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RESUMO 

Passiflora cincinnata Mast., conhecida popularmente como maracujá-do-mato, é 
descrita como uma espécie nativa da Caatinga, utilizada para fins nutricionais e 
medicinais, embora ainda há poucos estudos e dados farmacológicos relacionados a 
essa espécie. O objetivo desta pesquisa foi de identificar possíveis constituintes 
químicos, quantificação de fenóis e flavonoides totais, e atividade antioxidante in vitro, 
de diferentes partes de P. cincinnata, assim como, possíveis efeitos tóxicos e potencial 
farmacológico do extrato etanólico e farinha, obtidos através da casca da espécie, 
especificamente relacionada ao potencial hipolipidêmico das substâncias, em 
camundongos hiperlipidêmicos induzidos. A triagem fitoquímica mostrou a presença 
de flavonóides como metabólito secundário mais predominante nos extratos, 
diferenciando o seu teor entre as diferentes partes pesquisadas. Através da técnica 
LC-MS/MS também foi possível identificar nos extratos a presença dos flavonoides 
vitexina, isovitexina, isoorientina-4’-O-glicosídeo, isoorientina, orientina e ácido 
cafeico-O-hexosídeo. Os extratos da folha e do talo apresentaram melhor potencial 
antioxidante in vitro, quando comparado as outras partes de P. cincinnata. A 
composição orgânica e inorgânica da farinha mostrou diversas substâncias 
importantes, como minerais antioxidantes e pectina, com potencial farmacológico. O 
extrato e a farinha, nas doses analisadas, não apresentaram quaisquer sinais clínicos 
característicos de toxicidade. Quanto a análise hipolipidêmica das substâncias 
testadas, após 15 dias de tratamento e posterior indução hiperlipídica, a administração 
intraperitoneal de Triton WR-1339 causou hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, 
aumentando os níveis de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG) em 147,5 e 
1262,1%, respectivamente, analisando 24 h após indução hiperlipidêmica, enquanto, 
nas 48 h, esses índices reduziram, porém, mantiveram-se acrescidos em relação ao 
controle sadio (CS), em 190,1 e 143,4%. O pré-tratamento com as doses de 100 e 
200 mg/Kg do extrato da casca reduziu significativamente os índices de CT e TG, na 
análise de 24 h após indução, enquanto, a dose de 200 mg/Kg não obteve uma 
redução significativa na análise de 48 h, em comparação ao controle negativo (CN). 
Já os níveis de HDL-c aumentaram após tratamento com a dose de 200 mg/Kg, 
enquanto, a administração de 100 mg/Kg não obteve resultados satisfatórios, nas 
duas análises. Quanto ao tratamento com a farinha, apenas a dose de 200 mg/Kg 
reduziu significativamente os níveis de CT, nas 24 h de indução, enquanto, na análise 
de 48 h, houve redução de seus níveis nas duas concentrações. Já os níveis de TG 
apresentaram redução significativa apenas na análise de 48 h, após o único 
tratamento pós indução, nas duas concentrações administradas. Enquanto, os níveis 
de HDL-c aumentaram significativamente, nas 24 e 48 h, não obtendo aumento 
significativo, apenas na dose de 200 mg/Kg, nas 24 h após indução. A análise 
histopatológica dos fígados dos animais do estudo demonstrou, na maioria dos grupos 
avaliados, tecido uniforme, característico de fígado normal, sem lesões, identificando 
apenas no grupo controle negativo, a presença discreta de esteatose hepática, na 
coleta de 24 h após indução hiperlipidêmica. Os resultados obtidos neste estudo 
sugerem um potencial hipolipidêmico e antioxidante, do extrato e farinha obtidos da 
casca de Passiflora cincinnata Mast.  
 
 
Palavras-chave: Atividade hipolipidêmica. Passiflora cincinnata. Perfil fitoquímico. 
Perfil toxicológico.  



 

 

ABSTRACT 

Passiflora cincinnata Mast., popularly known as maracujá-do-mato, is described as a 
native species of the Caatinga, used for nutritional and medicinal purposes, although 
there are still few studies and pharmacological data related to this species. The 
objective of this research was to identify possible chemical constituents, quantification 
of total phenols and flavonoids, and in vitro antioxidant activity of different parts of P. 
cincinnata as well as possible toxic effects and pharmacological potential of the ethanol 
extract and flour, obtained through of bark these species, specifically related to the 
hypolipidemic potential of substances in induced hyperlipidemic mice. Phytochemical 
screening showed the presence of flavonoids as the most predominant secondary 
metabolite in extracts, differentiating their content between different search parts. 
Through LC-MS/MS technique it was also possible to identify in the extracts the 
presence of flavonoids vitexin, isovitexin, isoorientina-4'-O-glucoside, isoorientina, 
orientin and caffeic-acid-O-hexosídeo. Leaf and stem extracts presented better 
antioxidant potential in vitro, When compared to the other parts of P. cincinnata. The 
organic and inorganic composition of flour showed several important substances, such 
as minerals and pectin, with pharmacological potential. The extract and flour, at the 
doses administered, showed no any clinical signs acute toxicity characteristics. As to 
the hypolipidemic analysis of the substances tested, after 15 days of treatment and 
after hyperlipidemic induction, the intraperitoneal administration of Triton WR-1339 has 
caused hypercholesterolemia and hypertriglyceridemia, increasing the levels of total 
cholesterol (TC) and triglycerides (TG) in 147.5 and 1262.1% respectively, analyzed 
24 h after induction hyperlipidemic, while at 48 h, these indexes decreased, but 
remained increased compared to the healthy control (SC) in 190.1% and 143.4%. 
Pretreatment with doses of 100 and 200 mg/kg of bark extract significantly reduced TC 
and TG levels, in the analysis 24 h after induction, while the dose of 200 mg/kg did not 
get a significant reduction in 48h analysis, compared to the negative control (NC). 
Already the HDL-c levels increased after treatment at the dose of 200 mg/kg, while the 
administration of 100 mg/kg not obtained satisfactory results, in the two analyses. 
About the treatment with a flour, only the dose of 200 mg/kg reduced significantly the 
TC levels, in the 24 h induction while that at analysis of 48 h, there was reduction of its 
levels in the two concentrations. Already the TG levels showed a significant reduction 
only in the analyse of 48 h, after the only treatment after induction, in the two 
concentrations, whereas HDL-c levels increased significantly in the 24 and 48 h, not 
getting significant increase, only in the dose of 200 mg/kg, in the 24 h after induction. 
The histopathological analysis of livers of the study animals showed, in the majority of 
the evaluated groups, uniform tissue, characteristic of normal liver, without lesions, 
only identifying in the negative control group the discrete presence of hepatic steatosis 
in the collection of 24 h after hyperlipidemic induction. The results obtained in this study 
suggest a potential hypolipidemic and antioxidant of extract and of flour, obtained from 
bark of Passiflora cincinnata Mast. 
 
 

Keywords: Hypolipidemic activity. Passiflora cincinnata. Phytochemical profile. Toxicity 
profile.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
A aterosclerose é uma doença multifatorial complexa que representa a maior 

parte da morbidade e mortalidade em seres humanos, como doença cardíaca 

coronária, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC), que são as 

principais causas de morte no mundo todo. Existem inúmeros fatores de risco para o 

desenvolvimento de aterosclerose, tais como a obesidade, a hipertensão, estresse 

oxidativo, diabetes, fumo, susceptibilidade genética, sendo a dislipidemia um dos seus 

principais fatores de risco, com a sua prevalência variando amplamente, de acordo 

com os caracteres étnicos, socioeconômicos e culturais de diferentes grupos 

populacionais (KUMAR et al., 2011; LATIFI et al., 2016; NTCHAPDA et al., 2015; 

YANG, 2012). 

Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016), destacam que as doenças 

cardiovasculares (DCV) ainda apresentam uma alta frequência de internações, com 

custos socioeconômicos elevados. Estudos têm demonstrado uma redução nas 

doenças hipertensivas, com manutenção da estabilidade ou tendência à redução para 

AVC, embora indique acréscimo das internações por doenças isquêmicas do coração, 

destacando as regiões Norte e Nordeste. 

Estratégias utilizadas para prevenir e tratar a aterosclerose, e para reduzir a 

incidência e a severidade de doenças cardiovasculares associadas, incluem 

principalmente a luta contra hiperlipidemia, usando abordagens dietéticas, como dieta 

rica em fibras e/ou drogas hipolipidêmicas. As fibras solúveis, incluindo β-glucanos, 

psilium - Plantago psyllium L., gomas, pectinas, mucilagens, reduzem o tempo de 

trânsito gastrointestinal e ajudam na eliminação do colesterol (EUFRÁSIO et al., 

2009), estando relacionadas com a redução do LDL, pois são transformadas pela ação 

das bactérias no intestino grosso em ácidos graxos de cadeia curta, que inibem a 

síntese de colesterol, por absorverem os ácidos biliares, fazendo com que haja desvio 

do colesterol endógeno para uma nova síntese desses ácidos (MACEDO, 2009; 

NTCHAPDA et al., 2015). 

A etnobotânica, aplicada ao estudo de plantas medicinais, pode fornecer 

informações úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e 

agronômicos sobre as plantas. Desta forma, podemos planejar a pesquisa a partir de 

conhecimento empírico já existente, muitas vezes consagrado pelo uso contínuo, que 

deverá ser testado em bases científicas (BRASILEIRO et al., 2008).  
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Os componentes da biodiversidade podem fornecer uma ampla gama de 

produtos de importância econômica, destacando-se os fitoterápicos e fitofármacos, 

(GUERRA; NODARI, 2004). A diversidade de compostos bioativos presentes nos 

alimentos e a ampla aplicação terapêutica destes, justificam a inesgotável busca por 

conhecimentos relativos às propriedades fisiológicas ou funcionais de plantas e/ou 

alimentos que reduzam o risco de doenças crônicas, além de suas funções básicas 

nutricionais (COSTA; ROSA, 2010).  

Uma alternativa que vem ganhando corpo desde o início da década de 1970 

consiste no aproveitamento de resíduos de certas frutas, principalmente cascas, como 

matéria-prima para a produção de alguns alimentos perfeitamente passíveis de serem 

incluídos na alimentação humana. Trata-se, sem sombra de dúvida, de uma proposta 

plausível, concreta, visto que esses resíduos representam extraordinária fonte de 

materiais considerados estratégicos para algumas indústrias brasileiras, como é o 

caso da pectina (OLIVEIRA; NASCIMENTO, 2002). 

A família Passifloraceae possui aproximadamente 20 gêneros e 650 espécies, 

sendo o gênero Passiflora considerado o mais importante, com cerca de 400 espécies. 

Várias espécies desse gênero, conhecidas vulgarmente como maracujá, têm amplo 

uso na medicina popular. Estudos têm evidenciado as características e propriedades 

funcionais da casca deste fruto, especialmente àquelas relacionadas ao teor e o tipo 

de fibra, fazendo com que não seja mais considerada um resíduo industrial, uma vez 

que pode ser utilizada na elaboração de novos produtos (RAMOS et al., 2007).  

Para o semiárido brasileiro, são descritas dez espécies, onde a Passiflora 

cincinnata é indicada como uma nova espécie de interesse agronômico. Denominada 

popularmente como maracujá-do-mato, P. cincinnata apresenta potencial de mercado 

e, de forma particular, para a industrialização em pequenas fábricas caseiras, por se 

constituir em produto diferenciado, de sabor característico, em relação ao maracujá-

amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa Deg.), que é a espécie mais cultivada em todo 

mundo, seguida por Passiflora alata e Passiflora quadrangulares (KILL et al., 2010). 

Esta espécie possui ampla distribuição, principalmente na América Tropical, 

ocorrendo desde o sul da América do Norte até ao Sul, ao longo da costa brasileira 

(LOMBARDI, 2003).  

Na Caatinga paraibana, a espécie em estudo apresenta características 

etnomedicinais, em que as folhas já são utilizadas para o tratamento da hipertensão 
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e como anti-inflamatório, e os frutos são usados como calmante e antitussígeno 

(LOMBARDI, 2003). 

Existem diversas pesquisas com maracujazeiros, principalmente a P. edulis, 

relacionando o efeito da farinha da casca, nos níveis glicêmicos e lipídicos (JANEBRO 

et al., 2008; KRAHN et al., 2008; RAMOS et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2014), no 

entanto, esta espécie silvestre, com potencial agronômico e de ocorrência espontânea 

na região semiárida do Nordeste brasileiro, não tem recebido atenção da pesquisa 

nessa área (ARAÚJO et al., 2008). Os trabalhos realizados com P. cincinnata são 

mais direcionados ao melhoramento genético e uso na enxertia, havendo pouca 

exploração do potencial para a utilização do fruto dessa espécie, sendo que esta 

apresenta uma excelente opção de renda para os pequenos agricultores, uma vez que 

se trata de uma espécie adaptada às condições locais de cultivo, por ser nativa da 

região (OLIVEIRA-JUNIOR, 2008). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo contribuir para o 

estudo quimiotaxonômico do gênero Passiflora, através do estudo fitoquímico e 

bromatológico da espécie P. cincinnata, além de analisar a sua toxicidade e avaliar 

seu potencial farmacológico, por meio da análise da atividade hipolipidêmica desta 

espécie.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 
Contribuir para a prospecção fitoquímica e bromatológica de Passiflora 

cincinnata, bem como fornecer informações toxicológica e farmacológica, através da 

análise do potencial hipolipidêmico dessa espécie, em camundongos hiperlipidêmicos 

induzidos. 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 
▪ Analisar o perfil fitoquímico de diferentes partes de P. cincinnata, para 

identificação dos seus principais constituintes químicos, através da análise do 

extrato etanólico bruto da espécie (EEB-Pc); 

 
▪ Avaliar o teor de fenóis totais, flavonoides totais e atividade antioxidante do 

extrato etanólico bruto de diferentes partes de P. cincinnata; 

 
▪ Realizar análise bromatológica da farinha obtida através da casca de P. 

cincinnnata, sobretudo referente à quantificação do teor de pectina.  

 
▪ Avaliar o perfil de segurança através de estudos de toxicidade aguda da farinha 

e extrato etanólico bruto, obtidos através da casca de P. cincinnata (EEBC-Pc); 

 

▪ Investigar os parâmetros bioquímicos, especialmente o perfil lipídico, após 

tratamento realizado com a farinha e extrato etanólico bruto, obtidos da casca 

de P. cincinnata, em camundongos hiperlipidêmicos induzidos.  

 

▪ Avaliar os aspectos histopatológicos dos fígados de camundongos tratados 

com o extrato etanólico bruto e farinha da casca de P. cincinnata.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
3.1 PLANTAS MEDICINAIS 

 
A medicina tradicional é muito utilizada com a finalidade de buscas à saúde de 

forma benéfica e segura, já que se trata de um produto natural, através do 

envolvimento do uso de plantas medicinais, obtendo-se extratos vegetais e princípios 

ativos dessas plantas. Segundo Dutra et al. (2016) o uso de plantas medicinais pela 

população é uma alternativa terapêutica para o tratamento de muitas doenças, e tem 

sido uma prática comum há milhares de anos antes de Cristo.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define planta medicinal como sendo 

“qualquer espécie vegetal, cultivada ou não, que pode ser utilizada com fins 

terapêuticos” (BRASIL, 2007). É reconhecido pela OMS que, grande parte da 

população dos países em desenvolvimento depende da medicina tradicional para sua 

atenção primária, tendo em vista que 80% desta população utiliza práticas tradicionais 

nos seus cuidados básicos de saúde, empregando plantas ou preparações destas 

(BRASIL, 2006).  

O Brasil é bem conhecido por sua fauna impressionante e diversidade da flora 

com várias espécies endêmicas (FRAGOSO-MOURA et al., 2016), apreendendo a 

maior parcela da biodiversidade, com destaque para as plantas superiores, nas quais 

detêm aproximadamente 24% da biodiversidade, que compreende mais de 45.000 

espécies de plantas superiores do total existente no planeta (DUTRA et al., 2016). 

Estas são empregadas como matéria-prima para a fabricação de fitoterápicos e outros 

medicamentos (BRASIL, 2006).  

A finalidade curativa das plantas pode ser atribuída à diversidade de espécies 

vegetais e biomas, à riqueza étnico-cultural, ao modismo mundial recente de consumo 

de produtos considerados in natura e ao aumento de preço dos medicamentos 

industrializados (PEREIRA et al., 2015). 

A medicina alternativa e terapias naturais tem despertado o interesse dos 

pesquisadores em ervas tradicionais, devido à sua eficácia percebida em experiência 

clínica, com o mínimo de efeitos secundários, e custos relativamente baixos 

(ELBERRY et al., 2015). As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas 

medicinais contribuem de forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas 

dos vegetais prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, 
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apesar de não terem seus constituintes químicos bem conhecidos (GONÇALVES; 

PASA, 2015). 

 

3.1.1 Produtos naturais bioativos de plantas 

 
Metabólitos secundários de plantas ou produtos naturais são derivados de 

metabólitos primários (açúcares, gorduras, aminoácidos, etc.), com diversas 

atividades fisiológicas, desempenhando um papel vital nas plantas, por promover uma 

forte interação destas com o meio ambiente, para a sua sobrevivência (VERMA; 

SHUKLA, 2015), o que faz destes metabólitos tão importantes quanto metabólitos 

primários, que são assim denominados por serem considerados essenciais à vida e 

comum aos seres vivos (SANTOS, 2004). 

Os metabólitos primários servem principalmente para nutrição e como materiais 

de partida para nova biossíntese de substâncias (FULDA; EFFERTH, 2015), enquanto 

os metabólitos secundários não têm uma função evidente no metabolismo primário do 

vegetal, podendo apresentar um papel ecológico como, atrativo de polinizadores, 

defesa contra herbívoros e patógenos, defesa química contra predadores maiores e 

resposta protetora para o estresse abiótico (LÓPES-BÚCIO et al., 2006). 

Metabólitos secundários de plantas representam um mecanismo fundamental 

para a competitividade da planta e parece ser especialmente importante para a 

adaptação a ambientes agressivos e de recursos limitados (ESTELL et al., 2016), 

exibindo uma interface química entre as plantas e o ambiente circundante. Dessa 

forma, estímulos decorrentes do ambiente como idade e estágio de maturação, além 

de fatores climáticos e ambientais, podem redirecionar a rota metabólica, acarretando 

a biossíntese de diferentes compostos (OLIVEIRA et al., 2012). Estas alterações 

induzem tensões e desencadeiam uma série de variações morfológicas, bioquímicas 

e moleculares em plantas (FAZAL et al., 2016). 

Os extratos de plantas apresentam um conjunto de substâncias biologicamente 

ativas, podendo ter um efeito complexo no organismo, exibindo um amplo espectro de 

atividade farmacológica, com um baixo nível de toxicidade. Sua composição pode 

variar amplamente pela seleção de matérias-primas vegetais para extração, de forma 

que os efeitos terapêuticos podem ser intensificados (SHUBENKOVA; CHZHU, 2016). 

Devido às extensas atividades biológicas, são utilizados há séculos na medicina 
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popular e nos dias atuais, como medicamentos, cosméticos, matéria-prima para a 

química fina, ou mais recentemente como nutracêuticos (FUMAGALI, 2008).  

Com base na via biossintética (Figura 1), os metabólitos secundários são 

classificados em três grupos principais: terpenos ou isoprenoides, compostos 

fenólicos (fenilpropanoides e flavonoides) e compostos azotados, contendo 

alcaloides, glucosinolatos e glicosídeos cianogênicos (VERMA; SHUKLA, 2015).  

Destaca-se entre os metabólitos secundários, os compostos fenólicos, que são 

os metabólitos que mais ocorrem no reino vegetal, incluindo fenóis, ácidos fenólicos 

simples (benzoico e derivados de ácido cinâmico), cumarinas, flavonoides, estilbenos, 

taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas. Eles atuam principalmente 

como fitoalexinas, atraentes para os polinizadores, contribuintes para a pigmentação 

de plantas, antioxidantes, agentes de proteção contra a luz ultravioleta, entre outros 

(BLAINSKI et al., 2013). 

 
Figura 1 – Rota biossintética dos metabólitos secundários. 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Santos (2004). 
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Dentre as classes de compostos fenólicos, os flavonoides (Figura 2, pág. 29) 

apresentam 13 subclasses, incluindo as chalconas, dihidrocalconas, auronas, 

flavonas (apigenina, luteolina, diosmetina), flavonóis (quercetina, miracetina, 

kaempferol), dihidroflavonol, flavanonas (naringina, hesperidina), flavanol, flavandiol, 

antocianidina, isoflavonoide (genisteína, daizdeína), bioflavonoides e proantocianina, 

diferenciando-se entre si pela sua estrutura química e características particulares 

(BEHLING et al., 2004).  

São potencialmente substâncias promotoras da saúde, com atividades 

fisiológicas largas, baixa toxicidade e poucos efeitos colaterais, encontrados em uma 

variedade de frutas, vegetais, grãos, chá, vinho e legumes, conferindo cor, sabor e 

aroma, assim como benefícios nutricionais e de saúde. São conhecidos atualmente 

pela gama de atividades biológicas, como anticancerígena, anti-inflamatória, 

antidepressiva, cardioprotetora, neuroprotetora, antiviral, antifúngica, propriedades 

antibacterianas, bem como atividade antioxidante, devido a sua propriedade de quelar 

íons metálicos e, sequestrar radical livre, direcionado sobre o radical hidroxil (•OH) e 

o ânion superóxido (O2-•), que são as espécies altamente reativas envolvidas na 

iniciação de peroxidação lipídica, e que contribuem para a aterogênese e progressão 

da doença cardiovascular. Além disso, estudos demonstram que os flavonoides 

inibem a oxidação de LDL, a agregação plaquetária e a atividade da proteína C, e 

promovem a vasodilatação (BAHRIN et al., 2016; BEHLING et al., 2004; GUAN; LIU, 

2016; KALIORA et al., 2006). 

Antioxidantes da dieta têm atraído uma maior atenção como agente preventivo 

e terapêutico, sendo evidenciado em diversos estudos, in vitro e in vivo, relacionados 

a redução do estresse oxidativo e diminuição de marcadores do infarto agudo do 

miocárdio. Em sua maioria, os extratos obtidos de fontes naturais, contêm vitaminas 

C, E, β-caroteno e polifenóis (KALIORA et al., 2006). 
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Figura 2 - Estrutura básica dos flavonoides e subclasses: 
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Embora não classificados como metabólitos secundários, os polissacarídeos são 

derivados do metabolismo primário, ocorrendo em bactérias, fungos, algas e em 

vegetais superiores, destacando o amido, celulose, gomas, mucilagens e pectinas. 

Eles constituem uma importante classe de produtos naturais bioativos, com elevada 

importância terapêutica, incluindo atividade antitumoral, imunoestimulante, anti-

inflamatória, antioxidante, anticoagulante, hipoglicêmica e hipocolesterolemiante, 

impactando na redução da aterosclerose, diabetes, hipertensão e obesidade (POPOV 

et al., 2013; SEYFRIED et al., 2016; POSER, 2004).  

São formados por um grande número de moléculas de aldoses e cetoses, 

possuindo diferentes estruturas e composições que afetam as suas propriedades 

funcionais, sendo constituídos por ligações glicosídicas entre os monossacarídeos. 

Eles têm sido muito utilizados para melhorar a textura, retenção de água e a 

estabilização de emulsões, estando cada vez mais incorporado em alimentos para a 

saúde, devido ao seu efeito prebiótico e a presença de fibras dietéticas (JEDDOU et 

al., 2016; POSER, 2004).  

Dentre os polissacarídeos, a pectina (Figura 3) é um polissacarídeo estrutural 

encontrado na parede celular primária, especificamente na lamela média da parede 

vegetal, apresentando teores mais elevados em porções específicas das plantas, 

como folhas, cascas, películas, bagaços, talos, principalmente, em cascas de frutos 

cítricos e maçãs (LIMA, 2008).  

 
Figura 3 - Estrutura básica da pectina. 
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Apresentam grande capacidade retentora de água, com expressivo interesse 

pela indústria, devido à sua capacidade de atuar como agente geleificante, 

principalmente na elaboração de geleias. Por apresentar grupos carregados 

negativamente, a pectina liga-se a cátions e ácidos biliares (PINHEIRO, 2007; 

POSER, 2004). 

Em alguns estudos foi comprovada a atividade antioxidante, com efeito benéfico 

da pectina na prevenção gastroesofágica, redução da incidência de câncer de cólon 

em ratos, além de menor incidência de metástase hepática (KORIEM et al., 2014). 

Possui a capacidade de alterar o tempo de esvaziamento gástrico, retardar o tempo 

de absorção de carboidratos simples, reduzir o índice glicêmico, complexar os sais 

biliares e colesterol, com aumento de sua excreção, reduzir triglicérides plasmáticos, 

assim como sofrer fermentação no intestino grosso, por bactérias anaeróbicas, 

produzindo ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, butirato e propionato, 

estando relacionado a diminuição de risco de câncer do cólon (LI et al., 2010; LIMA, 

2008). 

