal, devido principalmente as irritações na pele 

advindas do uso de fraldas, causadas pela fricção, oclusão, exposição à água e urina 

(FONACIER et al., 2015). Lima e colaboradores (2019), conseguiram demonstrar essa 

correlação, fazendo um paralelo entre a pele seca e o uso de fraldas por indivíduos senis, com 

o aparecimento da DCI. 

Com o exposto, fica cada vez mais evidente e necessário, a existência de um 

tratamento adequado dentro dessa condição clínica, com o objetivo de prevenir superinfecções 

e melhorar a qualidade de vida dessa população. 
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1.2.Dermatite de Contato 

 

As dermatites de contato (DC) constituem uma problemática ocupacional atual, são 

causadas pela exposição a agentes químicos ou físicos externos, e podem ser subdivididas em 

dermatite de contato irritativa (DCI) e dermatite de contato alérgica (DCA) (BAINS; NASH; 

FONACIER, 2019; CALHOUN et al., 2019). A DCI ocorre em decorrência do dano direto ao 

estrato córneo, causado por agentes externos, responsáveis por incitar a resposta inflamatória. 

Nessa condição, a reparação da pele não consegue acompanhar a geração do dano, tendo como 

resultado final um componente inflamatório cutâneo não específico. Em contraste, já a DCA 

constitui uma reação de hipersensibilidade do tipo IV, desempenhada em resposta a um agente 

externo, ocorrendo em indivíduos que foram previamente sensibilizados, tendo como resultado 

uma resposta imunológica específica (BAINS; NASH; FONACIER, 2019; TAN; RASOOL; 

JOHNSTON, 2014). 

A dermatite de contato irritativa geralmente associa-se a ocupações na indústria de 

transformação, artes e serviços de alimentação, onde a exposição a substâncias irritantes é 

comum (MCDONALD et al., 2006; WOO et al., 2019). Os profissionais de saúde correm um 

risco considerável de DCI por causa de práticas frequentes e repetidas de higiene das mãos 

(BEHROOZY; KEEGEL, 2014). Água, detergentes, solventes e óleos são causas comuns, mas 

qualquer substância que interrompa a função da barreira epitelial pode resultar em DCI. Essas 

exposições são influenciadas pela concentração e níveis de pH do irritante, bem como pela 

duração da exposição (SLODOWNIK; LEE; NIXON, 2008).  Contribuintes adicionais incluem 

fatores do hospedeiro (por exemplo, função da barreira epidérmica relacionada à idade) e 

fatores ambientais (por exemplo, umidade, temperatura) (BEHROOZY; KEEGEL, 2014).  

A exposição aguda da pele ao irritante resulta na ruptura do estrato córneo gerando 

danos aos queratinócitos e promovendo uma resposta inflamatória correspondente que dá 

origem a eritema, edema, vesiculação e erosão da pele (SLODOWNIK; LEE; NIXON, 2008). 

Exposições contínuas e/ou repetidas a substâncias irritantes podem resultar em DCI crônica, 

que se apresenta com liquenificação, escoriações, descamação e fissuras, resultantes da 

deterioração da barreira transepidérmica (Figura 1). As alterações inflamatórias aparecem 8 a 

24 horas após a exposição inicial ao irritante (SLODOWNIK; LEE; NIXON, 2008). 

Existem várias formas de DCI; O DCI cumulativo é a forma mais prevalente, 

caracterizada pela exposição repetida a substâncias irritantes fracas, prejudicando a função da 

barreira (SLODOWNIK; LEE; NIXON, 2008). Essencialmente, embora a exposição a 

substâncias irritantes fracas normalmente não resulte em danos à pele, a frequência com que a 
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pele é exposta excede a capacidade do corpo de reparar sua função de barreira. Por fim, esse 

padrão de exposição irritante resulta em eritema, secura, hiperqueratose e liquenificação 

(BAINS; NASH; FONACIER, 2019). A exposição a um irritante mais forte pode resultar em 

lesões eritematosas e edematosas e até necrose da área afetada. Essa manifestação clínica é 

frequentemente acompanhada de sensação de queimação, dor e formação de bolhas (BAINS; 

NASH; FONACIER, 2019). 

 

 

  

Os mecanismos que desencadeiam a DCI constituem uma complexa reação 

imunológica, modulada por fatores genéticos e ambientais. Idade, gênero, região corporal, 

natureza do irritante, bem como a ocorrência e tempo de exposição, são fatores que influenciam 

na susceptibilidade dos indivíduos (BAINS; NASH; FONACIER, 2019). 

O início da resposta vista na DCI se dá em decorrência do efeito tóxico direto aos 

queratinócitos presentes na epiderme, o que resulta em perda da integridade da barreira epitelial, 

e acaba por servir de gatilho para a ativação do sistema imune (CALHOUN et al., 2019). O 

rompimento da barreira epitelial resulta na liberação de citocinas e quimiocinas pró-

inflamatórias pelas células da pele e por células imunes residentes, tais mediadores irão 

orquestrar a resposta inflamatória da pele, através de suas funções de sinalização celular 

(CALHOUN et al., 2019). 

Ocorrem três mudanças fisiopatológicas na DCI: a destruição da barreira da pele, 

as mudanças nas células epidérmicas e a liberação de mediadores, todos eles interligados 

(SMITH; BASKETTER; MCFADDEN, 2002). Entre os mediadores envolvidos da dermatite 

Fonte: Adaptado de sbd.org.br; hplas.com.br (2020). 

 Figura 1 - Pacientes com Dermatite de Contato. 
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de contato irritativa pode-se citar o TNF-α, IFN-γ, GM-CSF, IL-1a, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IP-

10, MIP-2 com predominância das células CD4+ sobre as CD8+ (LEVIN; MAIBACH, 2002).  

Diversos modelos experimentais utilizando substâncias irritantes como o TPA (12-

O-tetradecanoilforbol-13-acetato), dimetilsufóxido (DMSO), formaldeído, dentre outros, 

estimulam a produção de TNF-α, mediador que parece desempenhar um papel chave na 

dermatite de contato irritativa (HOEFAKKER; BOERSMA; CLAASSEN, 1995). Assim como 

as interleucinas 1β e 1α, o efeito desse mediador é pleiotrópico, levando a uma maior expressão 

do complexo de histocompatibilidade principal  (MHC) do tipo II, o que estimula a regulação 

da molécula 1 de adesão intercelular (ICAM-1) e a produção de citocinas pró-inflamatórias 

como a IL-1α. Em adição a tais eventos, a combinação do TNF-α e da IL-1α, leva a uma espécie 

de sinal de ativação, o que acaba por resultar em secreção de quimiocinas responsáveis pelo 

recrutamento de macrófagos e neutrófilos para o sítio inflamatório, respectivamente 

(NAKAYAMA et al., 2001; SPIEKSTRA et al., 2005).  

Outro fator importante a ser considerado é que a pele, quando tem suas barreiras de 

defesa lesadas por qualquer mecanismo, está sujeita à infecção secundária ocasionada por 

microrganismo patogênico como o Staphylococcus aureus, (FERNANDES; MACHADO; 

OLIVEIRA, 2008) que é uma bactéria que coloniza a pele e produz fatores de virulência, 

incluindo toxinas, enzimas e outras proteínas responsáveis pela exacerbação da inflamação e 

disfunção da barreira da pele em pacientes com dermatite (GEOGHEGAN; IRVINE; 

FOSTER., 2018; KIM et al., 2019). 

A α-toxina produzida pelo S. aureus, também conhecida como α-hemolisina, induz 

citotoxicidade de queratinócitos em amostras de biópsia de pele de pacientes com dermatite 

(BRAUWEILER et al., 2014). Também foi descoberto que os queratinócitos na dermatite são 

mais suscetíveis à α-toxina devido à expressão reduzida de filagrina e esfingomielinase por 

citocinas Th2 (BRAUWEILER et al., 2014). A proteína A e as lipoproteínas de S. aureus 

induzem respostas pró-inflamatórias, como TSLP e IL-8, ativando o fator de necrose tumoral 

receptor-1 e o receptor toll-like 2 nos queratinócitos, respectivamente (CLAßEN et al., 2011; 

GEOGHEGAN; IRVINE; FOSTER., 2018; VU et al., 2010). 

Existem evidências crescentes de que o S. aureus desempenha papéis essenciais na 

exacerbação da dermatite, bem como complicações infecciosas como impetigo, celulite, 

abscessos e infecções invasivas (WANG; KEEFER; ONG, 2019). Uma diversidade diminuída 

de microbiota cutânea e abundância aumentada de S. aureus foram observadas durante as crises 

de dermatite (KONG et al., 2012).  Além disso, a colonização por MRSA foi significativamente 
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associada ao uso indevido de antibióticos e hospitalizações anteriores (LEUNG, 2019; PARK 

et al., 2016; SUH et al., 2008;). 

A colonização da pele por S. aureus está fortemente ligada à disfunção mais grave 

de sua barreira em termos de integridade do estrato córneo, permeabilidade e hidratação, mesmo 

na pele com dermatite não lesional (SIMPSON et al., 2018). Por exemplo, pacientes com 

dermatite colonizados por S. aureus apresentam maior perda transepidérmica de água em 

comparação com controles não colonizados ou com pacientes não colonizados (SIMPSON et 

al., 2018). Estudos também demonstraram que o pH da pele era maior nos pacientes 

colonizados por S. aureus do que naqueles que não eram, indicando relação entre pH da pele e 

desequilíbrio de sua microbiota (CLAUSEN et al., 2017). 

 

1.3.Tratamento 

 

Segundo consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e da Academia 

Americana de Dermatologia (AAD), o tratamento, feito por um médico, depende muito da 

extensão e da gravidade do quadro, e as medidas poderão ser apenas locais ou incluir a 

utilização de medicações via oral ou injetável. Cremes ou pomadas de corticosteroides são 

utilizados para reduzir a inflamação da pele. É fundamental seguir atentamente as instruções ao 

usar esses produtos. Isso porque, em excesso, mesmo os itens mais fracos podem deixar a pele 

dependente. Adicionalmente, ou para substituir os corticosteroides, o médico pode prescrever 

os chamados imunomoduladores tópicos, como tacrolimus. Em casos nos quais a pessoa sinta 

muita coceira, e/ou nos mais graves, e/ou acometidos por infecções oportunistas pode ser 

necessário o uso de antialérgicos orais, antibióticos ou corticosteroides orais ou injetáveis 

(AAD, 2020; SBD, 2020).  

Emolientes e hidratantes ajudam a manter a pele úmida e também auxiliam em sua 

reparação e proteção.  Eles são utilizados nas fases de resolução, quando a pele começa a 

descamar e secar, além de ser parte fundamental para a prevenção e o tratamento da dermatite 

de contato, principalmente aquelas que envolvem contato frequente com água (AAD, 2020; 

SBD, 2020). 

Os objetivos do tratamento são resolver a atual erupção cutânea, aliviar os sintomas, 

tratar a disfunção epitelial subjacente e envolver-se em terapia de manutenção para reduzir o 

risco de futuros sintomas (BAUER, 2018; BERNDT et al., 2000; MARTIN; RUSTEMEYER; 

THYSSEN, 2018). O uso de hidratantes reduz xerose, prurido, eritema, fissura e liquenificação, 

diminuindo assim a gravidade da doença (EICHENFIELD et al., 2014). Na DA, os hidratantes 
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estão associados à extensão do tempo da crise, redução no número de crises e menos 

corticosteroide necessário para obter o controle (MILLER et al., 2011; VAN ZUUREN et al., 

2017). Embora existam várias formulações, incluindo pomadas e cremes, nenhuma preparação 

específica demonstrou ser significativamente mais eficaz (VAN ZUUREN et al., 2017). 

Corticosteroides tópicos e inibidores de calcineurina são usados no tratamento 

médico de primeira linha de DA, DCI e DCA. Embora se observe que os corticosteroides 

tópicos são eficazes na DCA, no entanto, as evidências em torno do seu uso no DCI 

permanecem incertas (LEVIN; MAIBACH, 2000; VAN DER VALK; MAIBACH, 1989;). Os 

corticosteroides tópicos são usados na dermatite localizada que envolve menos de 10% do corpo 

(GOODERHAM; IRVINE; FOSTER, 2017). As terapias incluem inibidores tópicos de 

calcineurina, como creme de pimecrolimus 1% para doença leve ou moderada e tacrolimus 

pomada de 0,03% a 0,1% para doença moderada a grave (BELSITO et al., 2006; CARR, 2013; 

PACOR et al., 2006).  

Corticosteroides de alta potência devem ser evitados em áreas intertriginosas e 

áreas de pele fina, incluindo face, superfícies flexurais, pálpebras e região anogenital devido ao 

risco de atrofia cutânea (EICHENFIELD et al., 2014). Além disso, estrias e telangiectasia 

podem resultar do uso prolongado. Opções para casos leves a moderados de dermatite no corpo 

incluem um acetonido de triancinolona a 0,1% ou um creme ou pomada de propionato de 

clobetasol a 0,05 % (CARR, 2013; EICHENFIELD et al., 2014; SAARY et al., 2005). Os 

profissionais devem esperar a resolução da erupção cutânea dentro de vários dias após a 

aplicação de corticosteroide tópico uma ou duas vezes ao dia (FERENCE; LAST, 2009). 

As reações adversas comuns associadas aos inibidores tópicos de calcineurina 

incluem ardor e/ou queimação locais. Além disso, os inibidores tópicos de calcineurina contêm 

um aviso de tarja preta informando aumento do risco de linfoma, mas a vigilância, mesmo pós-

comercialização, desde o início dos anos 2000 ainda não justificou esse risco 

(CASTELLSAGUE et al., 2018).     

O uso intermitente desses agentes tópicos pode ser continuado após a erupção 

inicial ter sido resolvida, uma ou duas vezes por semana. Recomenda-se o uso proativo de 

corticosteroides tópicos de potência leve ou inibidores tópicos de calcineurina uma ou duas 

vezes por semana para reduzir a recorrência de crises (EICHENFIELD et al, 2014).     

As terapias sistêmicas são ocasionalmente usadas no DA e no DCA, mas 

normalmente não no DCI. Os corticosteroides sistêmicos são reservados para casos que 

envolvem mais de 10% da área da superfície corporal (GOODERHAM; IRVINE; FOSTER, 

2017). Na DCA, os corticosteroides sistêmicos são usados em casos graves, DCA disseminada 
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ou falha de terapias tópicas (USATINE; RIOJAS, 2010). Na DA, esteroides sistêmicos são 

reservados para exacerbações agudas e graves como terapia de ponte com corticosteroides 

tópicos. No entanto, os corticosteroides sistêmicos não são recomendados como tratamento a 

longo prazo para a dermatite (USATINE; RIOJAS, 2010).  

A fototerapia com UV-B de banda estreita ou psoraleno e UV-A pode ser usada nos 

casos de DA e DCA. Em particular, o uso da fototerapia com UV-B de banda estreita em 

pacientes com DA moderada a grave resultou em melhora clínica significativa. No entanto, sua 

utilidade é limitada pela adesão do paciente, devido à frequência dos tratamentos e à escassa 

localização das instalações de tratamento (TINTLE et al., 2011). 

O tratamento decorrente do uso dos corticosteroides em altas doses, por longos 

períodos de tempo ou repetidamente (mesmo que por poucos dias) pode levar a melhora do 

quadro de dermatite, mas também pode trazer diversas desvantagens e complicações como 

desequilíbrio no metabolismo de lipídeos e carboidratos, perda de tecido conjuntivo e colágeno, 

desequilíbrio hidroeletrolítico, alteração da pressão arterial e até supressão do eixo 

hipotalâmico-hipofisário-supra-renal (FREITAS; SOUZA, 2007). 

O manejo no tratamento das dermatites muitas vezes vem acompanhado de um 

desafio devido a colonização da pele por S. aureus, particularmente Staphylococcus aureus 

Meticilina Resistente (MRSA) em pacientes com DA. Diante disso, além de um corticosteroide 

o tratamento muitas vezes acaba tendo que ser acompanhado de antibióticos como mupirocina 

tópica ou retapamulina tópica (STEVENS et al., 2014). Antibióticos orais, como penicilinas ou 

cefalosporinas de nova geração, são usadas quando a infecção pelo MRSA é preocupante 

(HELLWIG, 2019; STEVENS et al., 2014). 

Para o tratamento da infecção por MRSA na pele e nos tecidos moles, a Infectious 

Diseases Society of America recomenda doxiciclina, clindamicina ou sulfametoxazol-

trimetoprima, enquanto outras diretrizes sugerem vancomicina, teicoplanina, glicopeptídeos, 

daptomicina, telavancina, linezolida ou tigeciclina (MONTRAVERS; SNAUWAERT; 

WELSCH, 2016; STEVENS et al., 2014). No entanto, os antibióticos podem ser menos eficazes 

devido ao desenvolvimento de cepas resistentes a antibióticos, recolonização e seu impacto 

negativo nos micróbios comensais benéficos (KIM et al., 2019). Além disso, vários estudos, 

incluindo o uso de anticorpos monoclonais contra toxinas virulentas, vacinas e endolisina de 

fago recombinante, foram realizados em várias etapas (RAAFAT et al., 2019; TOTTE et al., 

2017).  

