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RESUMO
A literatura é vasta em trabalhos referentes à obtenção de extratos de Ocimum basilicum L.
empregando diferentes técnicas de extração, tais como hidrodestilação, extração supercrítica e
extração com solventes, tendo sido avaliados rendimento e composição química dos extratos,
atividade antimicrobiana, características sensoriais e efeito do processo de secagem na
composição química. O gênero Ocimum, pertencente à Família Lamiaceae, compreende
espécies ricas em óleos essenciais e substâncias aromáticas, sendo de grande importância para
a indústria farmacêutica, cosméticos e etc. Os experimentos com a fração hexânica nas doses
de 15mg/kg, 30mg/kg e 60mg/kg apresentaram reduções respectivamente de 11,9%,, 29,8%,
8,4% nas contorções abdominais induzidas pelo ácido acético quando comparados ao grupo
controle. Em contraste, o tratamento com paracetamol (500 mg/ kg / 50mg/mL) apresentou
inibição de 76,2% comparando-se ao grupo controle. A fração hexânica do manjericão
(Ocimum basilicum) não apresentou efeito antinociceptivo, por apresentarem elevados
números de contorções. Podendo assim concluir que não há presença do principio ativo com
atividade analgésica nas concentrações estudadas.
Palavra chave: antinociceptivo,contorções,extratos
ABSTRACT
The literature is vast in works related to obtaining extracts of Ocimum basilicum L. using
different extraction techniques such as hydrodistillation, supercritical fluid extraction and
solvent extraction, has been evaluated yield and composition of the extracts, antimicrobial
activity, sensory characteristics and the effect of the drying process composition. The genus
Ocimum, belongs to the Lamiaceae family, comprises species rich in essential oils and
aromatic substances, it has a great importance for the pharmaceutical industry, cosmetics and
so on. The experiments with FH at dosage of 15mg/kg, 30mg/kg and 60mg/kg respectively
showed reductions of 11.9%, 29.8%, 8.4% in writhing compared to the control group. In
contrast, treatment with acetaminophen (500 mg / kg / 50mg/mL) showed 76.2% inhibition
compared to control group. The hexane extract of basil (Ocimum basilicum) showed no
antinociceptive effect, because they have large numbers of contortions. It can be concluded
that there is no presence of the active principle with analgesic concentrations studied.
Keyword: antinociceptive, writhing, extracts.
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1. INTRODUÇÃO
Além de produtoras de óleos essenciais, as plantas aromáticas também são medicinais
e estão presentes do dia a dia das pessoas, como por exemplo, o gênero Ocimum da família
Lamiaceae (Nolasco, 1996), que compreende, aproximadamente, 50 espécies que se
distribuem amplamente no planeta, sendo mais comum nas regiões tropicais e subtropicais
(Vieria; Simon, 2000), muitas das quais utilizadas pelas comunidades como uso medicinal, na
culinária e no controle de pragas na agricultura (Grayer et al., 1996).
Este gênero vem despertando interesse de pesquisadores principalmente por seu óleo
essencial conter mais de vinte componentes, entre eles metil-chavicol, metil-cinamato,
eugenol, citral, linalol, timol, cânfora e taninos (Simon et al., 1990; Morales; Simon, 1997),
cuja demanda é muito grande na fabricação de produtos farmacêuticos , perfumaria e produtos
alimentícios (Gupta, 1994).
Esses compostos apresentam as mais variadas atividades farmacológicas como:
bactericida, fungicida (Chao; Young, 2000), e como utilização na medicina popular como
febrífugo, estomáquico, anti-hemético e analgésico.
Segundo Matos (2000), as folhas de Ocimum basilicum são ricas em linalol, seu uso é
conhecido na culinária por temperar vários alimentos, mas dele também são extraídos óleos
essenciais. É utilizado para tratar calafrios, febre e dores associadas. Possui atividade
bactericida e fungicida, suas folhas são usadas para tratar afecções na pele, é analgésico e
antiinflamatório.
A revisão de literatura cita o potencial analgésico do Ocimum basilicum, gerando
motivos para o estudo desta planta, justificando assim a utilização da mesma para a realização
do trabalho de conclusão de curso. Neste trabalho foram realizadas avaliações do potencial
analgésico das frações hexânica do Extrato do Ocimum basilicum.