Dentre os diversos reinos da natureza, o reino vegetal é o que tem contribuído 

de forma mais significativa para o fornecimento de metabólitos secundários, 

apresentando grande valor agregado, devido às suas aplicações como medicamento, 

cosméticos, alimentos e agroquímicos. Muitas dessas substâncias constituem-se, 

sobretudo, em modelos para o desenvolvimento de medicamentos sintéticos 

modernos, tais como procaína, cloroquina, tropicamida, ou de fármacos 

imprescindíveis, como vimblastina, vincristina, podofilotoxina, e os análogos 

etoposídeo, vepeside e teniposídeo, taxol e, mais recentemente, camptotecina e 

derivados (PINTO et al., 2002).  

Apesar de muito usada como alternativa para os tratamentos de doenças como, 

câncer, aterosclerose, diabetes, hipertensão, entre outras, pesquisas científicas 

devem ser feitas sobre a atividade farmacológica das plantas, bem como os seus 

efeitos tóxicos (PIZZIOLO et al., 2011; SIMÕES; SCHENKEL, 2002). 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE A FAMÍLIA Passifloraceae E O GÊNERO Passiflora 

 
A família Passifloraceae é predominantemente tropical e subtropical, 

apresentando cerca de 650 espécies e 20 gêneros. No Brasil ocorrem quatro gêneros, 

Ancisthrothyrsus Harms, Dilkea Mast., Mitostemma Mast. e Passiflora L. (COSTA et 
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al., 2015), encontrando-se a maioria subordinada ao gênero Passiflora (NUNES; 

QUEIROZ, 2007). 

O gênero Passiflora apresenta ocorrência confirmada em todas as regiões do 

Brasil, Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul do Brasil (REFLORA, 2016) 

(Figura 4). Esse gênero apresenta cerca de 400 espécies, sendo que no Brasil são 

encontradas entre 111 e 150 espécies, principalmente no centro de distribuição 

geográfica deste gênero, que se localiza no Centro-Norte do Brasil.  

 
Figura 4 - Distribuição geográfica do gênero Passiflora no Brasil. 

 
 

Fonte: Reflora (2016). 

 

Mais de 40 espécies do gênero Passiflora foram identificadas em estado silvestre 

no Cerrado e nas áreas de transição (LOPES et al., 2010), sendo que as espécies de 

maior interesse comercial no país são P. edulis f. flavicarpa O. Deg., P. alata Curtis e 

P. edulis (ZERAIK et al., 2010). São popularmente conhecidas como maracujá e 

bastante representadas economicamente, estendendo-se por todos os estados 

brasileiros (COSTA et al., 2015). O gênero é bastante utilizado na alimentação através 

de seus frutos, sua adaptabilidade ao cultivo como planta ornamental e/ou suas 

propriedades medicinais (FARIA; STEHMANN, 2010). 

O gênero Passiflora compreende trepadeiras herbáceas ou arbustivas, 

raramente eretas. Possui hastes cilíndricas ou quadrangulares, muito ramificadas, 

angulosas, suberificadas, glabras, mas, em algumas espécies, podem apresentar-se 

pilosas e atingir 5 a 10 m de comprimento (ARAÚJO, 2007). As folhas alternam, às 
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vezes simples, inteira, palmada, às vezes composta, apresentando estípulas que 

germinam na base do pecíolo, apresentando mecha axilar, decorrente de pedículos 

estéreis. As flores são bissexuais ou unisexual e regular (DHAWAN; SHARMA, 2004). 

A princípio, conhecia-se esta planta com o nome de “granadilla”, porque seu fruto se 

parecia com a Punica granatum (romã), posteriormente, recebeu a denominação de 

Passiflora, passionária ou flor da paixão, devendo-se à primeira espécie descoberta, 

atualmente Passiflora incarnata L. (CERVI, 1997). 

Segundo Wosch et al. (2015), o uso de espécies de Passiflora como plantas 

medicinais começou na Europa, no século XVII, devido à sua propriedade calmante, 

sendo, atualmente, amplamente utilizadas na medicina popular, e em muitos países, 

como sedativos e ansiolíticos, como seu maior uso.  

Diversos constituintes químicos já foram reconhecidos no gênero, como 

alcaloides, fenóis, ácido cianogênico, sendo os constituintes químicos mais 

frequentemente citados para as espécies de Passiflora, os flavonoides C-glicosilados 

(GOSMANN et al., 2011). No entanto, independentemente da existência de uma 

grande variedade de fitoconstituintes no gênero Passiflora, apenas alguns relatórios 

sobre as investigações farmacológicas das plantas deste gênero estão disponíveis. A 

maioria dos dados farmacológicos tem sido relacionados sobre os efeitos depressores 

do Sistema Nervoso Central (SNC) de várias espécies. Todavia, algumas espécies 

têm demonstrado também resultados relacionados à atividade antioxidante, anti-

inflamatória, cicatrizante, antimicrobiana, ação sobre o sistema respiratório, 

hipotensora, antiherpética, efeito hipolipemiante, entre outras (DHAWAN; SHARMA, 

2004).  

 

3.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESPÉCIE Passiflora cincinnata  

 
Passiflora cincinnata é uma espécie nativa, com distribuição ampla na América 

do Sul, do leste do Brasil até o oeste da Bolívia, mostrando-se frequente em locais 

perturbados e florescendo durante quase todo o ano (NUNES, 2002).  Segundo dados 

da Reflora (2016), a espécie apresenta ocorrência confirmada no Norte, Nordeste, 

Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, com diferentes distribuições pelos estados (Figura 

5, pág. 34). Na Bahia, encontra-se praticamente em todo o Estado, em diferentes 
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ecossistemas, como Campo rupestre, Caatinga, Mata estacional e Cerrado, em 

altitudes de 120 a 1.600 m do nível médio do mar (N.M.M) (NUNES, 2002).  

 

Figura 5 - Distribuição geográfica da espécie P. cincinnata no Brasil. 

 
 

Fonte: Reflora (2016). 

 

A espécie P. cincinnata Mast. (Figura 6, pág. 35), conhecida popularmente como 

maracujá-do-mato, maracujá-brabo, maracujá-cultivado, maracujá-de-boi, flor-da-

paixão, maracujá-muchila e maracujá-tubarão, é silvestre, muito importante na 

produção de porta-enxertos, uma vez que é tolerante à seca, a doenças causadas por 

bactérias e nematóides, podendo ser utilizada em programas de melhoramento 

genético (NUNES, 2002; ZUCARELI et al., 2009). Apresenta resistência ao transporte 

e manuseio, e maior durabilidade em comparação com a Passiflora edulis f. flavicarpa 

(maracujá amarelo) (CERQUEIRA-SILVA et al., 2010). 

Levantamentos etnobotânicos ou etnomedicinais relatam o uso de P. cincinnata, 

dentro das comunidades locais nas regiões Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, para 

fins terapêuticos (CERQUEIRA-SILVA et al., 2010), sendo muito utilizada no 

tratamento de hemorroidas e doenças venéreas, através do uso de folhas, sob a forma 

de chá (AGRA et al., 2007). Além disso, o infuso das partes da planta é indicado no 

combate a inflamações, insônias e gripes, e as folhas e frutos, indicados no tratamento 

de hipertensão, tosses, inflamações e como calmante. Segundo Siebra et al. (2014), 

P. cincinnata tem contribuído para maior concentração de componentes químicos 

destinados à indústria farmacêutica e outras potencialidades, quase todas, ainda 

inexploradas.  
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Figura 6 - Representação de espécie Passiflora cincinnata: flor (A), casca/semente 
(B), fruto (C) e folha (D). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE LIPÍDEOS  

 
Lipídeos são compostos insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, 

como cetona, éter e clorofórmio. São fundamentais não só como energia para a célula, 

mas, também, como componente estrutural da membrana celular, sendo alguns, 

precursores de hormônios esteroides ou compostos altamente ativos, como as 

prostaglandinas (LEITE; PELUZIO, 2003).  

Os lipídeos biologicamente mais relevantes são os fosfolipídeos, o colesterol, o 

triglicerídeo (TG) e os ácidos graxos (AG). Os fosfolipídeos formam a estrutura básica 

das membranas celulares, atuando em alguns casos, como componente essencial da 

bile, auxiliando na solubilização do colesterol biliar e digestão lipídica intestinal, 

enquanto, o colesterol, é precursor dos hormônios esteroidais, dos ácidos biliares e 

da vitamina D, atuando também como constituinte das membranas celulares, agindo 

na fluidez destas e na ativação de enzimas situadas nas membranas. Já os ácidos 

graxos estão presentes nas mais diversas formas de vida, desempenhando 

importantes funções na estrutura das membranas celulares e nos processos 

A B 

C D 
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metabólicos, ao passo que, os triglicerídeos, que são formados a partir de três ácidos 

graxos ligados a uma molécula de glicerol, constituem uma das formas de 

armazenamento energético mais importante no organismo, depositados nos tecidos 

adiposo e muscular (MARTIM et al., 2006; SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2013).  

 

3.5 LIPOPROTEÍNAS 

 
As lipoproteínas (Figura 7) são grandes complexos macromoleculares que têm 

um papel essencial no transporte de lipídeos hidrofóbicos, principalmente triglicérides, 

colesterol e vitaminas lipossolúveis, através de fluidos corporais (plasma, fluido 

intersticial e linfa), do fígado para os tecidos periféricos, e no transporte do colesterol, 

dos tecidos periféricos para o fígado (RADER; HOBBS, 2011).  

 

Figura 7 – Representação das lipoproteínas. 

 
 
Fonte: Adaptado de http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1707/Metab-Lipoproteinas-2011.pdf 
 
 

São compostos por lipídeos e proteínas, as chamadas apolipoproteínas (apo), e 

sua mudança de composição ocorre dinamicamente em resposta ao metabolismo de 

http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1707/Metab-Lipoproteinas-2011.pdf
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lipídeos e composição da alimentação. Esta composição, por sua vez, determina o 

período de tempo que permanecem em circulação, sua taxa de absorção e o 

transporte através do endotélio, sendo de grande importância na aterogênese (LOPES 

et al., 2016; LEITE; OLIVEIRA, 2003). 

As apolipoproteínas desempenham diversas funções no metabolismo das 

lipoproteínas como, montagem da partícula (apo B-100, B-48), meio ligante a 

receptores de membrana que as captam para o interior da célula (apo B-100, E), ou 

cofatores enzimáticos (apo C-II, C-III, A-I), sendo que a apolipoproteína B reflete todo 

o espectro de partículas aterogênicas, enquanto, em contraste, considera-se que a 

apolipoproteína A-I tenha propriedades antiaterogênicas (LOPES et al., 2016; LEITE; 

OLIVEIRA, 2003, 2009; PIRES et al., 2015). 

As lipoproteínas plasmáticas são divididas em quatro classes principais, que se 

diferenciam pelo tamanho, pela densidade e pela composição, tanto lipídica como 

apoprotéica (Tabela 1). Apresentam-se as que são ricas em triglicérides e são maiores 

e menos densas, incluindo quilomícrons (QM), de originam intestinal, e lipoproteínas 

de muito baixa densidade (VLDL), de origem hepática; e as que são ricas em 

colesterol, incluindo as lipoproteínas de densidade baixa (LDL), originadas no fígado, 

e as lipoproteínas de alta densidade (HDL), geradas no fígado, intestino e macrófagos. 

Além dessas, também existem as lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) e 

lipoproteína (a) (Lp (a)), sendo esta resultante da ligação covalente de uma partícula 

de LDL à apo (a), consistindo em uma partícula rica em colesterol de lipoproteína de 

baixa densidade (FORTI; DIAMENT, 2006; RADER; HOBBS, 2011; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). 

 

Tabela 1 - Composição das lipoproteínas. 

Lipoproteína TG 

 

(%) 

Proteína  

 

(%) 

Colesterol 

livre 

 (%) 

Ésteres de 

colesterol 

(%) 

Densidade Apolipoproteínas  

 

 

QM 85 2 1 3 < 1,006 AIV, B-48, CII, CIII, E 

VLDL 50 10 7 12 0,95-1,006 B-100, CI, CII, CIII, E 

LDL 10 23 8 37 1,006-1,063 B-100 

HDL 4 55 2 15 1,063-1,210 AI, AII, AIV, CI, CII, 

CIII, E  

Fonte: Nelson; Cox (2011). 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

38 

Quando não controlada a ingestão de ácidos graxos saturados na alimentação, 

estes elevam os níveis sanguíneos de colesterol, o que impede a atividade dos 

receptores da LDL, dificultando a eliminação deste e ocasionando aumento da 

concentração do colesterol em LDL e redução de HDL. Em contrapartida, estudos 

sugerem que o impacto no consumo de ácidos graxos monoinsaturados ou poli-

insaturados, está relacionado ao menor risco de eventos fatais de doença cardíaca 

coronária (MAXIMINO et al., 2015; LEITE; OLIVEIRA, 2003).  

Os TG circulam no plasma como núcleo de lipídeos neutros, em lipoproteínas, 

principalmente quilomícrons, que transportam a gordura alimentar, assim como são 

transportados, através de lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDLs), sendo 

mobilizados em resposta a vários sinais metabólicos (MILLAR et al., 2005). A 

hipertrigliceridemia é ocasionada pelo acúmulo de quilomícrons e/ou de VLDL no 

plasma, assim como pela diminuição da hidrólise dos triglicerídeos destas 

lipoproteínas pela lipase lipoprotéica (LLP). Variantes genéticas das enzimas ou 

apolipoproteínas relacionadas a estas lipoproteínas podem causar ambas as 

alterações metabólicas, aumento de síntese ou redução da hidrólise (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013).  

A redução da lipoproteína de baixa densidade (LDL) é um alvo central na 

prevenção de doenças cardiovasculares, em especial da doença cardíaca coronária. 

Estima-se que, para cada 1% de redução na concentração de LDL, há uma diminuição 

correspondente de 1% a 2%, no risco de doença cardiovascular (DVC). Embora os 

fatores genéticos e envelhecimento sejam importantes na determinação do risco 

global, uma proporção substancial de DCV ocorre em conjunto com uma série de 

fatores de risco modificáveis, tal como a hiperlipidemia (CHIESA et al., 2016). A LDL 

é a principal transportadora de colesterol no sangue, embora outras lipoproteínas 

também desempenham um papel no seu transporte (YANG, 2012).  

A Lp (a) possui uma estrutura semelhante a LDL, pelo tamanho e composição 

lipídica das partículas e pela presença de apolipoproteína B, apresentando diferença 

estrutural, devido a presença de uma segunda proteína, a apo (a), ligada a apo B-100. 

Estudos identificaram esta lipoproteína como fator de risco para doença 

aterosclerótica prematura, por deposição direta desta lipoproteína na parede arterial, 

como acontece com a LDL e LDL-oxidada, estando a mesma mais sujeita à oxidação, 

pelo fato da própria LDL poder facilitar a captação pelos macrófagos, pela via dos 
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receptores scavenger (ARGRAVES et al., 1997; MARANHÃO et al., 2104; PIRES et 

al., 2015). 

O nível de colesterol não-HDL, incluindo as LDL, VLDL, lipoproteínas 

remanescentes, IDL e lipoproteína (a), excluindo o HDL, é assumido para representar 

os níveis de colesterol em lipoproteínas potencialmente aterogênicas. Portanto, o 

colesterol não-HDL pode ser um marcador lipídico útil para prever o aparecimento de 

futuros eventos cardiovasculares na prática clínica diária (ITO et al., 2016; SEKI et al., 

2007).  

O metabolismo de lipoproteínas parece ser particularmente importante na 

compreensão da aterosclerose e homeostase do colesterol, sendo importantes na 

avaliação dos pacientes dislipidêmicos. Os triglicerídeos elevados, as concentrações 

de colesterol HDL reduzidos, e um aumento das concentrações de partículas de LDL, 

caracterizam a dislipidemia que é parte de um perfil metabólico considerado como um 

dos principais contribuintes para o aumento do risco de doença cardiovascular (PIRES 

et al., 2015; SIRI-TARINO et al., 2010; YANG, 2012).  

 

3.5.1 Ciclo endógeno e ciclo exógeno do metabolismo lipídico 

 
As classes de lipoproteínas desempenham um papel específico no transporte 

lipídico, existindo diferentes vias para os lipídeos exógenos e endógenos (Figura 8, 

pág. 41), assim como vias para o transporte reverso do colesterol. Qualquer 

interferência em um dos vários passos desse metabolismo pode determinar um 

acúmulo no interior dos hepatócitos e, por vezes, uma única agressão pode produzir 

alterações em mais de um passo metabólico (RIBEIRO; SHINTAKU, 2004). 

Os quilomícrons são sintetizados pelas células intestinais, após ingestão de 

lipídeos, de forma a dar maior solubilidade aos lipídeos mais hidrofóbicos no 

enterócito, como os TG, ácidos graxos e ésteres de colesterol. São as maiores 

lipoproteínas encontradas na circulação, possuindo um núcleo lipídico central 

composto principalmente de triglicerídeos e monoglicérides (85-92%), colesterol livre 

e esterificado (1-3%), fosfolipídios (6-12%) e traços de ácidos graxos, apresentando 

como sua principal apolipoproteína, a apo B-48, que desempenha um papel crítico na 

síntese, montagem e secreção dos quilomícrons (JULVE et al., 2016). Enquanto, as 

VLDLs são sintetizadas no fígado com uma composição de aproximadamente 50% de 

triglicérides (TG) e 10% de proteínas, e apo B-100 e apo E, como apolipoproteínas 
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principais, apresentando como função chave, o transporte de triglicerídeos do fígado 

para o tecido adiposo (TSAI et al., 2016). 

A Lipase lipoprotéica (LLP) é uma enzima chave no metabolismo lipídico, 

produzida principalmente pelas células parenquimatosas do tecido adiposo, músculos 

cardíaco e esquelético. Esta enzima é estimulada por ação da apoC-II e inibida pelo 

apoC-III, atuando sobre os TGs de quilomícrons e VLDL. A hidrólise de TG pela LPL 

formará ácidos graxos, que podem ser reesterificados para armazenamento ou 

oxidados para fornecer energia ao tecido adiposo e muscular, ou liberado para o 

plasma ligado à albumina, como ácidos graxos não esterificados (JULVE et al., 2016; 

KARPE et al., 1998; SAVONEN R. et al., 2015). 

As VLDLs tornam-se IDLs, que é uma lipoproteína remanescente gerada pela 

hidrólise desta lipoproteína, pela ação da LPL extra-hepática. Estas podem ser 

convertidas em LDLs, que entregam colesterol para o fígado, bem como a tecido extra-

hepático. As LDLs são removidas da circulação por endocitose, mediada por 

receptores de eliminação. Como permanecem na circulação por mais tempo que 

VLDLs, o seu excesso pode conduzir às lesões aterosclerose (ENGELKING, 2015).  

Ainda, por ação da proteína de transferência do éster de colesterol (CETP), 

durante a hidrólise das VLDL, esta proteína medeia a troca de ésteres de colesterol e 

TG, entre HDL e lipoproteínas aterogênicas contendo Apo B, especialmente LDL. A 

redução da atividade de CETP, resultante de mutações genéticas ou inibição 

farmacológica, está associada com níveis diminuídos de partículas contendo Apo B 

(incluindo LDL) e níveis aumentados de HDL (ARAI et al., 2016).  

As HDLs são originadas no intestino, fígado, e a partir da superfície de 

remanescentes de lipoproteínas, apresentando a apoA como principal apoproteína.  O 

colesterol livre da HDL, recebido das membranas celulares é esterificado por ação da 

lecitina-colesterolaciltransferase (LCAT), tendo a apo AI como cofator dessa enzima. 

São as mais densas, estando envolvidas no transporte reverso do colesterol, pelo qual 

o colesterol livre dos tecidos periféricos é transportado para o fígado, para 

metabolismo e excreção, podendo ser convertido em sais biliares, que são excretados 

na vesícula. Esta lipoproteína também contribui para proteção do leito vascular contra 

aterogênese, através da remoção dos lípides oxidados da LDL, da inibição da fixação 

e estimulação de moléculas de adesão e monócitos ao endotélio, e da estimulação da 

liberação de óxido nítrico, que é produzido em um endotélio sadio, protegendo contra 
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o ateroma (LEITE; OLIVEIRA, 2003; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2013). 

 
Figura 8 - Visão geral do metabolismo das lipoproteínas. 

 

Fonte: Adaptado de http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1707/Metab-Lipoproteinas-2011.pdf. 

 

CETP: proteína transportadora de ésteres de colesterol; AGL: ácidos graxos livres; HDL; lipoproteína 
de alta densidade; IDL; lipoproteína de densidade intermediária; LCAT: lecitina colesterol acil 
transferase; LDL: lipoproteína de baixa densidade; VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade; 
NPC1-L1: Niemann-Pick C1-like 1. 

 

 

3.5.2 Considerações sobre hiperlipidemia 

 

As hiperlipidemias são desordens metabólicas, classificadas como um dos 

maiores fatores de risco contribuintes para a prevalência e severidade de doença 

cardíaca coronária. São caracterizadas por elevados níveis de CT, LDL e VLDL, e 

níveis diminuídos de HDL. O colesterol é essencial para as membranas celulares dos 

mamíferos, entre outras funções, entretanto, quando em níveis elevados, representam 

um dos principais fatores de risco cardiovascular (KUMAR et al., 2011; RUBEN; 

VICTOR, 2016).  

http://moodle.stoa.usp.br/file.php/1707/Metab-Lipoproteinas-2011.pdf
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As alterações de lipídeos plasmáticos e suas lipoproteínas, principalmente o 

colesterol elevado ligado à LDL, estão associadas à elevado risco cardiovascular, 

independentemente da faixa etária. Embora o aparecimento de eventos 

aterotrombóticos ocorra geralmente após a quarta década de vida, a exposição 

precoce a ambientes de hiperlipidemia, pode levar a deposição de lipídeos nas 

paredes das artérias nas primeiras semanas após o nascimento (NETO; CORDEIRO, 

2016). 

A hiperlipidemia é dividida em dois subtipos, primária e secundária, sendo a 

causa primária motivada usualmente por fatores genéticos ou ambientais, enquanto a 

hiperlipidemia secundária é consequente a desordens metabólicas, como diabetes, 

obesidade, hipotireoidismo, insuficiência renal, associada ao uso de fármacos, entre 

outros fatores (RUBEN; VICTOR, 2016). 

Fatores de risco para doenças cardiovasculares incluem tanto os fatores de risco 

não modificáveis (idade, sexo, história familiar), como fatores de risco modificáveis, 

como hábitos alimentares, sedentarismo e tabagismo. A falta de controle destes 

fatores de risco e do estilo de vida, resulta em disfunção endotelial, disfunção 

metabólica e adiposidade, que por sua vez, em conjunto, levam a dislipidemia, a 

hipertensão, a diabetes, a inflamação sistêmica, pró-trombose e o risco de arritmia 

(MICHA; MOZAFFARIAN, 2008).  

Atualmente, os valores referenciais para análise do perfil lipídico, em adultos 

maiores de 20 anos, são mantidos e corroborados por evidências de numerosos 

estudos, constituindo-se o alvo terapêutico na prevenção da doença cardiovascular 

(Tabela 2, pág. 43) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2013). 

Estudos clínicos mostram que a terapia de redução da LDL diminui o risco de 

doenças cardiovasculares e acidente vascular cerebral, e mudanças no estilo de vida 

(MEV) como, dieta, atividade física e perda ponderal, juntas, podem contribuir com 

reduções de 20% a 30% nas concentrações de LDL, auxiliando também na redução 

do risco de diabetes, hipertensão arterial e tendência de desenvolvimento de coágulos 

sanguíneos (MACEDO, 2009). 

 

 

 

 

 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

43 

Tabela 2 - Valores referenciais para o perfil lipídico de adultos maiores de 20 anos. 

Lípides Valores (mg/dL) Categoria 

 

CT 

< 200 Desejável 

200 a 239 Limítrofe 

≥ 240 Alto 

 

 

LDL 

<100 Ótimo 

100-129 Desejável 

130-159 Limítrofe 

160-189 Alto 

≥ 190 Muito alto 

HDL 
> 60 Desejável 

< 40 Baixo 

TG 

< 150 Desejável 

150-200 Limítrofe 

200-499 Alto 

≥ 500 Muito alto 

Colesterol 

não-HDL 

< 130 Ótimo 

130-159 Desejável 

160-189 Alto 

≥ 190 Muito alto 

Fonte: Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013. 

 

3.5.3 Considerações sobre aterosclerose 

 
A aterosclerose é uma doença multifatorial, lenta e progressiva, resultante de 

uma série de respostas celulares e moleculares altamente específicas. O acúmulo de 

lipídeos, células inflamatórias e elementos fibrosos, que se depositam na parede das 

artérias, são os responsáveis pela formação de placas ou estrias gordurosas, e que 

geralmente levam a obstrução repentina do fluxo sanguíneo, após ruptura da placa 

aterosclerótica. Adicionalmente, a resposta inflamatória pode ser induzida pelo 

estresse oxidativo, principalmente à oxidação da LDL. Embora qualquer artéria possa 

ser afetada, os principais alvos da doença são a aorta, e as artérias coronárias e 

cerebrais, apresentando como principais consequências o infarto do miocárdio, a 
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isquemia cerebral e o aneurisma aórtico (GOTTLIEB et al., 2005; TAVARES et al., 

2007).  