A identificação de novos agentes para o tratamento de inflamações da pele e outros 

tipos de inflamação representa um grande avanço terapêutico. O ideal seria que os novos 
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compostos possuíssem a mesma ação anti-inflamatória dos glicocorticoides sem, no entanto, 

compartilhar seus efeitos adversos. Assim sendo, diante do exposto, é determinante investir no 

desenvolvimento de novos fármacos (tópico e sistêmico) que apresentem vantagens 

terapêuticas em relação a farmacoterapia atual para auxílio no tratamento da dermatite e 

infecções oportunistas. Nesse contexto, espécies e ativos encontrados no bioma regional, como 

Caryocar coriaceum (Pequi) e o timol constituem uma fonte potencial para o desenvolvimento 

de fármacos para esta finalidade. 

 

1.4.Desenvolvimento de Medicamento Anti-Inflamatório e Antimicrobiano Tópico: 

Caryocar coriaceum Wittm. e Timol 

 

1.4.1. Caryocar coriaceum Wittm. (Pequi) 

 

O pequizeiro apresenta-se como uma planta de porte arbóreo, caducifólia, com 12-

15m de altura, pouco copada, tronco largo com cerca de 2m de diâmetro (DE ABREU MATOS, 

2007; KERNTOPF et al., 2013). 

O pequizeiro é uma árvore originária do Brasil, pertencente ao gênero Caryocar, 

conhecida popularmente pelos nomes de “pequi”, “piqui”, “pequá”, “amêndoa do espinho”, 

“grão de cavalo” ou “amêndoa do Brasil”. Dentre as espécies do gênero Caryocar, destacam-

se no Brasil: C. brasiliense, C. villosum, C. coriaceum, C. cuneatum e C. glabrum (PRANCE; 

SILVA, 2007). A espécie Caryocar coriaceum Wittm. é encontrada na Chapada do Araripe 

(Figuras 2), onde apresenta importante papel socioeconômico na região (BILIA et al., 2014; 

SARAIVA et al., 2011a).  

Estudos mostram que o óleo fixo da polpa do pequi possui atividade antibacteriana, 

antioxidante e anti-inflamatória (DA SILVA QUIRINO et al. 2009; DE LACERDA NETO et 

al., 2018). Além disso, o pequi também é aproveitado para a produção de óleo na culinária 

regional, na indústria cosmética para a produção de sabonetes e cremes (PIANOVSKI et al., 

2008), e na produção de combustíveis e lubrificantes (OLIVEIRA et al., 2008). No âmbito da 

medicina popular, o óleo é utilizado no tratamento de queimaduras (VIEIRA; MARTINS, 

2000), gripes, infecções bronco-pulmonares, úlceras cutâneas, inflamações na pele e dores 

osteomusculares (SARAIVA, 2009). Analogamente, há relatos da sua utilização nas infecções 

oftalmológicas relacionados à deficiência de vitamina A, pelo alto teor de carotenoides com 

atividade pró-vitamina A (OLIVEIRA, 2009; SANTOS, 2007). 
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Ensaios pré-clínicos com óleo fixo de C. coriaceum apontam a atividade 

gastroprotetora (DA SILVA QUIRINO et al., 2009; PENHA, 2007), cicatrizante (DA SILVA 

QUIRINO et al., 2009), anti-inflamatória tópica (SARAIVA, 2009) e sistêmica, além de efeito 

hipolipemiante. O óleo do pequi é fonte de vitamina C (BARBOSA; AMANTE, 2002) e 

compostos fenólicos, como flavonoides (MIRANDA-VILELA et al., 2008). Todos estes 

componentes têm propriedades antioxidantes, podendo contribuir para redução dos fatores de 

risco para doenças cardiovasculares, como a oxidação do LDL (ALONSO, 2000; MIRANDA-

VILELA et al., 2008). Apresenta ainda, atenuação dos efeitos de agentes mutagênicos e 

cancerígenos (MIRANDA-VILELA et al., 2008; TSENG et al., 2004). Estudo recente realizado 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti et al. (2015) e Oliveira (2009). 

 

Figura 2 - Caryocar coriaceum Wittm.  

A: Espécie. B: Inflorescência. C: Fruto e D: Corte Transversal do Fruto. 
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pelo nosso grupo (DE FIGUEIREDO et al., 2016) evidenciou potencial hipolipidêmico e anti-

inflamatório do óleo fixo do fruto do pequi coletado no Cariri. 

Em um trabalho desenvolvido por Pessoa e colaboradores (2015) que buscou 

evidenciar o perfil de constituintes químicos do óleo fixo de Caryocar coriaceum Wittm, além 

da influência das metodologias de extração sobre tais constituintes químicos, constatou-se uma 

predominância dos ácidos palmítico (35,4%) e ácido oleico (60,6%) (Figura 3), sendo a 

metodologia de extração uma variável que não foi capaz de alterar de forma impactante a 

constituição química obtida. 

 

 

 

 

 

Do ponto de vista químico, os produtos advindos do pequi são ricos em 

antioxidantes naturais, que justificam seus benefícios nutricionais e seu potencial medicinal 

(ALVES et al., 2017). O extrato etanólico advindo da polpa, também possui classes de 

moléculas bioativas com potencial terapêutico, indo desde carotenoides e componentes 

fenólicos, como a quercetina, rutina, isoquercitrina e ácido gálico (ALVES et al., 2017).   

A utilização por via tópica do OFCC (1, 2, 4, 8 mg/ e 13 mg/orelha, respectivamente 

50, 100, 200, 400 mg/mL e o óleo fixo puro) também mostrou-se promissora, ao diminuir o 

edema de orelha induzido por diversos agentes pró-inflamatórios, como o óleo de crotón, o 

ácido aracdônico, a capsaicina e o fenol, mostrando que o mesmo possa agir em uma cascata 

inflamatória pertecente a todas essas vias (SARAIVA et al., 2011a). 

Estudos também demonstraram que o óleo extraído do pequi apresentou atividade 

antifúngica, por inibir o crescimento de Cryptococcus neoformans (PASSOS et al., 2002), além 

de apresentar atividade mulicida por combater o hospedeiro intermediário causador da 

esquistossomose (ROMANCINI; AQUINO, 2007); efeito leishmanicida, por inibir a 

                  Fonte: Nobre (2019). 

 

Figura 3 - Representação Estrutural dos Ácidos Graxos  

predominantes no OFCC. 
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proliferação da forma promastigota da Leishmania amazonensis e atividade antimicrobiana por 

inibir o desenvolvimento de enterobactérias (PAULA-JU et al., 2006).  

Os constituintes do OFCC também mostraram-se promissores ao apresentar 

atividade anticonvulsivante em modelo de convulsão induzido por pentilenotetrazol 

(OLIVEIRA et al., 2017) e em associação com antibióticos foram capazes de melhorar 

significativamente a atividade antibacteriana contra Staphylococcus aureus com uma redução 

nas CIM`s (PEREIRA et al., 2019).  

A atividade antibacteriana do óleo fixo da polpa do fruto de C. coriaceum foi 

relatada na literatura, de acordo com o estudo de Costa et al. (2011) que realizou ensaios 

antibacterianos in vitro e demonstrou que o óleo da polpa de C. coriaceum pode atuar como um 

antibacteriano, sendo que os melhores resultados foram obtidos contra S. choleraesuis e S. 

aureus. Esse efeito antimicrobiano do OFCC também foi demonstrado por Saraiva et al. 

(2011b) que obteve valores de CIM de 512 µg/mL para o óleo fixo contra cepas de bactérias 

multirresistentes de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. 

Os ácidos graxos são os principais elementos dos aditivos alimentares 

antimicrobianos usados para inibir microrganismos indesejados (FREESE; SHEU; 

GALLIERS, 1973), com vários relatos sobre sua atividade antibacteriana, principalmente em 

relação aos ácidos graxos insaturados, que inibem a síntese de ácidos graxos (ZHENG et al., 

2005). Hinton e Ingram (2000) observaram que o ácido oleico reduz as populações da flora 

bacteriana em pele de aves. Por outro lado, plantas ricas em óleo são usadas como 

medicamentos tradicionais para inibir o crescimento de agentes infecciosos, como observado 

nos ritos da circuncisão. Nestes ritos, Helichrysum pedunculatuam, uma planta rica em óleos 

oleico e linoleico, é usada para prevenir infecções (DILIKA; BREMNER; MEYER, 2000). 

A melhor atividade antibacteriana foi observada contra bactérias Gram-positivas. 

Este  resultado indica o envolvimento da membrana externa de bactérias Gram-negativas, como 

barreira contra substâncias hidrofóbicas (DILIKA; BREMNER; MEYER, 2000; HINTON; 

INGRAM, 2000; ZHENG et al., 2005). Muitos produtos naturais, usados como alimentos ou 

caso contrário, foram avaliados em todo o mundo não apenas pela atividade antimicrobiana 

direta, mas também como agentes modificadores da resistência, devido à crescente incidência 

de infecções resistentes a antibióticos (COUTINHO et al., 2008; COUTINHO et al., 2009; 

GULCIN et al., 2008; SINGH; JEET; KAUR, 2009). 
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Uma estratégia definida para o presente estudo é contribuir para o desenvolvimento 

de um produto farmacêutico tópico que possua propriedades anti-inflamatória e antimicrobiana 

de interesse para o tratamento da dermatite.  

Uma das classes de metabólitos secundários que possui vários estudos 

comprovando atividades que variam desde antioxidante, antimicrobiana, inseticida, 

antitumoral, anti-inflamatória, a efeitos alopáticos, hemolíticos, hipocolesterolêmico, entre 

outros, e que ocorrem em muitas espécies de plantas medicinais aromáticas no Nordeste são os 

terpenos (BAKKALI et al., 2008; PERRICONE et al., 2015). 

 

1.4.2. Terpenos: Timol 

 

A grande diversidade de metabólitos secundários de plantas há muito tempo fascina 

os pesquisadores, na atualidade se tem registros de aproximadamente 100.000 dessas 

substâncias identificadas (KESSLER, 2015). Os terpenos são exemplos desses metabólitos 

secundários e podem ser definidos qumicamente como “alcenos naturais”, isto é, apresentam 

uma dupla ligação carbono-carbono sendo caracterizado como um hidrocarboneto insaturado 

(MC MURRY, 2011).  

Os terpenos sofrem ainda uma subdivisão que os diferencia entre terpenos 

verdadeiros e terpenóides. Os primeiros se apresentam como hidrocarbonetos saturados e são 

formados por adição de moléculas de isopreno. Já os terpenóides possuem menor ou maior teor 

de hidrogênio do que os terpenos verdadeiros, pois os grupos metila são rearranjados, 

removidos ou são adicionados átomos de oxigênio, porém conservam em sua estrutura unidades 

isoprênicas e podem ser encontrados na forma linear ou cíclica. Uma denominação mais 

genérica foi criada a fim de classificar os compostos terpenóides baseada no número de átomos 

de carbonos na molécula, tendo-se os monoterpenos (C10 - possuem dez carbonos em sua 

estrutura), sesquiterpenos (C15) e diterpenos (C20), dentre estes, os monoterpenos e 

sesquiterpenos são os compostos mais frequentemente encontrados em oleos essenciais 

(BAKKALI et al. 2008; SIMÕES, 2001).  

Monoterpenos, participam na composição de 90% dos óleos essenciais em plantas 

aromáticas e estão relacionados com uma série de funções químicas, tais como alcoóis, 

aldeídos, éteres, entre outras (SEO et al., 2008; VODA et al., 2003). Em relação ao potencial 

farmacológico, existe uma grande quantidade descrita como, por exemplo, aplicações como 

agentes antimicrobianos (ZYGADLO; JULIANI, 2000), além de muitos estudos realizados a 

partir de produtos derivados de plantas contendo monoterpenos terem comprovadamente uma 
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variedade de atividades farmacológicas, como atividade anfiinflamatória, antinociceptiva, 

sedativa, anticonvulsivante, gastroprotetora antissecretória e hepatoprotetora (SANTOS; RAO, 

2000; TOSCAN, 2010). Exemplos largamente conhecidos de monoterpenoides com atividade 

farmacológica comprovada são o timol e carvacrol (isômeros), compostos que têm demonstrado 

possuir uma atividade inibitória contra bactérias (DIDRY et al., 1994; GORRIS; SMID, 1998) 

e fungos (CHAO et al., 2000).  

O timol (2-isopropil-5-metilfenol) (Figura 4) é um monoterpeno derivado de fenol 

alquilado, que a temperatura ambiente apresenta-se na forma de pó branco cristalino, 

fracamente solúvel em água, solúvel em óleos fixos e solventes orgânicos, e possui odor 

ligeiramente picante (SZENTANDRÁSSY et al., 2003).  

 

                   Figura 4 - Representação Estrutural do Timol 

 
 

 

Componente majoritário do óleo essencial de espécies aromáticas como Lippia 

sidoides e Tymus vulgaris, o timol é um dos mais potentes antissépticos naturais que se conhece, 

apresentando pronunciada atividade antibacteriana e antifúngica (DAVOODI; KAVOOSI; 

SHAKERI, 2017; JUMMES; BARRETO, 2015; ROSA et al., 2018).  

Estudo realizado por Veras et al. (2013), mostrou que o óleo essencial de L. sidoides 

e o timol em concentrações sub inibitórias interferiram nos aminoglicosídeos e na atividade da 

ß-lactamase de bactérias gram-positivas e gram-negativas.  

Em estudo realizado por Dal Pozzo et al. (2011) o timol apresentou concentração 

inibitória mínima (CIM) e concentração letal mínima (CLM) de  427 e 856 µg mL-1 , 

respectivamente, frente a cepa de Staphylococcus spp. isolados de mastite bovina. Lima et al. 

(2017) avaliou a atividade antimicrobiana de timol e carvacrol contras cepas de Escherichia 

Fonte: Carey; Dambolena (2008) 
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coli produtoras de β-lactamases de amplo espectro (ESBL), encontrando para o timol valores 

de CIM entre  128  a 1024 µg/mL de acordo com as cepas de E. coli avaliadas. 

Veras et al. (2013) verificaram que a aplicação tópica do óleo essencial de L. 

sidoides  e de timol, reduziu significativamente o edema de orelha induzido por ácido 

araquidônico e fenol, sendo que neste estudo não houve diferenças significativas entre o óleo 

essencial de L. sidoides ou o timol na redução do edema, sugerindo que o timol é o componente 

responsável pela ação antiedematogênica verificada no estudo. 

Monteiro e colaboradores (2007) avaliou a atividade antioxidante (DPPH) do óleo 

essencial de L. sidoides contendo como constituintes majoritários timol (67%), e-cariofileno 

(12%), e p-cimeno (7%). Este estudo verificou que a concentração que inibe 50% do radical 

livre DPPH, IC50 foi de 5,86 µg/mL para timol, e 7,27 µg/mL para óleo essencial de L. sidoides, 

e 0,4 µg/mL para eugenol (droga padrão antioxidante).   

Moraes (2015) demonstrou que nanocápsulas de timol padronizadas possuem 

características morfológicas e químicas de interesse para um nanossistema, além do potencial 

repelente ao mosquito Ae. aegypti. Estudos realizados por nosso grupo de pesquisa 

demonstraram atividade anti-inflamatória tópica do timol em modelo de edema de orelha 

induzido por TPA em camundongos. Neste estudo o timol na dose de 0,03 mg/orelha reduziu 

significativamente o edema de orelha (0,01  0,006 mm) em relação ao grupo veículo/controle 

(0,04  0,005 mm) (LOUCHARD et al., 2016).  

Desta forma, percebendo as características químicas e farmacológicas de interesse 

do pequi e do timol como anti-inflamatório e antimicrobiano, e da emulsão como ferramenta 

para veiculação otimizada dos dois fármacos se justifica o desenvolvimento de uma formulação 

agregando estes elementos como estratégia a superação dos desafios inerentes ao 

desenvolvimento de fármacos para auxílio no tratamento da dermatite. 

 

1.5.Modelos Experimentais de Dermatite 

 

Modelos animais que simulam as doenças dermatológicas humanas são necessários 

para permitir aos pesquisadores estudar e entender a eficácia das drogas com possíveis 

utilizações na clínica. Tais modelos possibilitam estudar sistemas mais complexos, como o 

sistema imune relacionado à pele. O modelo ideal de doença deve incluir todas as características 

que queremos estudar como os traços clínicos, imunológicos, celulares, moleculares e 

genéticos. É evidente que existem diferenças estruturais entre a pele do humano e a de outras 

espécies animais, como roedores, assim torna-se quase impossível uma identificação perfeita, 



 30 

mas nos permitem ter uma previsão do potencial terapêutico de um novo fármaco (PETERSEN, 

2006).  

