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1. INTRODUÇÃO 
 

Protium heptaphyllum March. (Burseraceae) é uma planta apícola 
conhecida vulgarmente por diversos nomes, dentre eles: Almécega, breu, 
incenso, breu branco verdadeiro, elemi, ibiracica, pau de breu, tacaá-macá, 
almíscar, anime e árvore do incenso. Ocorre em matas de terra firme, em solo 
argiloso, da região Amazônica, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais e Goiás. 
Ainda no Suriname, Colômbia, Venezuela e Paraguai (MATOS, 1997).  

Na medicina popular, gomas e óleos-resina de espécies de P. 
heptaphyllum são usados para vários fins, como por exemplo, tônico, 
estimulante, antiulceroso, antiinflamatório e cicatrizante (SIANI et al., 1999).  

Com base nos dados da literatura no que se refere ao uso popular e 
pesquisas científicas recentes, investigamos os componentes químicos e o 
efeito anti-inflamatório do óleo essencial da resina de P. heptaphyllum, 
validando ou não o seu uso popular em modelo que simula o processo 
inflamatório agudo. 

 
2. METODOLOGIA 

2.1. Identificação dos constituintes principais do óleo essencial  
 
A resina foi submetida a hidrodestilação em aparelho de Cleavenger por 4 

h. O óleo essencial de Protium obtido (OEP) foi analisado em cromatógrafo 
gasoso Shimadzu, (GC-17A) com detector de massas Shimadzu (GC/MS–QP 
5000; filamento: 70 eV; detector: 1,3 KV; analisador do tipo quadrupolo), 
utilizando coluna capilar DB-5 de 50 m de comprimento, com 0,25 mm de 
diâmetro interno e 0,25 µm de espessura do filme. Os componentes químicos 
do óleo essencial foram identificados por comparação dos espectros de 
massas obtidos com os pertencentes a uma biblioteca computacional (Wiley), 
utilizando para tanto um programa de busca, e por comparação com dados 
disponíveis na literatura (CITÓ et al., 2003). 

2.2. Efeito do OEP e D-Limoneno sobre o edema de pa ta induzido por 
carragenina em rato  
 

O edema de pata foi induzido nas patas traseiras direitas de ratos 
Wistar, machos, 150-180 g, divididos em grupos de 8 animais cada, pela 



injeção subplantar de 0,1 mL de carragenina 1% dissolvida em salina 0,9%. Os 
animais foram tratados, via oral, com veículo (3% de Tween 80 em salina 
0,9%,), OEP (25, 50, 100 e 200 mg/kg), limoneno (50 e 100 mg/kg) ou 
indometacina (10 mg/kg) e após 1h receberam a carragenina. O volume das 
patas foi registrado por pletismometro (Ugo Basile®) em diferentes tempos (1, 
2, 3, 4 e 5 h) após a administração subplantar de carragenina. O edema foi 
expresso pela diferença, em mililitros, entre o volume da pata final e o volume 
da pata inicial (WINTER et al., 1962). 

3. RESULTADOS 

3.1. Identificação dos constituintes principais do óleo essencial 
 

Após a análise dos constituintes do OEP, o limoneno destaca-se como o 
composto majoritário com 49,96% da composição do óleo, seguido pelo Trans-
β-ocimeno 11,81%, eucaliptol 10,92%, p-Cimeno 10,78%, α-Felandreno 9,97% 
e α-Terpineol 1,82% (TABELA 1). 

     

Tabela 1.  Composição química do OEP 

Constituinte  IRa 
(DB-5) 

Abundância relativa 
(%) 

α-Felandreno 1004 9.97 

Sabineno 975 0.49 

α-Pineno 936 0.50 

Cis-β-ocimeno 1008 trb 

β-Felandreno  1041 trb 

β-Pineno 1045 0.20 

γ-Terpineno 1069 trb 

Trans-β-ocimeno 1043 11.81 

p-Cimeno 1025 10.78 

Limoneno 1031 49,96 

Eucaliptol 1064 10.92 

Terpinoleno 1190 trb 

α-Terpineol 1193 1.82 

ND - 2,32 



Total   100 

 

a) RI, índice de retenção relativo para C8—C30 n-alcanos. b) tr, traço (<0.1%).  ND: Não 
Determinado 



Tabela 2.  Efeito do OEP em edema de pata induzida por carragenina em ratos 
 

Tratamento  

(mg/kg, v.o) 

