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RESUMO 
 

A doença inflamatória intestinal representa um grupo de afecções intestinais 
inflamatórias crônicas idiopáticas. As duas principais categorias são a Doença de 
Crohn e a colite ulcerativa. Mesmo com tratamentos farmacológicos e estratégia 
terapêutica preconizados, a remissão da doença é de alcance complexo. Na 
literatura encontra-se publicações com estudos relacionados ao caju e a eficácia de 
suas atividades farmacológicas, dentre elas: antidiabética, bactericida, 
gastroprotetora e antiinflamatória. Esse estudo investigou o efeito anti-inflamatório e 
antioxidante do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) em modelo experimental de 
Doença de Crohn. Utilizou-se 54 ratos Wistar machos (150 a 200g). Para o modelo 
experimental, o TNBS foi diluído em etanol a 50% 0,4mL e administrada via retal 
(0,8 ml/animal). Os animais foram divididos em oito grupos experimentais (06 
animais/grupo): grupo salina, grupo TNBS, grupo ácido anacárdico (AA) (doses: 1, 3, 
10 e 30 mg/Kg), grupo dexametasona (2 mg/Kg) e grupo tween 80 (2%). No terceiro 
dia, uma hora após o último tratamento, os animais foram eutanasiados e uma 
extensão de 5 cm do cólon coletados para análises morfométricas, histológicas e 
bioquímicas. Parâmetros macroscópicos: escores macroscópicos e peso úmido. 
Parâmetros microscópicos: escores microscópicos, mastocitose e 
imunohistoquímica para IL-1β, TNF-α e COX-2. Parâmetros bioquímicos: 
mieloperoxidase (MPO), dosagem de citocinas IL-1β e TNF-α, determinação da 
glutationa reduzida (GSH) e atividade de malondialdeído (MDA). Alterações 
ganglionares do plexo mioentérico foram verificadas através da determinação da 
área ganglionar por planimetria (Image J). Os dados paramétricos foram analisados 
por teste de variância (ANOVA) seguido pelo teste de Bonferroni e para os escores 
histológicos o teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. Verificou-se que 
há atividade antioxidante expressiva no ácido anacárdico do LCC do caju (AA) e que 
o mesmo não apresenta toxidade para proliferação celular in vitro. O grupo AA 10,0 
mg/kg apresentou redução significativa dos escores macroscópico e peso úmido, 
bem como nos escores microscópicos, mastócitos totais e imunohistoquímica para 
interleucina 1-beta (IL-1β), inferferon alfa (TNF-α) e COX-2 quando comparado com 
o grupo TNBS. A atividade de MPO e a concentração da citocina IL-1β apresentou 
redução significativa ao grupo tratado com AA10,0 mg/kg. Para glutationa reduzida, 
o AA10,0 mg/kg preveniu o consumo de GSH e reduziu do estresse oxidativo, 
comprovado pela diminuição na concentração MDA quando comparado com o grupo 
TNBS. AA promoveu a manutenção do gânglio do plexo mioentérico. Concluimos 
que o ácido anacárdico do LCC do caju (Anacardium occidentale Linn) possui um 
potente potencial biológico capaz de reverter os processos inflamatórios e oxidantes  
da Doença de Chron, em modelo experimental induzido por TNBS.   
 
Palavras-chave: Doença Inflamatória Intestinal. Doença de Crohn. Ácido 
Anacárdico do Caju. 
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ABSTRACT 
 
Inflammatory bowel disease represents a group of idiopathic chronic inflammatory 
bowel disorders. The two main categories are Crohn's disease and ulcerative colitis. 
Even with pharmacological treatments and therapeutic strategy recommended, the 
remission of the disease is complex. In the literature there are publications with 
studies related to cashews and the effectiveness of their pharmacological activities, 
among them: antidiabetic, bactericidal, gastroprotective and antiinflammatory. This 
study investigated the antiinflammatory and antioxidant effect of anacardic acid from 
cashew LCC (AA) in an experimental model of Crohn's disease. 54 male Wistar rats 
(150 to 200g) were used. For the experimental model, TNBS was diluted in 50% 
0.4mL ethanol and administered rectally (0.8 ml / animal). The animals were divided 
into eight experimental groups (06 animals / group): saline group, TNBS group, 
anacardic acid (AA) group (doses: 1, 3, 10 and 30 mg / kg), dexamethasone group (2 
mg / kg) and tween group 80 (2%). On the third day, one hour after the last 
treatment, the animals were euthanized and a 5 cm extension of the colon collected 
for morphometric, histological and biochemical analyzes. Macroscopic parameters: 
macroscopic scores and wet weight. Microscopic parameters: microscopic scores, 
mastocytosis and immunohistochemistry for IL-1β, TNF-α and COX-2. Biochemical 
parameters: myeloperoxidase (MPO), cytokine dosage IL-1β and TNF-α, 
determination of reduced glutathione (GSH) and malondialdehyde activity (MDA). 
Ganglion changes of the myenteric plexus were verified by determining the ganglion 
area by planimetry (Image J). Parametric data were analyzed by variance test 
(ANOVA) followed by Bonferroni test and for histological scores Kruskal-Wallis test 
followed by Dunn test. It has been found that there is significant antioxidant activity in 
the anacardic acid of cashew nuts (AA) and that it has no toxicity for cell proliferation 
in vitro. The AA 10.0 mg / kg group showed significant reduction of macroscopic 
scores and wet weight, as well as microscopic scores, total mast cells and 
immunohistochemistry for interleukin 1-beta (IL-1β), inferferon alfa (TNF-α) and 
COX- 2 when compared to the TNBS group. MPO activity and IL-1β cytokine 
concentration showed a significant reduction in the group treated with AA10.0 mg / 
kg. For reduced glutathione, AA10.0 mg / kg prevented GSH consumption and 
reduced oxidative stress, as evidenced by the decrease in MDA concentration when 
compared to the TNBS group. AA promoted the maintenance of the myenteric plexus 
ganglion. We conclude that anacardic acid from cashew LCC (Anacardium 
occidentale Linn) has a potent biological potential capable of reversing the 
inflammatory and oxidative processes of Chron Disease, in an experimental model 
induced by TNBS. 
 