Para o estudo de drogas cujo mecanismo de ação ainda não foi elucidado, o modelo 

deve fornecer os marcadores da doença humana que se planeja tratar. Alguns modelos podem 

não serem úteis para a escolha de novas drogas, no entanto podem se apresentar como uma 

ótima ferramenta para a descoberta das vias de sinalização envolvidas nas doenças e para 

expandir os conhecimentos sobre os mecanismos envolvidos nas mesmas. A aplicação dos 

modelos de doenças dermatológicas depende da questão a ser respondida sobre o alvo biológico 

ou da droga que está sendo avaliada, atualmente existem vários modelos animais de dermatite 

induzido por agentes flogísticos, como óleo de cróton, TPA, ácido araquidônico, capsaicina, 

oxazolona, etc. (PETERSEN, 2006). 

Atualmente as terapias mais eficazes e mais utilizadas dentro da dermatologia são 

os corticosteroides e os inibidores da calcineurina. Ambas as classes incluem drogas potentes 

com atividade anti-inflamatória e imunossupressora. Como a maioria dos modelos de doenças 

dermatológicas possui base inflamatória ou imunológica, essas drogas atuam como compostos 

de referência, servindo como um controle interno de qualidade e reprodutibilidade do estudo 

além de permitir a comparação da eficácia de novas terapias (PETERSEN, 2006).  

 

1.5.1. Dermatite de Contato Irritativa Induzida por TPA  

 

Os ésteres de forbol, como o 13-acetato de 12-o-tetradecanoilforbol (TPA), são 

substâncias pró-inflamatórias e promotoras de tumores que ocorrem naturalmente em plantas 

da família Euforbiacea (LIAO et al., 2009). Estes compostos induzem eritema na pele do 

camundongo após 01 (uma) hora da aplicação e numa fase mais tardia induzem edema e 

eventualmente, hiperplasia (DE VRY  et al., 2005).  

O edema de orelha em camundongos induzido pelo TPA é largamente utilizado 

como modelo para testar a atividade anti-inflamatória de drogas. Neste modelo o edema de pele 

é associado com um aumento na concentração de eicosanoides e leucotrienos (PUIGNERO; 

QUERALT, 1997; RAO et al., 1993), com ativação da proteína quinase C (PKC) (WANG et 

al., 2001), assim como da fosfolipase A2, indução da cicloxigenase (SANCHEZ; MORENO, 

1999; SCHOLZ et al., 1995), formação de TNF-α e de infiltrado neutrofílicos (MURAKAWA 

et al., 2006) e translocação e ativação da lipoxigenase (WERZ et al., 2001). Uma única 

aplicação de TPA na orelha de roedores provoca resposta similar a uma DCI, representando um 

bom modelo animal da doença (SHEU et al., 2002).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

As doenças dermatológicas são um dos principais contribuintes da carga de doenças 

em todo o mundo tendo em sua grande maioria uma base inflamatória e alérgica (HAY et al., 

2014; WOO et al., 2019). No entanto, existe uma negligência nos cuidados a tais agravos, 

advinda de sua baixa letalidade e subestimação da morbidade enquanto problemática de saúde. 

Vários estudos demonstram que as dermatites possuem significativo impacto na qualidade de 

vida de tais pacientes, sobretudo daqueles com doenças crônicas e comorbidades 

(BINGEFORS; LINDBERG; ISACSON., 2005; HAY et al., 2014; HOLM, Ø.; DALGARD, 

2004; PETERSEN, 2006; WOO et al., 2019).  

O componente inflamatório presente na dermatite de contato irritativa é vasto e 

inespecífico, sendo causado em parte pelo dano direto aos queratinócitos, migração de células 

da imunidade inata, como os neutrófilos humanos e a produção de mediadores pró-

inflamatórios (CALHOUN et al., 2019). Segundo consenso da Sociedade Brasileira de 

Dermatologia (SBD) e da Academia Americana de Dermatologia (AAD), o tratamento feito 

com uso de cremes ou pomadas de corticosteroides nem sempre é efetivo e pode resultar em 

dependência e acarretar uma série de efeitos colaterais. Portanto, a necessidade de descoberta 

de novos medicamentos para o tratamento de doenças dermatológicas de maior eficácia e 

menores efeitos indesejáveis é de suma importância. Visto tal panorama, estudos que busquem 

aproveitar o potencial das plantas medicinais para o tratamento da dermatite de contato irritativa 

são de grande valia para a melhoria da qualidade de vida dos doentes. Com o respaldo literário 

para o estudo do OFCC no tratamento de desordens de base inflamatórias (DE FIGUEIREDO 

et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2010) e do timol como potente antimicrobiano (LIMA et al., 

2017), o desenvolvimento de trabalhos que busquem a valorização dos constituintes existentes 

na flora nordestina e suas aplicações na indústria é imprescindível.  

Apesar do exposto, ainda existem poucos estudos que envolvam a espécie Caryocar 

coriaceum Wittm e total ausência de estudos envolvendo formulações tópicas que contenham 

os dois constituintes: OFCC e timol. Assim sendo, de forma inédita, neste trabalho, propõe-se 

o desenvolvimento de uma formulação tópica que possa auxiliar o tratamento da dermatite de 

contato irritativa e infecções oportunistas, que apresente tanto ação anti-inflamatória como 

antimicrobiana. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1.Geral 

 

Formular emulsão a base do óleo fixo de Caryocar coriaceum Wittm. (OFCC) e timol, 

caracterizá-la e avaliar atividades antimicrobiana e anti-inflamatória. 

 

3.2.Específicos 

 

• Caracterizar o OFCC  por cromatografia gasosa; 

• Investigar a citotoxicidade do OFCC em neutrófilo humano com a atividade da enzima 

lactato desidrogenase (LDH) e o teste com MTT; 

• Avaliar efeito do OFCC sobre a degranulação de neutrófilo humano induzida por PMA, 

mensurado através da liberação de mieloperoxidase (MPO); 

• Avaliar o efeito antiedematogênico OFCC em modelo agudo de dermatite de contato 

irritativa induzida por TPA, incluindo análises sobre seu possível efeito sobre o acúmulo 

de neutrófilos no foco inflamatório (dosagem de MPO); 

• Investigar o possível efeito modulador do OFCC sobre a produção de citocinas (TNF-

alfa e IL-10) no modelo experimental de dermatite de contato irritativa induzida por 

TPA; 

• Formular, caracterizar e avaliar estabilidade de curto prazo da emulsão contendo OFCC 

e Timol; 

• Avaliar possível sinergismo do OFCC associado ao Timol e investigar a atividade 

antimicrobiana do OFCC, do timol e da Formulação desenvolvida a partir da associação 

de OFCC e timol, com a determinação da concentração inibitória mínima (CIM) e 

concentração letal mínima (CLM) contra cepas ATCC e clínicas de Staphylococcus 

aureus; 

• Avaliar o efeito antiedematogênico da Formulação em modelo de dermatite de contato 

irritativa induzida por TPA incluindo análises sobre seu possível efeito sobre o acúmulo 

de neutrófilos no foco inflamatório (dosagem de MPO); 

• Investigar o possível efeito modulador da Formulação sobre a produção de citocinas 

(TNF-alfa e IL-10) no modelo experimental de dermatite de contato irritativa induzida 

por TPA. 
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4. ORGANOGRAMA DO ESTUDO 

 
 

Figura 5 - Organograma das Etapas do Estudo. 

 

 

 

 

  Fonte: A Autora (2020). 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

5.1.Autorização de acesso ao patrimônio genético (Pesquisa Científica) 

 

Número do Cadastro SISGEN: A9DEF27 (Programa da Biodiversidade/CNPq, 

Setor: COAPG/DABS). 

 

5.2.Exsicata/Coleta  

 

Os frutos de C. coriaceum Wittm. foram coletados no município de Barbalha-CE. 

Uma exsicata do material vegetal foi depositada no Herbário Prisco Bezerra da Universidade 

Federal do Ceará sob o número de registro 44.523.  

 

5.3.Produtos de Estudo 

 

O Timol utilizado foi Padrão Sigma-Aldrich/USA. O óleo fixo de pequi da espécie 

Caryocar coriaceum (OFCC) foi obtido na URCA sob a coordenação do Prof. Dr. Galberto 

Martins e sua caracterização fitoquímica foi realizada na Embrapa sob coordenação da 

pesquisadora Ana Sheila de Queiroz Souza sob supervisão do Professor Dr. Kirley Marques 

Canuto. 

 

5.4.Microrganismos 

 

A cepa padrão de Staphylococcus aureus American Type Culture Collection - 

ATCC 6538P foi obtida da FIOCRUZ/INCQS/RJ e as cepas clínicas obtidas de pacientes, 

também de S.aureus não resistentes a meticilina (MRSA), foram isoladas,  identificadas e 

doadas pelo Hospital São José/CE com apoio do Dr. Jacó Ricarte Lima. 

 

5.5.Animais 

 

Para a realização deste estudo foram utilizados camundongos (Swiss) fêmeas e 

pesando de 25-30 g provenientes do Biotério Central da Universidade Federal do Ceará (UFC). 

Estes foram mantidos no Departamento de Fisiologia e Farmacologia - UFC, alojados em 

estantes ventiladas, onde foram acomodados em gaiolas com água e ração ad libitum e 

aclimatados com ciclos naturais dia/noite de 12/12h. Grupos de 6 animais/gaiola foram 

utilizados para o estudo. 
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5.6.Aspectos Éticos 

Esse projeto foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa Animal do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal do Ceará (CEUA– UFC). Os ensaios biológicos só foram realizados após aprovação 

sob Nº: 4876091118. 

5.7.Obtenção e caracterização do óleo fixo de C. coriaceum Wittm. (OFCC) 

 

O óleo fixo do Caryocar coriaceum Wittm. (OFCC) foi extraído a partir do fruto 

de Caryocar coriaceum Wittm. pelo método de extração mecânica por prensagem hidráulica 

descontínua utilizando separadamente 500g de polpa.  

As amostras foram adicionadas em um cilindro de aço inox e prensadas sob 15 

toneladas por período de 2h. O óleo fixo coletado foi pesado obtendo rendimento de 11,10%, 

em seguida foi armazenado em frasco âmbar hermeticamente fechado e sob refrigeração.  

A análise do óleo foi realizada por cromatografia gasosa acoplada a 

espectrofotômetro de massas (CG/EM) e cromatografia gasosa acoplada a detector por 

ionização em chama (CG-DIC) que permitiram a identificação química e quantificação dos 

componentes presentes no óleo fixo da polpa de C. coriaceum. 

 

5.7.1. Hidrólise e Esterificação dos ácidos graxos presentes no OFCC 

 

Para análise por cromatografia gasosa do óleo fixo de pequi (C. coriaceum), 

inicialmente, os ácidos graxos foram hidrolisados e esterificados em ésteres metílicos, 

conforme metodologia adaptada (HARTMAN; LAGO, 1973; MAIA; RODRIGUES-AMAYA, 

1993).  

Em tubos de centrífuga (15 mL) pesou-se 30 mg (n = 3) de óleo fixo de Pequi (C. 

coriaceum), aos quais foram adicionados 1 mL de hexano e 1,33 mL de hidróxido de sódio 

(NaOH; 0,5 M em metanol). Em seguida, os tubos de ensaio foram aquecidos em banho-maria 

a 70 °C por 5 min. Transcorrido esse tempo, esfriou-se a amostra em água corrente e adicionou-

se 1,67 mL de solução esterificante, composta por cloreto de amônia (3,3 g), metanol (100 mL) 

e ácido sulfúrico (3 mL). Agitou-se os tubos por 30 segundos, seguido de aquecimento em 

banho-maria a 70 °C por 5 min, com subsequente rápido esfriamento em água corrente.  

Adiante, adicionou-se 1,33 mL de solução saturada de cloreto de sódio (NaCl; 6 M) e 

agitou-se vigorosamente em vórtex por 30 segundos. Em seguida, adicionou-se 1 mL de hexano 
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seguido de mais 30 segundos de agitação vigorosa em vórtex. Por fim, as amostras foram 

centrifugadas a 1000 rpm por 5 min para separar a fração hexânica, rica em ácidos graxos 

metilados, da solução salina saturada (Figura 6). A fração hexânica foi evaporada à pressão e 

temperatura ambiente. A massa de ácidos graxos metilados foi de 25,7 mg (± 2,5).  

Uma alíquota de 5 mg/mL foi reconstituída em hexano grau GC (TEDIA®) para análise 

qualitativa por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (CG-EM) e 

quantitativa por cromatografia gasosa com detector por ionização de chama (CG-DIC).  

 

 Figura 6 – Fluxograma com as Etapas do Processo de  

          Esterificação dos Ácidos Graxos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte:  A Autora (2020). 
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5.7.1.1.Análise qualitativa por Cromatografia a gás acoplada a espectrofotometria de 

massas (CG-EM) 

 

A análise por CG-EM foi realizada em um instrumento Agilent modelo GC-

7890B/MSD-5977A (quadrupolo), com impacto de elétrons (EI) a 70 eV, coluna HP-5MS® 

5% fenil-metilpolissiloxano (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm, Agilent), modo de injeção com divisão 

de fluxo 1:10, volume de injeção de 1 µL, gás carreador hélio com fluxo 1,00 mL.min-1 (6,8 

psi) e velocidade linear constante de 36,2 cm.s-1, temperatura do injetor 250°C, temperatura do 

detector 150°C, temperatura da linha de transferência de 280°C. Programação do forno 

cromatográfico: temperatura inicial de 35°C, com rampa de aquecimento de 15°C.min-1 até 180 

°C e acréscimo de 5°C.min-1 até 250°C mantendo-se por 10 min. Tempo de corrida total de 

33,6 min.  

A identificação dos compostos foi realizada através da comparação dos seus índices 

de retenção com os de compostos conhecidos, obtidos por injeção de uma mistura de padrões 

contendo uma série homóloga de alcanos (C7-C30) e por comparação dos padrões de 

fragmentação exibidos nos espectros de massas com aqueles presentes na base de dados 

fornecida pelo equipamento (NIST versão 2.0 de 2012 – 243,893 compostos), bem como 

descrição na literatura (ADAMS, 2017; COSTA et al., 2011; DE FIGUEIREDO et al., 2016; 

PEREIRA et al., 2019). 

 

5.7.1.2.Análise quantitativa por Cromatografia a gás acoplada a detector por ionização 

em chama (CG-DIC) 

 

A análise por cromatografia gasosa acoplada a detector por ionização em chama 

(CG-DIC) foi realizada em um instrumento Shimadzu modelo CG-2010 Plus, coluna RTX-5® 

5% fenil-metilpolissiloxano (30 m x 0,25 mm x 0,25 μm), modo de injeção com divisão de 

fluxo 1:50, volume de injeção de 1 µL, gás carreador nitrogênio com fluxo 1,00 mL.min-1 (72,6 

kPa) e velocidade linear constante de 36,2 cm.s-1, temperatura do injetor 250°C, temperatura 

do detector de 280°C. Programação do forno cromatográfico: temperatura inicial de 35°C com 

rampa de aquecimento de 15°C.min-1 até 180°C e acréscimo de 5°C.min-1 até 250°C, mantendo-

se por 10 min.  Tempo de corrida total de 33,67 min.  

A identificação e quantificação dos compostos foi realizada através da comparação 

dos seus índices de retenção com os de compostos conhecidos, obtidos por injeção de uma 
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mistura de padrões contendo uma série homóloga de alcanos (C7-C30) e comparação com os 

dados de CG-EM. 

 

5.8.Desenvolvimento e caracterização da Emulsão contendo Timol e OFCC 

 

Esse estudo foi desenvolvido no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica do 

CEFAC-UFC. A emulsão óleo água (O/A) foi desenvolvida tendo como compostos ativos o 

timol e o óleo fixo de pequi (OFCC). A caracterização físico-química envolveu avaliação 

macroscópica do aspecto, medição de pH, condutividade, viscosidade, comportamento 

reológico e estabilidade preliminar. 

 

5.8.1. Preparo da Emulsão 

 

Foi preparada emulsão O/A através do método de inversão de fases. Este método 

consiste em aquecer as fases oleosa (palmitato de isopropila, polawax e OFCC) e aquosa (água 

mili-Q) da formulação (Tabelas 1, 2 e 3) a mesma temperatura (75±2ºC) e misturar a fase 

aquosa na fase oleosa sob rápida agitação magnética (Turrax – 24.000 rpm) por 5 minutos.  Em 

seguida, foi mantida a homogeneização manualmente, com bastão, até resfriamento total. 

