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No Brasil encontramos uma variedade de plantas medicinais consideradas fontes 
promissoras para inovações terapêuticas e farmacológicas, nos últimos anos espécies 
vegetais com propriedade anti-inflamatória ganharam destaque devido a atividades 
comparáveis aos medicamentos existentes no mercado. No Cerrado brasileiro, uma 
família com vasta utilização medicinal é a Malpighiaceae, na qual encontramos 
Byrsonima cydoniifolia conhecida como canjiqueira. Até o momento, poucas 
informações sobre B. cydoniifolia e seus metabólitos foram relatadas na literatura. 
Sendo assim, este trabalho visou caracterizar os metabólitos secundários de B. 
cydoniifolia e avaliar o efeito anti-inflamatório do extrato de seu fruto. As análises 
dos compostos bioativos foram realizadas por meio de CLAE-DAD-EM.  Para os testes 
anti-inflamatórios foram utilizados camundongos machos Swiss pesando entre 18-25g 
(5 animais/grupo). O extrato hidroetanólico do fruto de B. cydoniifolia (EHFBC) foi 
administrado nas concentrações de 5, 20 e 80 mg∕kg e foram avaliados o edema de 
pata e o influxo leucocitário para a cavidade peritoneal induzidos pela carragenina e a 
contorção abdominal induzida pelo ácido acético. A análise estatística utilizada foi 
ANOVA seguida de Bonferroni, p<0,05. Os metabólitos detectados no EHFBC 
foram da classe dos flavonoides principalmente proantocianidinas diméricas e 
triméricas e fenilpropanoides derivados do estilbeno como piceatannol e resveratrol. 
Quando administrado por via oral, o EHFBC reduziu o edema significativamente em 
25,6%, 72,1% e 44,2% (60 min.) nas doses de 5, 20 e 80 mg∕kg respectivamente, 
quando comparados ao grupo controle (água, via oral) (0,043 mL). No ensaio de 
influxo leucocitário, o EHFBC inibiu a migração dos leucócitos polimorfonucleares 
para a cavidade peritoneal dos camundongos em 73,30%, 72,51% e 72,10% em 
relação ao grupo controle (2911 ±487 cels/mm3) para as doses de 5, 20 e 80 mg∕kg, 
respectivamente. Na avaliação da contorção abdominal, o número de contorções 
observado no grupo controle (água, via oral) foi de 98 ±7/30 min., após o tratamento 
com o EHFBC nas doses de 5, 20 e 80 mg∕kg, a redução desse efeito foi de 48,97%, 
30,61% e 28,57%, respectivamente. Conclui-se que o EHFBC possui efeito anti-
inflamatório nas doses avaliadas e compostas de interesse farmacêutico. (Capes, 
CNPq, FUNDECT) 
 
Palavras-chave: perfil químico, canjiqueira, atividade anti-inflamatória 
 
 
 
 

mailto:vanessamudy@yahoo.com.br