Keywords: Inflammatory Bowel Disease. Crohn's disease. Cashew Anacardic Acid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	



	 11	

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 
 

Figura 01 - Internações por doenças inflamatória intestinal no Brasil 23 

Figura 02 - Composição do microbioma do trato gastrointestinal humano 24 

Figura 03 - Representação esquemática da regulação da barreira 

funcional intestinal 
27 

Figura 04 - Estratégias de tratamento para doença de Crohn “Step-up e 

Top-down 

34 

Figura 05 - Beneficiamento da castanha-de-caju 41 

Figura 06 - Constituintes químicos do liquido da casca da castanha de 

caju 

42 

Figura 07 - Processo de descarboxilação do ácido anacárdico 43 

Figura 08 - Esquema de indução da Doença de Cronh por TNBS (A) e  

protocolo experimental (B) 

50 

Figura 09 -  Identificação do ácido anacárdico presente no líquido da casca 

da castanha do caju (AA) 

62 

Figura 10 - Efeito do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) na 

proliferação celular in vitro 

64 

Figura 11 - Fotografia das lesões macroscópicas dos cólons de ratos pré-

tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS em 

ratos 

65 

Figura 12 -  Avaliação dos escores macroscópicos do cólon de ratos pré-

tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

66 

Figura 13- Avaliação do peso úmido do cólon de ratos pré-tratados com 

ácido anacárdico do LCC do caju (AA) ou dexametasona no 

modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por 

TNBS 

67 

Figura 14-  Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) melhora as alterações 

histopatológicas em cólon de ratos no modelo experimental de 

Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

69 

Figura 15 -  Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) previne a mastocitose 

em cólon de ratos no modelo experimental de Doença de 

72 

	



	 12	

Crohn (DC) induzida por TNBS 

Figura 16 -   Efeito do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) na contagem 

de mastócitos em segmentos dos cólons intestinais de ratos 

no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida 

por TNBS 

73 

Figura 17 - Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) previne infiltração de 

neutrófilos (MPO) em cólon de ratos no modelo experimental 

de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

74 

Figura 18 -  Avaliação da concentração de IL-1β em cólon de ratos no 

modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por 

TNBS 

75 

Figura 19- Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a 

imunomarcação para IL-1β no cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

76 

Figura 20- Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a 

imunomarcação para TNF-α no cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

78 

Figura 21-  Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a 

imunomarcação para COX-2 no cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS. 

80 

Figura 22- Concentração de GSH reduzida em cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

82 

Figura 23- Concentração de MDA em cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

83 

Figura 24- Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) promove diminuição da 

área ganglionar do plexo mioentérico no cólon de ratos no 

modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por 

TNBS 

84 

  

 

 

 
 
 
 



	 13	

LISTA DE TABELAS E QUADROS 
 

Tabela 01- Definições do escore endoscópico simplificado para Doença 

de Crohn 

29 

Tabela 02 -  

 

Modelos de indução de colite por administração de agentes 

exógenos 

36 

Quadro 01-  Atividades farmacológicas do Anacardium occidentale Linn. 44 

Tabela 03 -  Avaliação dos escores macroscópicos das lesões intestinais 

de animais com DC induzida por TNBS 

55 

Tabela 04 - Avaliação dos escores microscópicos das lesões intestinais 

de animais com DC induzida por TNBS 

56 

Tabela 05 - Atividade antioxidante do ácido anacárdico presente no LCC 

do caju (AA) extraídos com acetona 80%, água, etanol 70 % 

e metanol 80%.  

63 

Tabela 06-  Escores das lesões histológicos dos cólons intestinais de 

ratos pré-tratados com ácido anacárdico do LCC (AA) do caju 

no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida 

por TNBS 

70 

	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

	

	

	

 

	
	

	



	 14	

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS  
 

5-ASA Ácido 5- aminosalicílico 

A0 Absorbância inicial 

AA Ácido Anacárdico 

Af Absorbância final 

ARRIVE Animal Research: Reporting In Vivo Experiments 

CAA Células apresentadoras de antígeno 

CARD15 Caspase recruitment domain-containing protein 15 

CCD Cromotografia em camada delgada 

CCP Cultivar cajueiro de Pacajus 

CD14 Cluster of differentiation 14 

CEUA Comissão de Ética no Uso de Animais  

CIOMS Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas 

CNSL Cashew nut shell liquid 

COBEA Colégio Brasileiro de Experimentação Animal  

COX2 Ciclooxigenase-2 

CU Colite ulcerativa 
DAD Diode Array Detector 

DAB Cromógeno 3,3’diaminobenzidine-peróxido 

DATASUS Departamento de Informática do SUS 

DC Doença de Crohn 

DEXA Dexametasona 

DII Doenças Inflamatórias Intestinais 

DMEM Meio modificado de Dulbecco  

DMSO Dimetilsulfóxido 

DNA Acido desoxirribonucleico  

DPPH 2,2 Difenil-1- -picrilhidrazil 

DSS Dextra sulfato de sódio 

DTNB 5,5 ditidio-bis-acido-2-nitrobenzóico 

EDTA Ácido etilenodiamino tetra-acético 

ELISA Ensaio imunoenzimático 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

GSH Glutationa Reduzida 

	



	 15	

HPLC High Performance Liquid Chromatography 

LCC Liquido da Casca da Castanha 

LEICA Sistema de Aquisição de Imagem 

LPS Lipopolissacarídeos 

LSPA Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

MetaHIT Metagenomics of Human Intestinal Tract 

MDA Malondialdeído 

MDP Muramil dipeptídeo 

MPO Mieloperaxidase  

MS Ministério da Saúde 
MTT Brometo de [3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazólio] 

NOD-2 Nucleotide-binding oligomerization domain- containing protein 2 

OPD o-fenilenediaminadiidrocloreto 

PAMPs Pathogen- associated molecular patterns 

PBS Solução tamponada de fosfato 

PCDT Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
PRR Pattern recognition receptors 

SAL Salina 

SISGEN Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado 

SIH/SUS Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
ST Solução salina e Twen 80 a 2% 

TBARS Substâncias reativas ao Acido Tiobarbitúrico 

TCA Ácido tricloroacético 

TEAC Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox 

TGI Trato gastrintestinal 

Th Linfócitos T 

TLR Toll-like receptors 

TNBS Ácido Tri-nitro-benzeno Sulfônico 

TNF-α Fator de Necrose tumoral alfa 

UI Unidades Internacionais 

ECCO  European Crohn and Colitis Organization 

 
 