A formação das lesões iniciais parece, mais frequentemente, originar-se do 

aumento focal do conteúdo de lipoproteínas dentro de regiões da íntima da artéria, 

devido não só a alterações na permeabilidade do endotélio sobrejacente, mas, 

principalmente, porque elas se ligam a constituintes da matriz celular, aumentando o 

tempo de permanência das partículas ricas em lipídeos, dentro da parede arterial. No 

espaço extracelular da íntima, as lipoproteínas podem sofrer alterações, como a 

oxidação, e as evidências apontam um papel patogênico para tais modificações 

(BERTGES et al., 2011), sendo a redução das LDLs, um alvo central na prevenção de 

doença cardiovascular, especialmente, doença cardíaca coronária (CHIESA et al., 

2016). 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTRESSE OXIDATIVO 

 

A formação de radicais livres é um processo celular contínuo e fisiológico que, 

quando gerado em proporções adequadas, possibilita a formação de energia pela 

adenosina trifosfato (ATP), fagocitose, regulação do crescimento celular e 

participação nos mecanismos de defesa durante o processo de infecção. No entanto, 

quando há uma produção excessiva, as espécies reativas de oxigênio apresentam 

efeitos prejudiciais (MAIA et al., 2014). 

O estresse oxidativo é instalado a partir de um desequilíbrio entre os compostos 

oxidantes e antioxidantes, prevalecendo a formação de radicais livres. Os efeitos 

prejudiciais desse processo são a oxidação de biomoléculas, como a peroxidação dos 

lipídeos de membrana, acarretando em inibição da atividade da enzima lipase 

lipoproteica, agressão às proteínas dos tecidos e das membranas, às enzimas, aos 

carboidratos, além de dano oxidativo ao ácido desoxirribonucleico (DNA). A oxidação 

de biomoléculas gera metabólitos específicos, os chamados marcadores do estresse 

oxidativo, como malonaldeído (MDA), que são gerados sobretudo na oxidação de 

lipídeos (BARBOSA et al., 2010; MAIA et al., 2014). 

Biomembranas são naturalmente susceptíveis à oxidação de lipídeos não-

enzimática. Em situações de estresse oxidativo, diferentes tipos de hidroperóxidos de 

lipídeos podem ser gerados como intermediários reacionais relativamente estáveis e 

persistentes. Eles estão envolvidos numa série de estados patofisiológicos, incluindo 
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a aterosclerose e as doenças neurodegenerativas. A toxicidade de hidroperóxidos de 

lipídeos podem ser parcialmente atribuídas aos seus efeitos sobre a estrutura e função 

da membrana, tornando as membranas menos densamente empacotadas, menos 

ordenada e mais fina, conduzindo a um aumento da permeabilidade à água (NETO, 

CORDEIRO, 2016). 

O sistema de defesa antioxidante tem a função de inibir e/ou reduzir os danos 

causados pela ação deletéria dos radicais livres (OH•) ou espécies reativas não 

radicais (H2O2), impedindo a formação destes e/ou a sua ação, ou ainda favorecendo 

o reparo e a reconstituição das estruturas biológicas lesadas. São divididos em 

enzimático (enzimas antioxidantes) e não enzimático, sendo este último constituído 

por substâncias de origem endógena ou dietética como, compostos fenólicos, ácido 

ascórbico, -tocoferol e -caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina, zinco, cobre, selênio 

e magnésio (BARBOSA et al., 2010).  

As principais enzimas que participam no processo de redução do estresse 

oxidativo são: a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e a glutationa 

peroxidase (GPx), sendo esta última dependente da relação entre a glutationa 

reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), bem como de antioxidantes de origem dietética 

como selênio. Enquanto, SOD pode ser dependende tanto de cobre, zinco e 

manganês, dependendo de onde ela é encontrada (citoplama ou mitocôndria) 

(AVELAR et al., 2015; BARBOSA et al., 2010).  

A SOD tem a função de catalisar a dismutação de superóxido (O2•-) em peróxido 

de hidrogênio (H2O2) , que é menos reativo que as espécies anteriores. O H2O2 possui 

a capacidade de se difundir facilmente através das membranas celulares e citosol. 

Para reduzir esta ação, a presença de CAT e enzimas GPx neutralizam estas espécies 

reativas, produzindo água (H2O) e oxigênio molecular (AVELAR et al., 2015; 

BARBOSA et al., 2010). 

 
3.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO NÃO MEDICAMENTOSO NA 

HIPERLIPIDEMIA 

 
A terapêutica das hiperlipidemias tem por finalidade fundamental a prevenção, 

devendo ser iniciada com mudanças individualizadas no estilo de vida, que 

compreendem a busca e manutenção da redução do peso, exercício físico regular, 

combate ao tabagismo, promoção do equilíbrio emocional e hábitos alimentares 
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saudáveis. O tratamento medicamentoso isolado ou associado, dependendo da 

necessidade, deverá ser inserido quando os objetivos propostos não forem 

alcançados apenas com a adoção de intervenções não-farmacológicas (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2003). 

Uma alimentação saudável tem sido reconhecida como ferramenta importante 

na prevenção de diversas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, e 

inúmeros estudos são elaborados para verificar a eficácia de determinados alimentos 

na redução do risco de doenças, inserindo nesse contexto os alimentos funcionais, 

que são promotores de saúde. Entre estes, destacam-se os alimentos ricos em ácidos 

graxos monoinsaturados (AGMI), como o ácido oleico; alimentos ricos em ácidos 

graxos poli-insaturados (AGPI), como os ômega 3 e 6; alimentos ricos em fibras 

solúveis, destacando como principais representantes, a pectina, gomas e mucilagens; 

alimentos ricos em proteína vegetal, como a soja; alimentos ricos em fitoesteróis, 

como -sitosterol, extraído de óleos vegetais; alimentos ricos em antioxidantes, como 

cobre, manganês, zinco, selênio, vitamina E, -caroteno, licopeno, catequinas, 

quercetina, entre outros alimentos (COSTA; ROSA, 2010). 

Existem muitas demonstrações da relação dieta-aterosclerose, concluindo que, 

esta é positiva quando há ingestão excessiva de gorduras e colesterol, e pelo excesso 

de calorias, induzindo à obesidade. Estudos epidemiológicos demonstram que a 

ingestão de ácidos graxos saturados eleva o CT, em especial, o LDL, enquanto, a 

substituição por ácidos graxos poli e monoinsaturados reduz o CT. A influência do 

colesterol dietético sobre o CT está bem documentada em estudos pré-clínicos e 

clínicos, havendo grande variabilidade na magnitude da resposta (SANTOS et al., 

1999). 

 

3.8 CONSIDERAÇÕES SOBRE FÁRMACOS HIPOLIPIDÊMICOS 

 
Nas últimas duas décadas, avanços notáveis foram obtidos com o 

desenvolvimento de uma variedade de compostos utilizados como agentes 

hipolipemiantes, com potencial crescente para redução das concentrações de lipídeos 

séricos e tratamento de hiperlipidemias, especialmente das LDLs. Destacam-se entre 

os fármacos hipolipemiantes, inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A 

redutase (HMG-CoA), como as estatinas, além do ácido fíbrico (fibratos), 

sequestrantes de ácidos biliares (colestiramina e colestipol), ácido nicotínico e seus 
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derivados (niacina ou vitamina B3), inibidores de proteína de ésteres de colesterol 

(CETP), probucol e derivados de óleo de peixe.  

As estatinas apresentam-se de diferentes formas: naturais, seus derivados 

semissintéticos, e as de origem sintética. Destaca-se entre as estatinas naturais, 

originadas a partir de fungos, a lovastatina, produzida por estipes de Aspergillus 

terreus, e a compactina, a partir de Penicillium citrinum (BARRIOS-GONZÁLES, 

MIRANDA, 2010).  

Apesar das melhorias significativas em terapia medicamentosa para redução de 

lipídeos, esta consiste como uso em complementação às medidas dietéticas e 

correção de outros fatores de risco cardiovascular (OOI, 2007; RUBEN; VICTOR, 

2016), pois, embora sejam eficazes, há pessoas que não toleram e não aderem à 

terapêutica, devido a seus efeitos colaterais. Dessa forma, a fitoterapia tem surgido 

como alternativa às terapias convencionais, e o aumento da utilização de plantas 

como recurso medicinal tem sido atribuído ao difícil acesso da população à assistência 

médica, além da tendência ao uso de produtos naturais, embora possua a 

desvantagem de, em muitos casos, não haver evidência científica da sua segurança 

e eficácia (FEITOSA et al., 2016). 

 

3.8.1 Fibratos 

 
As drogas derivadas de ácido fíbrico, conhecidas usualmente como fibratos, são 

empregadas rotineiramente na prática clínica, no tratamento medicamentoso das 

hiperlipidemias, destacando o fenofibrato, bezafibrato, etofibrato, ciprofibrato, 

clofibrato e o gemfibrozil (FERREIRA, 2012). Dentre estes derivados de ácido fíbrico, 

o fenofibrato (2-[4-(4-clorobenzoil) fenoxil]-2-metilpropionato) (Figura 9, pág. 48), 

considerado a terceira geração dos derivados do ácido fíbrico, é relatado por 

apresentar uma ação hipolipidêmica mais efetiva que seus antecessores, a partir da 

modificação da estrutura química original (YAMAMOTO et al., 1996).  

Pertencem a um grupo de moléculas chamados proliferadores peroxissomais 

(PPs), que ativam o receptor ativador por proliferador de peroxissoma (PPARα4), 

expresso primariamente em fígado, rins, coração e músculo. Por serem agonistas dos 

receptores nucleares PPARα4, modulam os genes envolvidos no metabolismo dos 

lipídeos, relacionados com hidrólise dos TGs (lipase lipoproteica e apolipoproteína 

CIII), degradação e síntese de ácidos graxos e HDL. A ativação de mediadores de 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

48 

PPARα4 diminui vários danos vasculares, tais como, lipotoxicidade, inflamação, 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), disfunção endotelial, angiogênese 

e trombose, por meio da modulação da sinalização celular relacionadas com disfunção 

microvascular (KOPF et al., 2014; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 

2013). 

 

Figura 9 - Estrutura química do fenofibrato. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Estudo sugere que o fenofibrato reduza a concentração de LDL em 18 a 25 %, 

além de aumentar o HDL em 35 a 36%, melhorando o perfil lipídico. Pesquisas de 

intervenção também têm demostrado que o fenofibrato inibe eventos 

macrovasculares, tais como, doença arterial coronariana e eventos microvasculares 

em pacientes diabéticos (OIKAWA et al., 2016). São drogas de primeira escolha no 

tratamento da hipertrigliceridemia endógena, da disbetalipoproteinemia e das 

hiperlipidemias mistas (IIb, familiar combinada), quando os TG forem muito elevados, 

embora, são de uso alternativo na hipercolesterolemia (SANTOS et al., 1999). 

 

3.9 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TRITON WR-1339 (TYLOXAPOL) 

 
Triton WR-1339, conhecido como Tyloxapol®, é um detergente não iônico do tipo 

alquil-aril-poliéter-álcool (Figura 10, pág. 49), muito usado em diversos estudos com 

animais para avaliar distúrbios metabólicos relacionados à hiperlipidemia, através da 

sua indução. É um surfactante que tem sido amplamente utilizado para bloquear a 

depuração das lipoproteínas ricas em triacilgliceróis e, assim, induzir a hiperlipidemia 

aguda em diversos animais. Atua inibindo a atividade da enzima lipoproteína lipase 

(LLP), ocasionado acúmulo de triglicérides e VLDL no plasma, assim como estimula 

a atividade da enzima HMG-CoA redutase, enzima-chave intracelular para síntese do 
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colesterol hepático e, consequentemente, provocando também um aumento 

significativo na biossíntese de colesterol hepático (CASTRO et al., 2012; KUMAR et 

al., 2011; ZARZECKI et al., 2014).  

 
Figura 10 - Estrutura química de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

O tyloxapol tem demonstrado causar também a dissociação de apolipoproteína 

A-I (ApoA-I) e apoC-II a partir de HDL. É rapidamente absorvido pelo fígado, onde se 

acumula nos lisossomos, causando formação de vacúolos autofágicos, sendo 

excretado na bílis, explicando possivelmente uma redução na saída de fosfolipídeo e 

colesterol biliar (MILLAR et al., 2005). 

Diferentes estudos avaliaram o efeito da administração deste surfactante na 

hiperlipidemia, em doses que variaram de 100 a 500 mg/Kg. Harnafi et al. (2007), 

relataram em seus estudos que, após a administração de 200 mg/Kg da droga, houve 

um aumento acentuado nas concentrações plasmáticas de colesterol total e 

triglicérides, durante o período de 7 h e 24 h após a administração. Na análise de 7 h 

o colesterol total aumentou em 109% e os triglicérides em mais de 20 vezes dos 

valores anteriores à administração, enquanto, após 24 h, o aumento do colesterol total 

foi de 270% e os níveis de triglicérides aumentaram em mais de 12 vezes os valores 

anteriores à indução.  
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Kumar et al. (2011) identificaram que, em uma dose única de 350 mg/kg de Triton 

WR-1339, administrada via intraperitoneal (i.p.), a hiperlipidemia foi confirmada 48 h 

após a administração, enquanto, Padilla-Camberos et al. (2015) relataram em 

experimento com animais que, os ratos induzidos com Triton WR-1339 atingiram os 

níveis de colesterol de 246,5 mg/dL, em comparação com o nível basal de 134 mg/dL, 

antes da administração. 

Estudos com surfactantes são raramente direcionados de forma crônica, devido 

ao fato dos valores de colesterol e triglicérides retornarem a faixa de normalidade 

rapidamente após sua administração (CASTRO et al., 2012). No entanto, Friedman; 

Byers (1952) avaliaram o mecanismo de tratamento do tyloxapol, através da duração 

da resposta a uma única administração da droga de 100 mg/Kg, nos intervalos de 24, 

48, 72, 96 e 120 h. Após esses intervalos identificaram que, nas primeiras 24 h, o 

colesterol plasmático aumentou 55 mg/dL, e nas 24 h e 48 h, o aumento foi para 363 

e 456 mg/dL, respectivamente. No mesmo estudo, avaliou que, nas 72 h, houve um 

declínio para 236 mg/dL, continuando a reduzir nas 96 h e 120 h, obtendo valores de 

119 e 71 mg/dL, respectivamente. 

Levine; Saltzman (2007) também conduziram uma pesquisa durante uma 

semana com o mesmo surfactante, na dose de 500 mg/Kg, i.p., três vezes na semana, 

de forma ininterrupta, persistindo os níveis aumentados de colesterol plasmático em 

10 a 20 vezes, três dias após a última administração, comparando aos níveis dos 

animais que serviram como controle sadio. 

Enquanto, nos estudos de Bertges et al. (2011), durante um experimento de 9 

dias, e observação em três intervalos durante este período, foi identificado que houve 

um aumento de 448,0% referente ao colesterol plasmático anterior à indução. Já no 

sexto e nono dia do experimento, evidenciou-se uma queda de 64,19 e 25,8%, em 

relação ao terceiro dia, sugerindo que em até 72 h da aplicação da droga, na dose de 

200 mg/kg, é possível obter valores de colesterol elevados. 

Millar et al. (2005) identificaram, em estudo comparativo com outro detergente 

não iônico, que o tyloxapol é um inibidor de LLP, apresentando um coeficiente de 

inibição (CI50) de 12,5%, sugerindo que LLP é completamente inibida durante pelo 

menos 24h após sua administração.  

Em pesquisas com plantas medicinais, Molz; Cordeiro (2014) utlizaram 

camundongos hiperlipidêmicos induzidos com Triton WR-1339, para análise da 

redução dos níveis lipídicos, através do Phaseolus vulgaris. Gomes-Neto (2009), 
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também avaliou a P. edulis, quanto ao perfil lipídico e glicêmico em camundongos 

swiss Mus musculus hiperlipídicos e hiperglicídicos induzidos, utilizando também 

como modelo exerimental o Triton WR-1339 e aloxano, respectivamente, obtendo 

bons resultados nas análises propostas. 

 

3.10 CONSIDERAÇÕES SOBRE ATIVIDADE HIPOLIPIDÊMICA E ANTIOXIDANTE 
DO GÊNERO Passiflora  
 

Algumas espécies do gênero Passiflora, como a Passiflora edulis f. flavicarpa, 

conhecido como maracujá azedo ou amarelo, é o mais cultivado e comercializado no 

Brasil devido à qualidade de seus frutos (ZERAIK et al., 2010), tendo se popularizado 

entre pacientes diabéticos como um hipoglicemiante e hipolipidêmico natural, sendo 

reflexo da tendência em utilizar vegetais ricos em fibras solúveis na prevenção da 

doença (KRAHN et al., 2008).  

Diversos estudos têm demonstrado as propriedades funcionais da casca do 

maracujá, relacionadas ao teor e o tipo de fibra (RAMOS et al., 2011), principalmente 

a pectina, que pode auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares, bem como 

no controle de diabetes, sugerindo o uso do extrato seco da casca do maracujá como 

adjuvante nas terapias convencionais (ZERAIK et al., 2010).  

Segundo Nascimento et al. (2013), a pectina abundante no maracujá, reduz 

efetivamente o colesterol, sem afetar o nível de HDL, mostrando que, além do efeito 

hipocolesterolêmico, a pectina da casca de maracujá, administrada em doses 

adequadas, apresenta ação anti-inflamatória e propriedade hipoglicemiante em ratos 

diabéticos.  

Pesquisas com frutos do maracujá têm mostrado também o potencial 

antioxidante atribuído aos polifenóis. Entre esses estudos, foram encontrados em 

espécies de Passiflora, principalmente em P. alata e P. edulis, flavonoides como, 

apigenina, vitexina, isovitexina, orientina, isoorientina, homorientina, quercetina, rutina 

e antocianinas, sendo os principais flavonoides encontrados em espécies de 

Passiflora, os do tipo C-glicosídeos (GOSMANN et al., 2011; VELOSO et al. 2015; 

ZERAIK et al., 2010). 

Rudnick et al. (2007) em seus estudos, analisaram a atividade antioxidante, in 

vivo, de extratos de folha de Passiflora alata Dryander, demonstrando proteção 

hepática significativa e menor grau de peroxidação lipídica, além de maior atividade 

de enzimas antioxidantes, catalase e superóxido dismutase.  
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Além disso, os flavonoides, classe de metabólitos secundários amplamente 

encontrados nas espécies do gênero Passiflora, devido à sua atividade antioxidante, 

inibem a peroxidação lipídica e reduzem o risco de doenças cardiovasculares, 

caracterizada pela capacidade de sequestrar radicais livres em organismos vivos 

(ZERAIK et al., 2010). 

Nesse sentido, considerando o alto índice de mortalidade por aterosclerose e 

doenças cardiovasculares, efeitos tóxicos e colaterais de fármacos hipolipidêmicos 

utilizados que podem proporcionar o surgimento de novas patologias através de 

efeitos adversos, além das atividades farmacológicas de espécies de Passiflora 

comprovadas em diversos estudos, o presente estudo teve a finalidade de avaliar os 

efeitos de P. cincinnata sobre a atividade hipolipidêmica em roedores, uma vez que 

ainda não foram encontrados na literatura científica estudos relacionados a essa 

potencialidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PARTE EXPERIMENTAL 
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4 PARTE EXPERIMENTAL 

 
4.1 COLETA DO MATERIAL BOTÂNICO  

 
O material vegetal da espécie Passiflora cincinnata Mast. foi fornecido pela 

Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC) e 

coletados em maio de 2015, na Fazenda Serra Grande, município de Uauá, no estado 

da Bahia (Figura 11), apresentando as seguintes coordenadas geográficas: latitude 

943’12.4”S e longitude 3939’33.3’’W. O material botânico foi identificado pelo Prof. Dr. 

José Alves de Siqueira Filho, do Centro de Referência de Áreas Degradadas da 

Caatinga (CRAD), e uma exsicata foi depositada no Herbário do Vale do São Francisco 

(HVASF) da Universidade Federal do Vale do São Francisco, sob o número 22870 

(Figura 12, pág. 55). 

  
Figura 11 - Localização geográfica da coleta: Fazenda Serra Grande, Uauá-BA. 

 
Fontes: https://pt.wikipedia.org/wiki/Uauá (A e B); Autoria própria (C e D). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Uauá


 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

55 

Figura 12 - Exsicata de Passiflora cincinnata Mast. 

 

 

 

Fonte: CRAD (2015). 
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4.2 MATERIAL VEGETAL PARA OBTENÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO  

 
As diferentes partes do material vegetal, flor, folha, casca, semente e talo, foram 

acondicionadas, separadamente, e secas à temperatura de 45 ºC, durante 72 h, em 

estufa com circulação e renovação de ar, da marca Ethic Technology, modelo 420-6TD, 

para posterior análise. Logo após a secagem e completa estabilização (eliminação de 

água e inativação das enzimas), o material vegetal foi pulverizado, separadamente, em 

moinho de facas da marca Solab, modelo SL-31, com a finalidade de redução 

granulométrica e aumento da superfície de contato com o solvente a ser utilizado no 

processo de maceração. Posteriormente, os vegetais secos e pulverizados, foram 

pesados em balança da marca Bel equipamentos analíticos, modelo Mark S 520.  

  
4.3 OBTENÇÃO DO EXTRATO ETANÓLICO BRUTO DE Passiflora cincinnata 

 
Após secagem e pulverização do material vegetal, estes foram submetidos à 

maceração exaustiva com etanol 95%. Foram realizadas quatro extrações de cada 

parte da planta a ser analisada, substituindo o solvente, a cada 72 h, até completo 

esgotamento da droga vegetal. As soluções extrativas passaram por um processo de 

destilação dos solventes em evaporador rotativo, à pressão reduzida e com 

temperatura média de 50 ºC e 60 rotações por minuto (rpm), obtendo-se o extrato 

etanólico bruto (EEB-Pc). Posteriormente os EEB-Pc foram acondicionados, para 

análise do perfil fitoquímico preliminar dos extratos e realização de testes in vitro e in 

vivo.  

As etapas do processamento vegetal, até a obtenção dos seus extratos etanólico 

e rendimento das diferentes partes de P. cincinnata, encontram-se descritas na Figura 

13, pág. 57. 
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Figura 13 - Etapas do processamento do material vegetal para obtenção do extrato 
etanólico bruto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 

Maceração exaustiva com EtOH 95% 
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Secagem em estufa a 45 °C 
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(27,13 g) 

Flor  
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4.4 AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA PRELIMINAR DOS CONSTITUINTES QUÍMICOS 

 

O perfil fitoquímico preliminar do extrato etanólico bruto de P. cincinnata foi 

avaliado por meio de uma técnica que consiste em aplicar as amostras sobre uma placa 

de Cromatografia em Camada Delgada Analítica (CCDA), com auxílio de micropipeta, 

e eluir a mesma em sistemas de solventes específicos para as classes de metabólitos 

secundários que estão sendo investigadas. Essa prospecção procura investigar as 

principais classes de metabólitos secundários que estão presentes nos extratos 

vegetais. Esse teste é um método rápido, simples e qualitativo, realizado através de 

reagentes de coloração ou precipitação que irão revelar ou não a presença de 

determinados grupos químicos nas amostras em análise (Figura 14) (WAGNER; 

BLADT, 1996).  

 
Figura 14 - Cromatografia em Camada Delgada Analítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 
Abaixo (Tabela 3, pág. 59), são mostrados 14 classes de constituintes químicos 

que foram pesquisadas nas amostras, bem como os sistemas de solventes e 

reveladores utilizados na análise.
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Tabela 3 - Sistemas de eluição e reveladores para caracterizar os principais metabólitos secundários da espécie P. cincinnata. 