 
 

∆ Edema em volume (mL)   

Intervalo de tempo (%de inibição)   

1 h 2 h 3 h  4 h 

 

5 h  

 

 

Controle 

 

0,434±0,062 

 

0,574±0,061 

 

0,660±0,045 

 

 

 

0,88±0,041 

 

0,648 ± 0,062 

OEP (25) 

OEP (50) 

OEP (100) 

OEP (200) 

Indometacina 

(10) 

 
 

0,434±0,055 

0,385±0,054 

0,224±0,045**(48,3) 

0,230±0,024**(47,0) 

0,204±0,039***(52,9) 

0,532±0,060 

0,440±0,046 

0,350±0,043**(39,0) 

0,338±0,028**(41,11) 

0,320±0,049***(44,2) 

0,618±0,047 

0,562±0,034 

0,580±0,027 

0,484±0,056**(26,6) 

0,410±0,036**(37,8) 

  0,848±0,028 

0,773±0,050 

0,754±0,056 

0,742±0,041* (15,68) 

0,538±0,061**(38,86) 

 

0,566±0,069 

0,523±0,037 

0,602±0,016 

0,522±0,044 

0,434±0,021**(33,0) 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados são expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.) da variação do volume das patas (mL) para 8 animais. Veículo (3% 

de Tween 80 em salina 0,9%, 10 mL/kg), OEP (25, 50,100 e 200 mg/kg) e indometacina (10 mg/kg) foram administrados por via oral, 1 hora 

antes da injeção subplantar de carragenina 1% (0,1 mL/pata).  Após 1, 2, 3, 4 e 5 horas a variação do volume do edema (mL) da pata foi 

registrado em pletismômetro. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001  vs controle veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul). 



4. DISCUSSÇAO 
 

 
A espécie Protium heptaphyllum March (Burseraceae) é utilizada na 

medicina popular de comunidades onde é encontrada. A divisão de medicina 
tradicional da Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu, no ano de 
2002, a importância do uso popular da espécie P. heptaphyllum por nativos da 
américa do sul e recomendou para a comprovação de sua eficácia que fossem 
desenvolvidos estudos farmacológicos e toxicológicos (BRANDÃO et. al. 2008). 

A análise do óleo essencial utilizado em nosso estudo permitiu a 
identificação de 13 compostos dentre os quais se destaca o limoneno com 
49,6% (TABELA 1). 

 O protocolo desenvolvido para o teste de atividade anti-inflamatória do 
OEP foi o edema de pata induzido por carragenina. A carragenina é um 
polissacarídeo sulfatado, derivado de algas marinhas usada como estímulo 
inflamatório, para induzir artrites em modelos animais com roedores. Winter foi 
o primeiro a descrever a utilidade do método para rastrear drogas anti-
inflamatórias (WINTER et a. 1962). A injeção subplantar de carragenina na 
pata traseira dos animais causa um edema constituído por uma fase inicial 
rápida e por uma fase tardia mais sustentada. A primeira fase é mediada pela 
liberação de histamina, serotonina e cininas, enquanto que a segunda fase é 
relacionada à liberação de prostaglandinas (WINTER, et. al. 1962; KALE et al. 
2007).  

Neste ensaio, tanto o OEP inibiu o edema de pata por carragenina. A 
dose de 100 mg/kg do OEP agiu sobre o edema de forma significativa até a 
segunda hora. A dose de 200 mg/kg, entretanto, perdurou por mais tempo, 
intervindo na formação do edema até a quarta hora (TABELA 2). 

Apesar de o OEP reduzir o edema induzido por carragenina, é possível 
observar através dos resultados, que seus efeitos sobre a formação do edema 
apresentam-se mais proeminentes até as 3 primeiras horas. Este perfil 
aparente, do OEP e do D-limoneno, sobre o edema de pata por carragenina 
sugere uma atividade mais relacionada com os primeiros mediadores 
inflamatórios liberados durante a formação do edema agudo (histamina e 
serotonina). 

 

5. CONCLUSÕES 
 

A investigação realizada com o OEP e seu composto majoritário D-
Limoneno nos permite concluir que: 

O OEP é formado por 13 compostos onde o composto majoritário é o 
limoneno.  

A administração do OEP mostrou atividade antiedematogênica ao inibir, 
de forma significativa, o edema de pata induzido por carragenina. 
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