	 16	

SUMÁRIO 
 

1.0 INTRODUÇÃO 19 

2.0 REVISÃO DE LITERATURA 21 

2.1 Doença inflamatória intestinal 21 

2.2 Fisiopatologia da Doença de Cronh 25 

2.3 Diagnóstico e manifestações clínicas na Doença de Crohn 28 

2.4 Terapia convencional da Doença de Crohn 32 

2.5 Modelos experimentais em doença inflamatória intestinal (DII) 35 

2.6 Potencial biológico das plantas 38 

2.7 Líquido da casca da castanha de caju (LCC) e seu principal 
composto químico: o ácido anacárdico (AA) 

39 

3.0 JUSTIFICATIVA 46 

4.0 OBJETIVOS 47 

4.1 Objetivo geral 47 

4.2 Objetivos específicos 47 

5.0 METODOLOGIA 48 

5.1 Desenho do estudo e aspectos éticos 48 

5.2 Seleção de animais 48 

5.3 Modelo de Doença de Crohn (DC) experimental 48 

5.4 Grupos experimentais 49 

5.5 Procedimentos de eutanásia 51 

5.6 Fármacos, reagentes e soluções 52 

5.7 Ensaio amostral 52 

5.7.1 Obtenção do ácido anacárdico 52 

5.7.2 Atividade antioxidante in vitro 53 

5.7.3 Análise de proliferação celular através do ensaio de MTT 53 

5.8 Parâmetros gerais in vitro 54 

5.8.1 Avaliação dos escores macroscópicos 54 

5.8.2 Avaliação do peso úmido  55 

5.8.3 Avaliação dos escores microscópicos  55 

5.9 Parâmetros inflamatórios in vitro 56 

5.9.1 Mastócitos  56 

5.9.2 Determinação da concentração de Mieloperoxidase (MPO) 56 

	



	 17	

5.9.3 Citocinas 57 

5.9.4 Imunohistoquímica para IL-1β, TNF-α  e COX2 58 

5.10 Parâmetros oxidativos in vitro 59 

5.10.1 Determinação dos níveis de Glutationa Reduzida (GSH) 59 

5.10.2 Determinação dos níveis de Malondialdeído (MDA) na mucosa 
intestinal  

60 

5.11 Análise morfométrica da área ganglionar do plexo mioentérico 60 

5.12 Análise estatística 61 

6.0 RESULTADOS  62 

6.1 Identificação do ácido anacárdico do líquido da casca da 
castanha de caju (AA) 

62 

6.2 Atividade antioxidante do ácido anacárdico presente no 
líquido da casca da castanha do caju (AA) 

63 

6.3 Análise da proliferação celular do ácido anacárdico do LCC do 
caju (AA) in vitro 

63 

6.4 Avaliação dos escores macroscópicos da lesão em cólon de 
ratos tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no 
modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em 
ratos 

64 

6.5 Peso úmido do colón de ratos tratados com ácido anacárdico 
do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de 
Crohn (DC) por TNBS em ratos 

66 

6.6 Avaliação dos escores histológicos do colón de ratos tratados 
com ácido anacárdico do LCC (AA) do caju no modelo 
experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 

67 

6.7 Avaliação da mastocitose no colón de ratos tratados com 
ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) no modelo 
experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 

70 

6.8 Determinação da concentração de mieloperoxidase (MPO) no 
cólon de ratos tratados com ácido anacárdico do LCC do caju 
(AA) no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por 
TNBS em ratos  

73 

6.9 Dosagem da citocina IL-1β no colón de ratos tratados com 74 



	 18	

ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo 
experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos  

6.10 Avaliação da área imunomarcada para IL-1β  e TNF-α no colón 
de ratos tratados com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) 
no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS 
em ratos 

75 

6.11 Avaliação da área imunomarcada para COX-2 no colón de 
ratos tratados com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) no 
modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em 
ratos 

79 

6.12 Dosagem da Glutationa Reduzida (GSH) no cólon de ratos 
tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no 
modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em 
ratos 

81 

6.13 Determinação dos níveis de Malondialdeído (MDA) no 
cólon de ratos tratados com ácido anacárdico do LCC do caju 
(AA) no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por 
TNBS em ratos 

82 

6.14 Avaliação da área ganglionar do plexo mioentérico no colón 
de ratos tratados com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) 
no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS 
em ratos 

83 

7.0 DISCUSSÃO 86 

8.0 CONCLUSÃO 94 

 REFERÊNCIAS 95 

 APÊNDICE A- FÁRMACOS, REAGENTES E SOLUÇÕES 111 

 ANEXO A- CERTIFICADO DE COMITÊ DE ÉTICA ANIMAL 115 

 ANEXO B- CADASTRADO NO SISTEMA NACIONAL DE 
GESTÃO DO PATRIMÔNIO GENÉTICO E DO CONHECIMENTO 
TRADICIONAL ASSOCIADO (SISGEN) 

116 

	
 
 
 
 

	



	 19	

1.0 INTRODUÇÃO 
 

As duas principais categorias de doença inflamatória intestinal (DII) são a 

doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa (CU) (WGO, 2015). São 

caracteristicamente crônica, prejudicam significativamente a qualidade de vida, 

requerem atenção médica prolongada e representam um grande ônus para a 

sociedade em geral (CARDOZO; SOBRADO, 2015). 

Há fortes indícios de que, uma vez o país se torne industrializado, com 

modificações de dieta, do estilo de vida e da exposição ambiental, essas doenças se 

tornam mais prevalentes (LOFTUS, 2004). 

A ocorrência de uma doença inflamatória crônica representa a perda do 

equilíbrio das imunidades inatas ou adquiridas, possíveis origens deste desequilíbrio 

imunológico, incluiem: distúrbios da flora bacteriana, defeitos na barreira mucosa e 

fatores imunológicos (PINHO, 2008). 

Os sinais clínicos vão diferindo consoante a localização anatômica, 

extensão e gravidade das lesões. O acometimento da região gastroduodenal é 

geralmente caracterizado por saciedade precoce, náuseas, emese, dor epigástrica 

e/ou disfagia. No intestino grosso os principais sinais são enterorragia, diarreia 

muco-sanguinolenta e/ou cólicas abdominais, assemelha-se a uma apendicite. 

Quando a doença está localizada principalmente no intestino delgado ela pode se 

manifestar como dor abdominal difusa, diarréia e/ou perda de peso, devido a má 

absorção o que leva a desnutrição (HENDRICKSON; GOKHALE; CHO, 2002; 

MARTINS; PEPPERCORN, 2004; RUBIN; PALAZZA, 2006; VAN ASSCHE et al., 

2010; KALLA et al., 2014). 