 

                       

 Emulsão de Pequi 5% e Timol 0,1% 

Fases Componentes Faixa de concentração 

 Óleo fixo de Pequi (OFCC) 5g 

Oleosa Timol 0,1g 

 Polawax 

Palmitato de Isopropila 

10g 

5mL 

Aquosa Água Mili-Q 100 mL 

 

  

Fonte: A Autora (2019). 

Tabela 1 - Composição da Formulação contendo Óleo de Pequi e Timol. 
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 Emulsão de Pequi 5% 

Fases Componentes Faixa de concentração 

 Óleo fixo de Pequi (OFCC) 5g 

 Polawax 10g 

Oleosa Palmitato de Isopropila 5mL 

Aquosa Água Mili-Q 100 mL 

 

 

                                              

 Emulsão Base 

Fases Componentes Faixa de concentração 

 

Oleosa 
Polawax 10g 

 Palmitato de Isopropila 5mL 

Aquosa Água Mili-Q 100mL 

 

 

5.8.2. Testes Físico-Químicos 

 

Após o preparo da emulsão, os testes físico-químicos avaliados foram: 

centrifugação, análises macroscópica e microscópica, pH, espalhabilidade, viscosidade e o teste 

preliminar de estabilidade. Todos os testes foram realizados em triplicata  (ANVISA, 2004; 

BARZOTTO et al., 2009; FERREIRA, 2002). 

 

5.8.2.1.Centrifugação 

 

Antes de iniciar os estudos de estabilidade de curto prazo, o produto foi submetido 

ao teste de centrifugação. Essa deve permanecer estável e qualquer sinal de instabilidade 

indicaria a necessidade de reformulação. Sendo aprovado nesse teste, o produto pode ser 

submetido aos testes de estabilidade (ANVISA, 2004).  

Para o teste de centrifugação (separação e sedimentação), 2g da amostra foram 

colocadas em tubos Falcon . A amostra foi centrifugada em tempo e velocidade padronizados 

Tabela 2 - Composição da Formulação contendo Óleo de Pequi. 

Tabela 3 - Composição da Formulação Base. 

Fonte: A Autora (2019). 

Fonte: A Autora (2019). 
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de 3000 rpm por 30 minutos, em temperatura ambiente e, em seguida, foi analisada visualmente 

(ANVISA, 2004).  

 

5.8.2.2. Avaliação Macroscópica 

 

As características organolépticas avaliadas foram: aspecto, odor e cor, definindo as 

qualidades desejáveis e as indesejáveis do produto (ANVISA, 2004).  

De acordo com a Farmacopeia Brasileira (2019), a amostra foi classificada quanto 

à cor e odor analisando-se os seguintes critérios:  

  Normal, sem alteração;  

  Levemente modificada;  

  Modificada;  

  Intensamente modificada.  

Quanto ao aspecto as amostras foram classificadas em:  

  Normal, sem alteração;  

  Levemente separado, levemente precipitado ou levemente turvo;  

  Separado, precipitado ou turvo.  

Como defeito sério, em qualquer produto, é inaceitável formação de bolhas de ar 

(SAMPAIO, 1999).  

 

5.8.2.3.Avaliação Microscópica 

 

Amostra da emulsão mantida à temperatura ambiente foi coletada após 24 horas da 

manipulação, preparando-se o material para observação sem diluição, por distensão sobre 

lâmina para microscopia seguida de aposição de lamínula. O microscópio utilizado foi o 

Olympus BH-100, por meio da objetiva de 40X (KASPRZAK, 2001).  

 

5.8.2.4.Determinação do valor do pH 

Foi determinado em pHmetro (mPA 210 - TECNOPON) inserindo o eletrodo 

diretamente na diluição aquosa 1:10 (p/p) das amostras (DAVIS, 1977). Este teste foi realizado 

no laboratório de controle de qualidade da Farmácia-Escola/UFC. 
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5.8.2.5.Espalhabilidade 

 

A verificação da espalhabilidade foi realizada em triplicata utilizando placas de 

vidro (20 cm x 20 cm). Sob a placa posicionou-se uma folha de papel milimetrado e uma grama 

(1g) da formulação foi colocada no centro dessa placa. Posteriormente, sobre a amostra, foi 

colocada a segunda placa de vidro com peso pré-determinado (210 g). Após 1 minuto, foi 

aferido a superfície abrangida medindo o diâmetro em duas posições opostas. Os valores foram 

calculados utilizando a fórmula do diâmetro médio (BORGHETTI; KNORST, 2006; 

MARQUES; AZEVEDO; FALCÃO, 2015).  

O teste de espalhabilidade baseia-se na resistência ao movimento forçado e através 

da equação 1 proposta por Borghetti e Knorst (2006) foi possível calcular a espalhabilidade a 

25oC.  

 

 

 

Onde:  

 

Ei: Espalhabilidade da amostra para o peso i (mm2)  

d: diâmetro médio (mm)  

π: símbolo grego que equivale a 3,14 

 

5.8.2.6.Determinação da Viscosidade e Comportamento Reológico  

 

Para a determinação da viscosidade foi utilizado um viscosímetro rotativo HAAKE 

– Visco Tester 6L que determinou a viscosidade encontrada por um spindle (L4) imerso e em 

rotação na emulsão (FERRARI, 2002). Como resultado, o spindle pôde encontrar resistências 

distintas a níveis diferentes, registrando assim alterações na viscosidade da amostra.  

As medidas foram feitas em recipiente estático, de modo a evitar outras tensões e 

sob velocidades de rotação progressivamente mais altas (1-200 rpm) desde que o torque não 

ultrapassasse 90%. Este teste foi realizado no Laboratório de Farmacotécnica do Curso de 

Farmácia da UFC. 

  

(1) 
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5.8.2.7.Teste Preliminar de Estabilidade 

 

Para a verificação da estabilidade da emulsão preparada foi realizado o Teste 

Preliminar ou Teste de Curto Prazo, valendo-se de condições laboratoriais com duração de 

tempo reduzida. Foram empregadas condições extremas de temperatura em estufa 

Labtrade/EB100 a temperatura de 50±2°C e resfriamento em freezer Consul Biplex 300, a -

5º±2°C em ciclos de 24 horas alternados de resfriamento e aquecimento provocando um choque 

térmico na emulsão, durante 12 dias (6 ciclos), objetivando acelerar possíveis reações entre os 

componentes, como o surgimento de alteração nas características organolépticas e físico-

químicas (ANVISA, 2004).  

Os parâmetros avaliados foram as características organolépticas (aspecto, odor e 

cor), valor de pH e viscosidade, como sugerido por Diavão e Gabriel (2009). 

 

5.9.Avaliação Farmacológica 

 

5.9.1. Obtenção de polimorfonucleares (PMN) de sangue humano 

                 

  Os polimorfonucleares, predominantemente neutrófilos (80-90%), foram isolados 

a partir de sangue humano de voluntários sadios coletados no dia do experimento pela equipe 

do Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT) da Universidade Federal do 

Ceará. O sangue foi centrifugado, o plasma desprezado e a parte celular submetida a um 

gradiente de densidade, utilizando solução de gelatina em salina 2,5 % (p/v), após isso foram 

realizadas sucessivas lavagens com solução salina (LUCISANO; MONTOVANI, 1984). 

Depois de isolados, os neutrófilos foram mantidos no meio HBSS (Hanks balanced 

salt solution) em gelo e a viabilidade celular foi determinada pelo ensaio de exclusão ao corante 

Azul de Tripan, a partir da contagem de 200 células. 

 

5.9.2. Avaliação da Citotoxicidade do OFCC em Neutrófilos Humano 

 

5.9.2.1.Atividade da Enzima Lactato Desidrogenase (LDH) 

 

Neutrófilos (2,5 x 106 células/mL) foram incubados por 15 minutos a 37ºC na 

presença de OFCC (1, 10, 50, 100 e 200 µg/mL), controle (veículo da substância – DMSO 

1% em água), Hanks (HBSS, células não-tratadas) e Triton x-100 (0,2% - padrão citotóxico) 

em placa de 96 poços. A seguir, a placa de 96 poços contendo os grupos em estudo foi 
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centrifugada a 755g, por 10 minutos, a 4°C. Os sobrenadantes foram transferidos em 

quadruplicada para outra placa de 96 poços e a determinação da atividade da enzima LDH 

realizada. O ensaio foi realizado utilizando o Kit LDH (Liquiform®/Brasil) que possui como 

fundamento a medida do decréscimo da absorbância da amostra, devido à oxidação do 

NADH, a qual é proporcional à atividade de LDH na amostra (BERGMEYER; BERNT, 

1963). O sobrenadante foi colocado em contato com o substrato de tal enzima e 

imediatamente ocorreu a leitura da absorbância em 340nm nos tempos de 1 e 3 minutos, a 

37°C, em espectrofotômetro. O ensaio foi realizado em três dias diferentes, com células 

provenientes de doadores. 

A atividade da enzima LDH foi calculada usando a equação 2 e seguindo as 

especificações do fabricante da seguinte maneira: 

 

 

 

  Onde: 

 

A= atividade da enzima LDH na amostra em U/L;  

A1= absorbância inicial (1 minuto) em 340 nm;  

A2= absorbância final (3 minutos) em 340 nm; 

25601,64= fator de cálculo do fabricante para volume de amostra de 25µL.  

 

5.9.2.2.Teste do MTT 

 

Neutrófilos (5,0 x106 células/mL) foram incubados em quadruplicata por 30 

minutos a 37ºC com OFCC (1, 10, 50, 100 e 200 µg/mL), Controle (veículo do OFCC – DMSO 

1%), Hanks (HBSS , células não-tratadas) e Triton x-100 (0,2% - padrão citotóxico) em placa 

de 96 poços. Após o período de incubação a placa foi centrifugada a 2000 rpm por 15 minutos 

e o sobrenadante descartado. Em seguida, foram adicionados 150µL da solução de MTT (MTT: 

4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-brometo de difeniltetrazólio) a placa de 96 poços, seguido de 

incubação por 3h a 37ºC.  

Passado o período de incubação realizou-se uma segunda centrifugação, nas 

mesmas condições da primeira, o sobrenadante foi descartado e a placa mantida em estufa a 

37ºC por 48h. Por fim, foram adicionados 150µL de DMSO para a solubilização do sal de 

formazan. A placa passou por agitação durante 15 minutos com o auxílio de um agitador de 

A= [(A1-A2)/2] x 25601,64 

 
(2) 
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placas e a absorbância foi então medida em leitor de microplacas a 560 nm (MOSMANN, 

1983). O ensaio foi realizado em três dias diferentes, com células de três doadores diferentes. 

 

5.9.3. Avaliação do efeito anti-inflamatório do OFCC em Neutrófilos Humano 

 

5.9.3.1.Modelo de degranulação induzida por PMA em neutrófilo humano 

 

                   A suspensão de neutrófilos (5,0x106 células/mL) foi incubada em triplicata por 30 

minutos a 37ºC com OFCC (1,10, 50, 100 e 200 µg/mL), controle (veículo da substância – 

DMSO 1%), Hanks (HBSS , células não-tratadas) e Indometacina (36 µg/mL – droga anti-

inflamatória padrão). Posteriormente, o PMA (0,1 µM) foi adicionado e por 15 minutos a 37ºC 

as células foram mantidas incubadas. Decorrido esse tempo, o material foi centrifugado durante 

10 minutos e o sobrenadante, rico em mieloperoxidase (MPO), liberada devido à estimulação 

do PMA, foi utilizado para a mensuração de MPO (ÚBEDA, 2002). 

                   Para determinação da concentração de MPO foi adicionado a triplicata do 

sobrenadante obtido na centrifugação: PBS, tampão fosfato e H2O2 (0,012%). Após 5 minutos, 

a 37ºC, foi adicionado 3,3’,3,5’-tetrametilbenzidina (TMB 1,5 mM) e a reação foi interrompida 

pela adição de ácido sulfúrico (4,0 M). A leitura foi realizada em absorbância de 595 nm. Os 

resultados foram expressos como percentual de liberação de MPO e o ensaio realizado em três 

dias diferentes, com células de três indivíduos diferentes. 

 

5.9.4. Avaliação do efeito anti-inflamatório do OFCC em camundongos 

 

5.9.4.1.Modelo de dermatite de contato irritativa induzida por TPA em camundongos 

 

A dermatite foi induzida segundo o método descrito por Recio et al. (2000). Para 

tanto, foi realizada a aplicação tópica de 10 μl de uma solução de TPA (12-O- 

tetradecanoilforbol-13-acetato) em acetona (2,5 μl/orelha) na orelha esquerda de camundongos 

Swiss, fêmeas, pesando entre 25 e 30g e divididos em grupos de seis animais (Tabela 4).  

O tratamento tópico dos animais com o OFCC (ativo), veículo (grupo controle) e 

dexametasona (anti-inflamatório padrão) foi realizado logo após a administração do TPA, com 

exceção do grupamento Sham (animais não tratados) e grupo de animais tratados com maior 

dose de OFCC (8mg/orelha) para verificar se o mesmo não seria pró-inflamatório. 
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O tratamento tópico dos animais com as Formulações de OFCC a 5% e de OFCC a 

5% com Timol a 0,1% foi feito diretamente nas orelhas de acordo com o peso dos animais 

(36,5mg/orelha) logo após administração do TPA (Tabela 4). O controle positivo foi a 

dexametasona, administrada por via tópica na dose de 0,5mg/orelha. 

 

 

Tabela 4 - Grupos Experimentais do Estudo com OFCC e Formulações. 

Grupo Dose Tratamento Nº Animais 

1 – Sham - Animal não tratado 6 

2 – TPA 2,5 µl/orelha Animal tratado com o Veículo do OFCC 

(2% Tween + água) 

6 

3 – OFCC 8mg 2,5 µl/orelha Animal sem sofrer ação do TPA, tratado 

com OFCC 8 mg/orelha - via tópica 

6 

4 – TPA + OFCC 2mg 2,5 µl/orelha Animal tratado com OFCC 2 2mg/orelha - 

via tópica 

6 

5 – TPA + OFCC 4mg 2,5 µl/orelha Animal tratado com OFCC 4    4mg/orelha 

–  via tópica 

6 

6 – TPA + OFCC 8mg 2,5 µl/orelha Animal tratado com OFCC 8 8mg/orelha–  

via tópica 

6 

7 – TPA + Emulsão  

OFCC  

36,5mg/orelha Animal tratado com 36,5mg/orelha do 

Emulsão de OFCC a 5% - via tópica 

6 

4 – TPA + Emulsão 

OFCC + Timol 

36,5mg/orelha Animal tratado com 36,5mg/orelha do 

Emulsão de OFCC a 5% + Timol a 0,1% - 

via tópica 

6 

7 – TPA + DEXA 2,5 µl/orelha Animal tratado com Dexametasona 

0,5mg/orelha –  via tópica 

6 

Fonte: A Autora (2019). 

Figura 7 - Delineamento Experimental in vivo.  

 

Fonte: A Autora (2019). 
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A espessura da orelha, que quantifica o edema, foi registrada antes e quatro horas 

após a administração do TPA com auxílio de um paquímetro digital (100.174B/ DIGIMESS, 

Brasil) (Figura 7). Após os registros, os animais foram sacrificados e amostras de tecidos das 

orelhas (5mm) foram coletadas e realizadas as análises para a determinação da atividade da 

mieloperoxidase (MPO) em todas as doses de OFCC e formulações verificadas. Já quanto as 

concentrações de TNF-α e IL-10, que por ser um teste mais específico, foram feitos apenas para 

dose de OFCC que apresentasse melhor efeito e posteriormente com a principal Formulação 

(OFCC 5% + Timol 0,1%). 

5.9.4.2.Determinação da Atividade de Mieloperoxidase (MPO) 

 

Os neutrófilos são considerados a primeira linha de defesa do organismo dirigindo-

se rapidamente ao local da inflamação através da quimiotaxia onde secretam vários mediadores 

inflamatórios, incluindo a mieloperoxidase (MPO) (ABBAS et al., 2011). Dessa forma, essa 

enzima  tem sido relacionada ao acúmulo de células, principalmente neutrófilos, no tecido 

inflamado, considerada assim um marcador do índice de migração leucocitária (SIMPSON et 

al., 1988; KOMATSU et al., 1992; PERALTA et al., 1993).  

Para a determinação da atividade da MPO, amostras de orelhas foram coletadas dos 

diferentes grupos experimentais, conforme descrito no item 5.10.1, e homogeneizadas em uma 

solução de Brometo de Hexadeciltrimetilamônio 0,5% (HTAB) em tampão fosfato 50mM, pH 

6.0 (1 ml por 50g do tecido). O homogenato obtido foi submetido a três ciclos de congelamento, 

5 minutos (-70° C) e descongelamento (15 segundos no sonicador). A seguir as amostras foram 

submetidas à centrifugação com rotação de 1500g sob temperatura de 4° C por 15 minutos.  

