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Resumo
Como podemos observar na literatura o Ocimum basilicum é um grande produtor de
óleo essencial. Seu uso mais freqüente é na culinária, porém apresenta função
terapêutica, sendo utilizado para tratar calafrios e reduzir a febre, congestão e dores
associadas. Possui propriedade bactericida, atividade fungicida, utilizado em
coceiras da pele, mordida de inseto e afecções de pele. Controla níveis de açúcar no
sangue, é antiespasmódico e analgésico, diminui a pressão sanguínea e é
antiinflamatório. As plantas para serem estudadas passam por vários processos de
extração e com vários tipos de solventes, nesse trabalho foi utilizada a fração
clorofórmica. O teste de contorção abdominal induzida por acido acético foi usado
para o estudo de atividades analgésicas da fração clorofórmica do Ocimum
basilicum nas doses de 15, 30 e 60 mg/kg. Foi possível observar que a fração
estudada não possui atividade analgésica.
Palavras-chave: Manjericão, Analgesia, Contorções Abdominais.
Abstract
As can be seen in the literature Ocimum basilicum is a major producer of essential
oil. Its most frequent use is in cooking, but has therapeutic function, being used to
treat chills and reduce fever, congestion and associated pain. Property has
bactericidal, fungicidal activity, used in skin rashes, insect bites and skin disorders.
Control blood sugar levels, spasmolytic and analgesic is, lowers blood pressure and
is antiinflammatory. The plants are to be studied by various extraction processes and
various types of solvents used in this work was the chloroform fraction. The test of
writhing induced by acetic acid was used for the study of analgesic activity of the
chloroform fraction of Ocimum basilicum at doses of 15, 30 and 60 mg / kg. It was
observed that the fraction studied has no analgesic activity.
Keywords: Basil, Analgesic, Abdominal writhing.
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1. Introdução
Um dos importantes grupos de plantas que produz óleo essencial é o gênero
Ocimum rico em constituintes como: ácidos fenólicos, linalol, geraniol, citral, alcanfor,
eugenol, timol 1,8-cineol, acetato de nerila, estragol ou metilchavicol, metileugenol,
cinamato de metila, farnesol, borneol, safrol e outros compostos (Govin et al., 2000).
Segundo vários autores o Ocimum basilicum é muito utilizado na medicina
popular, pois tem folhas ricas em linalol e são extraídos muitos óleos essenciais,
porém é mais utilizado como tempero na culinária. Segundo Matos (2000) é também
utilizado para reduzir a febre e congestão. Possui propriedade bactericida e
fungicida, as folhas são utilizadas em afecções de pele. Controla níveis de açúcar no
sangue, é antiespasmódico e analgésico, diminui a pressão sanguínea e é antiinflamatório.
O óleo essencial do Ocimum basilicum L. é rico em monoterpenos, como δcadinol, estragol e linalol (Mazutti et al., 2006). O linalol é o produto químico
importante do óleo essencial do O. basilicum (Blank et al., 2007).
As plantas para serem estudadas passam por vários processos de extração e
em alguns casos de fracionamento, nesse trabalho foi utilizada a fração clorofórmica
do Ocimum basilicum. Para o fracionamento foram utilizados quatro solventes com
polaridades diferentes, entre eles foi utilizado o clorofórmio, pois é um solvente com
média polaridade (Vieira et al., 2005), também foi utilizado o n-butanol, acetato de
etila e hexano para assim fazer uma separação de substâncias com diferentes
polaridades.
A Extração com solventes consiste basicamente na transferência de íons,
específicos, de uma solução pouco concentrada para outra mais concentrada, por
meio de um fenômeno de um soluto de distribuir entre dois solventes imiscíveis, em
contato.
Esse trabalho tem como objetivo a Avaliação da Atividade analgésica da
fração clorofórmica do extrato do Ocimum basilicum (Manjericão) em camundongos
(Mus musculus) através do método de contorções abdominais induzidas por ácido
acético.
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2. Material e Método
2.1. Material Botânico
Folhas de Ocimum basilicum foram adquiridas no mercado formal de plantas
medicinais na região metropolitana de Curitiba em Fevereiro de 2011 e a
identificação da espécie foi feita pelo Dr. Osmar dos Santos Ribas, do Museu
Botânico municipal tombada com o número 364260. O laudo técnico da empresa
responsável pela fabricação e distribuição dessa droga no mercado também foi
considerado. Foi depositada uma amostra da droga na herboteca do Laboratório de
Farmacognosia da UTP onde permanecerá como material de referência e estudo.
O material botânico adquirido foi seco em estufa a 40ºC e triturado a pó,
sendo previamente extraído o óleo essencial por hidrodestilação em aparelho de
Clevenger (Dóleo<Dágua). Em seguida, a droga foi deixada em maceração por 48
horas em solução hidroalcoolica. O extrato obtido foi filtrado e então concentrado em
rotaevaporador (40ºC) até secura. Após maceração a droga foi esgotada com uma
nova maceração com um solvente altamente polar (metanol) e concentrado em rotavapor (40ºC) até secura.