Modelos animais utilizados para mimetizar a patogênese da DC, permitem 

um estudo de aspectos morfofisiológicos, moleculares e genéticos, além do 

desenvolvimento de novas terapias. (ANTONIOU et al., 2016). O modelo mais 

amplamente utilizado, com indução química da inflamação feita por meio da 

administração de agente químico exógeno para o estudo da DC é a indução da 

inflamação com o TNBS (Ácido Tri-nitro-benzeno Sulfônico)(OH et al., 2014). 

O tratamento da DC é definido segundo a localização da doença, o grau 

de atividade e as complicações. As opções são individualizadas de acordo com a 

resposta sintomática e a tolerância ao tratamento. Sulfassalazina, mesalazina e 

antibióticos não têm ação uniforme ao longo do trato gastrintestinal (TGI), enquanto 
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corticosteróides, imunossupressores e terapias anti-TNF parecem ter uma ação mais 

constante em todos os segmentos gastrintestinais (BRASIL, 2014b). Os 

glicocorticóides, como a dexametasona, apesar de seus inúmeros e importantes 

efeitos colaterais, são potentes antiinflamatórios e um marco no tratamento de 

inúmeras patologias (SCHIMMER; PARKER, 1996). 

Os compostos ativos derivados de plantas tem demonstrado resultados 

promissores em modelos farmacológicos de inflamação e a eficácia de alguns foi 

também avaliada em fases iniciais de ensaios clínicos (SOMANI et al., 2015). 

Trevisan et al. (2006), destacaram a capacidade antioxidante dos 

componentes alquéis fenólicos do caju (ácidos anacárdicos, cardanols e cardols), 

principalmente do ácido anacárdico-1 contido no Liquido da Casca da Castanha de 

Caju (LCC),  em relação aos outros componentes do caju (cardanol-1 - IC50 > 4 mM 

e cardol-1 - IC50 = 1,71 mM), bem como quando comparado com outros 

antioxidantes já conhecidos como: hidroxitirosol, tirosol, ácido salicílico, ácido 

caféico e trolox. 
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2.0 REVISÃO DE LITERATURA 
 
2.1 Doença inflamatória intestinal  
 

A doença inflamatória intestinal (DII) representa um grupo de afecções 

intestinais inflamatórias crônicas idiopáticas. As duas principais categorias de DII 

são a doença de Crohn (DC) e a colite ulcerativa (CU) que apresentam algumas 

características clínico-patológicas sobrepostas e outras bem diferentes. A DC se 

distingue da CU por apresentar envolvimento proximal do cólon, doença perianal, 

fístulas, granulomas histológicos e envolvimento de todas as camadas da parede 

intestinal, comparado com o envolvimento limitado à mucosa (WGO, 2015). 

As duas formas da DII, são caracteristicamente crônica, prejudicam 

significativamente a qualidade de vida, requerem atenção médica prolongada e 

representam um grande ônus para a sociedade em geral (CARDOZO; SOBRADO, 

2015).Diversos distúrbios ocasionados pela DII incluem alteração no Sistema 

Nervoso Entérico (SNE), aumento na percepção sensorial e na motilidade intestinal 

de modo a comprometer seriamente a função do órgão, a exemplo das recorrentes 

incontinências e urgência fecal (GEBOES; COLLINS, 2002). O que a torna 

desafiadora é sua causa ainda desconhecida. A comunidade clínica e de pesquisa 

está focada no que considera os 4 pilares da patogênese da doença: epidemiologia, 

microbiota intestinal, resposta imunológica e genética (CARDOZO; SOBRADO, 

2015). 

Há fortes indícios de que, uma vez o país se torne industrializado, com 

modificações de dieta, do estilo de vida e da exposição ambiental, essas doenças se 

tornam mais prevalentes (LOFTUS, 2004). Direta ou indiretamente podem estar 

relacionados ao acesso à água aquecida, uso de creme dental, famílias menores e 

moradias com menor densidade populacional, redução de parasitoses, consumo de 

alimentos refrigerados, exposição mais tardia a patógenos e vacinação. Todos esses 

fatores alteram a composição e a quantidade de microorganismos com os quais se 

entra em contato ao longo da vida, principalmente durante a primeira infância 

(CARDOZO e SOBRADO, 2015). Revisões bibliográficas sistematizadas avaliando o 

perfil epidemiológico ao redor do mundo confirmam essas suspeitas. 

Cosnes et al. (2011), mostraram aumento da DII no Ocidente dos últimos 

50 anos; 8-14/ 100.000 e 120-200/ 100.000 pessoas, respectivamente, para CU e 6-
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15/ 100.000 e 50-200/ 100.000 pessoas, respectivamente, para DC. Sugeriram que 

fatores para estudos devem ser relacionados ao estilo de vida moderna: melhoria 

das moradias, uso generalizado de vacinas e antibióticos, consumo de dietas ricas 

em proteínas e gorduras, refrigeração e poluição industrial.  

Molodecky et. al. (2012), trazem que a prevalência e incidência, 

aumentam cada vez mais em indivíduos jovens e em sociedades mais urbanizadas 

e industrializadas. 

Em 2017, estudos baseados em população de 1990 a 2016, para 

incidência e prevalência da CU e DC, reportando-se separadamente para essas 

patologias, pesquisadores encontraram para América do Norte e Europa 

manutenção da alta prevalência e estabilização da incidência. Já em países recém 

industrializados dos continentes Áfricanos, Asiáticos e da América do Sul, incluindo 

o Brasil; a incidência tem se elevado progressivamente, mostrando a DII como uma 

doença global do século XXI (NG; KAPLAN et al., 2017). 

No Brasil, dados disponíveis oriundos do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS- SIH/SUS, gerido pelo Ministério da Saúde, através da 

Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto com as Secretarias Estaduais e 

Municipais de Saúde, sendo processado e consolidado pelo DATASUS– 

Departamento de Informática do SUS, resultam numa valiosa base de dados das 

internações hospitalares realizadas no Brasil; trazendo um panorama epidemiológico 

atualizado para DC e CU (BRASIL, 2019). Nos últimos 10 anos, de janeiro de 2008 a 

dezembro de 2018, foram registradas 45.725 internações sendo: 3.430 para região 

Norte; 4.187 para região centro-oeste; 8.372 para região Nordeste; 9.409 para 

região Sul e 20.372 para região Sudeste, todas relacionadas a DC e CU (FIGURA 

01) (BRASIL, 2019). 
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Figura 01-   Internações por doença inflamatória intestinalno Brasil 
 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS).  
 