Ao sobrenadante (0,1ml) foi adicionado 2,9ml de tampão fosfato (50mM,  pH: 6,0) 

contendo 0,167mg/ml de hidrocloreto de o – dianisidine e 0,0005% de peróxido de hidrogênio. 

As cinéticas de mudanças na absorbância a 470nm foram medidas no tempo 0 e 5 minutos 

(BRADLEY et al.,1982).  

 

5.9.4.3. Determinação das concentrações teciduais de TNF-α e IL-10 

 

O TNF-α é uma citocina pró-inflamatória envolvida na resposta de fase aguda. Sua 

produção ocorre no início do processo inflamatório e é seguida por ondas de IL-1 e então, de 

IL-6 (EDLEFSE et al., 2014), capaz de influenciar a ativação e diferenciação dos linfócitos T 

(LEJEUNE; RUEGG; LIÉNARD, 1998). O papel desta citocina na resposta imune é complexo 
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e inclui a quimiotaxia e migração de neutrófilos e monócitos para os sítios de infecção. Em 

altas concentrações pode causar choque séptico (VITALE; RIBEIRO, 2007).  

Já  IL-10 é uma citocina pleiotrópica produzida pelas células Th2, monócitos, 

macrófagos e linfócitos B normais. A produção de IL-10 tem potente efeito imunossupressor 

via inibição por citocinas padrão Th1 incluindo INF-γ e IL-2. Nas células B, a IL-10 tem potente 

efeito estimulante, induzindo proliferação e diferenciação celular (CORTES; KURZROCK, 

1997).  

Alvos da IL-10 são as células Th1, as células B, os macrófagos, as células NK e os 

mastócitos (PAVAN, 2016; TIZARD, 2008), mas afeta também natural killer (NK), 

neutrófilos, células endoteliais e células periféricas mononucleares. A IL-10 inibe a função dos 

macrófagos e a síntese de IL-1, IL-6, IL-8, IL-10, IL-12, TNF-α, fator estimulador de colônia 

de granulócitos e macrófagos (GM-CSF), fator estimulador de colônia de granulócitos (G-CSF) 

e fator estimulador de colônia de macrófagos (M-CSF) (ABBAS; LICHTMAN, 2011). Tem 

potente atividade anti-inflamatória in vitro e em modelos animais na inflamação aguda e 

crônica. É também co-estimulador no crescimento dos timócitos maduros, agindo como fator 

de diferenciação para as células T citotóxicas, sendo esta ação de menos intensidade 

(VARELLA, 2001). Inibe fortemente a apresentação de antígenos por monócitos e macrófagos, 

anulando as respostas proliferativas ou a produção de citocinas pelas células T (VARELLA, 

2001).  

É importante ressaltar que a presença de IL-1b, IL-6 e IL-10 só́ será́ detectada na 

DCI após 24 horas do início do evento, enquanto na DCA estão presentes já nas primeiras 24 

horas (DUARTE et al., 2000).  

Para as análises das citocinas, foram preparados homogenatos dos tecidos coletados 

dos grupos testados apenas com a dose de melhor resultado apresentado pelo OFCC e 

Formulação, tal escolha foi feita por ser um teste mais específico. Para tanto, os tecidos foram 

homogeneizados em tampão Tris – HCl 50 mM (pH 7,5) com 1mM de EDTA. Após 15 minutos 

sob resfriamento (gelo) os homogenatos foram centrifugados a 10,000 x g por 10 minutos 

(MURAKAWA et al., 2006). O sobrenadante foi separado e submetido à análise para a 

determinação das concentrações de TNF-α e IL-10 segundo instruções do fabricante (BD 

Biosciences/Brasil). 
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5.10. Avaliação do efeito antimicrobiano e sinergismo de ativos livres, 

associados (OFCC e Timol) e da Emulsão de OFCC a 5% com Timol a 0,1%  

 

Os ensaios microbiológicos foram desenvolvidos no Laboratório de Análises 

Microbiológicas da Farmácia-Escola (UFC). Os resultados foram obtidos após realização dos 

testes em triplicata com as amostras testadas em uma determinada faixa de concentração 

(Tabela 5) . 

 

 

 

5.10.1. Cepas Microbianas  

 

Foram utilizadas uma cepa microbiana de referência: Staphylococcus aureus ATCC 

6538P e 06 cepas não resistentes e sensíveis a Amicacina (Antimicrobiano usado no 

experimento como padrão), provenientes da Coleção de Culturas de Origem Hospitalar – 

Hospital São José/CE: Staphylococcus aureus SJ01, Staphylococcus aureus SJ02, 

Staphylococcus aureus SJ03, Staphylococcus aureus SJ04, Staphylococcus aureus SJ05 e 

Staphylococcus aureus SJ06. 

 

5.10.2.  Manutenção das Cepas 

 

As cepas utilizadas foram mantidas em ágar estoque sob refrigeração, de forma a 

conservar inalteradas suas características bioquímicas e perfil de sensibilidade a 

antimicrobianos. Periodicamente foram realizados repiques para meios de cultura estéreis e a 

pureza das culturas foram confirmadas por microscopia, provas bioquímicas e antibiograma 

para comprovar sensibilidade ao antimicrobiano padrão (Amicacina) usado no experimento.  

Grupos  Faixas de Concentração 

OFCC 100-1000 ug/mL 

Timol 1,95 a 200 ug/mL 

Emulsão contendo 5% de OFCC 10-100 mg/mL 

Emulsão de OFCC 5% com Timol 0,1% 10–100 mg/mL 

Emulsão Base 10–100 mg/mL 

Amicacina – Padrão ATB 0,24 – 15,62 ug/mL 

Tabela 5 - Faixas de Concentrações Testadas para Análise da Atividade Antimicrobiana. 

Fonte: A Autora (2019). 
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5.10.3. Antimicrobianos, meios de cultura e reagentes  

 

O antimicrobiano Amicacina foi obtido da Sigma Chemical Co. (St Louis, MO, 

USA). Os meios de cultura e reagentes foram obtidos da Merck (Brasil) e da Laborclin LTDA 

(Brasil), respectivamente.  

 

5.10.4. Preparação do Inóculo de Staphylococcus aureus 

 

Partindo da cultura estoque, repica para caldo BHI que é incubado overnight a 

37C, deste é retirado uma pequena alíquota que é adicionada a salina até que esta fique 

padronizada de acordo com a turvação da escala McFarland 0,5 o que significa, obtenção de 

uma solução de microrganismo com aproximadamente 1,5 x 108 UFC/mL. Em seguida foi 

verificada por leitura espectrofotométrica a 620nm para confirmação da concentração (CLSI, 

2009).  

 

 

 

Confirmada a padronização do inóculo realizou-se a contagem em ágar plate count 

proveniente de 5L (1,5 x 104 UFC/mL) (Figura 8). Assim sendo, inicia-se o teste usando a 

segunda diluição, a que corresponde aproximadamente 1,5 x 106 UFC/mL. Tal procedimento 

foi realizado igualmente com todas as cepas de Staphylococcus aureus utilizadas no estudo. 

 

  

Figura 8 - Preparação da Solução Inóculo de Staphylococcus aureus. 

 

Fonte: A Autora (2019). 
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5.10.5. Determinação da CIM e CLM. 

 

O efeito antibacteriano do OFCC, do timol e da emulsão com 5% de OFCC e 0,1% 

de timol foram investigados com determinação da concentração inibitória mínima (CIM), que 

é a menor concentração capaz de inibir de um microrganismo e da concentração letal mínima 

(CLM), que é a concentração necessária para provocar a morte do microrganismo. 

Para esse teste foi utilizado o método da microdiluição em caldo, de acordo com a 

Norma M07-A8 do Manual Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI, 2009), em 

microplacas estéreis com 96 poços. Esse método envolve o uso de pequenos volumes de 

reagentes e a avaliação de grande número de concentrações da amostra a ser testada (Tabela 

5), fornecendo informações quantitativas indisponíveis quando comparado ao método de 

difusão em ágar.  

O microrganismo utilizado para a avaliação da atividade antimicrobiana foi 

Staphylococcus aureus ATCC 6538P. A suspensão microbiana da cepa de S. aureus ATCC 

6538P foi obtida como descrito no item 3.10.5. Em outro momento do estudo, foram usadas 

cepas clínicas provenientes do Hospital São José/CE: Staphylococcus aureus SJ01, 

Staphylococcus aureus SJ02, Staphylococcus aureus SJ03 e Staphylococcus aureus SJ04, 

Staphylococcus aureus SJ05 e Staphylococcus aureus SJ06. 

 

 

 

Em cada poço da placa, foram adicionados 80 μL de caldo Muller Hinton (MH), 

100 μL das diferentes concentrações de drogas testes ou do padrão antimicrobiano (ATB) e 20 

μL de suspensão microbiana (inóculo a 106 UFC/mL)(Figura 9). Aos poços-controle foram 

Figura 9 - Fluxograma para Determinação da CIM pelo método de microdiluição.  

 

Fonte: A Autora (2019). 
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adicionados: meio de cultura, agente antimicrobiano e inóculo do microrganismo (inibição do 

crescimento microbiano), ou meio de cultura, Tween 80 a 1% e inóculo do microrganismo (não-

inibição do crescimento microbiano). As microplacas foram incubadas a 35oC/24h, e após 

inspeção visual da ocorrência de turvação, foram submetidas à leitura de absorbância a 620nm, 

em leitor de Elisa. 

Após a leitura em Elisa e semeadura, devido a turvação ocasionada pela própria 

amostra nos pocinhos da microplaca, utilizou-se o método colorimétrico, em que foram 

adicionados 25 μL de resazurina sódica 0,01% (Polysciences, Inc.), aguardando uma hora para 

a leitura dos resultados, de acordo com Bonam et al. (2010), momento em que a coloração 

púrpura demonstra a inatividade bacteriana e a rosa, a atividade bacteriana (Figura  10).  

Assim, foi possível determinar a concentração inibitória mínima (CIM) que foi a 

menor  concentração capaz de inibir o microrganismo apresentando coloração púrpura.       

 

 

 

 

 

Já para determinar a concentração letal mínima (CLM), de forma asséptica, foram 

depositados inóculos de 5 μL obtidos a partir dos poços com coloração azul das microplacas 

usadas para a determinação da CIM, que não apresentaram crescimento microbiano visível, na 

superfície do ágar Plate-Count  (Figura 11).  Em seguida, as placas de Petri foram incubadas 

a 37°C e após 24h, e realizada a contagem das colônias crescidas na superfície do ágar (BARON 

& FINEGOLD, 1994; ROMEIRO, 2001).  

A determinação da população microbiana presente no inóculo inicial foi realizada 

por contagem de colônias em Ágar Plate-Count (ROMEIRO, 2001) e a concentração de 

substância capaz de determinar uma redução no crescimento microbiano > 99,9% foi 

considerada a CLM. 

Figura 10 - Oxirredução da Resazurina e Cor Rosa/Azul da Resazurina/Resofurina.  

 

                              Fonte: Uzarski (2017). 
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5.10.6. Avaliação do Sinergismo de OFCC + Timol – Método Checkerboard. 

 

O efeito do OFCC na atividade antimicrobiana do Timol  foi avaliado pelo Método 

de Checkerboard, como descrito por Cleeland e Squires (1991), utilizando-se, para isso, 

microplacas com 96 poços, de fundo chato, estéreis.  

Aos poços das microplacas foram adicionadas alíquotas de 80 μL de culturas 

microbianas (S. aureus ATCC 6538P) contendo aproximadamente 106 UFC/mL, obtidas 

conforme descrito no item 5.12.5., 80 μL de caldo BHI, 20 μL de OFCC e 20 μL de Timol. Os 

valores de CIM de OFCC e de Timol já previamente determinados conforme descrito no item 

5.12.6. são utilizados para obtenção das diferentes associações de OFCC+Timol.  

Foram usadas concentrações finais iguais a 1/2, 1/4, 1/8, e 1/16 x CIM de OFCC e 

de Timol. As microplacas, fechadas por tampas apropriadas, foram incubadas durante 24 horas 

em estufa bacteriológica a 35ºC. Após o período de incubação foi realizada a inspeção visual 

do crescimento microbiano (Figura 12). 

  

Figura 11 - Fluxograma para Confirmação da CIM e Determinação da CLM.  

 

Fonte: A Autora (2020). 
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Para analisar o efeito das associações foram calculados os Índices de Concentração 

Inibitória Fracionada (ICIF) por meio da equação 3, como descrito por SHIN; LIM, 2004:  

 

 

 

 

Onde:  

 

[OFCC]: é a menor concentração do OFCC na associação com atividade antimicrobiana; 

CIMOFCC:  é a CIM de OFCC;  

CIFOFCC: é a concentração inibitória fracionada do OFCC,  

[Timol]: é a menor concentração de timol na associação com atividade antimicrobiana; 

CIMTimol: é a CIM de timol;  

CIFTimol: é a concentração inibitória fracionada do timol.  

 

E o Índice CIF (ICIF) foi interpretado como (EUCAST, 2003):  

 

Efeito Sinérgico para ICIF ≤ 0,5; 

Efeito Aditivo ou Indiferente para ICIF > 0,5 e < 1,0 e  

Efeito Antagônico para ICIF ≥ 1,0.  

Figura 12 - Fluxograma para avaliar Sinergismo da associação de OFCC com 

Timol pelo Método Checkerboard. 

 

ICIF = CIFOFCC + CIFTimol = [OFCC]/CIMOFCC + [Timol]/CIMTimol 

 

Fonte: A Autora (2020). 

(3) 
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5.11. Análise Estatística  

 

A análise estatística foi realizada com o GraphPad Prism 6.0 (USA). Os 

resultados estão expressos como ± erro padrão da média (E.P.M.) e a comparação entre as 

médias foi realizada utilizando análise de variância (ANOVA), seguida pelo Teste t de 

Student, Teste de Tukey, Dunnett ou Holm-Sidak. As diferenças foram consideradas 

estatisticamente significantes quando p < 0,05. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo permitiu a caracterização química do OFCC e seu emprego na formulação 

de uma emulsão contendo óleo de pequi e timol. Análises pré-clínicas dos ativos e da emulsão 

permitiram comprovar efeitos anti-inflamatório e antimicrobiano. 

 

6.1.Caracterização Química do OFCC por CG/EM e CG/DIC 

 

O perfil químico do OFCC obtido no presente estudo (Tabela 6) foi semelhante ao 

encontrado em diversos trabalhos na literatura, visto a predominância de ácidos graxos 

insaturados em relação aos saturados e a presença majoritária do ácido oleico (52,16%) e 

palmítico (29,80%) entre os constituintes químicos. O ácido esteárico, por sua vez, aparece 

como o terceiro componente majoritário (9,04%) do OFCC, possuindo taxas de extração cerca 

de quatro vezes maior em relação a estudos anteriores  (COSTA et al., 2011; DE FIGUEIREDO 

et al., 2016; DE MORAIS et al., 2017; DE OLIVEIRA et al., 2010; FACIOLI & 

GONÇALVES, 1998; PEREIRA et al., 2019; PESSOA et al., 2015). 

 

Tabela 6 - Ácidos Graxos Identificados no OFCC. 

 

Ácido Graxo  IRexp
a IRlit

b Área Relativa (%)/SDc 

Palmitoleico (C16:1) 1906 1912 0,32±0,02 

Palmítico (C16:0) 1929 1928 29,80±0,76 

Heptadecenoico C17:1) 2006 2015 5,77±0,98 

Margárico C17:0) 2025 2028 0,07±0,01 

Linoleico C18:2) 2097 2096 0,53±0,73 

Oleico (C18:1) 2108 2103 52,16±0,73 

Oleico-isômero (C18:1’) 2110 - 1,42±0,09 

Esteárico (C18:0) 2127 2126 9,04±1,38 

Eicosenoico (C20:1) 2302 2302 0,47±0,03 

Araquídico (C20:0) 2328 2329 0,13±0,02 

Total Saturados   39,01±0,67 

Total Insaturados   60,66±0,64 

Total   99,67±0,03 

Legenda: aIRexp: Índice de Retenção obtido em coluna HP-5 MS; bIRlit: Dados da literatura (ADAMS, 2017; 

BABUSHOK; LINSTROM; ZENKEVICH, 2011; COSTA et al., 2011; DE FIGUEIREDO et al., 2016; NIST, 2019; 

PEREIRA et al., 2019). cAreas relativas determinadas por CG-DIC (n=3) com respectivo desvio padrão (SD). 
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No entanto, houve diferenças no conteúdo de alguns ácidos graxos ou na 

composição do óleo fixo. No presente estudo o teor de ácido esteárico e ácido heptadecenoico 

foi maior (14,7%) do que o óleo de polpa de pequi extraído por De Figueiredo et al. (2016) 

(7,6%), enquanto Pessoa et al. (2015) não detectou ácido heptadecenoico. Essas diferenças 

possivelmente estão relacionadas aos métodos de extração que incluem o uso ou não de 

solventes que vão desde água quente até solventes orgânicos. Porém, a influência de outros 

fatores relacionados à época da colheita e ao meio ambiente não pode ser descartada (CUNHA 

et al., 2020; RAMOS et al., 2011) 

Diante do perfil químico do OFCC o estudo prosseguiu para avaliar citotoxicidade 

em neutrófilos humano. 