2.2. Fracionamento
O extrato hidroalcoóloco foi ressuspendido em uma mistura de metanol e
água (1 :1) e submetido à partição líquido-líquido, com solventes de diferentes
polaridades (hexano, clorofórmio, acetato de etila e n-butanol), para assim obter as
frações hexânica (FH), clorofórmica (FC), acetato de etila (FAE) e n-butanólica (FB).
Essas frações foram concetradas em rotaevaporador e liofilizadas. Com as frações
liofilizadas foram preparadas as soluções a serem adiministradas nos animais. Para
preparar essa solução foi utilizado 100mg da fração, 0,5ml de etanol e 9,5ml de
soro, então foi bem agitado durante 10 minutos. Neste trabalho foi utilizada a FC nos
experimentos.

2.3. Ensaios Farmacológicos
Para a realização dos ensaios farmacológicos a fração clorofórmica (FC) foi
utilizada. Após obtidos resultados a partir do biomonitoramento, se os mesmos
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forem positivos, serão realizadas novas técnicas cromatográficas na fração com a
finalidade de isolar os princípios bioativos responsáveis pelas respectivas atividades
farmacológicas. Sendo assim os compostos isolados também serão submetidos à
análise farmacológica, sendo as concentrações determinadas durante os
experimentos através de uma curva dose-resposta.

2.4. Animais

Nos experimentos foram utilizados 46 camundongos Mus musculus (30-50g),
variedade Swiss disponibilizados pela Centro de Produção e Pesquisa de
Imunobiológicos (CPPI), mantidos na sala de aclimatação do laboratório de
Farmacologia da Universidade Tuiuti do Paraná, em condições de luminosidade 12
horas claro/ 12 horas escuro, temperatura de 21-22°C constante, água e ração ad
libitum.
Os experimentos foram realizados em sala silenciosa, mantendo o controle da
temperatura e sempre durante o ciclo claro. Os experimentos foram realizados
mediante submissão e aprovação do projeto ao Comitê de Ética da Universidade
Tuiuti do Paraná nº 005P/2011.

2.5. Droga e soluções
As drogas e soluções utilizadas foram ácido acético (BIOTEC Reagentes
Analíticos), paracetamol (Teuto), salina (Basa Farma).

2.6. Contorções Abdominais
O método de contorções abdominais foi realizado de acordo com o método
descrito por Koster et al.,(1959). A fração clorofórmica obtida do extrato etanólico
das folhas de Ocimum basilicum foi administrada nas doses de 15, 30 e 60 mg/kg
por via oral em oito animais para cada grupo. Foram utilizados dois grupos controles
a salina e o paracetamol. No grupo salina (NaCl 0,9%) foi adiministrado 10 ml/kg em
14 animais e no grupo paracetamol (500 mg/kg / 50mg/ml) em 11 animais, ambos
via oral. Os tratamentos foram realizados uma hora antes da administração
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intraperitoneal (ip) de 0,50 ml de ácido acético (0,6% v/v salina). O número de
contorções dos animais foi contado de forma somatória durante o período de 20
minutos e foi calculada a porcentagem de inibição do número de contorções.
2.7. Analise Estatística

Os resultados foram expressos em media±erro padrão da media. O teste
ANOVA foi usado para analisar a diferença entre os grupos, seguido do teste de
Dunnet para determinar a diferença estatística em relação ao grupo controle, sendo
considerado significante a partir de p<0.001. Foi usado pacote estatístico GraphPad
Prism 5.

3. Resultados
No modelo de contorções abdominais, com injeção intraperitoneal de ácido
acético a 0,6%, grupo controle apresentou uma média de contorções de 32,071 ±
2,56 (n=14). O grupo paracetamol apresentaram médias de contorções de 7,636 ±
2,064 (n=11), sendo que foi o único grupo que teve diferença estatística significativa
quando comparado ao grupo controle.
Os animais tratados com a fração clorofórmica (FC) de Ocimum basilicum L.
nas doses de 15 mg/kg apresentaram médias de contorções de 50,5 ± 5,661 (n= 6),
os que receberam dose de 30 mg/kg tiveram média de 38,25 ± 3,544 (n= 8) e os que
receberam dose de 60 mg/kg apresentaram média de 37,286± 8,34 (n=7). Nenhum
dos grupos tratados com FC quando comparados ao grupo controle apresentou
diferença estatística significativa.
Os tratamentos com a FC nas doses de 15 mg/kg, 30 mg/kg e 60 mg/kg
apresentaram um aumento de 57,5%, 19,3% e 16,3% respectivamente na
quantidade de contorções abdominais quando comparados ao grupo controle.
Entretanto, o tratamento com paracetamol (500 mg/kg / 50 mg/mL) apresentou
inibição de 76,2% comparando-se ao grupo controle (Figura 01).
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Figura 01 – Avaliação do efeito da fração clorofórmica do Ocimum basilicum nas contorções
abdominais induzidas por acido acético. Os camundongos foram tratados v.o com salina
(controle), com paracetamol (500 mg/kg) ou com a fração clorofórmica do Ocimum basilicum
nas doses de 15, 30 e 60 mg/kg. Todos os tratamentos foram via oral. Após 60 minutos das
administrações os animais receberam acido acético 0,6% no volume de 0,50 ml ip. O
número de contorções foi contado no intervalo de 20 minutos. Os dados estão expressos em
media±epm (n= 7-14) onde *p<0,001, no teste de ANOVA seguido de Dunnet.