Infere-se, que os resultados epidemiológicos obtidos a partir dos sistemas 

de informação de saúde podem ser comprometidos pela subnotificação do número 

de internações, bem como pela falta de padronização dos critérios diagnósticos e de 

profissionais especializados (OLIVEIRA; EMERICK; SOARES, 2010). 

Victoria, Sassak e Nunes (2009), avaliando uma região do Estado de São 

Paulo, no Sudeste do Brasil, por 20 anos, concluíram que há uma crescente 

prevalência da DII. Silva et al. (2015), estudaram pacientes com CU na Bahia, região 

Nordeste do Brasil, com conclusões similares ao reportado da literatura com alta 

prevalência em pacientes jovens. Gasparine (2018), em estudo também em São 

Paulo encontrou o índice anual para DII de 13,31/100.00 habitantes/ano, sendo 6,14 

para DC e 7,16 para CU. Um aspecto que deve ser levado em consideração no 

estudo das DII é a grande escassez de estudos sobre a ocorrência da DC e da CU 

nos países em desenvolvimento (IRVINE; FALTOKBYAR; SWARBRICK, 2001). 
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A ocorrência de uma doença inflamatória crônica representa a perda do 

equilíbrio das imunidades inatas ou adquiridas, possíveis origens deste desequilíbrio 

imunológico, incluiem: distúrbios da flora bacteriana, defeitos na barreira mucosa e 

fatores imunológicos(PINHO, 2008). 

Pacientes com a DC sofrem uma desregulação da resposta imunológica 

causada por uma reação anormal da microflora intestinal. Em consequência, 

ocorrem alterações na barreira da mucosa epitelial incapacitando a distinção entre 

bactérias comensais e invasoras (THORESON; CULLEN, 2007). 

No microbioma intestinal, em termos qualitativos e quantitativos é diverso 

e dinâmico, sendo um dos ecossistemas mais complexos e menos conhecido 

(FIGURA 02). Entre as principais funções da comunidade bacteriana destacam-se a 

antibacteriana/proteção, imunomoduladora, nutricional e metabólica. Este 

microbioma pode sofrer facilmente alterações resultantes de certas patologias, da 

composição da dieta e dos distúrbios gastrointestinais (SARTOR, 2008; WALL et al., 

2009). 

 

Figura 02-Composição do microbioma do trato gastrointestinal humano 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (Sartor, 2008).  
	
 Talvez um dos mais exuberantes e promissores esforços para entender o 

funcionamento do organismo foi o Projeto Genoma Humano que, através da 
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identificação dos genes que compõem o DNA, prometia uma revolução no 

tratamento das doenças com o desenvolvimento de drogas e diagnóstico que 

permitiriam um tratamento preventivo. Os projetos Microbioma Humano e o 

Metagenomics of Human Intestinal Tract (MetaHIT), estão empenhados em 

identificar, através do mapeamento genético, todas as formas de vida que habitam o 

organismo nas diversas microbiotas que compõem o microbioma (CARREIRO, 

2016).	

	 Em 2001 foi descrita uma associação entre mutações no gene CARD15 

(caspase recruitment domain-containing protein 15), o qual codifica a proteína NOD-

2 (nucleotide-binding oligomerization domain- containing protein 2), com a ocorrência 

de doenças inflamatórias intestinais, mais especificamente a Doença de Crohn. 

(PINHO, 2008).	

NOD-2, é uma proteína citoplasmática que está presente, principalmente, 

nos monócitos e macrófagos (CHAMBERLIN; NASER, 2006) e nas células de 

Paneth (LALA et al., 2003) e pode ser expressa em células epiteliais intestinais 

como resposta inflamatória (GUTIERREZ et al., 2002).  

O produto do gene NOD2/CARD15 é classificado como sendo um 

receptor de reconhecimento padrão envolvido na imunidade inata. O sistema 

imunológico inato é capaz de detectar padrões moleculares associados a patógenos 

(PAMPs/ pathogen- associated molecular patterns), tais como lipopolissacarídeos 

(LPS), muramil dipeptídeo (MDP), flagelinas e lipoproteínas através de receptores 

PRR (Pattern recognition receptors), como, por exemplo, os receptores Toll-Like 

(TLR) e NOD (nucleotide-binding oligomerization domain) (KUMAR et al., 2009). 

 

2.2 Fisiopatologia da Doença de Cronh 
 

As alterações da permeabilidade da mucosa intestinal está entre as mais 

importantes complicações biológicas e fisiológicas causadas pela DC. As células 

epiteliais formam um barreira justaposta e altamente seletiva entre o corpo e o 

microambiente intraluminal. Macromoléculas como antígenos bacterianos ou fecais, 

que em condições normais atravessam a barreira epitelial em pequenas 

quantidades, podem fluir em maior quantidade devido a inflamação (BINDER, 2009). 

Os fatores que afetam a permeabilidade intestinal incluem o transporte intracelular, 

defeitos nos complexos juncionais apicais e apoptose celular O tecido epitelial é 
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extremamente justaposto devido a uma numerosa quantidade de complexos 

juncionais celulares. O epitélio intestinal possui uma grande diversidade desses 

mecanismos, sendo particularmente rico em zônulas de oclusão. Essas junções 

celulares são responsáveis por manter o epitélio de revestimento interno do trato 

gastrintestinal (TGI) vedado, controlando a passagem de solutos e solventes 

(MANKERT;SCHULZKE, 2007). Na DC, as zônulas de oclusão e seus 

prolongamentos intercelulares são afetados, resultando em uma redução na malha 

juncional, tornando-a descontínua. Estes pontos descontínuos permitem a 

passagem de diversos antígenos, sejam eles alimentares ou bacterianos, além de 

água e eletrólitos pela barreira epitelial.O aumento na regulação dos processos 

apoptóticos das células epiteliais que revestem o intestino também é um importante 

mecanismo patológico da barreira epitelial. O aumento da apoptose celular contribui 

para a descontinuidade do epitélio que, em conjunto com redução das zônulas de 

oclusão, desregulam as funções físicas, biológicas, fisiológicas e imunológicas da 

mucosa gastrointestinal (SARTOR, 2006)(FIGURA 03). 

Portanto, alterações na camada de revestimento epitelial intraluminal 

causam problemas metabólicos, como por exemplo, na fisiologia digestiva. Devido a 

estas alterações celulares, pacientes com DC apresentam uma diminuição do pH no 

TGI comparado a indivíduos saudáveis (NUGENT et al., 2001; BAI et al., 2016). 
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Figura 03- Representação esquemática da regulação da barreira funcional intestinal 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: (ORIÁ; BRITO, 2016). 
 