 

6.2.Avaliação da citotoxicidade do OFCC em Neutrófilos Humano 

 

No presente estudo, as avaliações da citotoxicidade do OFCC foram realizadas em 

neutrófilos humano, leucócito mais abundante no corpo, que desempenha um papel chave na 

resposta inflamatória, constituindo um importante objeto de estudo para a avaliação da 

toxicidade de produtos com potencial anti-inflamatório. As avaliações foram feitas através da 

atividade da enzima lactato-desidrogenase (LDH) e do teste com MTT (MTT: 4,5-dimetiltiazol-

2-yl)-2,5-brometo de difeniltetrazólio). 

 

6.2.1. Atividade da Enzima LDH 

 

O efeito do OFCC sobre a atividade da enzima LDH está representado na Figura 

13.  A adição de concentrações crescentes de OFCC (1, 10, 50, 100 e 200 µg/mL) não aumentou 

significativamente a atividade da enzima LDH (1,20 + 0,28; 1,65 + 0,27; 1,51 + 0,3; 1,83 + 

0,29 e 1,86 + 0,33%, respectivamente) quando comparado ao grupo controle (DMSO 1% - 1,31 

+ 0,30%).  

Por sua vez, o padrão citotóxico (Triton x-100 a 0,2% v/v), aumentou a atividade 

de LDH em aproximadamente 98% (100 + 1,3%) ratificando a sensibilidade do modelo na 

percepção da toxicidade dos materiais em estudo. Ademais, o veículo utilizado para solubilizar 

o OFCC em água, ou seja, DMSO 1% (1,31 + 0,30%) não alterou significativamente a 

viabilidade dos neutrófilos em relação ao grupo não tratado - HBSS (1,15 + 0,29%). 
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A enzima lactato desidrogenase (LDH) está constitutivamente presente no 

citoplasma das células, o aumento de sua atividade no ambiente extracelular é utilizado como 

marcador de dano a nível de membrana plasmática, processo característico de células em 

processo de apoptose, necrose e outras formas de dano celular (KUMAR; NAGARAJAN; 

UCHIL, 2018). Portanto, os resultados obtidos com a adição de concentrações crescentes do 

OFCC que não foram capazes de aumentar significativamente a atividade da enzima LDH em 

neutrófilos, sugerem que o OFCC não causa dano celular a nível de membrana plasmática.  

Um outro modelo extensivamente empregado na pesquisa de citotoxicidade de 

novos materiais, é o teste do MTT, que avalia essencialmente a função metabólica mitocondrial 

da célula, responsável pela redução do sal de MTT a sal de formazan, tal conversão é realizada 

pelo complexo enzimático succinato-tetrazol redutase, presente na cadeia respiratória da 

mitocôndria (MOSMANN, 1983).  

 

6.2.2. Teste do MTT 

 

O efeito do OFCC sobre a viabilidade celular mensurada através do teste de MTT 

está representado na Figura 14. A adição de OFCC nas concentrações de 1 e 10 µg/mL, não 

     Figura 13 - Efeito do OFCC sobre a atividade da enzima LDH em neutrófilos. 

 

Legenda: Os resultados estão expressos como E.P.M (n=3) do % de atividade de 

LDH. a vs controle (p<0,05–ANOVA e Teste de Tukey). 
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reduziu de forma significativa a viabilidade celular dos neutrófilos (4,48 ± 0,42% e 6,66 + 

2,30%, respectivamente) quando comparado ao grupo controle (DMSO 1%: 0 ± 2,38%). Em 

contraste, as concentrações de 50, 100 e 200 µg/mL, reduziram a viabilidade celular de forma 

significativa (11 + 2,2%; 21 + 0,72% e 30 + 0,33%, respectivamente) quando comparadas ao 

grupo controle (DMSO 1%: 0 ± 2,38%). Já o padrão citotóxico (Triton x-100 a 0,2% v/v) por 

sua vez, como esperado, reduziu de maneira significativa a viabilidade celular em um 

percentual de 67% (67 + 1,69%), quando comparado ao grupo controle (DMSO 1%: 0 ± 

2,38%), constatando assim o funcionamento do modelo em reproduzir a toxicidade de 

substâncias conhecidamente danosas. O grupo contento o veículo utilizado para solubilizar o 

OFCC (DMSO 1% em água: 0 ± 2,38%) não mostrou diferença significativamente estatística 

quando comparado ao grupo de células não tratadas (HBSS: 0,08 ± 1,98%). 

 

 

 

 

 

A adição do OFCC à suspensão de neutrófilos reduziu a viabilidade dessas células 

avaliada pelo teste do MTT apenas nas maiores concentrações estudadas, ou seja, os efeitos 

farmacológicos do OFCC em neutrófilos humano devem ser interpretados considerando uma 

faixa terapêutica segura. Em conjunto, os resultados obtidos na avaliação da citotoxicidade do 

OFCC sugerem que o mesmo não interfere na integridade da membrana plasmática em todas 

Figura 14 - Efeito de OFCC sobre a viabilidade de neutrófilos humano 

mensurada através do teste do MTT. 

 

Legenda: Os resultados estão expressos como E.P.M (n=3) do % células viáveis. 

 a vs controle (p<0,05–ANOVA e Teste de Tukey). 
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as doses testadas (1, 10, 50, 100, 200 µg/mL), mas altera o metabolismo mitocondrial de 

neutrófilo humano em doses maiores (50, 100, 200 µg/mL).  

A capacidade do OFCC em alterar o metabolismo mitocondrial dos neutrófilos 

precisa ser mais bem estudada, porém, diversos estudos têm atribuído ao ácido oleico, 

componente majoritário do OFCC, a capacidade de causar o fenômeno de despolarização 

mitocondrial, levando a liberação de proteínas pró-apoptóticas no citoplasma da célula, o que 

pode gerar a ativação de cascatas dependentes de caspases, resultando do processo de apoptose. 

Esse potencial mecanismo de citotoxicidade do ácido oleico, já foi descrito em células 

derivadas de linfócitos B, originárias do linfoma de Burkitt (Rajicells), células derivadas de 

linfócitos T, originárias de leucemia (Kurkatcells) e macrófagos (linhagem J774), que à 

semelhança dos neutrófilos desempenham funções essenciais no sistema imune (CURI; CURY-

BOAVENTURA; POMP, 2004; CURY-BOAVENTURA et al., 2005; HATANAKA et al., 

2007; LIMA et al., 2006).  

O ácido palmítico, segundo componente majoritário do OFCC, também se mostrou 

capaz de alterar a viabilidade de macrófagos (linhagem J774), por meio de mecanismos que 

também incluem a despolarização mitocondrial (LIMA et al., 2006). Com isso admite-se, em 

parte, que a citotoxicidade do OFCC a nível mitocondrial esteja relacionada à ação desses 

ácidos graxos. 

Prosseguindo o estudo, foi investigado possível efeito do OFCC em mecanismos 

pró-inflamatórios dos neutrófilos, como a degranulação celular. A avaliação do efeito 

modulador do OFCC em neutrófilos foi mensurada sobre a degranulação neutrofílica avaliada 

pela liberação da  mieloperoxidase (MPO), onde o mesmo reduziu a liberação dessa 

hemeproteína induzida pelo PMA, de forma compáravel a indometacina (anti-inflamatório 

padrão utilizado no experimento).  

 

6.3. Efeito do OFCC sobre a Degranulação em Neutrófilos Humano induzida 

por PMA 

 

O efeito do OFCC sobre a degranulação de neutrófilos foi mensurada pela liberação 

da enzima mieloperoxidase (MPO) pelas células, e está representado na Figura 15. A adição 

de PMA (0,1 µM) à suspensão de neutrófilos (Grupo PMA: 100% de liberação de MPO + 

7,34%) foi capaz de aumentar em quase duas vezes a liberação de MPO quando comparado 

com as células não estimuladas (HBSS: 43,56 + 5,19%), ratificando assim o protocolo 

experimental. Os resultados obtidos pelo tratamento das células com OFCC, mostraram que o 
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OFCC possui efeito anti-inflamatório em baixa concentração, ou seja, 1 µg/mL, que reduziu 

significativamente a liberação da enzima mieloperoxidase (64,8  4,8%) em relação ao grupo 

PMA (100 + 7,34%). Nessa concentração o OFCC promoveu um efeito restabelecendo às 

células a níveis basais de secreção de MPO (HBSS: 56,4 + 5,19%), que não diferiu 

estatisticamente do grupo indometacina (57,5 + 6,09%), utilizada numa concentração 36 vezes 

superior ao OFCC. A adição do OFCC em maiores concentrações (10, 50, 100 e 200 µg/mL) à 

suspensão de células, também reduziu significativamente a liberação de MPO com redução 

máxima de 27%. 

A capacidade de moléculas e complexos bioativos, em modular a liberação dessa 

hemeproteína, é um importante fator na busca de novas ferramentas para o tratamento de 

desordens de origem inflamatória, pois, estudos recentes destacam cada vez mais o 

envolvimento da mieloperoxidase em ambientes de inflamação crônica (STRZEPA; 

PRITCHARD; DITTEL, 2017; WILLIAM M. NAUSEEF, 2015). 

 

 

 

 

 

Com o exposto, é cada vez mais evidente o potencial  alvo terapêutico que a MPO 

constitui. Parte do efeito do OFCC em impedir a ativação dos neutrófilos humanos está 

Figura 15 - Efeito do OFCC sobre a inibição da liberação da 

enzima MPO em neutrófilos ativados por PMA. 

 

Legenda: Os resultados estão expressos como % de inibição da liberação E.P.M (n=3). 

a vs HBSS; b vs PMA (controle) (p<0,05–ANOVA e Teste de Tukey). 
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relacionado a inibição da liberação dessa enzima, causada em parte pela presença do ácido 

oleico entre seus constituintes químicos. O resultado referente a modulação da MPO em 

neutrófilos, apresentado nesse trabalho, já foi publicado em um estudo colaborativo, ratificando 

as propriedades anti-inflamatórias e hipolipemiantes do OFCC em modelos experimentais in 

vitro e in vivo (DE FIGUEIREDO et al., 2016). 

O efeito anti-inflamatório apresentado pelo OFCC, não associado à toxicidade em 

neutrófilos (atividade LDH e teste MTT) e continuar os estudos relacionados à avaliação deste, 

em modelo de inflamação tópica, motivaram a avaliação do possível efeito anti-inflamatório 

deste produto em modelo experimental de dermatite de contato irritativa em camundongos. 
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6.4. Avaliação do efeito anti-inflamatório do OFCC em modelo de dermatite 

de contato irritativa induzida por TPA em camundongos 

 

O processo inflamatório caracteriza-se por quatro sinais clássicos: calor, eritema, 

edema e dor. Assim, a utilização do edema como parâmetro de avaliação em modelos validados, 

como o modelo de edema de orelha induzido por diferentes agentes flogísticos, permite avaliar 

o potencial anti-inflamatório por via tópica  de vários agentes, sejam eles compostos sintéticos, 

extratos de plantas ou compostos naturais (GÁBOR, 2000; DE YOUNG et al., 1989). Nesse 

contexto, o modelo de edema de orelha induzido por TPA consiste num modelo útil para a 

triagem da atividade anti-inflamatória de compostos que atuam na fase aguda da inflamação, 

bem como em processos inflamatórios hiperproliferativos (GÁBOR, 2000; MARKS, 1990). 

Além disso, quando o objetivo é o desenvolvimento de medicamentos de uso tópico, esse 

modelo oferece ainda a vantagem de identificar compostos que apresentam uma absorção 

cutânea apropriada de forma a atingir concentrações adequadas na pele para exercer um efeito 

farmacológico (BOUCLIER et al., 1990).  

O efeito do OFCC sobre o edema de orelha induzido por TPA em camundongos  

está representado na Figura 16 e mostra que a administração tópica do TPA (2,5μl/orelha) 

aumentou em 22 vezes a espessura da orelha dos animais (Grupo controle: 0,11  0,01 mm), 

em relação ao grupo não tratado - sham (0,005  0,004mm) comprovando seu efeito 

edematogênico. Porém, o tratamento tópico dos animais com o  OFCC (2, 4 e 8mg/orelha) logo 

após a administração do TPA, reduziu  significativamente o edema (0,06  0,007; 0,08  0,01 

e 0,03  0,008 mm, respectivamente) em relação ao grupo controle. Na maior dose (8mg/orelha) 

o OFCC promoveu um efeito antiedematogênico comparável à dexametasona – 0,5mg/orelha 

(0,02  0,006 mm).  

A dexametasona, um corticosteroide usado clinicamente no tratamento das 

desordens da pele, é conhecido por sua potente atividade anti-inflamatória e imunossupressora, 

contudo, seu efeito tópico pode causar intensa atrofia da pele, um dos importantes efeitos 

colaterais do seu uso em doenças crônicas (ASHWELL et al., 2000). Dessa forma, o efeito 

comparável do OFCC em relação à dexametasona constitui um resultado importante, 

considerando que não há registros de toxicidade desse produto, que tem sido amplamente 

utilizado pela medicina tradicional. 
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A aplicação tópica do TPA induz uma resposta inflamatória cutânea caracterizada 

por vasodilatação e formação de eritema já nas primeiras duas horas, seguido do aumento da 

espessura da orelha como resultado do extravasamento celular que atinge um pico máximo na 

sexta hora e tende a diminuir, atingindo os valores basais após 24 horas (YOUNG et al., 1983). 

O mecanismo preciso pelo qual o TPA exerce seu efeito é decorrente da ativação da PKC, bem 

como da ativação sequencial da via da MAP quinase, fosfolipase A2, indução da expressão da 

COX-2 e translocação/ativação da LOX, que por sua vez culmina na síntese e liberação de 

diversos mediadores pró-inflamatórios responsáveis pela formação de edema, migração de 

leucócitos para a derme e hiperproliferação celular (MURAKAWA et al., 2006).  

O acúmulo de neutrófilos e de leucócitos mononucleares no tecido cutâneo é uma 

característica comum no modelo de edema de orelha induzido por TPA (GÁBOR, 2000; 

SANCHEZ; MORENO, 1999). Assim, segundo Sanchez e Moreno (1999), compostos que 

inibem o influxo de leucócitos (incluindo neutrófilos) no tecido têm mostrado habilidade para 

suprimirem a formação do edema e promoverem a redução dos níveis de eicosanoides na área 

inflamada.  

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham, b vs TPA (controle) 

(p <0,05, ANOVA e teste de Dunnett como post hoc). 

 

Figura 16 - Efeito do OFCC sobre o edema de orelha induzido por TPA em camundongos. 
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Prosseguindo o estudo, foi investigado se o efeito antiedematogênico do OFCC 

estaria relacionado a um possível efeito sobre o acúmulo de células no foco inflamatório.    

Na Figura 17 pode ser observado que a administração do TPA induziu um aumento 

significativo na concentração de MPO (Abs.: 1,3  0,17) em relação ao grupo Sham (Abs.: 0,21 

 0,05)  em homogenato da orelha de camundongos, que correspondeu a um aumento da ordem 

de 6 vezes. Entretanto, esse efeito foi significativamente reduzido pelo OFCC nas doses de 2 e 

8 mg/orelha  (0,80  0,1 e 0,14  0,02, respectivamente)  em relação ao grupo TPA.  

O OFCC na maior dose reduziu a concentração de MPO a um nível que não diferiu 

estatisticamente da dexametasona que reduziu em 91% a concentração de MPO (0,11  0,02). 

O OFCC na dose de 4mg/orelha (1,42  0,22) não reduziu significativamente a concentração 

de MPO em relação ao grupo TPA. 

 

 

 

 
 

 

 

O tratamento tópico com OFCC diminuiu o edema e a atividade da enzima MPO 

no homogenato da orelha de camundongos submetidos ao modelo de dermatite de contato 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham, b vs TPA 

(controle) (p <0,05, ANOVA e teste de Dunnett como post hoc). 

 

Figura 17 - Efeito OFCC sobre o aumento da atividade da mieloperoxidase 

(MPO)  induzida por TPA em orelha de camundongo. 
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irritativa induzida pelo TPA, ratificando seu potencial anti-inflamatório em um modelo 

experiemental com compontente inflamatório bem estabelecido.  

A principal fonte de mieloperoxidase (MPO) no organismo são os neutrófilos, 

inclusive esta é usada como marcador do índice da infiltração de granulócitos/leucócitos. Dessa 

forma, baixos índices de MPO é um indicativo de atividade anti-inflamatória (FUJII et al., 

2002).  