CLASSE QUÍMICA ELUENTE REVELADOR 

Alcaloides Tolueno: AcOEt: Dietilamina (70:20:10) Dragendorff 
 

Saponinas Clorofórmio: AcOEt: MeOH: H2O (62:32:12:8) Anisadeldeído-sulfúrico 5-10 min a 100 ºC 
 

Cumarinas Tolueno: Éter etílico (1:1) saturado com ácido acético 10% KOH 10% 
 

Lignanas Clorofórmio: Metanol: Água (70:30:4) Vanilina fosfórica 
 

Antraquinonas Éter de petróleo: AcOEt: Ác. fórmico (75:25:1) Ác. Fosfomolíbdico/H2SO4 etanólico 10% 
 

Taninos condensados Acetato de etila: Ác. acético glacial: Ác. fórmico: Água (100:11:11:26) Vanilina clorídrica 
 

Antocianinas AcOEt: Ác. Fórmico: Ác. acético glacial: Água (100:11:11:26) Anisaldeído sulfúrico 8’ a 110 ºC 
 

Xantinas AcOEt: MeOH: Água (100:13,5:10) Iodo: KI: HCl 
 

Naftoquinonas Tolueno: Ác. fórmico (93:7) KOH 10% 
 

Taninos hidrolisáveis Butanol: Acetona: Tampão fosfato pH 5,0 (40:50:10) Sulfato de ferro amonical 
 

Triterpenos e esteroides Tolueno: Clorofórmio: Etanol (40:40:10) Lieberman-Burchard – 5 a10 min a 110 ºC 
 

Derivados antracênicos Acetato de etila: Metanol: Água (100:13,5:10) KOH 10% 
 

Mono, sesqui e diterpenos Tolueno: Ác. fórmico (93:7) Vanilina sulfúrica 
 

Compostos fenólicos AcOEt: Ác. Fórmico: Ác. acético glacial: Água (100:11:11:26) PEG 
 

Fonte: Wagner; Bladt (1996).
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4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS  

 
O conteúdo de fenóis totais fundamentou-se na metodologia descrita por Slinkard; 

Singleton (1977), com mensuração através do método colorimétrico que utiliza o 

reagente Folin-Ciocalteau (SIGMA), além do ácido gálico como padrão. Durante a 

análise foram feitas pequenas alterações, especificamente nos ajustes dos volumes 

(ALMEIDA et al., 2011). Para isso, uma alíquota da solução padrão (60 mg) e dos 

extratos das diferentes amostras de P. cincinnata, foram diluídos em 3,16 mL de água 

destilada e 200 µL do reagente Folin-Ciocalteau. A mistura foi deixada em repouso por 

um período de 8 min, sendo adicionados a cada mistura, posteriormente, 600 µL de 

uma solução estoque de carbonato de sódio (Na2CO3).  

As soluções finais foram deixadas em repouso durante um período de 2 h, à 

temperatura de 20 ºC. Após esse período, a absorbância de cada solução foi medida 

em espectrofotômetro (QUIMIS), em 756 nm contra o branco (solução com todos os 

componentes, exceto a amostra em análise), e os resultados foram plotados em um 

gráfico que correlaciona a absorbância da amostra com sua concentração. Dessa 

forma, o teor de compostos fenólicos totais das amostras foi expresso como mg de 

equivalentes de ácido gálico por grama de amostra (mg EqAG/g), através da curva de 

calibração do ácido gálico. A curva de calibração foi obtida em concentrações que 

variaram de 50 a 1000 mg/L. Todos os ensaios foram realizados em triplicata.  

 
4.6 QUANTIFICAÇÃO DE FLAVONOIDES TOTAIS 

 
A mensuração do conteúdo de flavonoides totais presentes nos extratos da casca, 

flor, folha, semente e talo de P. cincinnata, foi realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Marques et al. (2012) e Santos et al. (1998), com ligeiras modificações.  

Inicialmente foram preparadas uma solução estoque a 5 mg.mL-1 do padrão 

quercetina, em etanol absoluto. Em seguida, alíquotas desta solução foram transferidas 

para tubos de ensaio contendo um volume fixo de 400 µL de solução alcoólica de 

cloreto de alumínio (AlCl3) a 2,5%, sendo estas completadas para um volume final de 

10 mL, com etanol, com a finalidade de se obter concentrações finais de 2,0, 1,5, 1,0, 

0,5 e 0,25 mg.mL-1. Cada concentração reagiu à temperatura ambiente, por um período 

de 30 min, sendo posteriormente diluídas em etanol, de forma a obter soluções com 

concentrações de 20, 15, 10, 5 e 2,5 µg.mL-1. 
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Para a preparação das amostras testes, foi realizada a transferência de 1000 µL 

das amostras de P. cincinnata, seguido da adição de 200 µL da solução alcóolica de 

cloreto de alumínio a 2,5% e 3800 µL de etanol absoluto. As amostras reagiram por 

30 min, à temperatura ambiente, de forma a obter-se as mesmas concentrações finais 

da solução mãe. 

Para a obtenção da curva do padrão e quantificação do teor de flavonoides, foi 

realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro, com comprimento de onda de 

408 nm. As absorbâncias e cada concentração foram obtidas em triplicata e plotadas 

em tabelas de concentração x absorbância, para a obtenção da equação de reta do 

padrão quercetina, sendo o conteúdo de flavonoides totais expresso como mg de 

equivalentes de quercetina por grama de extrato (mg EqQ/g).  

 
4.7 IDENTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS QUÍMICOS POR LC-MS/MS 

 
Os extratos de diferentes partes do EEB-Pc foram submetidos à técnica da 

Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas (LC-MS/MS), objetivando 

a identificação de seus principais constituintes químicos. As análises foram realizadas 

no Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos (NPPNS), em Ribeirão Preto. 

A junção das técnicas consiste em confirmar quando a identificação química é 

necessária, o que não ocorre somente utilizando a técnica de HPLC. Sendo a 

Espectrometria de Massas (MS) a técnica que melhor fornece as informações 

estruturais necessárias, o acoplamento entre estas duas técnicas origina uma 

ferramenta analítica versátil, com grande potencial na análise qualitativa e quantitativa 

(LANÇAS, 2009).  

A separação dos compostos da amostra foi realizada através de equipamento de 

cromatografia líquida da marca Shimadzu®, com coluna C18 (5 µm x 4,6 mm x 250 mm), 

utilizando um gradiente linear acoplado a um espectrômetro de massas Bruker®. A 

análise foi realizada através da ionização por electrospray, analisador de massa tipo 

íon-trap (IT), e software de controle Class-VP versão 6.14. Os solventes utilizados como 

eluentes foram: H2O, contendo 0,1% de ácido acético, e acetonitrila contendo 0,1% de 

ácido acético, a uma taxa de fluxo constante de 1 mL/min. 
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4.8 ANÁLISE DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE IN VITRO DE Passiflora cincinnata 

 
Para avaliação da atividade antioxidante in vitro, dos diferentes extratos de P. 

cincinnata, foram realizados diversos testes como, método da inibição de auto-oxidação 

do β-caroteno, teste do sequestro do radical livre DPPH e sequestro do radical livre 

ABTS•+. 

 

4.8.1 Método da inibição da auto-oxidação do -caroteno 

 

É um método utilizado para avaliar a atividade antioxidante de determinada 

substância, baseado na inibição da reação de auto-oxidação do β-caroteno/ácido 

linoleico. O resultado é comparado a padrões sintéticos, como butil-hidroxi-anisol 

(BHA), butil-hidroxi-tolueno (BHT), ou naturais, como ácido gálico ou quercetina 

(ALVES et al., 2010) (Figura 15, pág. 63).  

A metodologia utilizada foi de acordo com Oliveira-Junior et al. (2013), sendo, 

inicialmente, preparada uma solução de β-caroteno a 0,2 mg/mL-1 em clorofórmio 

(CHCl3) e, posteriormente, misturou-se 400 mg de Tween 40 e 40 mg de ácido linoleico, 

a 2,0 mL da solução preparada. A mistura foi levada a um evaporador rotativo à pressão 

reduzida, com a finalidade de eliminar todo o clorofórmio. Após a remoção do solvente, 

foram adicionados à mistura 100 mL de água destilada, com posterior agitação vigorosa 

por dois min, para promover aeração e formação do meio oxidante. 

Foram adicionadas as cubetas, 120 µL das soluções alcoólicas a 1,0 mg/mL-1 dos 

padrões utilizados, butil-hidroxi-anisol (BHA) e butil-hidroxi-tolueno (BHT), além das 

amostras testes, juntamente com 3,0 mL do meio oxidante preparado. Também foi 

preparado um controle negativo (branco), através da adição de 120 µL de etanol 96% 

em 3,0 mL do meio oxidante. Todos os procedimentos foram realizados em triplicata. 

A leitura da absorbância foi realizada por espectrofotômetro no comprimento de 

onda de 470 nm, sendo realizada em duas etapas. Após a primeira leitura, as amostras 

foram colocadas em banho-maria, a 50 º C por 2 h, e, após o período de reação, foi 

realizada nova leitura da absorbância, sendo o cálculo de porcentagem da atividade 

antioxidante (% AA) realizado através da seguinte fórmula:  

 

% AA = [1 - (A0 – A1) / A0
0 – A 1

0] x 100 
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Onde, A0 e A1 correspondem as absorbâncias inicial do branco, e das amostras e 

padrão, respectivamente. Enquanto, A0
0 e A1

0
,
 correspondem as absorbâncias final do 

branco, e das amostras e padrão, respectivamente.  

 
Figura 15 - Estrutura química de antioxidantes naturais e sintéticos. 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 

4.8.2 Sequestro do radical livre DPPH 

 
O ensaio de atividade antioxidante foi realizado utilizando a metodologia de 

sequestro do radical livre DPPH (2,2-difenil-1- picrilhidrazil). A solução de DPPH possui 

uma coloração violeta e a ação antioxidante de um extrato pode ser visualizada pela 
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progressiva mudança de coloração violeta (forma radicalar) para o amarelo pálido  

(forma não radicalar), sendo monitorada pelo decréscimo da absorbância da solução 

(ALVES et al., 2010) (Figura 16). 

 
Figura 16 – Estruturas radicalar e não radicalar do DPPH. 
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Fonte: Autoria própria. 

 
A solução do DPPH foi preparada na concentração de 50 µg/mL-1, utilizando o 

etanol como solvente, e as amostras dos padrões BHA e BHT, e de diferentes partes 

de P. cincinnata, foram dissolvidas em etanol, com a finalidade de obtenção de 

soluções com concentração de 1 mg/mL-1. Posteriormente, as soluções-padrão foram 

diluídas em etanol, até as concentrações de 1, 3, 9, 27, 81 e 243 µg/mL-1, para aquisição 

de soluções com volume final de 10 mL. Cada diluição foi distribuída em 4 cubetas com 

volumes iguais. 

Em três cubetas foram adicionados 2,5 mL do extrato e 1,0 mL do DPPH 

preparado e, na quarta cubeta, foi preparado o controle negativo (branco) na 

concentração 1,0 mL de etanol, através da mistura de 2,5 mL de etanol com 1,0 mL da 

solução do radical DPPH a 50 µg/mL-1. Após 30 min da reação das amostras com o 

DPPH, fez-se a leitura da absorbância em espectrofotômetro de ultravioleta UV-Vis no 

comprimento de onda de 518 nm. Todos os procedimentos foram realizados em 

triplicata e os resultados obtidos foram analisados através de equação matemática que 

expressa os valores em percentagem de sequestro do radical livre, seguida da 
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conversão dos valores em CI50, com o auxílio do programa estatístico GraphPad Prism 

6.1, através da fórmula: 

% AA = [(Abs. controle negativo – Abs. amostra) / Abs. controle negativo] x 100 

4.8.3 Sequestro do radical livre ABTS•+  

 
A análise da atividade antioxidante também foi realizada utilizando a metodologia 

do radical livre ABTS•+ (2,2’-azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-ácido sulfônico), seguindo 

a metodologia de Rufino et al. (2007), com ligeiras modificações. A solução de ABTS 

possui uma coloração verde-escura e a ação antioxidante de um extrato pode ser 

visualizada pela progressiva alteração de coloração para o verde-claro, sendo 

monitorada pela redução da absorbância da solução (Figura 17). 

 
Figura 17 – Reação estequiométrica do radical ABTS•+, com formação pelo persulfato 
de potássio e estabilização por um antioxidante. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para isso, uma solução estoque de ABTS a 7,0 mM foi preparada através da 

dispersão de 38,4 mg de ABTS em água destilada, completando o volume para 10 mL 

em um balão volumétrico. Posteriormente, a mistura foi homogeneizada e transferida 

para um frasco âmbar e armazenado sob refrigeração.  

Ainda foi preparada uma solução de persulfato de potássio a 140,0 mM através 

da dispersão de 189 mg de persulfato de sódio em água destilada, completando o 

volume para 5 mL em um balão volumétrico. Posteriormente, a mistura foi 
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homogeneizada e transferida para um frasco de vidro âmbar. Para realizar a 

preparação do radical ABTS•+, foram transferidos 176 µL da solução de persulfato de 

sódio para o frasco âmbar contendo a solução estoque de ABTS. 

Decorridas 12 h de preparação para a formação do radical ABTS•+, soluções 

alcoólicas do padrão Trolox® e dos extratos de P. cincinnata, foram preparados na 

concentração de 0,1 mg.mL-1. Após a preparação, 1,0 mL do radical ABTS•+ foi diluído 

em 70 mL de etanol, até se obter uma solução com absorbância de 0,700 ± 0,050 nm, 

no comprimento de onda de 734 nm. 

A solução padrão Trolox® (antioxidante sintético similar à vitamina E) foi preparada 

através da dissolução de 2 mg de trolox em etanol, completando o volume para 20 mL 

em um balão volumétrico com álcool etílico. Posteriormente, foi homogeneizado e 

transferido para um frasco de vidro âmbar. 

Com a finalidade de se avaliar a atividade antioxidante versus a concentração das 

amostras de P. cincinnata e solução padrão Trolox®, foram realizadas misturas em 

cubetas, de forma a se obter um volume final de 300 µL. Concentrações variadas das 

amostras testes foram diluídas em diversos volumes de etanol, com o conteúdo do 

radical ABTS•+ mantido fixo.  

Foram preparadas quatro cubetas com cada concentração, de forma que, na 

quarta cubeta o volume do radical ABTS•+ foi substituído por etanol, representando 

assim o branco de cada concentração. Também foi realizado um controle negativo em 

triplicata, através da combinação de 2,7 mL do radical ABTS•+ e 0,30 mL do solvente 

etanol. Posteriormente, a mistura foi acondicionada em aparelho de ultrassom durante 

6 min.   

O cálculo para avaliação do percentual de atividade sequestradora do radical 

ABTS•+ foi realizado através da equação matemática abaixo, sendo posteriormente 

convertidos em CI50, através do programa estatístico GraphPad Prism 6.01. 

% AA = [(Abs. controle negativo – Abs. amostra) / Abs. controle negativo] x 100 
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4.9 PREPARO DA FARINHA OBTIDA A PARTIR DA CASCA DO FRUTO DE Passiflora 
cincinnata 
 
 

Frutos de P. cincinnata foram fornecidos pela cooperativa COOPERCUC e 

coletados no município de Uauá, no estado da Bahia, em junho de 2016, com a 

finalidade de elaboração de farinha, a partir da casca dos frutos, para análise 

bromatológica e análise da atividade hipolipidêmica. Estes foram acondicionados em 

sacos plásticos, lacrados e identificados, descrevendo as características da amostra e 

comparados com a exsicata sob o número 22870, relacionada a primeira coleta para 

obtenção do extrato etanólico bruto. 

A farinha foi preparada a partir da casca do fruto de P. cincinnata, seguindo a 

metodologia de Lima et al. (2012), com ligeiras modificações (Figura 18, pág. 68). 

Dessa forma, os frutos passaram por processos de seleção, sanitização em hipoclorito 

de sódio a 100 ppm, imersos em água por 15 min, despolpe e descasca, obtendo-se 

apenas o mesocarpo, com o peso de 681 g. O material vegetal foi desidratado em estufa 

por 72 h, a uma temperatura de 55 ºC e, posteriormente, foi triturado em moinho de 

facas, da marca SOLAB, modelo SL-31 e, tamisado em um tamis de análise 

granulométrica em aço inox, marca Bronzinox, com abertura de 90 µm, malha mesh 

170, obtendo-se um peso seco final de 86,7 g. Do total de material obtido, foram 

retiradas alíquotas para as análises bromatológica e hipolipidêmica da farinha.  

 
4.10 ANÁLISE BROMATOLÓGICA 

 
A caracterização físico-química e nutricional da farinha foi realizada no Laboratório 

de Bromatologia e Nutrição Animal da UNIVASF, e Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA). Para tanto, foram realizadas as análises de fibra bruta, 

umidade, matéria mineral, extrato etéreo, proteínas e elementos minerais (Ca, Fe, Zn, 

Mn e Mg), de acordo com o método descrito pela AOAC (2005). A análise de pectina 

foi realizada conforme os procedimentos descritos por McReady; MacComb (1952) e 

Blumenkrantz; Asboe-Hansen (1973). Enquanto as análises de fibra em detergente 

neutro (FDN) foi realizada segundo Van Soest et al. (1991) e, a fibra em detergente 

ácido (FDA) foi realizada conforme descrito por Van Soest (1967). O teor de 

hemicelulose (HEM) foi calculado como a diferença entre o teor de FDN e FDA.  
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Figura 18 - Fluxograma para obtenção de farinha, a partir do mesocarpo do fruto de P. 
cincinnata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Lima et al. (2012).  

 

Seleção e Sanitização 

Epicarpo (casca) 

Semente 

Endocarpo (polpa) 

Arilo Carnoso Mesocarpo 

Despolpe e descasca 

Obtenção do mesocarpo 

Desidratação em estufa (55 °C por 72 h) 

Trituração em moinho de facas 

Tamisação em tamis para análise granulométrica  

Obtenção da farinha 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

69 

4.11 TOXICIDADE DE DOSE ÚNICA (AGUDA) 

 
Antes do início dos experimentos in vivo para avaliação da atividade 

hipolipidêmica, foram realizados testes de toxicidade aguda do extrato etanólico bruto 

da casca (EEBC-Pc) e da farinha de P. cincinnata (SA-Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg, 

com a finalidade de comprovar a segurança das substâncias a serem testadas.  

Dessa forma, uma suspensão aquosa da farinha (SA-Pc) foi preparada, com a 

finalidade de administrar nos camundongos, via oral, por gavagem, a farinha obtida da 

casca de P. cincinnata, através da dispersão da farinha em água destilada, de acordo 

com as concentrações a serem administradas aos animais. Todos os procedimentos 

foram conduzidos de acordo com os critérios preconizados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (BRASIL, 2013). 

 

4.11.1 Animais utilizados para avaliação da toxicidade aguda 

 

Foram utilizados para os testes de toxicidade, camundongos da linhagem Swiss 

(Mus musculus), de ambos os sexos, pesando entre 36 e 52 g, com idade entre seis a 

oito semanas, sendo todos os animais procedentes do Biotério Central da UNIVASF. 

Antes do início dos experimentos, os animais foram submetidos a um período de 

adaptação de uma semana, consumindo dieta basal e sendo manuseados apenas para 

asseio das caixas. Os animais foram separados em grupos, randomicamente, e 

mantidos em gaiolas de polipropileno, forradas com serragem, com ventilação e 

temperatura (22  1 C) controladas e constantes, submetidos diariamente a um ciclo 

claro-escuro de 12 h, com a fase de luz iniciando às 7:00 h e finalizando às 19:00 h.  

Antes de iniciar o ensaio, todos os animais foram privados de ração por um 

período de 12 h, para posterior administração das substâncias a serem avaliadas. 

Durante o período dos testes, os animais alimentaram-se com uma dieta balanceada, 

a base de ração tipo “pellets”, com livre acesso a água (ad libitum), disponível em 

frascos de polipropileno com bicos apropriados. Todo o experimento foi realizado no 

período matutino, entre 7:00 às 9:00 h. 
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4.11.2 Triagem comportamental 

 

No trabalho proposto os animais foram divididos em 5 grupos, sendo 1 grupo 

identificado como controle negativo e 4 grupos experimentais, que seriam tratados com 

as substâncias a serem avaliadas. Cada grupo era composto por 5 machos e 5 fêmeas 

(n = 10). Os grupos experimentais foram divididos da seguinte forma: dois grupos 

receberam a dose única de 1,0 e 2,0 g do EEBC-Pc, dois grupos receberam a 

administração da dose de 1,0 e 2,0 g da SA-Pc, enquanto, os animais do grupo controle 

sadio receberam apenas solução salina 0,9%.  

A triagem comportamental foi avaliada de acordo com a metodologia referida por 

Almeida (2006) (ANEXO A), onde todos os animais foram observados no período de 

½ h, 1, 2, 3 e 4 h, após a administração de solução salina 0,9% e das diferentes doses 

do EEBC-Pc e da SA-Pc. 

Diversos comportamentos foram avaliados como, hiperatividade, irritabilidade, 

agressividade, ataxia, piloereção, entre outros, e classificados de acordo com Almeida 

(2006).  

Após a triagem, os animais foram observados durante 14 dias, com a finalidade 

de avaliar sinais de toxicidade e presença de morte, assim como, foram também 

avaliados diariamente, o consumo de peso corporal, ração e água em todos os grupos. 

 

4.11.3 Análise macroscópica e peso relativo dos órgãos 

 
Ao final dos 14 dias do experimento, os animais destinados ao ensaio de 

toxicidade foram anestesiados, mediante dose de anestésicos cetamina (100 mg/Kg) e 

xilazina (10 mg/Kg), administrados via intraperitoneal (i.p.), sendo, posteriormente, 

eutanasiados. Após a eutanásia, foram extraídos o pulmão, coração, fígado, baço, 

pâncreas, estômago e rins, esquerdo e direito, de cada animal, para posterior análise. 

Os órgãos foram lavados imediatamente em solução salina, seguindo-se de verificação 

da análise macroscópica de cada órgão e índice do peso relativo dos órgãos. Para 

tanto, utilizou-se a seguinte fórmula: 
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4.12 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE HIPOLIPIDÊMICA EM CAMUNDONGOS 

 
Após análise para comprovação da segurança das substâncias a serem testadas, 

foi realizado um ensaio biológico, com a finalidade de avaliar o potencial hipolipidêmico 

do extrato etanólico bruto (EEBC-Pc) e da suspensão aquosa da farinha (SA-Pc), 

obtidos da casca de P. cincinnata. 

 

4.12.1 Animais utilizados para análise hipolipidêmica 

 

Foram utilizados para avaliação do perfil lipídico, camundongos da linhagem 

Swiss (Mus musculus), do sexo masculino, pesando entre 27 e 55 g, com idade entre 

seis a oito semanas, sendo todos os animais procedentes do Biotério Central da 

UNIVASF. Antes do início do experimento, os animais foram submetidos a um período 

de adaptação por uma semana, consumindo dieta basal e sendo manipulados apenas 

para limpeza das caixas. Os animais foram separados em grupos, randomicamente, e 

mantidos em gaiolas de polipropileno, revestidas com serragem, com ventilação e 

temperatura (22  1 C) controladas e constantes, com todos os procedimentos 

submetidos diariamente a um ciclo claro-escuro de 12 h, com a fase de luz iniciando às 

7:00 h e terminando às 19:00 h.  

Assim como no teste de toxicidade, os animais foram alimentados com ração tipo 

“pellets”, e livre acesso à água (ad libitum), estando estes disponíveis em frascos de 

polipropileno com bicos apropriados. Todo o consumo de ração e água, assim como o 

peso dos animais, foram avaliados diariamente, até o final do experimento (Figura 19, 

pág. 72). Os experimentos foram realizados no período matutino, entre 7:00 h às 9:00 

h.  

Todo o procedimento foi submetido à análise pelo Comitê de Ética e Deontologia 

em Estudos e Pesquisas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEDEP-

UNIVASF), estando de acordo, conforme Protocolo nº 0002/190216 (Anexo B), onde 

foram respeitados todos os critérios éticos de experimentação animal que estabelece 

as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo uso de animais. 
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Figura 19 - Delineamento experimental em camundongos. 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.12.2 Delineamento experimental 

 
A avaliação do potencial hipolipidêmico em camundongos foi realizada de acordo 

com a metodologia referida por Figueiredo (2012), assim como, utilizou-se também o 

modelo experimental desenvolvido por Mathur et al. (1964), com ligeiras modificações 

(Figura 20, pág. 73).  

Nessa avaliação, os animais foram divididos, randomicamente, em 7 grupos, com 

uma população de 10 animais por grupo (n = 10). Para avaliar a atividade hipolipidêmica 

fez-se um tratamento inicial, durante 15 dias, diariamente, via oral, por gavagem, em 

todos os grupos, da seguinte forma: Grupos I (controle sadio) e II (controle negativo) 

foram tratados com solução salina 0,9%; Grupo III (droga de referência), os animais 

foram tratados com 100 mg/Kg de fenofibrato; Grupos IV e V, os animais foram tratados 

com o extrato etanólico bruto da casca da P. cincinnata (EEBC-Pc), nas doses de 100 

e 200 mg/Kg, respectivamente; e nos grupos VI e VII, os animais foram tratados com a 

suspensão aquosa da farinha da casca da P. cincinnata (SA-Pc), também nas doses 

de 100 e 200 mg/Kg, respectivamente. 
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Após os 15 dias de tratamento com as respectivas substâncias, sendo 1 h após a 

última administração das mesmas, a hiperlipidemia aguda foi induzida em todos os 

grupos, exceto no Grupo I (controle sadio), mediante a administração única de 

400 mg/Kg de Triton WR-1339, dissolvido em solução salina 0,9% e injetado por via 

intraperitoneal. Um último tratamento foi realizado, em todos os grupos, 26 h após a 

indução hiperlipidêmica, sendo que, nas 24 h e 48 h após indução, realizou-se as 

coletas sanguíneas para análise de indução e avaliação hipolipidêmica.  