Existem evidências concretas de que respostas desreguladas dos 

sistemas imunológicos inato e adaptativo contribuem para o aparecimento de 

inflamação no TGI e, consequentemente, o desenvolvimento de DC. Atualmente, os 

estudos têm focado na imunidade da mucosa gastrointestinal (resposta inata) e 

especialmente nas respostas agressivas dos linfócitos T às bactérias comensais 

(resposta adaptativa). 

Na resposta inata do sistema imunológico do TGI ocorre, primeiramente, 

um grande aumento no número de macrófagos e células dendríticas nas mucosas. 

Estas células de defesa produzem e secretam citocinas e quimiocinas pro-

inflamatórias, como o fator de necrose tumoral (TNF) e diversas interleucinas 

(STROBER; FUSS, 2011).  

Os macrófagos e células dendríticas aumentam também a expressão de 

moléculas de adesão, que são necessárias para que as células circulantes possam 

se fixar ao endotélio dos vasos sanguíneos e realizar o processo de extravasarão 

para o local da inflamação. Este processo é de extrema importância pois, as células 
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da resposta imune inata residentes na mucosa possuem receptores para 

lipopolissacarídeos, como os receptores Toll-like, com sensibilidade reduzida 

possibilitando assim que elas possam habitar ambientes com alta densidade 

bacteriana. Portanto, as células efetoras que agem nos processos inflamatórias do 

intestino, por exemplo, são produzidas pela indução de um processo de 

diferenciação mielóide no tecido hematopoiético e posterior migração para o foco da 

inflamação (ZHANG; LI, 2014). 

A resposta imune adaptativa é mediada por linfócitos T, principalmente 

pelos linfócitos Th1 e Th17, que se diferenciam e são ativados por citocinas e 

quimiocinas específicas produzidas pelas células apresentadoras de antígeno nas 

mucosas do TGI. As citocinas que estimulam os linfócitos Th1 são o interferon-gama 

(IFN-γ) e a IL-12, que são algumas das citocinas predominantes em pacientes com 

DC (TENG et al., 2015).  

A DC é patologia complexa, decorrente de inflamação crônica e sistêmica, 

podendo ser desencadeada por fatores genéticos, interações com o meio ambiente, 

alterações do sistema imunológico e da microbiota intestinal; entender os fatores 

envolvidos que levam a diversas manifestações clinicas (ex: esteatose, sangramento 

retal, estenose, dentre outras), resulta no ponto chave inicial para esse paciente, o 

diagnóstico.  

 

2.3 Diagnósticos e manifestações clínicas na Doença de Crohn 
 

O diagnóstico da DC resulta da análise de dados clínicos  (anamnese, 

exame físico e proctológico completo), endoscópicos, radiológicos, laboratoriais e 

histológicos (FIOCCHI, 1998). Os sintomas iniciais, em geral, são diarréia 

persistente, dor abdominal, febre moderada e perda de peso corporal (KOTZE L; 

KOTZE P; KOTZE L, 2011). 

 A colonoscopia é utilizada para confirmar a suspeita clínica de DC e 

para a obtenção de biópsias. O estudo histológico das biópsias comprova o 

diagnóstico diferencial entre DC e CU, bem como diagnosticar displasia e câncer 

nos casos de colite de longa evolução. A coleta de material para análise histológica 

de todos os segmentos é mandatória, incluindo os macroscopicamente normais, pois 

a endoscopia digestiva na DII desempenha um papel importante com relação a: 
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diagnóstico, prognóstico, vigilância do câncer, terapia e às perspectivas (LEIGHTON 

et al., 2006). 

Dado essa importância, foi então que em 2004, Daperno et al. (2004), 

criaram e validaram um escore endoscópico simplificado para avaliação da DC. 

Incluíram-se apenas as lesões mais relevantes, ou seja, com grande impacto na 

sintomatologia clínica e maior reprodutibilidade, estruturando um score desprovido 

de mensurações complicadas ou subjetivas. A pontuação de 0 a 3 atribuída a cada 

variável nos diferentes segmentos resulta do seu respectivo escalonamento de 

acordo com os seguintes critérios: as úlceras foram classificadas conforme o seu 

tamanho (diâmetro de 0,1-0,5 cm, 0,5-2 cm, ou >2 cm); a proporção da superfície 

ulcerada foram expressas em porcentagem (<10%, 10-30%, ou >30%) bem como a 

proporção da extensão da superfície afetada (<50%, 50-75%, ou >75%) e as 

estenoses foram avaliadas pelo número e pela possibilidade de serem ou não 

ultrapassadas pelo colonoscópio (TABELA 01). 

 
Tabela 01-Definições do escore endoscópico simplificado para doença de Crohn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projeto Diretrizes. Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Gestão (2008- 2010). Fonte: 
FLORES, C. (2008). 
 
 Os indicativos dessa patologia são diversos. Macroscópicamente 

(investigação endoscópica), à aparência do intestino é espessa, edemaciada, assim 

comono mesentério adjacente, onde seus gânglios mesentéricos costumam 

apresentar-se aumentados, duros e sobrepostos. O lúmen intestinal é estreitado 

pelo edema nos casos iniciais e em casos mais avançados, pela presença de edema 

e fibrose. A superfície das regiões afetadas possuem um aspecto de paralelepípedo, 

denominado cobblestone ou pedra de calçamento, é originário da tumefação 

nodular, da fibrose e ulceração da mucosa e as clássicas “lesões em corda” 
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resultam das estenoses tão características desta patologia. Outros órgãos podem 

ser afetados como: bexiga, útero, vagina, pele devido a fístulas que podem penetrar 

no intestino e atingí-los, com formação de abcessos dentro da cavidade peritoneal, 

no mesentério ou nas estruturas retroperitoneais; podendo causar fístulas perianais, 

contudo, o reto é tipicamente poupado (RUBIN;  PALAZZA, 2006; VAN ASSCHE et 

al., 2010, INGLE et al, 2015).  

