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Introdução 

A utilização de fitocomplexos pode ser uma 
alternativa para o tratamento de doenças 
inflamatórias crônicas. Sua ampla faixa de ação 
terapêutica pode reduzir significativamente os 
efeitos adversos causados pelo tratamento 
convencional com corticóides e/ou anti-inflamatórios 
não esteroidais. As espécies Pterodon pubescens 
Benth. (Sucupira) e a espécie Varronia verbenacea 
(DC.) Borhidi (Erva Baleeira) são amplamente 
utilizadas pela população no tratamento da 
inflamação. Estudos anteriores comprovaram a 
atividade farmacológica dessas espécies

1,2
. Levando 

em consideração a grande utilização popular, nosso 
objetivo foi avaliar a atividade anti-inflamatória da 
mistura do óleo essencial de V. verbenacea (Vv) 
com o extrato bruto diclorometânico de P. 
pubescens (Pp).  

Resultados e Discussão 

O extrato Pp foi produzido com sementes 
provenientes de Minas Gerais. Os vouacapanos 
6α,7β-diidroxivouacapano-17β oato de metila (m/z 
362) e os isômeros 6α-hidroxi-7β-acetoxi-
vouacapano-17β-oato de metila (m/z 404 A) e  6α-
acetoxi-7β-hidroxi-vouacapano-17β-oato de metila 
(m/z 404 B), como o  teor de α-humuleno e trans – 
cariofileno presentes no  óleo essencial de Vv 
(Proveniente da coleção do CPQBA) foram 
monitoradas por cromatografia gasosa Hewlett-
Packard 6890/ coluna capilar HP5MS (30m x 
0,25mm x 0,25µm) – acoplada ao detector seletivo 
de massas – Hewllet-Packard 5975 (injetor 220 ºC; 
detector 250 ºC ). Inicialmente foram avaliados dois 
extratos separadamente nas doses de 30,100 e 300 
mg/Kg administrados por via oral 1h antes da 
aplicação da carragenina. Posteriormente foi testado 
uma mistura de Pp+Vv na proporção de 1:2 nas 
mesmas doses. Observou-se que o extrato Pp 
apresentou atividade anti-inflamatória, de forma 
dose dependente em todas as doses, já na primeira 
etapa do processo inflamatório (Figura 1), sugerindo 
que sua ação esteja relacionada ao bloqueio inicial 
da cascata inflamatória. Já o extrato Vv apresentou 
atividade anti-inflamatória somente na dose de 300 
mg/kg (Figura 2). Ao avaliar a mistura das espécies 

foi observado que houve um prolongamento da 
atividade farmacológica, permanecendo efetiva após 
72 h, indicando que a ação anti-inflamatória inicial 
pode dificultar a quimiotaxia das células 
inflamatórias ao tecido lesionado (Figura 3).  
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Figura 1: Efeito do extrato (Pp). sobre o edema de pata 
induzido por carragenina. ANOVA: *p ≤0,05; 
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Figura 2: Efeito do Vv, sobre o edema de pata induzido 
por carragenina ANOVA: * p≤0,05; 
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Figura 3: Efeitos da mistura Pp/Vv sobre o edema de 
pata induzido por carragenina. ANOVA: *p ≤0,05; 

Conclusões 

Este trabalho demonstrou que o extrato 
diclorometânico de Pterodon pubescens Benth.e o 
óleo essencial de Varronia verbenacea (DC.) Borhidi 
apresentaram efeito anti-inflamatório sinérgico 
ocasionando a melhora do processo inflamatório 
causado nesse protocolo experimental 
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