As citocinas constituem uma das classes de mediadores químicos da inflamação 

que têm um papel importante na resposta inflamatória e que apresentam ações antagônicas, 

porém muito bem balanceadas (JUN-MING; JIANXIONG, 2007). Em resumo podemos citar 

que a IL-1 atua como potente agente inflamatório, ativando ainda osteoclastos, adipócitos, com 

ação em hipotálamo e adrenal. TNF-α tem ações semelhantes à IL-1, sendo mediador na defesa 

anti-humoral e antiviral. A IL-2 é o principal agente proliferativo para células T. As IL-3, IL-

7, IL-9 e IL-11 estimulam células progenitoras. As IL-4, IL-5 e IL-6 atuam nas parasitoses e 

nas reações alérgicas. A IL-8 agrupa os fatores quimiotáticos. Já as IL-12, IL-16 e IL-20 são 

também agentes inflamatórios, enquanto IL-10, IL-13 e IL-19 deprimem a resposta 

imunológica agindo como citocinas anti-inflamatórias (JUN-MING; JIANXIONG, 2007). 

Dessa forma, foi avaliado o efeito do OFCC sobre a produção de TNF-α (agente 

inflamatório) e IL-10 (agente anti-inflamatório) em homogenato de orelhas de camundongos 

após indução da produção mediada pelo TPA e concomitante tratamento com OFCC. 

Na Figura 18 observa-se que a administração do TPA provocou uma reação 

inflamatória na orelha dos animais que levou o organismo a elevar a concentração de IL-10 

(162,3  20,42 pg/mL), como um mecanismo protetor, em relação ao grupo Sham (103,9  

16,77 pg/mL). Entretanto, o grupo de animais tratados com TPA+OFCC (128  26,52 pg/mL) 

que tem mostrado efeito anti-inflamatório (8 mg/orelha), não mostraram aumento da 

concentração de IL-10 à semelhança do grupo TPA+dexametasona (137  20,36 pg/mL) em 

relação ao grupo TPA.  

Ainda na Figura 18 observa-se que no grupo dos animais tratados apenas com TPA 

ocorreu um aumento significativo na concentração de TNF-α (TPA: 115  10,3) em relação ao 

grupo não tratado (Sham: 19,83  3,32). Porém, esse efeito foi parcialmente revertido pela 

administração do OFCC (8 mg/orelha) que reduziu em 37,3% a concentração desta citocina 

(OFCC: 72,13  2,31) quando comparado ao grupo TPA. 

Dessa forma, a habilidade do OFCC em modular a produção de TNF-α comprova 

o potencial deste no tratamento de doenças inflamatórias, como a dermatite que têm em sua 
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evolução intensa resposta inflamatória, por vezes associada também a um componente imune e 

às infecções oportunistas como àquela provocada por S. aureus.  

Também sugere que o corpo não precisou recorrer a produção de IL-10 já que os 

níveis permaneceram baixos (Figura 18), como se o papel anti-inflamatório exercido por essa 

citocina já estivesse sendo cumprido pelo OFCC. 

 

 

 

 

 

 

O efeito anti-inflamatório do OFCC determinado de maneira inédita em modelo de 

dermatite de contato irritativa em camundongos é corroborado por estudos anteriores do nosso 

grupo (DE FIGUEIREDO et al., 2016)  e de outros laboratórios (OLIVEIRA, 2013; SARAIVA, 

2011) envolvendo outros modelos de inflamação aguda em murinos. 

Diante dos resultados obtidos, foi então formulado uma emulsão a base do OFCC 

associado ao timol, visando agregar efeito antimicrobiano ao produto. 

  

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham. (p <0,05, ANOVA e teste de Dunnett como post hoc). 

 

Figura 18 - Efeito do OFCC sobre as concentrações de IL-10 e TNF-α em modelo de dermatite induzida 

por TPA em camundongos. 
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6.5. Caracterização e Avaliação da Estabilidade de Curto Prazo da Emulsão de 

OFCC com ou sem Timol 

 

 Antes de verificar as atividades antimicrobiana e anti-inflamatória das formulações 

de OFCC e OFCC+Timol, essas foram avaliadas quanto suas características físico-químicas.  

A emulsão contendo OFCC apresentou coloração amarela relacionada 

possivelmente à presença do óleo fixo de C. coriaceum que foi de 5%. Logo após 24 horas de 

preparadas, as amostras foram submetidas ao teste de centrifugação sem apresentar alterações 

como precipitação, separação de fases ou formação de cremagem, visto que o teste de 

centrifugação possibilita observar rapidamente a separação de fases, podendo, dessa forma, 

prever se o produto irá separar em função do tempo (GENNARO, 2004). A partir desse 

resultado, deu-se continuidade aos outros testes em função do tempo (1, 6, 12 e 90 dias). Na 

avaliação macroscópica (cor, aspecto, odor) não se observou mudanças consideráveis e assim, 

as formulações puderam ser classificadas como normais e sem alterações segundo parâmetros 

da Farmacopeia Brasileira (2019)  (Tabela 7).  

A inexistência de fenômenos de coalescência e agregação, observados na análise 

microscópica de uma emulsão, se relacionam com a qualidade do emulsificante. Em adição, se 

a emulsão apresenta gotículas pequenas, o sistema é estável e a emulsão é de qualidade 

(ESTANQUEIRO et al., 2014). As formulações base, com óleo de pequi e com óleo de pequi 

e timol apresentaram minúsculas gotículas, sem agregação e coalescência (objetiva 40x), sendo, 

portanto, consideradas estáveis e de qualidade quanto ao parâmetro microscópico no intervalo 

de tempo avaliado.  

Os resultados da avaliação de espalhabilidade e do pH estão representados pela  

média de três medidas (Tabela 7) onde podemos comparar a formulação sem (Emulsão Base) 

e com um (Emulsão de OFCC) ou os dois ativos (Emulsão de OFCC e Timol). Percebe-se que 

ocorre leve diminuição nas medidas de pH com o passar do tempo e sem grandes diferenças 

após adição dos ativos. A variação de pH foi mantida entre 5,9 e 6,2 o que caracteriza estar 

dentro do ideal de formulação a ser aplicada na pele, que apresenta pH fisiológico levemente 

ácido e entre 5,0 - 6,0 (ALI; YOSIPOVITCH, 2013). 

Já com relação as medidas de espalhabilidade e viscosidade, observa-se que a do 

Emulsão Base se difere quando comparada às Emulsões com óleo fixo e timol; tal diferença 

pode ser explicada pela presença do OFCC que pela caraterização química, comprova ser rico 

em ácido oleico, inclusive trata-se do componente majoritário. Assim, ressaltando a 

importância farmacotécnica, estudos comprovam que ácido oleico presente em preparações 
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farmacêuticas e cosméticas, como emulsões, confere propriedades de emoliência e 

lubrificância, o que acaba por tornar a formulação mais deslizante e mais espalhável (DE 

DEUS, 2008).  

 

Emulsão Base 

 24h 6 dias 12 dias 90 dias 

Centrifugação Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações 

Avaliação 

Macroscópica 

(Cor, Aspecto, Odor) 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Avaliação 

Microscópica 

(Objetiva 40x) 

Gotículas Pequenas e 

Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

pH 6,12 ± 0,02 6,10 ± 0,03 6,01 ± 0,01 6,00 ± 0,02 

Espalhabilidade 

(mm2) 
376,1 ± 0,25 375,6 ± 0,28 374,2 ± 0,23 370,1 ± 0,21 

Viscosidade (12rpm) 39100 ± 45,20 39980 ± 60,03 41100 ± 59,70 40756 ± 65,39 

Emulsão  OFCC 

 24h 6 dias 12 dias 90 dias 

Centrifugação Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações 

Avaliação 

Macroscópica 

(Cor, Aspecto, Odor) 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Avaliação 

Microscópica 

(Objetiva 40x) 

Gotículas Pequenas e 

Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

pH 6,20 ± 0,01 6,1 ± 0,02 5,9 ± 0,01 5,89 ± 0,01 

Espalhabilidade 

(mm2) 
379,1 ± 0,25 377,9 ± 0,25 376,8 ± 0,25 374,1 ± 0,25 

Viscosidade (12rpm) 35100 ± 65,80 35450 ± 70,08 35876 ± 71,64 36300 ± 60,12 

Emulsão OFCC + Timol 

 24h 6 dias 12 dias 90 dias 

Centrifugação Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações Sem Alterações 

Avaliação 

Macroscópica 

(Cor, Aspecto, Odor) 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Normal, sem 

alterações 

Avaliação 

Microscópica 

(Objetiva 40x) 

Gotículas Pequenas e 

Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

Gotículas Pequenas 

e Sistema  Estável 

pH 6,22 ± 0,01 6,14 ± 0,01 5,94 ± 0,02 5,9 ± 0,02 

Espalhabilidade 

(mm2) 
386,23 ± 0,25 385,3 ± 0,25 383,12 ± 0,25 379,22 ± 0,25 

Viscosidade (12rpm) 31100 ± 55,65 34430 ± 75,22 35030 ± 69,49 35430 ± 60,34 

 

Tabela 7 – Caracterização Físico-Química das Formulações.  

Fonte: A Autora (2020). 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =3). (p <0,05, ANOVA). 
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A determinação do comportamento reológico da formulação auxilia na avaliação 

da natureza físico-química do veículo ou excipiente, de tal forma que torna possível detectar 

sinais precoces de instabilidade física, possibilitando o controle de qualidade dos constituintes, 

das formulações teste e dos produtos finais (BARRY, 1993; TONZAR, 2006).  

O comportamento reológico foi avaliado apenas na emulsão de maior interesse 

(Emulsão de Pequi + Timol) e está representado por meio dos gráficos da média de viscosidade 

versus média de velocidade e tensão de cisalhamento (Figura 19). Conclui-se que a emulsão 

formulada apresentou o que era esperado e considerado adequado para formulações de uso 

tópico por apresentar comportamento não-newtoniano (viscosidade muda com a velocidade de 

cisalhamento) e pseudoplástico (viscosidade diminui com o aumento da tensão de 

cisalhamento) (MASSEY, 2002; NEVES, 2006).  

 

 

 

 

 

A pseudoplasticidade é adequada para produtos indicados para uso tópico, pois, 

após a aplicação da tensão a formulação apresenta facilidade para fluir, levando a um bom 

espalhamento durante a aplicação e formação de filme uniforme na superfície cutânea 

(BOODTS, 2003; GAO et al., 2003; PRISTA et al., 1990;). 

Na Tabela 8 estão os resultados de estabilidade preliminar da formulação , onde 

após aceleração de possíveis reações por meio dos ciclos de gela - degela, no decorrer de 12 

dias (ANVISA, 2004) não se observou diferenças consideráveis quanto as características 

avaliadas, demonstrando assim, ser uma emulsão estável nesse curto prazo em que foi avaliado. 

 

Figura 19 - Gráficos de Viscosidade (Comportamento Reológico) medidos a 25oC  

da Emulsão de OFCC+Timol. 

Fonte: A Autora (2020). 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =3). (p <0,05, ANOVA). 
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Emulsão de OFCC+Timol 

 

 

Após 12 dias de ciclos gela-degela 

para avaliar estabilidade. 

Após 12 dias sem ciclos gela-

degela 

Avaliação Macroscópica 

(Cor, Odor, Aspecto) 

Normal,  

Sem Alterações. 

Normal,  

Sem Alterações. 

Avaliação Microscópica 

(Objetiva 40x) 

Gotículas Pequenas;  

Sistema Estável 

Gotículas Pequenas;  

Sistema  Estável 

Valor de pH 5,88  0,03 5,94  0,02 

Espalhabilidade (mm2) 381,12 ± 0,13 383,12 ± 0,25 

Viscosidade 

(Velocidade:12 rpm) 
35200  80,2 

 

35030  69,49 

 

 

 

 

Importante ressaltar que apesar dos bons resultados da emulsão quanto sua 

estabilidade, sugere-se que mais estudos e testes de longo prazo sejam realizados para uma 

conclusão a respeito da estabilidade da emulsão com 5% de OFCC e 0,1% de Timol. 

  

Tabela 8 – Teste Preliminar de Estabilidade de Curto Prazo do Emulsão de OFCC+Timol  

antes e após Ciclo Gela-Degela. 

Fonte: A Autora (2020). 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =3). (p <0,05, ANOVA). 
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6.6. Efeito anti-inflamatório da emulsão a base de OFCC e Timol em modelo 

de dermatite irritativa em camundongos. 

 

O efeito da formulação sobre o edema de orelha induzido por TPA em 

camundongos  está representado na Figura 20 e mostra que a administração tópica do TPA 

(2,5μl/orelha) aumentou em 18 vezes a espessura da orelha dos animais (TPA: 0,1225  

0,012mm), em relação ao grupo não tratado (Sham: 0,007  0,004 mm) comprovando seu efeito 

edematogênico.  

 

 

 
 

 

 

Porém, o tratamento tópico dos animais com a Emulsão de OFCC a 5% logo após 

a administração do TPA, reduziu em 85,4% o edema (Emulsão de OFCC: 0,0625  0,01mm) 

em relação ao grupo TPA.  A formulação com os dois ativos (OFCC 5% e Timol 0,1%) 

demonstrou melhor efeito (Emulsão de OFCC e Timol: 0,045  0,008mm) quando comparado 

ao grupo TPA, reduzindo em 87% o edema. E por fim, a dexametasona promoveu uma redução 

de 88% do edema (Dexa: 0,024 0,006mm) em relação ao grupo TPA. Dessa forma, pode-se 

considerar o as emulsões de OFCC, com e sem timol, como antiedematogênicos e, portanto, 

com efeito anti-inflamatório. 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham, b vs TPA (controle) 

(p <0,05, ANOVA e teste t de Student). 

 

Figura 20: Efeito da Formulação sobre o edema de orelha induzido por TPA em camundongos. 
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Prosseguindo o estudo, foi investigado se o efeito antiedematogênico da formulação 

estaria relacionado a um possível efeito sobre o acúmulo de células no foco inflamatório.   

Na Figura 21  pode ser observado que a administração do TPA induziu um aumento 

significativo na concentração de MPO (TPA: 1,3  0,42) em relação ao grupo (Sham: 0,21  

0,13)  em homogenato da orelha de camundongos, que correspondeu a um aumento da ordem 

de seis (06) vezes.  

 

 

 

 
 

 

 

A emulsão de OFCC a 5% mais Timol a 0,1% (Emulsão de OFCC e Timol: 0,19  

0,11) reduziu em 85,4% a  concentração de MPO em relação ao grupo TPA. A emulsão apenas 

com OFCC a 5% também reduziu (Emulsão de OFCC: 0,17  0,11) a concentração em 87%. 

Evidenciou-se, portanto,  que ambos as emulsões reduziram a concentração de MPO a um nível 

que não diferiu estatisticamente da dexametasona, esta reduziu em 87,2% a concentração de 

MPO (Dexa: 0,16  0,13).  

Assim, podemos constatar que a formulação promoveu redução da enzima 

mieloperoxidase (MPO) e, portanto, teve efeito sobre acúmulo de células que promovem 

liberação de tal enzima, no foco inflamatório. 

Quanto ao doseamento de citocinas observa-se na Figura 22 que a administração 

do TPA provocou uma reação inflamatória na orelha dos animais que levou o organismo a 

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham, b vs TPA (controle) 

(p <0,05, ANOVA e teste t de Student). 

 

Figura 21: Efeito da Formulação sobre o aumento da atividade da mieloperoxidase 

(MPO)  induzida por TPA em orelha de camundongo. 
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elevar a concentração de IL-10 (TPA: 162,3  20,42 pg/mL), como um mecanismo protetor, 

em relação ao grupo controle (Sham: 103,9  16,77  pg/mL).  

Já o grupo de animais tratados com TPA+Emulsão (Emulsão: 164,9  8,4 pg/mL) 

mostrou leve aumento na concentração dessa interleucina e o grupo TPA+dexametasona  

(Dexa: 137  20,36 pg/mL) mostrou leve diminuição da concentração de IL-10  em relação ao 

grupo TPA.  

 

 

 

 

 

 

Ainda na Figura 22 observa-se que no grupo dos animais tratados apenas com TPA 

ocorreu um aumento significativo na concentração de TNF-α (TPA: 115,0  10,3) em relação 

ao grupo não tratado (Sham: 19,83  3,32).  Porém, esse efeito foi parcialmente exacerbado 

pela administração da emulsão que aumentou a concentração desta citocina (Emulsão:135,2  

20,43) em relação ao grupo TPA. 