2. MATERIAL E METÓDO
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 numero 364260. O laudo técnico da empresa responsável pela fabricação e distribuição
dessa droga no mercado formalizado também foi considerado uma amostra da droga na
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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 rota-vapor (40ºC) até secura.

2.2 Fracionamento
O extrato hidroalcoólico 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
concentradas em roto-vaporador e liofilizadas. Com as frações liofilizadas foram preparadas
as soluções a serem administradas nos animais. Neste trabalho foi utilizada a (FH) nos
experimentos.

2.3 Ensaios farmacológicos
A fração hexânica foi utilizada para as realizações dos ensaios farmacológicos.
Conforme resultados obtidos a partir do biomonitoramento, se estes forem positivos, a fração
será submetida a novas técnicas cromatográficas com a finalidade de isolar os princípios
bioativos responsáveis pelas respectivas atividades farmacológicas.
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 49 camundongos Mus Musculus pesando entre 30
e 45 g, variedade Swiss disponibilizados pela Centro de Produção e Pesquisa de
Imunobiológicos (CPPI), setor de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Tuiuti do
Paraná mantidos em condições controladas de temperatura (22°C) e luminosidade (ciclo 12
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horas claro/12 horas escuro) com livre acesso a ração e água antes dos experimentos. Os
animais foram transferidos para a sala de aclimatação no mínimo duas semanas antes dos
experimentos, e foram agrupados em número máximo de seis animais por caixa. 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 sob o número nº
005P/2011
2.5 Droga e soluções
A droga e as soluções usadas foram paracetamol (Teuto), ácido acético (BIOTEC,
reagentes analíticos) e salina (Basafarma).
2.6 Contorções abdominais
O método de contorções abdominais será realizado de acordo com o método descrito
por Koster at al. (1959). A fração hexânica obtida do extrato etanólico das folhas de Ocimum
basilicum foi administrada nas doses de 15, 30 e 60 mg/Kg por via oral em 8 animais para
cada grupo. Foram utilizados dois grupos controles, salina e paracetamol, também com 8
animais em cada grupo. Os animais do grupo da salina (NaCl 0.9%) receberam 10 ml/Kg via
oral e o grupo do paracetamol (500 mg/Kg / 50 mg/ml). Os tratamentos foram realizafos uma
hora antes da administração intraperitoneal (ip) de 0,50 ml de ácido acético (0,6% v/v salina).
O número de contorções dos animais foram contadas de forma somatória durante o período de
20 minutos.
2.7 Analise Estatística
Os resultados foram expressos em média±erro padrão da média. O teste ANOVA foi
usado para analisar a diferença entre os grupos, seguindo do teste de Dunnet para determinar a
diferença estatística em relação ao grupo controle, sendo considerado significante a partir de
p<0.05. Foi usado pacote estatístico GraphPad Prism 5.
3. RESULTADO
No modelo experimental de analgesia de contorções abdominais, por meio de injeção
intraperitoneal de ácido acético a 0,6%, a média de contorções apresentadas pelo grupo
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controle foi de 32,071 ± 2,56 (n=14). O grupo tratado com paracetamol apresentou uma
média de contorções de 7,636 ± 2,064 (n=11), sendo o único grupo a demonstrar diferença
estatística significativa quando comparado ao grupo controle.
Os animais que foram tratados com o extrato de Ocimum basilicum L. com a FH, que
receberam doses de 15 mg/kg apresentaram médias de contorções de 28,25 ± 6,296 (n= 8),
os que receberam dose de 30 mg/kg tiveram média de 22,5 ± 4,528 (n= 8) enquanto os que
receberam dose de 60mg/kg apresentaram média de 29,375 ± 4,971 (n=8). Nenhum dos
grupos tratados com FH apresentou diferença estatística significativa quando comparados ao
grupo controle.
Os experimentos com a FH nas doses de 15 mg/kg, 30 mg/kg e 60 mg/kg
apresentaram reduções respectivamente de 11,9%,, 29,8%, 8,4% nas contorções abdominais
quando comparados ao grupo controle. Em contraste, o tratamento com paracetamol (500
mg/ kg / 50 mg/mL) apresentou inibição de 76,2% comparando-se ao grupo controle (ver
figura 01).