As substâncias para avaliação foram administradas aos camundongos após 

pesagem dos animais, e pesagem e homogeneização e/ou dispersão das substâncias, 

sendo ofertadas de acordo com as concentrações e volume a serem administrados no 

animal. 

 

Figura 20 - Fluxograma de indução de dislipidemia por Triton WR-1339 e atividade 
hipolipidêmica de P. cincinnata. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.12.3 Análise dos parâmetros bioquímicos dos animais 

 
As coletas sanguíneas para análise dos parâmetros bioquímicos nos 

camundongos foram realizadas 24 e 48 h, após a indução hiperlipidêmica. Para isso, 

os animais foram anestesiados, via intraperitoneal (i.p.), mediante dose de anestésicos 

Grupo I - Tratamento com solução salina 0,9% 

Grupo II - Tratamento com solução salina 0,9% 

Grupo III - Tratamento com 100 mg/Kg fenofibrato 

Grupo IV - Tratamento com EEBC-Pc 100 mg/Kg 

Grupo V - Tratamento com EEBC-Pc 200 mg/Kg 

Grupo VI - Tratamento com SA-Pc 100 mg/Kg 

Grupo VII - Tratamento com SA-Pc 200 mg/Kg 

Realizou-se tratamento diário, 
via oral, por gavagem, 

durante 15 dias. 
 

1 h após o último tratamento, 
administrou-se Triton WR- 

1339, em dose única de 400 
mg/Kg, via intraperitoneal, 

exceto no Grupo I.  
 

24 h após a indução 
hiperlipidêmica realizou-se a 

primeira coleta sanguínea 
para determinação dos 

parâmetros bioquímicos. 
 

26 h após a indução, 
realizou-se o último 
tratamento em todos 

os grupos. 
 

48 h após a indução 
hiperlipidêmica realizou-se a 
segunda coleta sanguínea 

para determinação dos 
parâmetros bioquímicos. 
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Cetamina (100 mg/Kg) e Xilazina (10 mg/Kg), sendo submetidos a coleta sanguínea 

mediante ruptura do plexo braquial. O sangue coletado foi acondicionado em tubos sem 

anticoagulante, sendo posteriormente centrifugado, e as amostras de sangue foram 

submetidas à centrifugação a 3000 rotações por minuto (rpm), durante 5 min, para 

obtenção do soro e, em seguida, armazenadas sob congelamento, para posteriores 

análises bioquímicas. Nas amostras de soro os testes realizados foram: triglicerídeos 

(TG), colesterol total (CT), e colesterol da Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL-c), 

Lipoproteína de alta densidade (HDL-c), e Lipoproteína de densidade muito baixa 

(VLDL-c). 

 

4.12.3.1 Colesterol total (CT) 

 
A determinação do colesterol total foi realizada manualmente e 

espectrofotometricamente, seguindo as instruções do fornecedor Labtest Diagnóstica 

SA® e metodologia de Allain et al. (1974). Abaixo são descritos os cálculos para 

mensuração do CT, em mg/dL: 

 

CT = 200 (absorbância da amostra / Absorbância do padrão) 
 

Fator de calibração = 200 / Absorbância do padrão 
 

CT = Absorbância do teste X Fator de calibração 
 

4.12.3.2 Triglicérides (TG) 

 
A análise dos Triglicerídeos foi determinada espectrofotometricamente, seguindo 

as instruções do fornecedor Labtest Diagnóstica SA® e metodologia de Fossati; 

Prencipe (1982), com sua quantificação realizada através de um método enzimático e 

colorimétrico, cuja absorbância é quantificada em 540 nm por espectrofotometria, com 

valores diretamente proporcionais à concentração de triglicerídeos. Abaixo são 

descritos os cálculos para mensuração dos TG, em mg/dL: 

 

TG = 200 (absorbância da amostra / Absorbância do padrão) 
 

Fator de calibração = 200 / Absorbância do padrão 
 

TG = Absorbância do teste X Fator de calibração 
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4.12.3.3 Lipoproteína de Alta Densidade (HDL) 

 
A análise do colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL) foi obtida 

manualmente e mensurada espectrofotometricamente, seguindo as instruções do 

fornecedor Labtest Diagnóstica SA® e metodologia de Warnick; Wood (1995). A 

mensuração é realizada através da precipitação das lipoproteínas de baixa e muito 

baixa densidade (LDL e VLDL) e, após centrifugação, o colesterol ligado às HDLs é 

determinado no sobrenadante.  

A mensuração de HDL-c, em mg/dL, foi realizada através da seguinte fórmula 

abaixo: 

 

HDL-c = 40 X (Absorbância da amostra / Absorbância do padrão) 
 

4.12.3.4. Lipoproteína de Densidade Muito Baixa (VLDL) 

 
A estimativa dos níveis de colesterol no plasma, atribuível a VLDL, foi baseada na 

metodologia de Friedwald et al. (1972). O cálculo se baseia no princípio em que a 

maioria dos TG plasmáticos são transportados pela VLDL e que corresponde a 1/5 de 

seu valor, o que pode agregar erro a todas as estimativas do LDL, portanto, não sendo 

indicado em níveis de triglicerídeos maiores que 400 mg/dL. 

A mensuração de VLDL-c, em mg/dL, foi realizada através da fórmula descrita 

abaixo:  

VLDL-c = Triglicerídeos / 5 

 

4.12.3.5. Lipoproteína de Baixa Densidade (LDL) 

 
A estimativa dos níveis de colesterol no plasma, atribuível a LDL, também foi 

baseada na metodologia de Friedwald et al. (1972), para níveis de triglicérides menores 

ou iguais a 400 mg/dL. 

A mensuração de LDL-c, em mg/dL, foi realizada através da fórmula descrita 

abaixo:  

 

LDL-c = CT – HDL-c – (VLDL-c) 
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4.12.4 Análise histopatológica 

 
Após excisão, os fígados foram lavados em solução fisiológica e mantidos em 

solução de formol tamponado 10% (0,1 M, pH 7,2) por 12 h. Após a fixação, as amostras 

foram desidratadas gradativamente em concentrações crescentes de álcool etílico (70 

a 100%), diafanizadas em xilol, embebidas e incluídas em parafina, para a obtenção 

dos blocos histológicos (TOLOSA et al., 2010). As secções tissulares de 5 μm de 

espessura sobrepostas a lâminas de vidros foram estiradas em banho histológico a 

37 ºC e coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina (H.E). Após coloração, as 

lâminas foram submetidas à montagem com lamínulas de vidro e Entellan®, sendo 

analisadas em microscópio óptico, com o intuito de caracterizar possíveis agressões ao 

tecido hepático. 

 
4.13 ANÁLISES DOS DADOS 

  
A análise dos dados foi realizada com emprego da estatística descritiva, o que 

possibilitou descrever e sintetizar todas as informações coletadas. Para tratamento dos 

resultados de atividade antioxidante (DPPPH e ABTS), o software foi utilizado para 

obtenção da CI50 por meio da regressão linear. Para os testes in vivo, os cálculos foram 

realizados através de uma análise de variância (ANOVA), seguido pelo teste “t” de 

Student não pareado, conforme exigido pelo protocolo experimental, através dos 

programas GraphPad Prism versão 6.01 e Microsoft Office Excel 2016. Os dados foram 

considerados significativos com valor de p < 0,05. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5. RESULTADOS E 

DISCUSSÃO 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

78 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Esta pesquisa foi realizada com a finalidade de subsidiar informações acerca de 

P. cincinnata Mast., em relação aos seus constituintes químicos, toxicidade, 

composição nutricional e possível ação farmacológica do extrato etanólico bruto e 

farinha, obtidos de sua casca, especificamente relacionados ao potencial 

hipolipidêmico dessas substâncias, já que não foram encontrados estudos científicos 

quanto ao potencial desta espécie na hiperlipidemia. Assim como, propor melhorias 

para o destino das cascas, de forma a não ser considerada mais um resíduo industrial, 

podendo ser utilizada na elaboração de novos produtos que trazem benefícios à saúde. 

 
5.1 PERFIL FITOQUÍMICO 

 

A investigação preliminar de constituintes químicos possibilita o conhecimento 

prévio dos extratos e indica a natureza das substâncias presentes na amostra, 

permitindo direcionar os trabalhos fitoquímicos que deverão ser realizados nos extratos 

previamente avaliados (MACIEL; PINTO, 2002).  

O perfil fitoquímico preliminar dos extratos de P. cincinnata (EEB-Pc), mediante 

metodologia preconizada por Wagner; Bladt (1996), revelou ausência de taninos 

condensados em suas amostras. As classes de derivados antracênicos e mono, sesqui 

e diterpenos apresentaram-se moderadamente nos extratos, exceto no extrato da folha, 

que se apresentou de forma intensa. Enquanto os compostos fenólicos se mostraram 

presentes intensamente, exceto nos extratos da semente e casca, apresentando-se 

moderadamente. Ressalta-se que os extratos também apresentaram reação positiva 

para os alcaloides, saponinas, cumarinas, lignanas, antraquinonas, antocianinas, 

xantinas, naftoquinonas, taninos hidrolisáveis, triterpenos e esteroides, destacando os 

extratos da flor, da folha e do talo como os que mais apresentaram as classes 

metabólicas identificadas (Tabela 4, pág. 79). Os resultados foram interpretados de 

modo qualitativo, segundo a intensidade da pigmentação da amostra presente na 

CCDP. 

Embora seja apenas uma análise simples e qualitativa, a triagem preliminar 

fornece indicativos de grupos de metabólitos relevantes no extrato vegetal. Os 

resultados encontrados foram considerados de acordo com a escolha do solvente 

utilizado na preparação e extração dos metabólitos secundários, caráter da amostra a 
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ser analisada, além de diversas condições ambientais do local e momento da coleta, 

que coordenam ou alteram a taxa de produção de metabólitos secundários, podendo 

afetar significativamente a qualidade e valor terapêutico de preparações à base de 

plantas. 

 

Tabela 4. Estudo descritivo das classes de metabólitos secundários investigadas em 
extratos da espécie Passiflora cincinnata. 

Partes da planta Casca Flor Folha Semente Talo 
 Metabólitos Secundários 

Taninos condensados 
 

- - - - - 

Saponinas 
 

- - - ++ - 

Cumarinas 
 

- - - +++ - 

Lignanas 
 

- - - ++ - 

Antraquinonas 
 

- - - + - 

Alcaloides 
 

- - - + - 

Antocianinas 
 

+ + + - + 

Xantinas 
 

+ ++ + - + 

Naftoquinonas 
 

+ + ++ ++ + 

Taninos hidrolisáveis 
 

- - + ++ - 

Triterpenos e esteroides 
 

- - + - - 

Derivados antracênicos 
 

+ ++ +++ +++ ++ 
 

Mono, sesqui e diterpenos 
 

+ ++ +++ + + 

Compostos fenólicos 
 

++ +++ +++ ++ +++ 

Fonte: Autoria própria. 
 
Os critérios foram determinados com base na amplitude da pigmentação das substâncias nas placas, 
relacionados aos eluentes e reveladores específicos, em que (+) equivale à presença do constituinte 
em menor concentração, (++) em concentração moderada, (+++) em maior concentração e (-) ausência 
do constituinte químico.  

 
5.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS E FLAVONOIDES TOTAIS DO 
EEB-PC 
 

Os compostos fenólicos de plantas enquadram-se em diversas categorias como, 

fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de ácidos benzoico e cinâmico), cumarinas, 
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flavonoides, estilbenos, taninos condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas. 

Dentre as diversas classes de substâncias antioxidantes de ocorrência natural, os 

compostos fenólicos têm recebido muita atenção nos últimos anos, sobretudo por 

inibirem a peroxidação lipídica e a lipooxigenase in vitro (Souza et al., 2007). 

Os flavonoides e outros derivados fenólicos, além de possuírem algumas 

propriedades farmacológicas como, atividade antiviral, anti-inflamatória, atividade sobre 

a permeabilidade capilar, atividade antitumoral, atividade hormonal, são antioxidantes, 

conhecidos por atuarem na captura e neutralização de espécies oxidantes como, ânion 

superóxido (O2-), radical hidroxila ou radical peróxido, atuando por sinergismo com 

outros antioxidantes, como vitaminas C e E. Alguns flavonoides são capazes de se ligar 

a íons metálicos, impedindo-os de atuarem como catalisadores na produção de radicais 

livres (ZUANAZZI; MONTANHA, 2004), assim como, são atribuídos aos flavonoides e 

outras substâncias fenólicas, a redução da oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade, e consequentemente, o risco de doenças aterogênicas (NÚÑEZ-SELLÉS, 

2005). 

 

5.2.1 Quantificação do teor de fenóis totais 

 
A mensuração de compostos fenólicos trata-se de um método colorimétrico, 

monitorado por espectrofotometria. Este método quantifica a concentração de grupos 

hidroxila (OH) fenólicos no extrato da planta (BLAINSKI et al., 2013), sendo o reagente 

de Folin-Ciocalteau um dos mais utilizados para a quantificação espectrofotométrica de 

compostos fenólicos. O reagente consiste na mistura dos ácidos fosfomolíbdico e 

fosfotunguístico, no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-se no estado de 

oxidação 6+ (cor amarela), porém, na presença de certos agentes redutores, como os 

compostos fenólicos, formam-se os chamados molibdênio azul e tungstênio azul, nos 

quais a média do estado de oxidação dos metais está entre 5+ e 6+, e cuja coloração 

permite a determinação da concentração das substâncias redutoras, que não 

necessariamente precisam ter natureza fenólica (SOUZA et al., 2007).   

O ácido gálico é um composto fenólico que sofre desprotonação em meio básico, 

gerando os ânions fenolatos. Deste modo, ocorre uma reação de oxirredução entre o 

ânion fenolato e o reagente de Folin, na qual o molibdênio, componente do reagente, 

sofre redução e o meio reacional muda de coloração amarela para azul (ARAÚJO, 

2013). 
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Com base nas informações apresentadas, os teores de fenóis totais de diferentes 

partes de P. cincinnata foram determinados por métodos colorimétricos de absorção 

espectrofotométrica, utilizando reagentes específicos, sendo os valores expressos em 

miligramas de equivalente de ácido gálico por grama da amostra (mg EqAG/g). Após a 

análise dos dados, verificou-se que o teor de fenóis totais se apresentou em maior 

quantidade nos EEBs-Pc do talo (45,53 ± 14,14) e folha (36,90 ± 19,98), enquanto o 

extrato EEB-Pc da casca (19,53 ± 1,41) foi o que apresentou o menor teor de fenóis 

totais (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Determinação de fenóis totais (FenT) dos extratos de P. cincinnata. 

 
 
 
 

FenT 
(mg EqAG/g) 

 

AMOSTRAS (Pc-EEB) 

Casca Flor Folha Semente Talo 

 
19,53 ± 1,41 

 
22,28 ± 0,71  

 

 
36,90 ±19,98  

 

 
 25,28 ± 0,35  

 

 
45,53 ±14,14 

Fonte: Autoria própria. 
 
Os valores de FenT (mg EqAG/g) foram obtidos por interpolação, a partir da análise de regressão linear 
com 95% de nível de confiança. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3).   

 
 

5.2.2 Quantificação do teor de flavonoides totais 
 

No que concerne ao ensaio para quantificação do teor de flavonoides totais, este 

também está baseado em um método colorimétrico, avaliado por espectrofotometria, 

assim como é realizado na metodologia para mensuração do teor de fenóis. No entanto, 

diferentemente deste procedimento, para a determinação de flavonoides, neste ensaio, 

a presença de flavonoides na amostra analisada é verificada quando ocorre a 

complexação desses componentes com Al3+, fornecendo um complexo de coloração 

vermelha (ARAÚJO, 2013).    

Com base nas informações apresentadas, os teores de flavonoides totais de 

diferentes partes de P. cincinnata foram determinados por métodos colorimétricos de 

absorção espectrofotométrica, utilizando reagentes específicos, sendo os valores 

expressos em miligramas de equivalentes de quercetina por grama da amostra (mg 

EqQ/g). A partir desses ensaios, verificou-se que os EEB-Pc da folha (1,42 ± 1,03) e 

talo (1,37 ± 0,21) apresentaram maior teor de flavonoides totais, corroborando o 

resultado apresentado na determinação de quantificação de fenóis totais. No entanto, 
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neste ensaio, o EEB-Pc da semente foi o que apresentou o menor teor de flavonoides 

totais, com uma média de 0,49 ± 0,07 (Tabela 6). 

 

Tabela 6: Determinação de flavonoides totais (FlaT) dos extratos de P. cincinnata. 

 
 
 
 

FlaT 
(mg EqQ/g) 

 

AMOSTRAS (Pc-EEB) 

Casca Flor Folha Semente Talo 

 
0,86 ± 0,46 

 
1,01 ± 0,09  

 

 
1,42 ± 1,03  

 

 
 0,49 ± 0,07  

 

 
1,37 ± 0,21 

Fonte: Autoria própria. 
 
Os valores de FlaT (mg EqQ/g) foram obtidos por interpolação, a partir da análise de regressão linear 
com 95% de nível de confiança. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3).   
 
 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS POR LC-MS/MS 
 

A ionização por “electrospray” envolve a formação de um “spray” eletrostático, a 

partir do qual são geradas pequenas gotas carregadas e destas são liberados os íons. 

Neste processo, a amostra é dissolvida em um solvente, usualmente não polar, e 

pressurizada em um tubo capilar feito de aço inox, ao qual é aplicada uma voltagem, 

tipicamente entre 3000 e 5000 V, onde o líquido emerge do capilar à pressão 

atmosférica, na forma de um aerossol. A principal vantagem sobre as outras técnicas é 

que a dessolvatação ocorre gradualmente em temperaturas relativamente baixas (de 

temperatura ambiente até 80 ºC), de forma a não gerar fragmentos nem moléculas 

ionizadas. Após a ionização, o efluente da coluna cromatográfica, é direcionado para o 

analisador de massas, onde são separados de acordo com a razão massa/carga (m/z) 

(MORAES; LAGO, 2003; LANÇAS, 2009). 

Após análise de compostos químicos, a partir da técnica por LC-MS/MS, foi 

possível identificar nos EEBs-Pc, flavonoides como, vitexina (1), isovitexina (2), 

isoorientina (3), orientina (4), isoorientina-4’-O-glicosídeo (5) e ácido cafeico-O-

hexosídeo (6) (Figura 21, pág. 83), sendo este último, encontrado apenas nos extratos 

da folha e talo. Os flavonoides supracitados apresentaram massa-carga (m/z) de 431, 

431, 447, 447, 609 e 341, e tempo de retenção de 10.1, 10.2, 8.9, 8.8, 8.4 e 2.6 min, 

respectivamente, no modo de ionização negativa [M – H], conforme discriminados na 

figura 22, págs. 84 a 89). Somente foi possível realizar esta técnica para os extratos da 

casca, flor, folha e talo. 
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Figura 21 - Estrutura química de flavonoides identificados nos extratos de P. cincinnata, 
por LC-MS/MS. 
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Figura 22 - Espectros de massa na identificação de metabólitos secundários por LC-
MS/MS. 
 
 

a) Ácido cafeico-O-hexosídeo – Fórmula molecular: C15H8O9 / Massa: 342 Da. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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b) Isoorientina-4’-O-Glicosídeo - Fórmula molecular: C27H30O16 / Massa: 610 Da. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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c) Isoorientina - Fórmula molecular: C21H20O11 / Massa: 448,377 Da. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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d) Orientina - Fórmula molecular: C21H20O11 / Massa: 448,377 Da. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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e) Vitexina - Fórmula molecular: C21H20O10 / Massa: 432,378 Da. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 
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f) Isovitexina – Fórmula molecular: C21H20O10 / Massa: 432,378 Da. 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

90 

5.4 ANÁLISE DAS ATIVIDADES ANTIOXIDANTES IN VITRO PELOS MÉTODOS DA 
INIBIÇÃO DA AUTO-OXIDAÇÃO DO B-CAROTENO, DPPH E ABTS 
 

A geração de radicais livres constitui um processo contínuo e fisiológico, 

cumprindo funções biológicas relevantes. Durante os processos metabólicos, esses 

radicais atuam como mediadores para a transferência de elétrons nas várias reações 

bioquímicas (BARBOSA, 2010). Nos últimos anos, uma quantidade substancial de 

evidências tem indicado o papel chave dos radicais livres e outros oxidantes como 

grandes responsáveis pelo envelhecimento e pelas doenças degenerativas, como 

câncer, doenças cardiovasculares, catarata, declínio do sistema imune e disfunções 

cerebrais. Espécies reativas de oxigênio (EROs), tais como, radical hidroxila (•OH), 

ânion radical superóxido (O2
•–) e hidroperoxila (ROO•), causam danos ao DNA ou 

podem oxidar lipídeos e proteínas (SOUZA et al., 2007).  

Para combater os radicais livres, os organismos vivos produzem substâncias que 

são capazes de regenerar ou prevenir os danos oxidativos, exercendo seu papel como 

antioxidante (ALVES et al., 2010), que, mesmo presentes em concentrações baixas, 

comparadas ao substrato oxidável, retardam significativamente ou inibem a oxidação 

do substrato. Os radicais formados a partir de antioxidantes não são reativos para 

propagar a reação em cadeia, sendo neutralizados por reação com outro radical, 

formando produtos estáveis, ou podem ser reciclados por outro antioxidante (SOUZA 

et al., 2007). 

Os métodos usados para determinação da capacidade antioxidante in vitro são 

ensaios que envolvem diferentes mecanismos do sistema de defesa antioxidante do 

nosso organismo, podendo ser divididos em métodos baseados na remoção de radicais 

livres do meio e métodos que empregam lipídeos como substrato (GIADA, 2014). 

Devido as diferentes formas de ação nos organismos vivos e distintos tipos de radicais 

livres, torna-se necessário a mensuração da capacidade antioxidante por diversos 

procedimentos, pois dificilmente existirá um método simples e universal pelo qual a 

atividade antioxidante possa ser medida qualitativa e quantitativamente.  

Diante disso, a atividade antioxidante, in vitro, dos extratos de diferentes partes 

de P. cincinnata foi mensurada através da inibição da auto-oxidação do sistema β-

caroteno/ácido linoleico, método de sequestro do radical DPPH e ensaio de 

descoloração do radical ABTS•+, determinados através de espectrofotometria, e sendo 

expressos como percentual de atividade antioxidante (% AA) e CI50 (µg/mL-1). 
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O método da avaliação da atividade antioxidante, através da inibição da auto-

oxidação do -caroteno, permite avaliar a capacidade de uma determinada substância 

prevenir a oxidação do -caroteno, protegendo-o dos radicais livres gerados durante a 

peroxidação do ácido linoleico (ALVES et al., 2010). Este método é baseado na perda 

da cor amarela do β-caroteno, devido a sua reação com os radicais formados pela 

oxidação do ácido linoleico numa emulsão. A taxa de branqueamento do β-caroteno 

pode ser retardada na presença de antioxidantes (WANNES et al., 2010). 

Após análise, os resultados obtidos através do ensaio da inibição da auto-

oxidação do β-caroteno, demonstraram que, o EEB-Pc da folha (63,77 ± 0,03%) 

apresentou maior efetividade quanto ao potencial antioxidante, quando comparado aos 

padrões sintéticos BHA e BHT, que apresentaram 58,51 ± 1,38 e 78,50 ± 2,32%, 

respectivamente, enquanto o EEB-Pc da semente apresentou um percentual muito 

inferior aos padrões sintéticos (12,56 ± 0,01%). Já os EEBs-Pc da casca, flor e talo não 

apresentaram resultados significativos neste método. Esta análise demonstra que, 

quanto maior for o percentual de AA da amostra, maior será a atividade antioxidante 

desempenhada para a proteção do β-caroteno. 

No que concerne ao método do DPPH, este está baseado na capacidade do 

DPPH em reagir com doadores de hidrogênio. Na presença de substâncias 

antioxidantes o radical recebe H+, sendo então reduzido. O ensaio é iniciado pela 

adição do DPPH e a amostra em solução, em que, a capacidade da amostra em reduzir 

o DPPH, ou seja, evitar sua oxidação, é mostrada pela porcentagem de DPPH restante 

no sistema. Dessa forma, a porcentagem de DPPH restante é proporcional à 

concentração de antioxidante (TOMEI; SALVADOR, 2007). 

 Quando uma determinada substância que age como doador de átomos de 

hidrogênio é adicionada a uma solução de DPPH, a hidrazina é obtida com mudança 

simultânea na coloração de violeta a amarelo pálido (DAVID et al., 2010). Neste ensaio, 

a concentração inibitória média (CI50) é referente à concentração necessária para se 

obter 50% do valor máximo da atividade antioxidante resultante da amostra, 

demonstrando que quanto menor o valor de CI50 apresentado pela amostra, melhor será 

sua atividade antioxidante.  