Microscopicamnete (investigação histológica), apresenta-se como um 

processo inflamatório crônico com ulcerações na mucosas superficiais (úlceras 

aftosas), acompanhado de edema mucoso e submucoso e um aumento do número 

de linfócitos, plasmócitos e macrófagos. Há destruição da arquitetura da mucosa, 

com alterações regenerativas nas criptas e distorção dos vilos pois, a progressão da 

inflamação no intestino leva os neutrófilos a invadirem as criptas Lieberkühn, 

formando abscessos e levando a destruição estrutural e funcional do tecido. Ficam 

evidentes úlceras profundas semelhantes a fissuras, hialinização vascular e a 

fibrose. A principal característica é a visualização de agregados linfóides nodulares 

transmurais, acompanhados por alterações proliferativas da mucosa e dos nervos 

plexos submucosos e mioentérico. Podem também estar presentes granulomas, 

principalmente na submucosa, que são agregados de células epitelióides, envolvidos 

por linfócitos. Podem ainda estar presentes células gigantes multinucleadas e 

centros de granulomas constituídos por material hialino. Em casos de ausência de 

inflamação da mucosa, certamente é devido à característica descontínua da 

doenças, e a biopsia pode não ter apanhado tecido lesado (RUBIN; PALAZZA, 2006; 

DREWS et al., 2009; PUNWANI et al., 2009,VAN ASSCHE et al., 2010). 

Os sinais clínicos vão diferindo consoante a localização anatômica, 

extensão e gravidade das lesões. O acometimento da região gastroduodenal é 

geralmente caracterizado por saciedade precoce, náuseas, emese, dor epigástrica 

e/ou disfagia. No intestino grosso os principais sinais são enterorragia, diarreia 

muco-sanguinolenta e/ou cólicas abdominais, assemelha-se a uma apendicite. 

Quando a doença está localizada principalmente no intestino delgado ela pode se 

manifestar como dor abdominal difusa, diarréia e/ou perda de peso, devido a má 

absorção o que leva a desnutrição (HENDRICKSON; GOKHALE; CHO, 2002; 

MARTINS; PEPPERCORN, 2004; RUBIN; PALAZZA, 2006; VAN ASSCHE et al., 

2010; KALLA et al., 2014). 
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Os processos fisiológicos relacionados a diarréia, que é um dos principais 

sintomas da DC, estão relacionados com alterações na função de transporte de 

água e eletrólitos pelas células epiteliais do intestino. A ocorrência de esteatorréia 

também é comum em pacientes com DC pois, a perda de função do epitélio 

intestinal, e consequente inflamação, diminuem a concentração intraduodenal de 

ácidos biliares prejudicando a digestão dos lipídeos. Portanto, a diarréia e a 

esteatorréia em pacientes com DC é devida a uma alteração na absorção de água, 

eletrólitos e ácidos graxos (BINDER, 2009). A passagem de antígenos causa 

processos inflamatórios e a passagem livre de água e eletrólitos leva a episódios de 

diarréia, que chegam a durar por mais de 6 dias (MANKERTZ; SCHULZKE, 2007). 	

A envolvimento do esôfago é raro, sendo relatado em apenas 0.2% dos 

pacientes que sofrem de DC. Além disso, a DC esofageal é quase sempre 

acompanhada por inflamação em outras partes do TGI. Pacientes que desenvolvem 

a DC esofageal apresentam ulceras aftosas, que podem se tornar ulcerações 

profundas, estenoses e pseudopólipos. Portanto, estes pacientes desenvolvem 

sintomas como disfagia, queimação e dores no peito (DE FELICE et al., 2015). A DC 

que se desenvolve na porção gastroduodenal é muito mais comum do que no 

esôfago, mas ainda é rara e observada em apenas 0.5 a 4% dos casos.(INGLE et 

al., 2015). Os sintomas mais comuns são dores epigástricas, perda de peso, vômito 

e hematêmese (FAKHOURY et al., 2014). 

Pacientes com a DC colônica sofrem de sangramento retal mais 

frequentemente comparado a pacientes com DC ileocolônica e ilíaca. Fistulas retais 

são mais comuns em pacientes com DC colônica ou ileocolônica. Já os pacientes 

com DC ilíaca apresentam uma maior frequência de estenose e obstrução. Uma 

complicação exclusiva do intestino grosso é o megacólon que apesar de raro pode 

ocorrer em casos de inflamação crônica. O acometimento perianal pela DC causa 

inflamação local, aparecimento de fistulas e abscesso nas glândulas crípticas. É 

comum surgirem fissuras, fibrose e papilomas fibroepiteliais. Pacientes com DC 

perianal apresentam dor, dificuldade para defecar e drenagem purulenta (SCHARL; 

ROGLER, 2014).  

Apesar da absorção de alguns nutrientes ocorrer no estômago e cólon, a 

absorção ao nível do intestino delgado é que é clinicamente importante nesta 

patologia. Como tal, há comprometimento das funções digestivas, quer na fase 

luminal, que ocorre no interior do intestino delgado e é responsável pela alteração 



	 32	

físico-química dos vários nutrientes, para que estes possam ser absorvidos pelas 

células entéricas, quer na fase intestinal, que ocorre nas células da parede intestinal 

(RUBIN; PALAZZA, 2006). 

Outras manifestações são as extraintestinais, sendo as mais frequentes 

as oftalmológicas, reumatologias e as dermatológicas (LICHTENSTEIN et al., 2009). 

A DC não tem cura definitiva e seu tratamento visa minimizar os impactos 

das complicações do processo inflamatório, e induzir e manter a remissão 

(HENDRICKSON et al., 2002). 

 

2.4  Terapia convencional da Doença de Crohn 
 

As doenças raras são caracterizadas por uma ampla diversidade de 

sinais e sintomas e variam não só de doença para doença, mas também de pessoa 

para pessoa acometida. Considera-se doença rara aquela que afeta até 65 

pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 

indivíduos. As doenças raras não têm cura. Em geral são crônicas, progressivas, 

degenerativas e podem levar à morte. No entanto, um tratamento adequado é 

capaz de reduzir complicações e sintomas, assim como impedir o agravamento e 

evolução da doença (BRASIL, 2019). 

O Brasil adota a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com 

Doenças Raras, que organiza desde 2014 a rede de atendimento, como previso 

em legislação, Portaria nº 199, de 30 de Janeiro de 2014. (BRASIL, 2014a). 

O Ministério da Saúde (MS) possui Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT) para doenças raras, e dentre eles o PCDT para doença de 

Crohn (Portaria Conjunta MS/SAS/SCTIE nº 14, de 28/11/2017), que orientam 

médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais profissionais de saúde 

sobre como realizar o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes, 

bem como a assistência farmacêutica no SUS (BRASIL, 2017). 

O manejo medicamentoso desses pacientes é complexo e envolve o uso 

de muitas classes de fármacos, os medicamentos mais utilizados são os derivados 

do ácido 5-aminossalicílico, os corticoisteróides, os agentes imunomoduladores e os 

medicamentos mais recentes, os agentes biológicos (CARDOZO; SOBRADO, 2015). 

