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Resumo: O objetivo deste estudo foi analisar a composição química e avaliar a
atividade antiedematogênica do decocto dos frutos da espécie Piper
tuberculatum Jacq. frente ao modelo de edema de pata induzido por dextrana
1%. A prospecção fitoquímica consistiu na observação visual de alteração de
cor e a formação de precipitados após a adição de reagentes específicos. A
avaliação da atividade antiedematogênica do decocto dos frutos de Piper
tuberculatum (DFPT) foi realizada em camundongos (n=06), através do modelo
de edema de pata induzido por dextrana 1%. A composição química revelou a
presença de Flavonas, Xantonas, Chalconas, Auronas, Flavononóis,
Leucoantocianidinas, Catequinas, Flavononas e Flavonoides. No modelo de
edema de pata por dextrana, na terceira hora de avaliação, a dose de DFPT
500 mg/Kg apresentou significativa redução no percentual do edema de 49,7%.
Conclui-se que o DFPT (500 mg/Kg) apresentou atividade antiedematogênica
significativa frente ao modelo de edema de pata induzida por dextrana
(p<0,0001), sugerindo presença de metabolitos secundários como flavonoides,
os quais apresentam efeitos anti-inflamatórios já confirmados.
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1. Introdução
Os métodos terapêuticos utilizados, hoje em dia, para o tratamento da
inflamação são restritos a medicamentos que quando utilizados cronicamente,
acarretam em efeitos adversos que muitas vezes se sobrepõem os seus efeitos
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farmacológicos ou benéficos. Assim, as plantas medicinais vêm se destacando
nas pesquisas farmacológicas e ao desenvolvimento de drogas como matériaprima para a fabricação de compostos farmacologicamente ativos (ELY et al.,
2015; CARNEIRO et al., 2014).
Neste sentido, a espécie Piper tuberculatum Jacq. conhecida
popularmente como “pimenta-de-macaco” ou “pimenta-longa”, apresenta valor
econômico e medicinal. Na medicina tradicional é utilizada como analgésica
para dor de dente (frutos), sedativa, antiofídica e para o tratamento de
problemas estomacais (ARAÚJO-JÚNIOR et al., 1999; CHAVES et al., 2003).
Estudos mostram que diferentes extratos, óleos essenciais e compostos
isolados a partir de Piper tuberculatum apresentam atividade antifúngica
(PALACIOS et al., 2009), antitumoral (BEZERRA et al., 2008), antiagregante
plaquetária (FONTENELE et al., 2009), inseticida (NAVICKIENE, 2003),
propriedades hipotensivas (DUARTE et al., 2004), efeitos ansiolítico e
antidepressivo (FELIPE et al., 2007), efeitos antinociceptivo (RODRIGUES et
al., 2009), esquitossomicida (MORAES et al., 2011), anti-Trypanosoma cruzi
(REGASINI et al., 2009), larvicida (LAVOR et al., 2012), gastroprotetor (BURCI
et al., 2013), antibacteriana (SALES et al., 2017), antiplasmódica e
antileishimania (OLIVEIRA et al., 2018).
Diante das informações apresentadas a respeito de Piper tuberculatum,
percebe-se a relevância dessa espécie como planta medicinal. Entretanto, há
ainda uma escassez de estudos que abordem o potencial anti-inflamatório da
espécie em questão.
2. Objetivo
O objetivo do presente estudo foi analisar a composição química e
avaliar a atividade antiedematogênica do decocto dos frutos da espécie Piper
tuberculatum Jacq. frente ao modelo de edema de pata induzido por dextrana
1%.
3. Metodologia
3.1 Prospecção fitoquímica
A prospecção fitoquímica do decocto foi realizada segundo a
metodologia de Matos (2009), sendo avaliada a existência das principais
classes de metabólitos secundários: taninos, flavonoides e alcaloides. Os
ensaios de análise química consistiram na observação visual de alteração de
cor e a formação de precipitados após a adição de reagentes específicos.

3.2 Edema de pata induzido pela injeção intra-plantar de dextrana 1%
Os camundongos Swiss (n=06/grupo) tiveram uma mensuração basal do
volume das patas traseiras, medidas por pletismometria. Em seguida, os

IV SEMANA UNIVERSITÁRIA DA URCA
XXII Semana de Iniciação Científica
21 a 25 de outubro de 2019
Tema: “Desmonte da Pesquisa, Ciência e Tecnologia: repercussões e impactos tecnológicos,
sociais e culturais”

animais foram pré-tratados, por via oral, com Salina (0,9%), Prometazina (6
mg/Kg) e 250, 500 e 1.000 mg/Kg do DFPT. Após 1 h, os animais receberam
dextrana 1% (20 µL/pata) na pata posterior direita e veículo na pata esquerda.
O volume das patas traseiras de cada animal foi registrado após 1, 2, 3 e 4
horas da injeção do agente flogístico (LAPA, 2007).
4. Resultados
4.1 Prospecção fitoquímica
Na análise fitoquímica do decocto foram identificadas a presença das
seguintes classes de metabólitos secundários: Flavonas, Xantonas, Chalconas,
Auronas, Flavononóis, Leucoantocianidinas, Catequinas, Flavononas e
Flavonoides.
4.2 Edema de para induzido por Dextrana 1%
No tempo 3, terceira hora de avaliação, as doses do DFPT 250, 500 e
1.000 mg/Kg apresentaram redução no percentual de edema de 2,57%, 49,7%
e 29,02% respectivamente (Figura 3). A prometazina (6 mg/Kg), usada como
droga padrão foi capaz de inibir o edema a partir da primeira hora de avaliação
até a terceira, apresentando um percentual de redução de edema no tempo 3
em 64,84% quando comparado ao grupo controle. As doses do DFPT (500 e
1.000 mg/kg) diminuíram de forma significativa o edema de pata causado por
dextrana a partir da terceira hora de avaliação do ensaio.
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Figura 1. Efeito do DFPT sobre o edema de pata induzido por Dextrana
1%. Os valores representam a média aritimética ± E.P.M. (Erro Padrão da
Média). Two-way ANOVA seguida do teste de Tukey. a4p<0,0001 vs Salina.
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5. Conclusão
O decocto dos frutos da espécie Piper tuberculatum Jacq. apresenta
atividade antiedematogênica significativa frente ao modelo de edema de pata
induzida por dextrana, sugerindo presença de metabolitos secundários como
flavonoides, os quais apresentam efeitos anti-inflamatórios já confirmados.
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