O resultado da atividade antioxidante das diferentes amostras de P. cincinnata 

obtidos no teste de DPPH, demonstrou que, o menor valor de CI50 exibido nos extratos 

foi o EEB-Pc da casca (18,95 ± 1,5 µg.ml-1). Ressalta-se, contudo, que, mesmo 
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apresentando valores de CI50 maiores, os melhores percentuais de atividade 

antioxidante foram encontrados nos extratos do talo, com 99,40%, e folha, 

apresentando 94,45%, enquanto o extrato da casca apresentou um percentual de 

atividade antioxidante de apenas 43,3%. 

 Esses resultados corroboram os resultados demonstrados nos ensaios do teor de 

fenóis e flavonoides totais, em que o extrato etanólico bruto do talo foi o que obteve os 

melhores resultados nas duas análises. Contudo, os resultados obtidos no teste da 

inibição da auto-oxidação do β-caroteno indicaram que o extrato do talo não foi tão 

efetivo no ensaio, o qual não apresentou resultado significativo e não obteve os 

mesmos resultados em outras análises.  

 O método do sequestro do radical ABTS•+ é gerado por meio de uma reação 

química, eletroquímica ou enzimática, podendo-se, através do método, medir a 

atividade antioxidante de compostos, tanto de natureza hidrofílica quanto lipofílica. Por 

meio da adição de persulfato de potássio, ocorre a formação do radical ABTS•+, que 

apresenta coloração esverdeada. No entanto, à medida em que o antioxidante é 

misturado a esse radical, ocorre a redução do ABTS•+ a ABTS, provocando perda da 

coloração do meio reacional (TIVERON, 2010). 

Após análise, os resultados obtidos através do ensaio do sequestro do radical 

ABTS•+, mostraram um menor valor de CI50 nos extratos do talo (1,09 ± 0,80) e folha 

(1,54 ± 0,09). No entanto, todos os extratos analisados apresentaram, neste teste, um 

percentual de atividade antioxidante de, no máximo, 11,7 % do sequestro do radical da 

amostra, observando um menor percentual no extrato da semente (2,4%). Os 

resultados encontrados não corroboraram o fato do método ser generalista, avaliando 

tanto compostos hidrofílicos como lipofílicos, de forma a potencializar o efeito 

antioxidante da amostra. 

Os ensaios utilizados para análise dos diferentes extratos de P. cincinnata e sua 

atividade antioxidante estão representados na tabela 7, pág. 93. 
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Tabela 7 - Determinação de atividade antioxidante de extratos de P. cincinnata. 

Testes de Atividade Antioxidante 

Amostras 

 

 -caroteno  

(% AA) 

DPPH  ABTS 

(CI50, µg.ml-1) % AA (CI50, µg.ml-1) % AA 

Casca n.d 18,95 ± 1,51 43,30 1,76 ± 0,90 6,0 

Flor n.d 85,27 ± 0,65 74,45 1,66 ± 0,08 9,2 

Folha 63,77 ± 0,03 65,28 ± 2,21 94,45 1,54 ± 0,09 10,8 

Semente 12,56 ± 0,01 55,03 ± 10,06 37,58 1,68 ± 0,06 2,4 

Talo n.d 25,65 ± 0,52 99,40 1,09 ± 0,80 11,7 

Padrões 

BHA 58,51 ± 1,38 2,09 ± 0,20 - - 

BHT 78,50 ± 2,32 10,75 ± 0,17 - - 

Trolox - - 1,64 ± 0,06 51,8 

Fonte: Autoria própria 
 

Os valores de CI50 foram obtidos por interpolação, a partir da análise de regressão linear com 95% de 

nível de confiança. CI50 é definido como a concentração suficiente para obter-se 50% de uma estimativa 

de efeito máximo em 100%. Os valores são apresentados como média ± desvio padrão (n = 3).  AA = 
atividade antioxidante; n.d = não determinado. 
 
 

A análise do potencial antioxidante de substâncias é empregada frequentemente 

como instrumento de escolha de base para a obtenção de compostos biologicamente 

ativos. No entanto, mesmo não apresentando os melhores resultados in vitro, 

comparado aos diversos extratos de P. cincinnata pesquisados, em relação às análises 

de quantificação de fenóis, flavonoides e atividade antioxidante, o extrato etanólico 

bruto da casca (EEBC-Pc) foi utilizado para análise posterior da atividade 

hipolipidêmica em camundongos, com a finalidade de avaliar seu potencial in vivo, e 

comparar seus resultados com a administração da suspensão aquosa da farinha, 

obtidas da mesma parte da planta, considerando que também foram identificados 

flavonoides em sua composição, além de maior uso desta parte da planta na cultura 

popular.  

 

5.5 ANÁLISE BROMATOLÓGICA 

 

A composição orgânica e inorgânica identificada na farinha da casca de P. 

cincinnata está representada na Tabela 8, pág. 94. Os resultados demonstraram um 

maior teor de minerais como, cálcio, cobre, potássio, magnésio, enquanto os teores de 
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fibra em detergente ácido (FDA), fibra em detergente neutro (FDN) e pectina, 

apresentaram valores menores, quando comparado a um estudo com a mesma espécie 

(PITA, 2012), com redução de 11,9, 39,6 e 53,6%, respectivamente. Embora, 

comparando com estudos de outras espécies de Passiflora, como P. edulis f. flavicarpa 

e P. edulis, os teores de P. cincinnata deste estudo apresentaram-se maiores (GONDIM 

et al, 2005; ROMERO-RODRIGUEZ et al., 1994; LIMA et al., 2012). 

Ressalta-se, porém, que o período de colheita, tempo de armazenamento, a 

concentração do ácido para extração, temperatura, razão solvente/soluto, interferem na 

extração de pectina (PINHEIRO, 2007), o que pode ser justificado na redução do teor 

de fibras desta espécie neste estudo, já que a coleta do fruto foi realizada com base no 

melhor uso do maracujá pela cooperativa onde se fez a coleta, de forma a utilizar as 

cascas, que são consideradas muitas vezes, resíduos da agroindústria. No entanto, 

este subproduto tem provado ser uma boa fonte de fibras, podendo ser utilizado como 

matéria-prima importante para extração de pectina e possíveis estudos farmacológicos 

como, síndrome metabólica, diabetes, dislipidemia, câncer, entre outras patologias.    

 

Tabela 8 - Composição orgânica e inorgânica da farinha da casca de P. cincinnata. 

Variáveis Teores 

Matéria seca definitiva (%) 14,2 

Matéria mineral (%) 8,5 

Magnésio (g/kg) 2,0 

Potássio (g/kg) 12,0 

Cálcio (g/kg) 17,2 

Fósforo (g/kg) 1,2 

Ferro (mg/kg) 5,5 

Zinco (mg/kg) 1,1 

Manganês (mg/kg) 7,4 

Cobre (mg/kg) 1,9 

Proteína bruta (%MS) 6,4 

Extrato etéreo (%MS) 2,8 

Fibra em detergente neutro (%MS)  31,2 

Fibra em detergente ácido (%MS)  28,7 

Hemicelulose (%MS) 2,5 

Fibra bruta (%MS) 20,0 

Pectina (%MS) 7,3 

Fonte: Autoria própria. 
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5.6 TOXICIDADE DE DOSE ÚNICA (AGUDA) 

 
As plantas produzem uma grande variedade de substâncias químicas que podem 

apresentar diversas atividades biológicas, constituindo ainda hoje um recurso 

terapêutico relevante para uma parcela significativa da população mundial que não tem 

acesso aos medicamentos industrializados (CAMPOS et al., 2016). No entanto, a 

Organização Mundial de Saúde considera fundamental a realização de investigações 

experimentais acerca das plantas empregadas para fins medicinais, e de seus 

princípios ativos, para garantir sua eficácia e segurança terapêutica (BATTISTI et al., 

2013).  

A toxicidade é definida como qualquer efeito químico ou uma droga nociva no 

organismo alvo (PATEL et al., 2011), sendo permitido a sua avaliação e determinação 

dos possíveis efeitos de substâncias em humanos e animais, através de testes 

toxicológicos como, toxicidade aguda, toxicidade sub-crônica, toxicidade crônica, 

mutagênese, carcinogênese, reprodução e teratogênese, toxicocinética, efeitos locais 

sobre a pele e olhos, sensibilização cutânea e ecotoxicidade (COSTA, 2013). Os testes 

que avaliam a toxicidade aguda são utilizados para classificar e apropriadamente rotular 

substâncias de acordo com o seu potencial de letalidade ou toxicidade, como 

estabelecido pela legislação (VALADARES, 2006). 

Apesar do uso difundido das plantas medicinais, poucos estudos científicos são 

realizados para determinar a eficácia e segurança desses remédios tradicionais 

(PATEL et al., 2011). Segundo Nascimento et al. (2013), a toxicidade dos produtos à 

base de plantas, mesmo sendo considerados seguros, não deve ser descartada, devido 

aos constituintes cianogênicos de diversas espécies, incluindo a Passiflora. Embora 

seja considerado um sistema próprio de defesa das plantas, pode causar na pessoa 

intoxicada, um processo de asfixia celular que, dependendo da quantidade de cianeto 

no sangue, pode levar à morte. Vários autores já identificaram a presença dessa 

substância em P. edulis (DEUS, 2011; SPENCER; SEIGLER, 1983; CHASSAGNE et 

al., 1996; MATSUURA, 2005). 

Diante disso, foi realizado o ensaio de toxicidade aguda, com a finalidade de 

avaliar a toxicidade pré-clínica da casca de P. cincinnata, através da administração 

única de 1,0 e 2,0 g/Kg do extrato etanólico bruto e farinha, obtidos da casca, em 

camundongos.  



 Leal, A.E.B.P. Perfil fitoquímico, análise toxicológica e hipolipidêmica de P. cincinnata Mast  
(Passifloraceae) em camundongos. 

 

 

96 

Os resultados da avaliação de toxicidade do EEBC-Pc e SA-Pc encontram 

sumarizados abaixo. 

 
5.6.1 Triagem comportamental 

 
Na avaliação da toxicidade de dose única (aguda) não foram visualizadas 

alterações comportamentais, assim como nenhum animal apresentou quaisquer sinais 

de toxicidade, mediante o protocolo utilizado para avaliação. Dessa forma, as doses 

testadas, 1,0 e 2,0 g/Kg, via oral, por gavagem, do extrato etanólico bruto (EEBC-Pc) e 

suspensão aquosa (SA-Pc) da farinha, obtidos da casca de P. cincinnata, não 

demonstraram toxicidade, evidenciando que a possível dose letal (DL50) do extrato 

etanólico bruto da casca e da sua farinha é superior a 2,0 g/Kg, oferecendo, assim, uma 

segurança para posterior estudo do perfil lipídico dos camundongos, nas doses de 100 

e 200 mg/Kg/dia, com as substâncias a serem testadas.  

Os resultados corroboram os estudos de Medeiros et al. (2009), que realizaram 

ensaio toxicológico clínico, utilizando 10 g da farinha da casca de Passiflora edulis f. 

flavicarpa, três vezes ao dia, durante 8 semanas, não evidenciando quaisquer sinais de 

toxicidade ou efeitos colaterais na dose ofertada durante o período experimental.  

Os resultados também corroboram os estudos de Patel et al. (2011), em relação 

à toxicidade aguda e subaguda de Passiflora nepalensis, outra espécie de Passiflora, 

em que avaliou que o seu extrato não é tóxico por via oral em ratos, pelo menos até a 

dose máxima de 1,0 g/Kg, de forma aguda. 

Considerando que o processo de trituração não seja capaz de atenuar os níveis 

de glicosídeos cianogênicos, não é possível afirmar que, em uma administração sub- 

crônica ou crônica, a farinha da casca não apresente efeitos tóxicos (COQUEIRO; 

PEREIRA, 2016). Dessa forma, estudos posteriores são necessários para avaliar o 

perfil tóxico do extrato e farinha, por um maior tempo de exposição das substâncias. 

 
5.6.2 Análise do peso dos animais 

 
Abaixo são demonstrados os resultados da evolução dos pesos dos animais, 

durante o teste de toxicidade, tratados com EEBC-Pc e SA-Pc, obtidos a partir da casca 

de P. cincinnata (SA-Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg.  
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5.6.2.1 Avaliação dos grupos tratados com EEBC-Pc 

 
Os camundongos utilizados na pesquisa não apresentaram diferenças 

significativas no peso corporal, durante os 14 dias de avaliação de toxicidade (Figura 

23), comparando o grupo controle, que recebeu apenas solução salina 0,9%, com os 

grupos onde foram administradas as doses de 1,0 e 2,0 g/Kg do extrato etanólico de P. 

cincinnata (EEBC-Pc).  

O grupo tratado com a dose de 1,0 g/Kg apresentou uma média ponderal no 

primeiro dia de tratamento de 37,60 ± 1,71 g, com alterações ponderais não 

significativas durante todo o experimento, obtendo média de 40,50 ± 1,85 g no 14º dia 

de avaliação.  

Já o grupo tratado com a dose de 2,0 g/Kg iniciou o tratamento com uma média 

de peso de 37,60 ± 1,74 g, exibindo no final do experimento uma média ponderal de 

39,40 ± 2,22 g. As alterações de peso durante todo o experimento não foram 

significativas. 

 
Figura 23 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e EEBC-Pc, nas doses de 1,0 
e 2,0 g/Kg no peso dos animais, durante 14 dias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O gráfico mostra o peso diário dos animais, antes e após os diferentes tratamentos. Os dados são 
expressos como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises foram realizadas por teste “t” 
de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.   

 

5.6.2.2 Avaliação dos grupos tratados com SA-Pc da farinha  

 
No início do experimento (dia 0), o grupo tratado com a dose de 1,0 g/Kg obteve 

uma média ponderal de 37,8 ± 2,82 g, alcançando no final do experimento uma média 
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de peso de 39,40 ± 2,66 g. Durante todo o experimento, as perdas ou ganhos no peso 

não foram significativos.  

Já o grupo tratado com a dose de 2,0 g/Kg, apresentou no início do teste uma 

média ponderal de 35,60 ± 2,34 g. Ao final do experimento, o grupo apresentou uma 

média de peso de 39,70 ± 2,82 g, não apresentando alterações ponderais significativas 

durante todo o ensaio (Figura 24). 

 

Figura 24 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e suspensão aquosa da 
farinha (SA-Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg, no peso dos animais, durante 14 dias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O gráfico mostra o peso diário dos animais antes e após diferentes tratamentos. Os dados são expressos 
como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises foram realizadas por teste “t” de Student, 
considerando diferença estatística quando p < 0,05.   

 

5.6.3 Consumo de água e ração durante a avaliação de toxicidade 

 
Abaixo são demonstrados os resultados do consumo de água e ração por grupo 

de animais, tratados com Extrato Etanólico Bruto (EEBC-Pc) e Suspensão Aquosa da 

farinha, obtidos da casca de P. cincinnata (SA-Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg.  

 

5.6.3.1 Grupo controle x tratamento com 1,0 e 2,0 g/Kg de EEBC-Pc 

 
Durante a análise do consumo de água pelos camundongos (Figura 25, pág. 99), 

não se observou diferença estatística nos grupos tratados com EEBC-Pc, nas doses de 

1,0 e 2,0 g/Kg, quando comparado ao grupo controle negativo.  

A média do consumo de água do grupo controle negativo foi de 48,64 ± 1,75 mL, 

enquanto o grupo tratado com a dose de 1,0 g/Kg de EEBC-Pc obteve a média do 
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consumo de 49,07 ± 2,27 mL. Já o grupo tratado com EEBC-Pc na dose de 2,0 g/Kg 

exibiu uma média de 52,50 ± 2,29 mL. As alterações no consumo de água nos grupos 

tratados, em relação ao grupo controle negativo, não foram significativas durante todo 

o ensaio.  

 

Figura 25 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e EEBC-Pc, nas doses de 1 
e 2 g/Kg no consumo de água, durante 14 dias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O gráfico mostra o consumo diário de água pelos animais, antes e após as diferentes doses do 
tratamento. Os dados são expressos como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises 
foram realizadas por teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.   
 
 

No que concerne ao consumo de ração durante a análise (Figura 26, pág. 100), 

também não houve alterações significativas no consumo pelos grupos analisados. O 

grupo tratado apenas com salina 0,9% (controle negativo) obteve uma média de 

consumo de 30,07 ± 0,76 g, enquanto o grupo tratado com 1,0 g/Kg do extrato 

apresentou uma média de ingestão de 31,00 ± 0,98 g. Já o grupo tratado com 2,0 g/Kg 

do extrato exibiu uma média de consumo de 32,21 ± 0,97 g. As alterações no consumo 

de água nos grupos tratados, em relação ao grupo controle negativo, não foram 

significativas durante todo o ensaio. 
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Figura 26 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e EEBC-Pc, nas doses de 1,0 
e 2,0 g/Kg no consumo de ração, durante 14 dias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O gráfico mostra o consumo diário de ração pelos animais, antes e após as diferentes doses do 
tratamento. Os dados são expressos como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises 
foram realizadas por teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05. 
 
  

 

5.6.3.2 Grupo controle x tratamento com 1,0 e 2,0 g/Kg da suspensão aquosa da farinha 
(SA-Pc) 

 
A análise do consumo de água pelos camundongos (Figura 27, pág. 101) mostrou 

uma redução estatisticamente significativa no grupo tratado com a dose de 2,0 g/Kg, 

que obteve uma média de 42,71 ± 2,22 mL, quando comparado ao grupo controle 

negativo, que exibiu uma média de consumo de 48,64 ± 1,75 mL (p = 0,046). Enquanto 

o consumo dos animais submetidos ao tratamento com a dose de 1,0 g/Kg não 

apresentou diferença significativa na ingestão de água com os outros grupos 

analisados, exibindo uma média de ingestão de 44,14 ± 2,45 mL.  
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Figura 27 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e suspensão da farinha (SA-
Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg, no consumo de água, durante 14 dias. 

 
O gráfico mostra o consumo diário de água pelos animais, antes e após as diferentes doses do 
tratamento. Os dados são expressos como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises 
foram realizadas por teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.   

 

 

No que concerne à análise no consumo de ração (Figura 28), verificou-se um 

aumento estatisticamente significativo no consumo do alimento (p = 0,0001), nos 

grupos tratados com as doses de 1,0 e 2,0 g/Kg, que obtiveram médias de consumo de 

36,14 ± 1,04 mL e 37,36 ± 0,76 mL, respectivamente, quando comparado ao grupo 

controle negativo (30,07 ± 0,76 g). Entre os grupos tratados com as crescentes doses 

da suspensão aquosa da farinha não houve diferença significativa no consumo da 

ração. 

 

Figura 28 - Efeito do tratamento com solução salina 0,9% e suspensão da farinha (SA-
Pc), nas doses de 1,0 e 2,0 g/Kg no consumo de ração, durante 14 dias. 

 
Fonte: Autoria própria. 

O gráfico mostra o consumo diário de ração pelos animais, antes e após as diferentes doses do 
tratamento. Os dados são expressos como média ± erro padrão da média, n = 10. Todas as análises 
foram realizadas por teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.   
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5.6.4 Análise macroscópica dos órgãos 

 
Após o final do experimento, os animais foram eutanasiados e os órgãos dos 

animais foram extirpados, pesados e analisados macroscopicamente.  

Na análise macroscópica foi possível observar que, um animal do grupo controle 

negativo e dois animais tratados com 1,0 g/Kg de EEBC-Pc, apresentaram fígados com 

regiões levemente amareladas, característico de esteatose hepática. Enquanto no 

grupo tratado com 2,0 g/Kg do extrato, em alguns animais, observou-se alterações 

como, baço aumentado e fígado escuro e pálido.  

Na análise macroscópica observada nos grupos onde foram administradas as 

doses de 1,0 e 2,0 g/Kg da suspensão aquosa da farinha, não foram observadas 

alterações na coloração, sinal de esteatose ou qualquer sinal de toxicidade da 

substância administrada.  

 

5.6.5 Análise do peso relativo dos órgãos 

 
Abaixo são demonstrados os resultados do peso relativo dos órgãos, após o final 

do experimento, nos animais tratados com solução salina 0,9%, extrato etanólico bruto 

da casca (EEBC-Pc) e suspensão aquosa da farinha de P. cincinnata (SA-Pc), nas 

doses de 1,0 e 2,0 g/Kg.  

 
5.6.5.1 Grupo controle x tratamento com 1,0 e 2,0 g/Kg de extrato etanólico bruto da 
casca (EEBC-Pc) 

 
Os resultados mostraram que houve um aumento significativo no peso relativo do 

pâncreas nos grupos tratados com as doses crescentes do extrato, 1,0 e 2,0 g/Kg, que 

obtiveram médias de peso de 0,435 ± 0,038 (p = 0,0296) e 0,787 ± 0,334 g 

(p = 0,00001), respectivamente, quando comparado ao grupo controle negativo, que 

exibiu uma média de 0,283 ± 0,051 g. Assim como, houve diferença significativa nos 

grupos tratados com as diferentes doses do extrato (p = 0,0001). 

Após análise do estômago, foi visualizado que o grupo tratado com 2,0 g/Kg do 

extrato apresentou diferença significativa no peso relativo, quando comparado a dose 

de 1,0 g/Kg, obtendo médias de 1,448 ± 0,094 e 1,145 ± 0,052 g, respectivamente 

(p = 0,0117). 
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Os outros órgãos analisados, pulmão, coração, fígado, rins e baço, não 

apresentaram diferenças significativas no peso relativo do órgão (Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Efeito da solução salina e 1,0 e 2,0 g/Kg do EEBC-Pc, no peso relativo dos 
órgãos de camundongos. 

Peso dos órgãos (g) 

Órgãos Grupos 

Solução salina 0,9% 1,0 g/Kg 2,0 g/Kg 

Pulmão 0,670 ± 0,051 0,681 ± 0,031 0,690 ± 0,037 
Coração 0,563 ± 0,029 0,563 ± 0,040 0,574 ± 0,041 
Rim (direito) 0,768 ± 0,046 0,711 ± 0,028 0,744 ± 0,028 
Rim (esquerdo) 0,637 ± 0,074 0,725 ± 0,028 0,672 ± 0,031 
Baço 0,480 ± 0,041 0,559 ± 0,029 0,516 ± 0,034 
Fígado 5,289 ± 0,115 5,393 ± 0,167 5,136 ± 0,168 
Pâncreas 0,283 ± 0,051 b,c 0,435 ± 0,038 a,c 0,787 ± 0,334 a,b 
Estômago 1,168 ± 0,132 1,145 ± 0,052 c 1,448 ± 0,094 b 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.), (n=10). As letras sobrescritas 
indicam que houve diferença estatisticamente significativa: a comparado com o grupo controle negativo; 
b comparado com o grupo tratado com 1,0 g/Kg de EEBC-Pc.  Todas as análises foram realizadas por 
teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.   
 
 

5.6.5.2 Grupo controle x tratamento com 1,0 e 2,0 g/Kg de suspensão aquosa da farinha 
(SA-Pc) 

 
Os resultados mostraram que o grupo tratado com a dose de 2,0 g/Kg, apresentou 

uma redução significativa no peso relativo do fígado, exibindo uma média ponderal de 

4,169 ± 0,266 g, em comparação com os outros grupos analisados, tratados com 1,0 g 

da SA-Pc e solução salina 0,9%, que apresentaram médias de 5,376 ± 0,207 g 

(p = 0,0022) e 5,289 ± 0,115 g (p = 0,0197), respectivamente.  

O peso do pâncreas apresentou aumento significativo, nos grupos tratados com 

as doses de 1,0 g/Kg e 2,0 g/Kg, que exibiram médias de 0,492 ± 0,026 g (p = 0,0019) 

e 0,496 ± 0,049 g (p = 0,0081), respectivamente, quando comparado ao grupo controle 

negativo, que apresentou média de 0,283 ± 0,051 g.  

O estômago também apresentou um aumento significativo, comparando os 

grupos tratados com as doses de 1,0 g/Kg e 2,0 g/Kg da farinha, que apresentaram 

médias de peso de 1,812 ± 0,123 g (p = 0,0023) e 1,854 ± 0,127 g (p = 0,0015), 

respectivamente, com o grupo controle negativo, que exibiu média de 1,168 ± 0,132 g.  
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Os outros órgãos analisados, coração, pulmão, rins e baço, não apresentaram 

diferenças significativas no peso relativo do órgão (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Efeito da solução salina em doses crescentes (1,0 e 2,0 g/Kg) da suspensão 
aquosa da farinha (SA-Pc), no peso relativo dos órgãos de camundongos. 