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Figura 01: Avaliação do efeito da fração hexânica do Ocimum basilicum nas contorções abdominais induzidas
por acido acético. Os grupos foram tratados via oral com salina (controle), com paracetamol (500 mg/kg) ou com
a fração hexânica 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 0,50ml
intraperitonial. O número de contorções foi contado no intervalo de 20 minutos. Os dados estão expressos em
media±epm (n= 8-14) onde *p<0,001, no teste de ANOVA seguido de Dunnet.
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4. DISCUSSÃO
A atividade antinociceptiva foi primeiramente avaliada pelo modelo de contorções
abdominais em camundongos, que tem como fundamento a contagem de contorções da parede
abdominal seguidas de torção do tronco e extensão dos membros posteriores (Whittle, 1964).
A falta de ação antinociceptiva pode ser considerada a não atividade dos princípios
ativos do extrato; mas também pode ser pela não absorção total do extrato pelo
gastrointestinal ou ainda seus princípios ativos podem ter sido metabolizados por vias
alternativas do metabolismo (Soares, et al. 2009)
A administração intraperitoneal de ácido acético induz a liberação de prostaglandinas,
mas também a liberação de mediadores como, aminas - noradrenalina e acetilcolina do
sistema nervoso simpático (Duarte et al., 1988; Borsato et al., 2000).O ácido acético através
da indução da permeabilidade capilar provoca dor inflamatória (Amico-Roxas et al., 1984), e
também libera substâncias endógenas que excitam as terminações nervosas(Raj, 1996).
O óleo essencial extraído das folhas de Ocimum selloi, na concentração de 200 mg/kg,
via oral, reduziu significativamente o trânsito intestinal após os camundongos se alimentarem
de carvão e tambem reduziu, de uma forma dependente da dose, a resposta nociceptiva
induzida por ácido acético (0,6%) administrado intraperitonialmente. (Franca et al. 2008)
Estudos feitos por Rabelo et al. (2008), o óleo essencial em doses de 30, 100 e 300 mg
/ kg (via oral) das folhas da espécie Ocimum gratissimum L. (Labiatae), essencial produziu
uma inibição dependente da dose, nas contorções induzidas por ácido acético, causando uma
inibição até aproximadamente 60% na dose mais elevada utilizada. Já o o óleo do Ocimum
gratissimum, nas mesmas doses, inibiu a fase (inflamatória) tardia da resposta à dor induzida
por formalina, com uma redução máxima de aproximadamente 60% do controle.
O extrato aquoso liofilizado Ocimum tenuiflorum possui propriedades analgésicas no
modelo de analgesia usando teste da placa quente e da fonte de calor, como tambem no
método de contorções por ácido acético, obtendo os melhores resultados usando a
concentração de 1000 mg/kg, segundo estudos realizados por Fernández et al. (2005).
O extrato hidralcolico do Ocimum basilicum apresentou atividade alnalgésica na dose
de 150 mg/Kg através do teste de contorções abdominais estudado por Lorber & Nowacki
(2011). ) O que ocorre com frequência é sinergia das substâncias, tornando a fração mais ou
menos ativas contribuindo com a toxicidade (Constantino, 2009). Contudo quando dividido
nas frações clorofórmica, n-butanólica e hexânica, o mesmo não apresentou efeito, podendo
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ser a falta da própria sinergia das frações. Há a possibilidade da presença do princípio ativo na
fração de Acetato de Etila que será testada posteriormente.
Utilizamos a doses dez vezes menores que no extrato bruto (150, 300 e 600 mg/kg),
tendo como base os experimentos de Lorber & Nowacki (2011), como as frações possuem as
substâncias com níveis mais concentrados do que o bruto podemos considerar a hipótese que
a doses reduzidas possam ter interferido na atividade analgésica.
Assim sendo é de extrema importância que outros estudos sejam realizados para
avaliar outros possíveis resultados quanto à própria ação antinocicpetiva da FH por outras vias
de administração avaliando todos os aspectos desejados.

5. CONCLUSÃO
A fração hexânica do manjericão (Ocimum basilicum) não apresentou efeito
antinociceptivo, por apresentarem elevados números de contorções. Podendo assim concluir
que não há presença do principio ativo com atividade analgésica nas concentrações estudadas,
sendo necessários novos testes para a comprovação dos resultados.
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