Poucos estudos investigam o mecanismo envolvendo citocinas apesar de 

comprovarem o efeito anti-inflamatório de formulações contendo óleo fixo de origem vegetal, 

possuidor de ácidos oleico e palmítico como majoritários, tal qual o óleo de pequi. Um exemplo 

foi o estudo feito por Cela e colaboradores (2012) que comprovou, em humanos,  efeitos 

hidratante e anti-inflamatório de uma emulsão a base de óleo de andiroba (42,7% ácido oleico, 

31% ácido palmítico), mas não citou mecanismo. Outro estudo do mesmo grupo de pesquisa 

(CELA et al., 2014)  confirmou  sem demonstrar mecanismo, a eficácia equivalente da emulsão 

de andiroba em relação ao corticoide desonida, tanto no alívio da dor como do eritema, além 

da ausência de efeitos adversos, o que é comum quanto ao uso de corticoide.  

Legenda: Os resultados estão expressos como média + E.P.M. (n =6). a vs Sham.(p <0,05, ANOVA e teste t de Student). 

 

Figura 22: Efeito da Formulação de OFCC com Timol  sobre as concentrações de IL-10 e TNF-α em  TPA 

em modelo de dermatite induzida por TPA em camundongos. 
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Dessa forma podemos concluir que a formulação de pequi com timol, apesar de não 

modular a concentração das citocinas investigadas (IL-10 e TNF-α), demonstrou efeito 

antiedematogênico e diminuiu células no foco inflamatório evidenciado pela redução de MPO 

e com isso já podemos sugerir o mecanismo de atividade anti-inflamatória. 

O presente estudo inovou ao contribuir com a investigação do mecanismo de ação 

da formulação contendo óleo fixo de pequi, porém, mais experimentos investigando outras 

citocinas, são necessários para sugerirmos o real  mecanismo pelo qual a emulsão promove seu 

efeito anti-inflamatório. 

 

6.7. Efeito antimicrobiano da emulsão a base de pequi e timol, do timol e do OFCC 

frente ao Staphylococcus aureus. 

 

A ação antibacteriana dos ácidos graxos pode estar relacionada às suas propriedades 

detergentes versus a estrutura anfipática da membrana celular bacteriana. Os ácidos graxos 

promovem a solubilização dos componentes da membrana e interferem em processos 

metabólicos essenciais da célula bacteriana como na cadeia transportadora de elétrons, na 

fosforilação oxidativa, na absorção de nutrientes e nas atividades enzimáticas (BERA et al. 

2008; CHU-KUNG et al. 2004; DESBOIS e SMITH, 2010).  

A presença de compostos hidrofóbicos nos óleos fixos auxilia a capacidade de 

agirem como antibacterianos ou modificadores de antibióticos. Estudos relatam que ácidos 

graxos não saturados de cadeia longa, como ácidos oleico e linoleico, demonstram atividade 

antibacteriana e seu uso conjugado com peptídeos ou antibióticos potencializa a atividade 

antibiótica devido ao aumento da permeabilidade da membrana e redução da concentração 

mínima (CIM) necessária para afetar o microrganismo. (BERA et al. 2008; CHU-KUNG et al. 

2004; DE SOUSA et al., 2015; SARAIVA et al. 2011). 

Chan et al. (2015) demonstrou que existe também, a possibilidade de os ácidos 

graxos agirem sobre os mecanismos de resistência bacteriana, onde foi apontado que os ácidos 

linoleico e oleico podem interferir na atividade da bomba de Staphylococcus aureus Meticilina-

Resistente (MRSA), reduzindo o efluxo de etídio.  

Na Tabela 9 e Figura 23  podemos observar resultados da atividade antibacteriana 

referentes ao OFCC e Timol avaliados isoladamente. A concentração de 500 µg/mL do OFCC 

foi a menor concentração capaz de inibir o crescimento do Staphylococcus aureus ATCC 6538P 

(CIM), já a concentração de 800 µg/mL do OFCC foi a concentração necessária para provocar 

a morte do microrganismo (CLM). Em relação ao timol, observou-se a concentração de 15,62 
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µg/mL como a menor concentração capaz de inibir o crescimento do Staphylococcus aureus 

6538P (CIM), enquanto a concentração de 125 µg/mL foi a sua CLM, ratificando estudos 

anteriores tanto com Pequi quanto Timol (COSTA et al., 2011, MARCHESE et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Microrganismos  [OFCC] [TIMOL] 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538P 

CIM 500µg/mL 15,62µg/mL 

CLM 800µg/mL 125µg/mL 

CEPAS CLÍNICAS** 

Staphylococcus aureus 

(SJ 01, 02, 03, 04, 05, 06) 

CIM* 800µg/mL 15,62µg/mL 

CLM* 1000µg/mL 125µg/mL 

Legenda: Os valores de CIM foram obtidos com base na média de absorbâncias + E.P.M. (n =3); p <0,05, ANOVA (Figura 23). 

* O Antimicrobiano Padrão (Amicacina) apresentou mesmo valor para CIM e CLM que foi de 4,2µg/mL contra todas as cepas. 
**Resultados de CIM E CLM se repetiram para as seis Cepas Clínicas. 

Tabela 9 - CIM e CLM do OFCC e do Timol frente a cepas de S. aureus  

ATCC 6538P e Clínicas. 

Fonte: A Autora (2020). 

Legenda: Os resultados de absorbância correspondentes a CIM estão expressos como média + E.P.M. (n =3). 

a vs b; p <0,05, ANOVA. 

Figura 23 – Gráficos de CIM do OFCC e do Timol frente a cepas de  

S. aureus ATCC 6538P e Clínicas. 
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Estudos anteriores têm mostrado o efeito antibacteriano do OFCC contra S. aureus 

ATCC, mas não há registros de avaliações desse óleo fixo contra cepas clínicas. Assim, nesse 

estudo, foi possível trazer essa nova informação ao observar a ação do OFCC contra seis cepas 

clínicas de Staphylococcus aureus (SJ 01-06). Observou-se que a menor concentração capaz de 

inibir o crescimento microbiano (CIM) aumentou de 500 µg/mL para 800 µg/mL, quando 

comparada com a cepa ATCC e já a concentração letal mínima  (CLM) não foi observada, 

sendo expressa como possivelmente maior que 1 mg/mL.  

Ao observar a atividade do timol, percebeu-se que a concentração inibitória mínima 

e letal mínima permaneceram as mesmas encontradas diante da cepa ATCC, sendo de 15,62 

µg/mL a CIM e 125 µg/mL a CLM para todas as cepas clínicas que foram testadas (Tabela 9 

e Figura 23). Ao contrário do OFCC, estudos como o de Kifer e colaboradores (2016) já 

demonstraram atividade antibacteriana do Timol frente a cepas clínicas de S.aureus. 

Após determinação das CIM’s dos respectivos ativos, realizou-se o teste para 

avaliar possível efeito sinérgico com cálculo de Concentração Inibitória Fracionada (CIF) de 

cada ativo (CIFOFCC,  CIFTimol) para cálculo do Índice CIF (ICIF) que foi de 0,75 (Tabela 

10), indicando efeito aditivo ou indiferente (ICIF> 0,5 e < 1,0) (EUCAST, 2003). 

 

           Tabela 10 - Ação Combinada de OFCC e Timol na inibição de cepa de S. aureus.  

Lgenda: CIMOFCC: CIM do OFCC (μg/mL); CIMTimol: CIM do TIMOL (μg/mL). CIFOFCC = CIM do OFCC 

na ssociação/CIM do OFCC isolado. CIFTimol= CIM do Timol na associação/CIM do Timol isolado. Índice CIF 

ICIF = CIFOFCC+ CIFTimol Onde, ICIF ≤ 0,5: sinergismo; ICIF >0,5 e < 1,0: aditivo ou indiferente; ICIF 

≥ 1,0: antagonismo (EUCAST, 2003). Os resultados de absorbância correspondentes a CIM estão expressos 

como média + E.P.M. (n =3); p<0,05, ANOVA. 

 

 

Posteriormente iniciamos a investigação das formulações que foram duas emulsões 

de pequi com ou sem timol e a formulação base sem os ativos. As formulações com ativos 

foram: Emulsão a 5% de OFCC e Emulsão a 5% de OFCC + 0,1% de timol. A emulsão a 5% 

de OFCC foi testada no intervalo de concentração de 10 a 100 mg/mL e a menor concentração 

capaz de inibir o crescimento do S. aureus 6538P foi de 16 mg/mL o que corresponde a uma 

 

Microrganismo    

CIMOFCC  

CIFOFCC 

CIMTIMOL  

CIFTIMOL 

 

ICIF 
Isolado OFCC+Timol Isolado Timol+OFCC 

 

Staphylococcus 

aureus  

ATCC 6538P 

 

 

500 

 

250 

 

0,5 

 

15,62 

 

3,90 

 

0,25 

 

0,75 

Fonte: A Autora (2020). 



 77 

quantidade de 800µg/mL de OFCC. A CLM não foi observada no intervalo de concentração 

testado e, portanto, estima-se que seja acima de 100 mg/mL (Tabelas 11, 12 e Figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

A associação do timol à formulação de pequi propiciou um incremento da atividade 

antibacteriana com redução da CIM que foi de 14 mg/mL, o que corresponde uma quantidade 

de 700 µg/mL de OFCC e 14 µg/mL de timol. E nesta já foi possível observar a CLM que foi 

100 mg/mL (5 mg/mL de OFCC e 100 µg/mL de timol) em relação à emulsão apenas com 

Microrganismos  

Emulsão de OFCC 5% 

 

[Emulsão] [OFCC] 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538P 

CIM 16mg/mL 800µg/mL  

CLM >100mg/mL >5mg/mL  

CEPAS CLÍNICAS** 

Staphylococcus aureus 

(SJ 01, 02, 03, 04, 05, 06) 

CIM* 20mg/mL 1000µg/mL  

CLM* >100mg/mL >5mg/mL  

Legenda: Os valores de CIM foram obtidos com base na média de absorbâncias + E.P.M. (n =3); p <0,05, ANOVA (Figura 24). 

*A Emulsão Base não mostrou nenhuma atividade antimicrobiana na faixa de concentração testada. 
* O Antimicrobiano Padrão (Amicacina) apresentou mesmo valor para CIM e CLM que foi de 4,2µg/mL contra todas as cepas. 

**Resultados de CIM E CLM se repetiram para as seis Cepas Clínicas. 

Microrganismos  

Emulsão de OFCC 5% com Timol 0,1% 

 

[Emulsão] [OFCC] [Timol] 

Staphylococcus aureus 

ATCC 6538P 

CIM 14mg/mL 700µg/mL 14µg/mL  

CLM 100mg/mL 5mg/mL 100µg/mL  

CEPAS CLÍNICAS** 

Staphylococcus aureus 

(SJ 01, 02, 03, 04, 05, 06) 

CIM* 16mg/mL 800µg/mL 16µg/mL  

CLM* 100mg/mL 5mg/mL 100µg/mL  

Legenda: Os valores de CIM foram obtidos com base na média de absorbâncias + E.P.M. (n =3); p <0,05, ANOVA (Figura 24). 

*A Emulsão Base não mostrou nenhuma atividade antimicrobiana na faixa de concentração testada. 
* O Antimicrobiano Padrão (Amicacina) apresentou mesmo valor para CIM e CLM que foi de 4,2µg/mL contra todas as cepas. 

**Resultados de CIM E CLM se repetiram para as seis Cepas Clínicas. 

Tabela 12 - CIM e CLM da Emulsão de OFCC+ Timol com concentração correspondente de 

OFCC e Timol nessa Emulsão frente a cepas de S. aureus ATCC 6538P e Clínicas. 

Fonte: A Autora (2020). 

Fonte: A Autora (2020). 

Tabela 11 - CIM e CLM da Emulsão de OFCC e concentração correspondente de OFCC 

nessa Emulsão frente a cepas de S. aureus ATCC 6538P e Clínicas. 
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OFCC.  A emulsão base também foi testada como controle e não se observou nenhuma 

atividade antimicrobiana da mesma. A emulsão contendo apenas o OFCC a 5% também 

mostrou aumento da CIM quando avaliado contra cepas clínicas, a CIM apresentada foi de 20 

mg/mL (1mg/mL de OFCC) enquanto na ATCC havia sido 16 mg/mL. A CLM da emulsão 

apenas com OFCC também não foi observada na faixa de concentração testada contra cepas 

clínicas (Tabela 11 e Figura 24).  

E por fim, a emulsão contendo o OFCC a 5% com Timol a 0,1% também mostrou 

aumento da CIM quando avaliado contra cepas clínicas, a CIM apresentada foi de 16 mg/mL 

enquanto na ATCC havia sido 14 mg/mL. A CLM permaneceu igual ao que se observou com 

a cepa ATCC, sendo de 100 mg/mL a concentração que promoveu a morte dos microrganismos 

correspondendo >99.9% em relação ao inóculo padrão (Tabela 12 e Figura 24). 

A amicacina que foi utilizada como antimicrobiano padrão, apresentou resultado 

igual para todas as cepas testadas, sendo a CIM igual a CLM de 4,2 µg/mL (Tabela 11 e 12). 

 

 

 

 

 

Figura 24  - Gráficos de CIM e CLM das Emulsões de OFCC sem e com Timol frente 

a cepas de S. aureus ATCC 6538P e Clínicas. 

Legenda: Os resultados de absorbância correspondentes a CIM e CLM estão expressos como média + E.P.M.  

(n =3); a vs b; p <0,05, ANOVA. 
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A colonização e infecção das lesões agudas ou crônicas ocasionadas por 

Staphylococcus aureus apresentadas por pacientes com dermatite têm sido a causa mais comum 

de complicação da doença devido à produção de toxinas por essa bactéria, requerendo com 

frequência o uso de antimicrobianos (BREUER et al., 2002; HUANG et al., 2009).Nesse 

contexto, o consenso elaborado pela sociedade brasileira de dermatologia (SBD) orienta o 

tratamento das lesões por meio da administração de corticoide ou pela associação de corticoide 

e antibiótico tópico, como mupirocina, para a erradicação do S. aureus (BREUER et al., 2002; 

HUANG et al., 2009).  

Dessa forma, a associação de um agente antimicrobiano, como o timol, a emulsão 

de pequi foi oportuna propiciando um incremento ao efeito anti-inflamatório do pequi, 

apresentando bons resultados tanto frente a cepa padrão (S.aureus ATCC 6538P) quanto diante 

de cepas clínicas de Staphylococcus aureus não resistentes e sensíveis a amicacina, ademais a 

emulsão irá também auxiliar no tratamento propiciando hidratação da área afetada. 
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7. CONCLUSÕES  

O estudo permitiu caracterizar o OFCC com identificação do ácido oleico e 

palmítico como componentes majoritários, tendo o oleico em maior proporção, podendo assim, 

ser considerado marcador químico do óleo fixo de pequi. Também foi possível demonstrar o 

efeito anti-inflamatório do OFCC in vitro (neutrófilos humano) ao inibir parcialmente a 

degranulação neutrofílica induzida por PMA expressa pela redução da liberação da 

mieloperoxidase (MPO) não associado a uma ação citotóxica a nível de membrana e, em baixas 

doses, a nível mitocondrial. Além do modelo in vitro também se comprovou de maneira inédita 

o efeito anti-inflamatório do OFCC in vivo em modelo de dermatite de contato induzida por 

TPA em camundongos com redução de edema, MPO e modulação na produção de citocinas 

pró- e anti-inflamatória, como TNF-alfa e IL-10, sugerindo um mecanismo relacionado à 

redução do acúmulo de células no foco inflamatório.  

Ainda com relação à atividade do OFCC, observou-se seu efeito antimicrobiano 

assim como também, do timol e da associação de OFCC+Timol onde calculou-se o índice de 

concentração inibitória fracionada (ICIF) de cada ativo evidenciando possível sinergismo 

aditivo dos dois contra a cepa padrão de Staphylococcus aureus ATCC 6538P. 

Após confirmar atividade anti-inflamatória do OFCC e antimicrobiana do timol, foi 

possível desenvolver, caracterizar e avaliar estabilidade de curto prazo de uma emulsão a base 

de OFCC (5%) e timol (0,1%) que apresentou resultados satisfatórios de curto prazo, mas com 

necessidade de mais avaliações a longo prazo. Essa emulsão apresentou efeito antimicrobiano 

contra a cepa padrão de Staphylococcus aureus ATCC 6538P e contra seis cepas clínicas não 

resistentes e sensíveis a amicacina de S. aureus isoladas de pacientes. Observou-se que o timol 

causou incremento significativo no efeito antimicrobiano da emulsão frente todas as amostras 

de microrganismos avaliados, sugerindo o efeito aditivo deste junto ao óleo fixo de pequi na 

emulsão desenvolvida.  

E por fim, também foi possível observar efeito anti-inflamatório da emulsão de 

OFCC e timol frente ao modelo de dermatite irritativa induzida por TPA em camundongos, 

onde houve redução na produção de MPO e significativa atividade antiedematogênica. Porém, 

não foi possível observar modulação no nível das citocinas pró- e anti-inflamatória, como TNF-

alfa e IL-10, sugerindo necessidade de mais estudos investigando outras citocinas que estariam 

envolvidas no mecanismo de ação anti-inflamatório dessa emulsão.  
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