Peso dos órgãos (g) 

Órgãos  Grupos 

 Salina 0,9% Após 1,0 g/Kg Após 2,0 g/Kg 

Pulmão 0,670 ± 0,051 0,711 ± 0,042 0,697 ± 0,051 
Coração 0,563 ± 0,029 0,587 ± 0,041 0,562 ± 0,049 
Rim (direito) 0,768 ± 0,046 0,724 ± 0,026 0,727± 0,030 
Rim (esquerdo) 0,637 ± 0,074 0,662 ± 0,029 0,710 ± 0,022 
Baço 0,480 ± 0,041 0,451 ± 0,017 0,458 ± 0,037 
Fígado 5,289 ± 0,115 c 5,376 ± 0,207 c 4,169 ± 0,266 a,b 
Pâncreas 0,283 ± 0,051 b,c 0,492 ± 0,026 a 0,496 ± 0,049 ª 
Estômago 1,168 ± 0,132 b,c 1,812 ± 0,123 ª 1,854 ± 0,127 ª 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.), (n=10). As letras sobrescritas 
indicam que houve diferença estatisticamente significativa: a comparado com o grupo controle negativo; 
b comparado com o grupo tratado com 1,0 g/Kg da suspensão da farinha; c comparado com o grupo 2,0 
g/Kg da suspensão da farinha.  Todas as análises foram realizadas por teste “t” de Student, considerando 
diferença estatística quando p < 0,05.  

 

Segundo Silva et al. (2016), na toxicidade aguda pré-clínica, os sinais de 

toxicidade sistêmica são definidos considerando a redução na massa corporal, além da 

redução do desenvolvimento ponderal dos animais experimentais, assim como, outros 

sinais de toxicidade podem se expressar pela alteração da massa relativa dos órgãos, 

alterações hematológicas e bioquímicas sanguíneas. 

O ensaio de toxicidade não apresentou diferença significativa nos pesos dos 

animais, sugerindo a baixa toxicidade das substâncias testadas, corroborando os 

estudos toxicológicos de Boeira et al. (2010) com outra espécie de Passiflora, folhas de 

P. alata, não exibindo alterações de ganho de peso significativo nos animais, após uma 

observação de 14 dias, nas concentrações de 600 e 4800 mg/Kg. 

As alterações macroscópicas visualizadas nos órgãos como, presença de 

possível esteatose hepática, pulmão levemente pálido ou características de pulmão 

hemorrágico, mostra que, possivelmente, não foi referente às doses administradas do 

EEBC-Pc. Estas alterações podem estar relacionadas ao peso do animal observado, 

características do animal antes da realização do ensaio, assim como, procedimento de 
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eutanásia e retirada dos órgãos. Dessa forma, possivelmente, não inerente à toxicidade 

das substâncias testadas.  

Os resultados apresentados indicam baixa toxicidade do extrato etanólico bruto e 

da farinha, obtidos da casca de P. cincinnata. No entanto, para resultados mais efetivos, 

são necessários mais estudos com diferentes metodologias, principalmente com a 

realização de parâmetros bioquímicos como, análise de transminases (ALT e AST) e 

gamaglutamiltrasferase (GGT ou gama GT), utilizados como marcadores para 

alterações hepáticas, creatinina, indicando perda de função renal e influências da 

massa muscular, assim como, parâmetros hematológicos, para avaliação imunológica 

(MEDEIROS et al., 2009). Ressalta-se também da importância da análise, em posterior 

estudo, de parâmetros pancreáticos, como teste de amilase e lipase pancreática, com 

a finalidade de relacionar as substâncias testadas com as alterações no peso do 

pâncreas, de forma a determinar um melhor perfil de segurança das substâncias 

analisadas. 

 

5.7 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL - ANÁLISE HIPOLIPIDÊMICA 
 
 

Abaixo são exibidos os resultados da avaliação hipolipidêmica, em camundongos 

tratados com a administração de 100 mg/Kg da droga de referência (fenofibrato), e 100 

e 200 mg/Kg do extrato etanólico bruto (EEBC-Pc) e suspensão aquosa da farinha, 

obtidos da casca de P. cincinnata (SA-Pc), com posterior indução hiperlipidêmica nos 

animais.  

 

5.7.1 Avaliação ponderal dos camundongos, durante delineamento experimental 

 
O grupo controle negativo (CN), que recebeu apenas indução hiperlipidêmica e 

prévio tratamento com salina, não apresentou diferença significativa no peso durante 

todo o ensaio, iniciando o experimento com uma média de 42,90 ± 1,46 g e finalizando 

o experimento com uma média de peso de 46,70 ± 2,00 g. Enquanto, o grupo que 

recebeu tratamento com a droga de referência (fenofibrato), iniciou o tratamento com 

uma média de peso de 39,80 ± 0,75 g, apresentando diferença significativa no peso 

somente a partir do 12º dia do experimento até o final do ensaio biológico, obtendo 
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médias de peso de 42,40 ± 0,89 e 43,10 ± 0,82, respectivamente, quando comparado 

ao dia 0. 

O grupo tratado com o extrato etanólico bruto da casca, na dose de 100 mg/Kg 

iniciou o experimento com uma média de peso de 39,60 ± 0,67 g, apresentando 

diferenças estatisticamente significativas a partir do 12º dia, até o final do experimento, 

apresentando médias de peso de 41,80 ± 0,77 g e 42,50 ± 0,93 g, respectivamente, 

quando comparado com o dia 0. Já o grupo tratado com o mesmo extrato, na 

concentração de 200 mg/Kg, não apresentou diferença ponderal significativa durante o 

experimento, quando comparado ao dia 0 com o final do experimento, apresentando 

médias de peso de 40,00 ± 1,24 g e 42,70 ± 1,22 g, respectivamente.  

Enquanto o grupo tratado com a suspensão da farinha, na dose de 100 mg/Kg, 

não apresentou diferença ponderal significativa, iniciando o tratamento com uma média 

de peso de 36,30 ± 1,23 g e finalizando o experimento com uma média de peso de 

37,00 ± 1,26 g. Já o grupo tratado com a concentração de 200 mg/Kg, da mesma 

substância, iniciou a análise hipolipidêmica com uma média de peso de 34,90 ± 1,13 g, 

também não apresentando diferença estatisticamente significativa durante toda a 

análise hipolipidêmica, obtendo no final do experimento uma média de peso de 35,30 

± 1,15 g (Tabela 11, pág. 107). 

Neste mesmo estudo, os animais não apresentaram diferenças significativas no 

consumo da ração e água, durante todo o ensaio (Tabela 12, pág. 108). Dessa forma, 

a análise de redução no consumo de alimentos quando há uma maior ingestão de fibras 

solúveis, poderá ser melhor observada com um tratamento em longo prazo. 
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Tabela 11 - Avaliação do peso de camundongos durante experimento para análise da atividade hipolipidêmica. 

Grupos Peso inicial  
(dia 0) (g) 

 

Peso 3 dias 
(g) 

Peso 6 dias 
(g) 

Peso 9 dias 
(g) 

Peso 12 dias 
(g) 

Peso 15 dias 
(g) 

Peso final 
 (g) 

Controle Sadio  
(salina 0,9%) 

 

45,80 ± 1,31d 44,10 ± 1,23 44,80 ± 1,14 44,80 ± 1,28 46,50 ± 1,08 48,90 ± 1,26 49,40 ± 1,21a 

Controle 
negativo 
(indução) 

 

42,90 ± 1,46 41,70 ± 1,53 42,60 ± 1,47 42,20 ± 1,59 44,30 ± 1,78 46,10 ± 1,87 46,70 ± 2,00 

Controle 
positivo 

(fenofibrato) 
 

39,80 ± 0,75b,c,d 40,20 ± 0,96 41,00 ± 0,78 42,70 ± 1,52 42,40 ± 0,89 a 42,90 ± 0,79a 43,10 ± 0,82a 

EEBC-Pc  
100 mg/Kg 

 

39,60 ± 0,67b,c,d 39,90 ± 0,75 40,00 ± 0,94 41,20 ± 0,85 41,80 ± 0,77 a 42,80 ± 0,90a 42,50 ± 0,93a 

EEBC-Pc  
200 mg/Kg 

 

40,00 ± 1,24 40,30 ± 1,16 41,50 ± 1,16 41,40 ± 1,26 43,00 ± 1,35 42,80 ± 1,25 42,70 ± 1,22 

SA-Pc 
100 mg/Kg 

 

36,30 ± 1,23  35,50 ± 1,35 36,50 ± 1,44 36,20 ± 1,34 37,70 ± 1,43 37,30 ± 1,39  37,00 ± 1,26 

SA-Pc 
200 mg/Kg 

 

34,90 ± 1,13 34,70 ± 1,55 35,70 ± 1,46 36,40 ± 1,37 36,40 ± 1,23 36,70 ± 1,07 35,30 ± 1,15 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os grupos apresentaram um n = 10 até o 15º dia de tratamento. Após a 1ª coleta de 
24h, o número da amostra foi reduzido a 5 animais por grupo (n=5). As letras sobrescritas indicam que houve diferença estatisticamente significativa: a 

comparado com o dia 0; b comparado com o 12º dia de tratamento; c comparado com o 15º dia de tratamento; e d comparado com o final do tratamento (17º 
dia).  Todas as análises foram realizadas por teste “t” de Student, considerando diferença estatística quando p < 0,05.  EEBC-Pc = extrato etanólico bruto da 
casca; SA-Pc = suspensão aquosa da farinha. 
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Tabela 12 – Consumo de água e ração dos camundongos durante experimento para 
análise da atividade hipolipidêmica 

Grupos Consumo de água 
(mL) 

 

Consumo de ração  
(g) 

Controle Sadio (salina 0,9%) 
 

70,56 ± 1,7 
 

61,44 ± 2,63 
 

Controle negativo (indução) 
 

74,06 ± 0,81 
 

64,06 ± 1,47 
 

Controle positivo (fenofibrato) 
 

69,50 ± 1,68 
 

62,63 ± 1,50 
 

EEBC-Pc 100 mg/Kg 
 

68,13 ± 1,31 
 

58,81 ± 1,61 
 

EEBC-Pc 200 mg/Kg 
 

73,56 ± 1,44 
 

56,38 ± 2,87 
 

SA-Pc 100 mg/Kg 
 

73,38 ± 2,24 
 

56,81 ± 2,68 
 

SA-Pc 200 mg/Kg 
 

75,19 ± 2,01 
 

54,75 ± 2,93 
 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). Os grupos apresentaram um 
n = 10 até o 15º dia de tratamento. Após a 1ª coleta de 24h, o número da amostra foi reduzido a 5 
animais por grupo (n=5). Todas as análises foram realizadas por teste “t” de Student, considerando 
diferença estatística quando p < 0,05.  EEBC-Pc = extrato etanólico bruto da casca; SA-Pc = suspensão 
aquosa da farinha. 

 
 
5.7.2 Efeito do extrato etanólico bruto e farinha, obtidos da casca de P. 
cincinnata, nos níveis de colesterol total em camundongos hiperlipidêmicos 
induzidos 
 

A administração de 400 mg/Kg de Triton WR-1339 induziu um aumento 

significativo nos níveis lipídicos dos camundongos utilizados no experimento. Nas 24 h 

após a indução hiperlipidêmica foi observado um acréscimo de 147,5% no colesterol 

total (CT) dos animais do grupo que recebeu apenas tratamento com salina (CN) e 

posterior injeção de tyloxapol. Este grupo obteve uma média de 710,80 ± 44,19 mg/dL, 

contudo, enquanto o grupo controle sadio (CS) obteve uma média de 287,20 ± 31,6 

mg/dL.  

O tratamento prévio por um período de 15 dias com 100 mg/Kg do extrato 

etanólico bruto da casca de P. cincinnata (EEBC-Pc), reduziu significativamente os 

níveis séricos de colesterol em 57,9% (298,70 ± 47,28 mg/dL), comparado ao grupo 

controle negativo. Já o grupo tratado com a dose de 200 mg/Kg, apresentou uma 

redução significativa de 62,4% (267,20 ± 22,67 mg/dL). Destaca-se, porém, que as 

crescentes doses administradas do extrato não apresentaram diferença significativa 
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entre elas, demonstrando que a dose de 100 mg/Kg foi suficiente para a redução dos 

níveis de CT. 

Observou-se que as diferentes doses administradas do EEBC-Pc, após 24 h, 

não apresentaram diferenças significativas nos níveis de CT, em relação ao verificado 

no grupo CS. Assim, como foi demonstrado que, o tratamento prévio com o EEBC-Pc 

foi mais eficaz nas reduções dos níveis de CT, comparado a droga de referência 

(fenofibrato) administrada aos animais, que apresentou uma média de 677,90 ± 46,92 

mg/dL nos níveis de CT, quando comparado ao grupo controle negativo. 

O tratamento com 100 mg/Kg da suspensão aquosa da farinha (SA-Pc) não 

apresentou resultados satisfatórios nos níveis séricos de CT, na coleta de 24 h. Já o 

tratamento com a dose de 200 mg/Kg apresentou redução satisfatória, obtendo 

médias de 405,60 ± 29,36 mg/dL, correspondente a redução de 42,9%, comparando 

com o grupo apenas hipercolesterolêmico induzido. 

A dose de 200 mg/Kg da SA-Pc também apresentou melhor resultado nos níveis 

séricos de CT, em comparação com o grupo que recebeu tratamento com o fenofibrato 

(FEN) (Figura 29). 

 

Figura 29 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de CT, 24 h após administração intraperitoneal de Triton WR-1339. 

C O L E T A  2 4  h

C
o

le
s

te
ro

l 
T

o
ta

l 
(m

g
/d

L
)

C
S

C
N

F E
N

E
E

B
C

-1
0 0

E
E

B
C

-2
0 0

S
A

-1
0 0

S
A

-2
0 0

0

2 0 0

4 0 0

6 0 0

8 0 0

1 0 0 0

*

*
*

*

 

Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 100 e 
200 mg/Kg, e SA-Pc na dose de 200 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, seguido de teste “t” de 
Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
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Após 48 h da administração de Triton WR-1339 nos camundongos, houve uma 

redução significativa de 61,8% de CT, comparando a análise de 24 h. No entanto, 

observou-se ainda um aumento significativo nos níveis do CT plasmático de 190,1% 

no CN, em comparação com o CS, obtendo-se médias de 271,50 ± 18,14 e 142,80 ± 

6,35 mg/dL, respectivamente. 

O tratamento prévio por um período de 15 dias com o EEBC-Pc, e, um último 

tratamento realizado 26 h após a administração de tyloxapol, na dose de 100 mg/Kg, 

reduziu significativamente os níveis séricos de colesterol em 18,9% (220,00 ± 

11,60 mg/dL), comparado ao grupo CN. Já o grupo tratado com a dose de 200 mg/Kg 

não promoveu redução significativa nos níveis de CT (276,20 ± 6,93 mg/dL). 

O tratamento com 100 mg/Kg da SA-Pc promoveu resultados satisfatórios nos níveis 

séricos de CT, com uma redução de 36,5% (172,30 ± 8,11 mg/dL) quando comparado 

ao CN. Já o tratamento com a dose de 200 mg/Kg apresentou redução de 16%, 

obtendo médias de 227,90 ± 5,05 mg/dL, comparando com o grupo apenas 

hipercolesterolêmico induzido (Figura 30). 

 

Figura 30 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de CT, 48 h após administração intraperitoneal de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 100 
mg/Kg, e SA-Pc nas doses de 100 e 200 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, seguido de teste 
“t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
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5.7.3 Efeito do extrato etanólico bruto e farinha, obtidos da casca de P. 
cincinnata, nos níveis de triglicerídeos em camundongos hiperlipidêmicos 
induzidos 
 

Os níveis de triglicerídeos (TG) apresentaram um aumento significativo de 

1262,1% no grupo controle negativo (CN) após as 24h de indução hiperlipidêmica, 

quando comparado ao CS, obtendo médias de 1580,00 ± 67,47 e 116,00 ± 11,24 

mg/dL, respectivamente. 

Após tratamento prévio com 100 mg/Kg do extrato etanólico bruto da casca da 

P. cincinnata (EEBC-Pc), os níveis de TG reduziram significativamente em 18,7% 

(1283,00 ± 66,13 mg/dL), quando comparado ao grupo CN. Já o grupo tratado com a 

dose de 200 mg/Kg do EEBC-Pc, apresentou uma redução significativa de 36,2% 

(1008,00 ± 60,90 mg/dL). 

Verificou-se também que, as diferentes doses do EEBC-Pc foram mais eficazes 

nas reduções dos níveis de TG, em relação ao fenofibrato, que não apresentou 

redução nos níveis de TG, quando comparado ao grupo CN. 

Nesta análise, o tratamento com suspensão aquosa da farinha (SA-Pc) não 

apresentou redução dos níveis de TG, em comparação com o grupo CN (Figura 31).  

 

Figura 31 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de TG, 24 h após administração intraperitoneal de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 100 e 
200 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, seguido de teste “t” de Student, considerado diferença 
estatística quando p < 0,05. 
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Após 48 h da administração de Triton WR-1339 nos camundongos, houve uma 

redução significativa de 82,7%, nos níveis séricos de TG, em comparação a coleta de 

24 h. Embora, na coleta de 48 h, manteve-se um aumento significativo de 143,4% no 

grupo CN, em comparação ao grupo CS, apresentando médias de 272,60 ± 9,68 e 

112,00 ± 4,55 mg/dL, respectivamente.  

Os níveis de TG, analisados após tratamento prévio com 100 mg/Kg 

do EEBC- Pc, e um último tratamento realizado, 26 h após a administração de 

tyloxapol, reduziu significativamente em 30,6% (181,10 ± 8,73 mg/dL), quando 

comparado ao grupo CN. Já o grupo tratado com a dose de 200 mg/Kg do EEBC-Pc 

não promoveu redução significativa nos níveis de TG (234,00 ± 16,95 mg/dL). 

O tratamento com a SA-Pc obteve reduções significativas de 54,4% 

(124,30 ± 7,15 mg/dL) e 31,1% (187,70 ± 10,77 mg/dL), nas doses de 100 e 

200 mg/Kg, respectivamente, quando comparado ao CN (272,6,00 ± 9,68 mg/dL). 

Observou-se também que, após um único tratamento com 100 mg/Kg, 26 h da indução 

hiperlipidêmica, não houve diferença significativa nos níveis séricos de TG, quando 

comparado ao CS, que apresentou média de 112,00 ± 4,55 mg/dL (Figura 32). 

 

Figura 32 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de TG, 48 h após administração intraperitoneal de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 100 
mg/Kg, fenofibrato (FEN), e SA-Pc nas doses de 100 e 200 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, 
seguido de teste “t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
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5.7.4 Efeito do extrato etanólico bruto e farinha, obtidos da casca de P. 
cincinnata, nos níveis de LDL-c e VLDL-c em camundongos hiperlipidêmicos 
induzidos 
 

Os níveis de colesterol das lipoproteína de baixa densidade (LDL) e lipoproteína 

de muito baixa densidade (VLDL) foram analisadas em todos os grupos, somente após 

48 h de indução hiperlipidêmica, devido não ser indicada a sua mensuração através 

da fórmula de Friedwald em níveis de triglicérides > 400 mg/dL, podendo levar a 

possíveis erros analíticos, especialmente em relação ao LDL, que apresenta três 

parâmetros a serem utilizados no seu cálculo (CT, HDL e VLDL). Pesquisadores 

também não sugerem o uso da fórmula a certos grupos de pacientes diabéticos e 

pacientes com hepatopatias ou nefropatias, mesmo com níveis de TG < 400 mg/dL 

(CORDOVA et al., 2004). A análise em TG > 400mg/dL, entre outros critérios 

específicos, deverá ser realizada através do método direto, o qual não pode ser 

efetivado durante esta pesquisa. 

O grupo controle negativo (CN) apresentou um aumento de 108,8% nos níveis 

de LDL-c em comparação com o grupo controle sadio (CS), obtendo 

médias de 173,00 ± 16,20 e 82,82 ± 7,81 mg/dL. Após tratamento com 100 e 

200 mg/Kg do extrato etanólico bruto da casca da P. cincinnata (EEBC-Pc), os níveis 

séricos de LDL foram reduzidos em 15,2% (146,70 ± 12,77 mg/dL) e 14,5%, (147,90 

± 6,17 mg/dL), respectivamente, quando comparados ao grupo CN. Contudo, as 

crescentes doses administradas do extrato não apresentaram diferença significativa 

entre elas, demonstrando que a dose de 100 mg/Kg foi suficiente para a redução dos 

níveis de LDL-c. 

O fenofibrato (FEN) apresentou uma redução significativa de 49,6% nos níveis 

de LDL, quando comparado ao CN, apresentando uma média de 87,02 ± 11,57 mg/dL. 

Quanto ao tratamento com a suspensão aquosa da farinha (SA-Pc), foi 

observado que, as doses de 100 e 200 mg/Kg reduziu significativamente os níveis 

séricos de LDL em 47,5%, correspondente a uma média de 90,81 ± 7,06 mg/dL, e 

uma redução de 21,8%, correspondente a média de 135,20 ± 4,83 mg/dL, 

respectivamente, quando comparados ao grupo CN (173,00 ± 16,20 mg/dL).   

A redução dos níveis de LDL, na dose de 100 mg/Kg não apresentou diferenças 

significativas, quando comparado ao grupo CS, que não recebeu nenhuma indução, 

e o grupo fenofibrato, fármaco empregado em tratamento de hiperlipidemia (Figura 

33, pág. 114). 
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Figura 33 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de LDL-c, 48 h após administração de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc nas doses de 100 e 
200 mg/Kg, fenofibrato (FEN), e SA-Pc nas doses de 100 e 200 mg/Kg. A análise foi realizada por 
ANOVA, seguido de teste “t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
 

Os níveis de VLDL-c do CN apresentaram um aumento significativo de 143,3%, 

assim como verificado na análise dos TG, em comparação ao grupo sadio, 

apresentando médias de 54,51 ± 1,93 e 22,4 ± 0,91 mg/dL, respectivamente. Após 

tratamento prévio com o EEBC-Pc na dose de 100 mg/Kg, e um último tratamento 

realizado, 26h após a administração de tyloxapol, também apresentaram os mesmos 

índices de redução visualizados nos TG, exibindo redução significativa de 30,6% 

(37,83 ± 1,75 mg/dL), quando comparado ao grupo CN. Já o grupo tratado com a dose 

de 200 mg/Kg do EEBC-Pc não promoveu redução significativa nos níveis de VLDL 

(46,80 ± 3,38 mg/dL). 

Assim como os TG, verificou-se que, um único tratamento com o fenofibrato, 

após 26 h de indução (coleta 48 h), promoveu redução significativa das VLDLs, 

apresentando uma redução de 78,5%, em comparação ao grupo apenas induzido, 

obtendo uma média de 11,71 ± 0,57 mg/dL. 

Já o tratamento com a SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, obteve reduções 

significativas dos níveis de VLDL de 54,4% (24,86 ± 1,43 mg/dL) e 31,1% (37,54 ± 

2,15 mg/dL), respectivamente, quando comparado ao CN (Figura 34, pág. 115). 
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Figura 34 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de VLDL-c, 48 h após administração de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc nas doses de 100 e 
200 mg/Kg, fenofibrato (FEN), e SA-Pc nas doses de 100 e 200 mg/Kg. A análise foi realizada por 
ANOVA, seguido de teste “t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 

 

5.7.5 Efeito do extrato etanólico bruto e farinha, obtidos da casca de P. 
cincinnata, nos níveis de HDL-c em camundongos hiperlipidêmicos induzidos 

 

No que concerne ao colesterol da lipoproteína de alta densidade (HDL), após as 

24 h de administração da droga, houve uma redução significativa de 30,0% nos seus 

níveis, nos animais da pesquisa. Os animais do grupo controle negativo (CN) 

apresentaram uma média de 31,73 ± 2,20 mg/dL, enquanto, os animais do controle 

sadio (CS) obtiveram uma média de 45,33 ± 2,59 mg/dL nos níveis de HDL-c 

plasmático.  

O grupo que recebeu tratamento prévio por um período de 15 dias, na dose de 

100 mg/Kg do extrato etanólico bruto da casca da P. cincinnata (EEBC-Pc), com 

posterior administração de tyloxapol, obteve uma média de níveis séricos de HDL-c 

de 27,44 ± 0,56, não apresentando diferença estatística quando comparado ao CN. 

Já o grupo que recebeu tratamento com a dose de 200 mg/Kg da mesma substância, 

promoveu aumento significativo de 49,6% (47,47 ± 2,04 mg/dL), na análise de 24 h, 

quando comparado ao mesmo grupo. 
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Quanto ao tratamento com a suspensão aquosa da farinha (SA-Pc), o grupo 

tratado com 100 mg/Kg apresentou aumento estatisticamente significativo nos níveis 

séricos de HDL-c de 73,9% (55,20 ± 0,97 mg/dL), quando comparado ao CN. 

Enquanto, o grupo que recebeu tratamento na dose de 200 mg/Kg não promoveu 

diferença estatística, comparado ao mesmo grupo (Figura 35). 

 

Figura 35 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de HDL-c, 24 h após administração de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 200 
mg/Kg, fenofibrato (FEN), e SA-Pc na dose de 100 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, seguido 
de teste “t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
 

Na coleta de 48 h, observou-se que, após administração de Triton WR-1339, os 

níveis de HDL-c apresentaram um aumento significativo de 38,6%, comparando ao 

grupo CS. Os animais do grupo CN apresentaram uma média de 44,00 ± 2,27 mg/dL, 

enquanto, os animais do CS, obtiveram uma média de 37,60 ± 2,27 mg/dL.  