4. Discussão
Com modelo de contorções abdominais pode-se avaliar a atividade
antinociceptiva. Como resposta reflexa à irritação e inflamação do peritônio
produzidas pela injeção intraperitoneal de ácido acético os camundongos
apresentam contorções e cólicas abdominais acompanhadas de torção do tronco e
extensão das patas traseiras. O modelo químico de nocicepção de contorções
abdominais em camundongos tem como base a contagem dessas contorções
(Whittle, 1964).
No teste das contorções abdominais, o pré-tratamento pela via oral com a
fração clorofórmica do Ocimum basilicum nas doses de 15, 30 e 60 mg/kg, não
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apresentou o efeito analgésico, gerando um número elevado de contorções
abdominais comparado ao grupo controle (salina). Do mesmo modo, o controle
positivo Paracetamol reduziu o número de contorções (Figura 1).
Para induzir contorções abdominais é necessário causar a sensibilização de
nociceptores pelas prostaglandinas, e essa sensibilização é feita com substâncias
químicas injetadas por via intraperitoneal. Utiliza-se esse teste para avaliar a
analgesia moderada que é produzida por compostos antiinflamatórios (Ferreira &
Vane, 1974, Berkenkopf & Weichman, 1988).
Segundo Franca et al. (2008) o óleo essencial do Ocimum selloi em
concentração de 200 mg/kg vo. reduz o trânsito intestinal dos camundongos que se
alimentaram de carvão. O óleo essencial reduziu de uma forma dependente da
dose, a resposta nociceptiva induzida por ácido acético (0,6%) administrado
intraperitonealmente. O seu trabalho mostrou que o óleo essencial do Ocimum selloi
é eficiente tanto para combater a diarréia quanto para a dor visceral.
Segundo experimentos realizados por Fernández et. al. (2005), o extrato
aquoso de Ocimum tenuiflorum possui propriedades analgésicas usando teste da
placa quente e da fonte de calor, e também no método de contorções por ácido
acético, usando a concentração de 1000 mg/kg obteve-se os melhores resultados.
De acordo com estudos realizados por Rabelo et. al. (2003), efeitos
antinociceptivos foram apresentados pelo óleo essencial extraído das folhas da
espécie Ocimum gratissimum L. (Lamiaceae) em testes de contorção abdominal e
formalina em camundongos. O óleo essencial produziu uma inibição dependente da
dose, nas doses de 30, 100 e 300 mg / kg (via oral), causando uma inibição até
aproximadamente 60% na dose mais elevada utilizada. Nas mesmas doses, o óleo
do Ocimum gratissimum, predominantemente, inibiu a fase (inflamatória) tardia da
resposta

à

dor

induzida
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formalina,

com

uma

redução

máxima
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aproximadamente 60% do controle.
Segundo estudos feitos por Lorber & Nowacki (2011) o extrato hidroalcoólico
do Ocimum basilicum apresentou atividade analgésica na dose de 150 mg/kg
através do teste de contorções abdominais. O que pode ocorrer com freqüência é a
sinergia de substâncias, a fração pode se tornar mais ou menos ativa, contribuindo
também com a toxicidade (Constantino, 2009). Observando os resultados positivos
do extrato hidroalcoólico do manjericão podemos perceber que o mesmo possui
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atividade analgésica, porém quando dividido nas frações clorofórmica, n-butanólica e
hexânica não apresentou o mesmo efeito, uma das explicações pode ser a falta de
sinergia das substâncias, o que pode ter ocorrido com as frações. Outro fato que
pode ter ocorrido é a presença do principio ativo na fração Acetato de Etila que não
foi testada, mas serão realizados testes posteriores para observar se há presença
ou não das substâncias desejadas.
As doses de 15, 30 e 60 mg/kg foram utilizadas baseando-se nos
experimentos de Lorber & Nowacki (2011), como as frações possuem as
substâncias com níveis mais concentrados do que o extrato bruto, utilizamos as
doses dez vezes menores que no bruto (150, 300 e 600 mg/kg). Podemos
considerar a hipótese que a doses reduzidas possam ter interferido na atividade
analgésica.
Será necessário realizar novos experimentos para confirmar os resultados
obtidos nesse trabalho bem como seu respectivo mecanismo e ação.

5. Conclusão

Podemos concluir que a fração clorofórmica das folhas do Ocimum basilicum
nas dose de 15, 30 e 60 mg/kg não apresenta atividade analgésica.
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