O grupo que recebeu tratamento prévio por um período de 15 dias, e um último 

tratamento realizado 26 h, após a administração de tyloxapol, na dose de 100 mg/Kg 

do EEBC-Pc, apresentou média de 35,47 ± 3,05 mg/dL, na coleta de 48 h, não 

apresentando diferença estatística, quando comparado ao CN. Já o grupo que 

recebeu tratamento com a dose de 200 mg/Kg da mesma substância, promoveu 

aumento significativo de 85,0% (81,41 ± 1,86 mg/dL), nas 48 h de análise, comparado 

ao CN. Como também, em comparação ao grupo CS, e o fenofibrato, que obteve 
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média de 26,13 ± 1,86 mg/dL, o extrato na dose de 200 mg/Kg obteve bons resultados, 

promovendo um aumento de 116,5 e 211,5%, respectivamente. 

Quanto ao tratamento com a SA-Pc, o grupo tratado com 100 mg/Kg apresentou 

aumento significativo de 28,7% (56,64 ± 1,17 mg/dL), na coleta de 48 h, quando 

comparado ao CN.  Já o grupo que recebeu tratamento na dose de 200 mg/Kg, na 

mesma análise, observou-se um aumento significativo de 25,4%, correspondente a 

nível sérico de HDL de 55,20 ± 2,27 mg/dL, comparado ao mesmo grupo. 

Contudo, as crescentes doses administradas da SA-Pc não apresentaram 

diferença significativa entre elas, demonstrando que a dose de 100 mg/Kg foi 

suficiente para o aumento dos níveis de HDL-c (Figura 36). 

 

Figura 36 - Efeito do tratamento do EEBC-Pc e SA-Pc, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, 
nos níveis séricos de HDL-c, 48 h após administração de Triton WR-1339. 
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Fonte: Autoria própria. 

Os dados são expressos como média ± erro padrão de média (E.P.M), n = 5. Os asteriscos sobrescritos 
indicam que houve diferença significativa, comparando o CN aos grupos EEBC-Pc na dose de 200 
mg/Kg, e SA-Pc nas doses de 100 e 200 mg/Kg. A análise foi realizada por ANOVA, seguido de teste 
“t” de Student, considerado diferença estatística quando p < 0,05. 
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O Triton WR-1339, é um detergente não iônico, que provoca hiperlipidemia 

aguda, tendo sido amplamente utilizado como um agente indutor da hiperlipidemia, 

objetivando estudar o metabolismo lipídico e a inter-relação metabólica entre as 

lipoproteínas plasmáticas (DURAIPANDIYAN et al., 2016). Segundo Bertges et al. 

(2011), os níveis lipídicos aumentaram ao longo das 24 h, após a administração da 

substância na dose de 400 mg/Kg, observando um pico de ação em 24 h e uma queda 

do colesterol plasmático após 48 h do uso do agente indutor, contudo, Gomes-Neto 

(2009), em seus estudos, observou que, nas 24 h após a administração da droga, na 

dose de 400 mg/Kg, houve um aumento de triglicérides de 1949,8%, decaindo os seus 

níveis plasmáticos para 547,2%, nas 48 h, comparando ao grupo que não recebeu a 

droga. 

Os resultados obtidos neste estudo corroboram os diversos estudos já relatados 

na literatura quanto ao aumento nos níveis de CT, TG, LDL-c, e redução nos níveis 

de HDL-c, em animais (ADIGUN, 2016; ZARZECKI, et al., 2014; PADILLA-

CAMBEROS et al., 2015; XIE et al., 2007), assim como, quanto ao demonstrado em 

algumas pesquisas que, apesar do tyloxapol ser eficaz em elevar os níveis lipídicos 

ao longo de 24 h, o efeito da durabilidade da droga por longo período de tempo não 

foi observado.  

Diversos estudos com plantas medicinais tem sido realizados com a finalidade 

de se descobrir novos agentes terapêuticos com propiedade hipolipidêmica, apesar 

de existirem diversas drogas sintéticas modernas, como clorofibratos e estatinas, 

(KORIEM, 2014). Entre as plantas hipolipidêmicas, detacam-se, Croton cajucara 

Benth, Cuphea carthagenensis, Passiflora edulis, Panax ginseng, Embilica officinalis, 

entre outras (SILVA et al., 2001; SCHULDT et al., 2000; MEGALI et al., 2005; RAMOS 

et al., 2007; ANILA; VIJAYALAKSHMI, 2002). No entanto, não há registros científicos, 

avaliando o potencial hipolipidêmico da P. cincinnata nas hiperlipidemias.  

Os estudos relacionados com o extrato etanólico bruto da casca de P. cincinnata 

(EEBC-Pc) divergiram do ensaio realizado por Gomes-Neto (2009), demonstrando 

que, após indução de tyloxapol, o extrato etanólico de P. edulis, nas doses de 100 e 

200 mg/Kg, não apresentou resultados satisfatórios na redução dos níveis de TG, nas 

duas coletas avaliadas (24 e 48 h), assim como, na análise de 48 h, os níveis de CT, 

no grupo que recebeu tratamento com dose de 100 mg/Kg, foi o que apresentou uma 

redução significativa, quando comparado ao grupo induzido por tyloxapol. 
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Padilla-Camberos (2015), em seus estudos com tratamento do extrato aquoso 

de Opuntia ficus-indica (AOE), em camundongos hiperlipidêmicos induzidos, havendo 

apenas um único tratamento imediatamente após indução com tyloxapol, mostrou 

resultados satisfatórios quanto a capacidade do AOE, de prevenir a 

hipercolesterolemia por possível inibição da lipase pancreática, em parte, devido aos 

seus compostos fenólicos, o que foi demonstrado um alto teor de compostos fenólicos 

em seus estudos. 

Apesar do extrato da casca ter apresentado uma atividade antioxidante inferior 

a diferentes partes de P. cincinnata, como folha e talo, também foram identificados 

flavonoides em sua composição, após análise em técnica de LC-MS/MS. Segundo 

Ximenes et al. (2010), a capacidade antioxidante de substâncias fenólicas, em 

particular seus ácidos hidrofílicos, pode ser potencializada pela obtenção de seus 

ésteres, com consequente aumento de sua lipofilicidade e maior interação dessas 

moléculas com membranas lipídicas de células eucarióticas, o que foi demonstrado 

em alguns estudos quando comparados testes in vitro, in vivo e ex vivo (NAZARÉ, 

2013; MANSUR et al., 2016). 

Entre as diversas espécies vegetais com potencial efeito antioxidante, é possível 

destacar em algumas a presença majoritária de flavonoides C-glicosídeos, onde em 

alguns estudos foi demonstrado que estes flavonoides demonstraram ser um potente 

inibidor da oxidação de LDL, apresentando também efeito inibitório significativo na 

formação do malonaldeído, sugerindo que, compostos de caráter menos hidrofílico 

possuem maior disponibilidade em relação à estrutura lipídica das lipoproteínas de 

baixa densidade, o que consequentemente confere maior efeito protetor frente à 

oxidação (ORTMANN, 2013). 

Dessa forma, os flavonoides encontrados no extrato de P. cincinnata, orientina, 

vitexina, isovitexina, isoorientina e isoorientina-4’-O-glicosídeo, podem estar 

relacionados aos efeitos antioxidantes e redução dos níveis lipídicos aterogênicos, 

com consequente aumento de HDL nos níveis plasmáticos dos camundongos. 

Os estudos relacionados com a suspensão aquosa da farinha (SA-Pc) reduziram 

os níveis lipídicos, principalmente relacionado a um único tratamento realizado após 

a administração de tyloxapol. Os resultados corroboraram os estudos de Gomes-Neto 

(2009), que apresentou melhores resultados na análise de 48 h, com a mesma 

substância. Ressalta-se que, em seus estudos com a P. edulis, na dose de 100 mg/Kg, 

a redução dos TG ocorreu em 28,9 e 23,6%, enquanto a dose de 200 mg/Kg não 
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obteve resposta satisfatória. Já o estudo com a farinha da P. cincinnata, mesmo não 

apresentando reduções significativas nas 24 h de análise, nas 48 h de administração 

do tyloxapol e, um único tratamento realizado com a substância, apresentou uma 

redução de 54,4 e 31,1%, nas doses de 100 e 200 mg/Kg, respectivamente, 

comparando com o grupo apenas induzido, sugerindo que este efeito pode depender 

do tempo de tratamento e que também pode ser dose dependente. 

Os estudos foram divergentes em relação aos níveis de HDL-c, em que a farinha 

obtida da P. edulis não apresentou respostas positivas quanto ao aumento do 

colesterol desta lipoproteína, não revertendo o efeito da indução. No entanto, neste 

estudo foi observado que, a farinha de P. cincinnata, na dose de 100 mg/Kg, promoveu 

um aumento dos níveis de HDL-c, nas 24 e 48 h de análise, enquanto, na dose de 

200 mg/Kg, a resposta foi positiva apenas nas 48 h, quando comparada ao grupo 

apenas induzido, sem tratamento com a substância, demonstrando o efeito dos 

flavonoides e fibras encontrados na casca, especialmente a pectina. 

A administração da suspensão aquosa de P. cincinnata, nas doses de 100 e 

200 mg/Kg, apresentou redução nos triglicerídeos e colesterol, apresentando 

consonância com os estudos de Ramos et al. (2011) que, após tratamento com 60 g 

de farinha da casca de maracujá (P. edulis), apresentou uma redução nos valores de 

colesterol total e LDL, após 8 semanas, comparando aos valores basais, anteriores 

ao consumo, exceto, no que concerne aos níveis de HDL, que não apresentaram 

resultados efetivos em seus estudos. Assim como, foi demonstrado nos estudos de 

Janebro et al. (2008) a eficácia da farinha obtida da casca de Passiflora edulis f. 

flavicarpa, mostrando que houve uma redução nas concentrações plasmáticas de TG, 

após 8 semanas de consumo, em comparação aos valores basais, além de aumento 

nos níveis séricos de HDL. 

Krahn et al. (2008), em seus estudos, mostraram o possível mecanismo de ação 

das fibras, em estudos com animais diabéticos induzidos por aloxano, envolvendo a 

formação do filme gelificado formado pelas fibras solúveis no lúmen intestinal.  

A casca do maracujá é rica em fibras solúveis, principalmente pectina, que é 

benéfica ao ser humano, podendo auxiliar na prevenção de doenças cardiovasculares 

e gastrointestinais, além de câncer de cólon, hiperlipidemias, diabetes e obesidade 

(ZERAIK et al., 2010). Esta fibra tem sido relacionada à redução de níveis lipídicos 

aterogênicos em diversos estudos, tanto pré-clínicos, como em pesquisa clínica 
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(CHAU; HUANG, 2005; FERNANDES et al., 2006; RAMOS et al., 2007, JANEBRO et 

al., 2008).  

Sugere-se que isso se deva ao fato das fibras atuarem alterando a digestão e a 

absorção dos lipídeos dietéticos e/ou aumentando a excreção fecal dos ácidos biliares 

e esteróis neutros, agindo como sequestrantes dos ácidos biliares, aumentando a 

produção de ácidos graxos de cadeia curta no cólon, devido à fermentação, e/ou 

diminuindo a porcentagem de ácidos biliares primários na bile, embora aumentem a 

de ácidos biliares secundários. As fibras solúveis se complexam com os ácidos biliares 

no intestino delgado e são resgatados no cólon e convertidos, por bactérias, em ácidos 

biliares secundários. Também ocorre aumento na síntese do colesterol hepático, 

devido à regulação da homeostase do colesterol corporal total, além de atuar na 

sensibilidade à insulina e na regulação de diversos marcadores envolvidos na 

patogênese da síndrome metabólica (FIETZ; SALGADO, 1999; GALISTEO et al., 

2008; LEITE; ROSA, 2010). 

A análise bioquímica de todos os grupos, referentes às coletas de 24 e 48 h, 

encontram-se discriminadas no Apêndice A. 

 

 
5.8 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 
A análise histopatológica do fígado de camundongos, avaliada na coloração de 

hematoxilina-eosina, após 24 e 48 h da administração de tyloxapol, apresentou 

parênquima hepático uniforme, células com núcleos bem organizados, presença de 

hemácias, vasos, típico de corte histológico de fígado normal, não sendo exibidas 

alterações na sua estrutura padrão, presença de lesões, toxicidade hepática ou 

necrose (Figuras 37, 38 e 39, págs. 123 a 125).  

No grupo controle negativo (CN), induzido com tyloxapol, sem posterior 

tratamento, foi identificado na coleta de 24 h, a presença discreta de diversas gotículas 

de gordura em alguns animais, característico de esteatose hepática (Figura 37-C, pág. 

123). Enquanto, nas 48 h, a esteatose não foi acentuada. Este efeito não foi observado 

nos demais grupos experimentais. 

Em alguns pontos, os vasos encontram-se mais hipertrofiados, característico do 

órgão que pode estar processando e metabolizando substâncias em excesso. 
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Ressalta-se que, mesmo com a identificação de alterações lipídicas no soro, 

devido ao curto prazo da indução hiperlipidêmica, com um tratamento prévio e um 

último tratamento pós-indução, não foram exibidas a presença de complicações 

hepáticas.  

Estes resultados corroboram os estudos de Friedman; Byers (1952), em que, 

analisando microscopicamente tecidos de fígado de ratos, após 24, 48 e 72 h após 

injeção com tyloxapol, verificaram que nenhuma anormalidade foi detectada, de forma 

que a hipercolesterolemia induzida pelo tyloxapol, não foi causada por um aumento 

na taxa de síntese hepática de colesterol. O fígado foi encontrado inalterado em sua 

capacidade de sintetizar, descarregar e, posteriormente, destruir o colesterol.  

Segundo Levine; Saltzman (2007), a obtenção de níveis elevados de colesterol 

e triglicérides de forma contínua pelo tyloxapol, pode ser especialmente importante 

em estudos histopatológicos para avaliação de depósito de placas de ateromas. 

Contudo, se houver intervalos de tempo com níveis lipídicos normais, a regeneração 

ou regressão das lesões ateromatosas serão permissíveis. 

Destaca-se também que as fibras solúveis presentes na farinha da casca de P. 

cincinnata são quase completamente fermentadas pelas bactérias presentes no cólon, 

produzindo ácidos graxos de cadeia curta que podem ser absorvidos pelo organismo, 

podendo inibir a síntese de colesterol no fígado (MEDEIROS, 2008). Assim como, a 

presença de flavonoides como, vitexina, isovitexina, isoorientina, encontrados no 

extrato da casca de outras espécies de Passiflora, demonstraram efeito 

hepatoprotetor em animais, fornecendo antioxidantes e protegendo contra o estresse 

oxidativo (SILVA et al., 2013; SILVA et al., 2014; ZIBADI et al., 2006), sugerindo que 

o extrato e a farinha analisada podem ser usados na prevenção e tratamento de 

dislipidemia. 

Os resultados também corroboram a não toxicidade no fígado, quanto ao extrato 

e farinha de P. cincinnata, avaliados na toxicidade aguda em camundongos, conforme 

demonstrados também em estudos com outras espécies desse gênero (MEDEIROS 

et al., 2009; BOLL et., 2014). 
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Figura 37 - Análise histopatológica de fígado nos grupos CS, CN e FEN, nas 24 e 48 h 
de coleta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tecido hepático com aspecto normal, sem evidência de lesão. Grupos: (A) CS 24 h e (B) CS 48 h 
(camundongos swiss tratados somente com NaCl 0,9% durante todo o experimento; (C) Controle 
Negativo 24 h, apresentando presença discreta de esteatose hepática, e (D) Controle negativo 48 h 
(animais tratados com NaCl 0,9%, com posterior injeção de 400 mg/Kg de tyloxapol; (E) FEN 24 h e (F) 
FEN 48 h (animais tratados com fenofibrato, posterior injeção de 400 mg/Kg de tyloxapol, e um último 
tratamento com a mesma substância). Todos os aumentos são de 100X. *Hp: hepatócito, Vp: veia 
porta, Eh: esteatose hepática; Ar: artéria, Ck: Células de kupfer; Hem: hemácias. 
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Figura 38 - Análise histopatológica de fígado nos grupos EEBC-100 e EEBC-200, nas 
24 e 48 h de coleta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

Tecido hepático com aspecto normal, sem evidência de lesão. Grupos: (A) EEBC-100 24 h, (B) 
EEBC- 100 48 h, (C) EEBC-200 24 h e (D) EEBC-200 48 h. Camundongos swiss tratados com extrato 
etanólico das cascas de P. cincinnata, nas doses de 100 mg/Kg e 200 mg/Kg, respectivamente. 
Tratamento prévio realizados durante 15 dias, com posterior injeção de 400 mg/Kg de tyloxapol, e um 
último tratamento com as mesmas substâncias. Todos os aumentos são de 100X. *Db: ducto biliar; Si: 
sinusoides.
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Figura 39 - Análise histopatológica de fígado nos grupos SA-100 e SA-200, nas 24 e 
48 h de coleta. 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

Tecido hepático com aspecto normal, sem evidência de lesão. Grupos: (A) SA-100 24 h, (B) SA-100 48 
h, (C) SA-200 24 h e (D) SA-200 48 h. Camundongos swiss tratados com a suspensão aquosa da farinha 
das cascas de P. cincinnata, nas doses de 100 mg/Kg e 200 mg/Kg, respectivamente. Tratamento prévio 
realizado durante 15 dias, com posterior injeção de 400 mg/Kg de tyloxapol, e um último tratamento com 
as mesmas substâncias. Todos os aumentos são de 100X. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A análise do extrato etanólico da casca de P. cincinnata, identificou de forma 

qualitativa, a presença de diversos metabólitos secundários, constatando um maior teor 

de compostos fenólicos, destacando os flavonoides, que após análise em técnica de 

LC-MS/MS, detectou a presença de vitexina, isovitexina, orientina, isoorientina-4’-O-

glicosídeo e isoorientina. 

A análise da toxicidade aguda nas doses de 1,0 e 2,0 g/kg de EEBC-Pc e SA-Pc 

não apresentou sinais de toxicidade, indicando baixa toxicidade do extrato e da farinha. 

No entanto, outras pesquisas são necessárias para confirmar o uso seguro dessas 

substâncias, incluindo análises bioquímicas, hematológicas e histopatológica, 

relacionada especificamente à toxicidade.  

As avaliações de possível atividade hipolipidêmica do extrato etanólico e da 

farinha, obtidos da casca de P. cincinnata, em camundongos hiperlipidêmicos 

induzidos, demonstraram ótimos resultados, em pouco tempo de tratamento pós 

indução, através de reduções nos índices de CT, TG, LDL-c e VLDL-c, e aumento de 

HDL-c, comparando, em algumas análises, ao medicamento, corroborando os 

resultados avaliados no tecido hepático dos animais do estudo. 

Diante do exposto, os resultados do presente estudo sugerem que o extrato 

etanólico e a farinha, obtidos da casca de P. cincinnata, possuem atividade 

hipolipidêmica e antioxidante, possivelmente pela presença de fibras solúveis, 

especialmente a pectina, assim como, flavonoides encontrados na casca desse fruto.  

O estudo em questão é consistente com a utilização de Passiflora cincinnata como 

agente hipolipidêmico na medicina popular. No entanto, há a necessidade de novos 

estudos para determinação do possível mecanismo de ação responsável por este efeito 

e um maior aprofundamento sobre seus benefícios e segurança. 
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7 PERSPECTIVAS 

 

Apesar dos resultados obtidos mostrarem o uso de extrato e farinha da casca de 

P. cincinnata como preventivo e terapêutico nas dislipidemias, novas pesquisas são 

necessárias para compreender os mecanismos de ação das substâncias bioativas, 

através de testes específicos, assim com o emprego dessas substâncias como 

fitoterápicos ou nutracêuticos, a partir de sua padronização, com ação hipolipidêmica e 

antioxidante promissora, com potencial para superar os efeitos adversos de 

formulações convencionais, contribuindo assim para o conhecimento científico com 

potencial biotecnológico.  

Sugere-se também, avaliar o perfil de segurança de P. cincinnata, através de teste 

com maior tempo de exposição das substâncias, assim como, outras pesquisas 

relacionadas ao tratamento das dislipidemias, a partir dos flavonoides isolados da casca 

de P. cincinnata.  

A dislipidemia é um grave problema de saúde pública, dessa forma, há um 

crescente interesse na identificação de agentes com atividade hipolipidêmica de origem 

natural para utilização em produtos farmacêuticos, destacando-se aqui o potencial 

biológico identificado da espécie P. cincinnata. 
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ANEXO A – Protocolo Experimental da Triagem Farmacológica Comportamental 

(Modelo retirado de Almeida et al., 2006) 
 

ATIVIDADE FARMACOLÓGICA Quantificação dos efeitos 
(0) sem efeito, (-) efeito dimuinuído, (+) efeito presente, (++) efeito intenso 

até 30’ 60’ 120’ 180’ 240’ 

1 - SNC      

a) Estimulante      

Agressividade      

Ambulação aumentada      

Andar em círculo      

Autolimpeza      

Bocejo      

Contorções abdominais      

Convulsões      

Escalar      

Estereotipia      

Irritabilidade      

Levantar      

Movimentação intensa das vibrissas      

Pedalar      

Sacudir a cabeça      

Saltos      

Tremores      

Vocalização      

b) Depressores      

Abdução das patas do trem posterior      

Ambulação diminuída      

Analgesia      

Ataxia      

Catatonia      

Cauda de Straub      

Hipnose      

Perda do refllexo auricular      

Perda do reflexo corneal      

Ptose palpebral      

Refexo do endireitamento      

Resposta ao toque diminuída      

Sedação      

2) SNA      

Cianose      

Constipação      

Defecaação      

Diarréia      

Força para agarrar      

Lacrimejamento      

Micção      

Piloereção      

Respiração      

Salivação      

Tônus muscular      

3 – MORTE      

Obs.:_____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ética para Uso de Animais (CEUA) 
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APÊNDICE A – Análise bioquímica de camundongos hiperlipidêmicos induzidos, verificados após delineamento experimental. 

 

 Grupos 
Controle Sadio 
(salina 0,9%) 

 

Controle 
negativo 
(indução) 

Controle 
positivo 

(fenofibrato) 
 

EEBC-Pc 
100 mg/Kg 

 

EEBC-Pc 
200 mg/Kg 

 

SA-Pc 
100 mg/Kg 

 

SA-Pc 
200 mg/Kg 

 

 Coleta PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

Colesterol 

Total 

24 h 287,20 ± 31,67 

 

710,80 ± 44,19 677,90 ± 46,92 298,7 ± 47,28 

 

267,2 ± 22,67 

 

736,2 ± 27,51 

 

405,6 ± 29,36 

 

48 h 142,80 ± 6,35 

 

271,50 ± 18,14 

 

124,90 ± 12,06 220,0 ± 11,60 

 

276,2 ± 6,93 

 

172,3 ± 8,11 

 

227,9 ± 5,05 

 
 

Triglicérides 

 

 

24 h 116,0 ± 11,24 

 

1580 ± 67,47 

 

1426,00 ± 62,35 

 

1283 ± 66,13 

 

1008 ± 60,90 

 

1469 ± 115,70 

 

1504,0 ± 90,18 

 

48 h 112,0 ± 4,55 272,60 ± 9,68 58,57 ± 2,85 

 

189,10 ± 8,73 

 

234,0 ± 16,92 

 

124,3 ± 7,15 

 

187,7 ± 10,77 

 

 
HDL 

24 h 45,33 ± 2,59 

 

31,73 ± 2,20 

 

44,00 ± 2,02 

 

27,44 ± 0,56 

 

47,47 ± 2,04 

 

55,20 ± 0,97 

 

35,20 ± 1,71 

 

48 h 37,60 ± 3,22 

 

44,00 ± 2,27 

 

26,13 ± 1,86 

 

35,47 ± 3,05 

 

81,41 ± 1,86 

 

56,64 ± 1,17 

 

55,20 ± 1,71 

 

LDL 48 h 82,82 ± 7,81 

 

173,00 ± 16,20 

 

147,9 ± 6,17 

 

146,7 ± 12,77 

 

147,9 ± 6,17 

 

56,64 ± 1,17 

 

135,2 ± 4,83 

 

VLDL 24 h 23,20 ± 2,24 

 

316,10 ± 13,49 

 

316,1 ± 13,49 

 

256,7 ± 13,23 

 

201,6 ± 12,18 

 

348,5 ± 15,52 

 

331,7 ± 9,24 
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APÊNDICE B - Apresentação de Resumo I. 
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APÊNDICE C - Apresentação de Resumo II. 
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APÊNDICE D – Artigo publicado – Cadernos de Prospecção 
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APÊNDICE E - Artigo a ser submetido na Revista Natural Product Research – Fator de 

Impacto 1.057 / Qualis B2 em Farmácia. 
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