O tratamento da DC é definido segundo a localização da doença, o grau 

de atividade e as complicações. As opções são individualizadas de acordo com a 
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resposta sintomática e a tolerância ao tratamento. Sulfassalazina, mesalazina e 

antibióticos não têm ação uniforme ao longo do TGI, enquanto corticosteróides, 

imunossupressores e terapias anti-TNF parecem ter uma ação mais constante em 

todos os segmentos gastrintestinais (BRASIL, 2014b) 

Os aminossacilatos, apresentam como componente ativo o ácido 5-

aminosalicilico (5-ASA), que confere propriedades anti-inflamatórias pela presença 

de um grupo amino na posição 5 (meta) na estrutura do ácido salicílico. Essa classe 

terapêutica esta indicada para tratamento na DC, tanto na fase ativa quanto na de 

remissão. O mecanismos de ação inclui inibição de citocinas, prostaglandinas, 

sintese de leucotrienos, eliminação de radicais livres e atividade imunossupressora. 

(CARDOZO; SOBRADO, 2015). Destacam-se a mesalazina e sulfassalazina. 

Os antibióticos são indicados para controle da atividade inflamtória na DC 

moderada a fulminante, como adjuvante a outros medicamentos ou para tratamento 

de complicações ou profilaxia no pós-operatório. São indicados quando há suspeita 

de complicações infecciosas, como abscessos ou infecções, e tratamento de fistulas 

(CARDOZO; SOBRADO, 2015). Destacam-se metronidazol e ciprofloxacino como os 

fármacos mais frequentemente utilizados. 

Os corticosteróides, hormônios esteróides, são divididos em 

mineralocorticóides e glicocorticóides. São recomendados na DC na fase ativa. 

Apesar de seus inúmeros e importantes efeitos colaterais, os glicocorticóides são 

potentes antiinflamatórios e um marco no tratamento de inúmeras patologias. Por 

serem lipofílicos os glicocorticóides cruzam rapidamente a membrana celular e 

entram no citoplasma, onde se ligam ao receptor específico e, desta forma, atingem 

o núcleo celular, interagindo com o DNA e regulando a ativação e supressão de 

diferentes genes de alguns mediadores da inflamação como as citocinas, de 

enzimas indutíveis durante o processo inflamatório como a COX-2 e de moléculas 

de adesão (que recrutam células inflamatórias como neutrófilos, eosinófilos e 

linfócitos T da circulação, para os locais da inflamação). Acredita-se que estes sejam 

os principais mecanismos responsáveis pela potente ação antiinflamatória destas 

medicações, o que as coloca como a primeira opção no tratamento da maioria das 

doenças auto-imunes. Destacam-se os corticosteróides a prednisone, 

metilprednisolona e dexametasona (BUTTGEREIT; WEHLING;  BURMESTER, 

1998). 

Os imunomoduladores (imunossupresores), são fármacos que atenuam 
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os processos inflamatórios subjacentes a DC (CARDOZO; SOBRADO, 2015). 

Destacam-se a azatioprina, mercaptopurina, metotrexato, ciclosporina e tacrolimo. 

Agentes biológicos ou terapia biológica, é com frequência, reservada para 

pacientes mais graves portadores da DC ou que não responderam a outras terapias. 

Existem duas “familias” de agentes biológicos usadas atualmente, os agentes 

direcionados ao bloqueio do TNF-alfa, como exemplo o infliximabe, o adalimumabe 

e o certolizumabe pegol; e os agentes direcionados ao bloqueio de integrinas 

específicas, natalizumabe e vedolizumabe (CARDOZO; SOBRADO, 2015). 

Como estratégias de tratamento há o “Step-up e Top-down” (FIGURA 04). 

A estratégia “Step-up” baseia-se no uso precoce de terapia com antiinflamatório e 

antibiótico no inicio da evolução da DC. Auxiliando a evitar nova recaída, e em caso 

de maior gravidade na evolução da DC, utiliza-se imunossupressores e corticóides. 

Reservam-se os agentes biológicos como última opção, na falha de ação dos 

medicamentos previamente utilizados ou na presença de complicações da doenças. 

No caso da estratégia “Top-down”, tem-se que o uso precoce de terapia biológica 

pode trazer benefícios como um tratamento preventivo de complicações da DC 

(WGO, 2009; KOTZE L;KOTZE PG; KOTZE LR, 2011), podendo mudar a história 

natural da doenças (FRÓES, 2012). 

 

Figura 04- Estratégias de tratamento para doença de Crohn “Step-up e Top-down  

	

Fonte:www.medscap.org	

	

O manejo medicamentoso e a estratégia adotada é de abordagem 

individualizada de acordo com o estágio da doença e resposta do individuo a droga 

administrada. Sabe- se porém, os efeitos colaterais nos pacientes, a exemplo os 
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corticóidesque apresentam: aumento de peso, edema, insônia, labilidade emocional, 

psicose, acne, síndrome de Cushing, osteoporose, catarata, glaucoma, estrias, 

miopatia, susceptibilidade a infecções, esteatose hepática, hipertensão arterial 

sistêmica, diabete mellitus e pancreatite aguda. Há ainda a ausência de resposta 

completa ao uso de corticóides orais ou a presença de corticodependência (FRÓES 

2012). 

Em vista de suprimir ou amenizar significamente esses efeitos colaterais, 

as plantas medicinais têm contribuído fortemente para o desenvolvimento de novas 

estratégias terapêuticas por meio de seus metabólitos secundários. Estes são 

conhecidos por atuarem de forma direta ou indireta no organismo, podendo inibir ou 

ativar importantes alvos moleculares e celulares, por exemplo: interferindo na 

produção de mediadores inflamatórios (metabólitos do ácido araquidônico, 

peptídeos, citocinas, aminoácidos excitatórios, entre outros); agindo sobre a 

produção ou ação de segundos mensageiros (como proteínas quinases), na 

expressão de fatores de transcrição como proteína ativadora-1, fator nuclear κB (NF-

κB), e protooncogenes; inibindo ou ativando a expressão de células pró-inflamatórias 

como sintetase do óxido nítrico (NOS), ciclooxigenases (COX), citocinas 

(interleucina IL-1β, fator de necrose tumoral TNF-α, etc.), neuropeptídeos e 

proteases (CALIXTO, 2005).  

 

2.5 Modelos experimentais em doença inflamatória intestinal (DII) 
 

O ramo da medicina que trata das metodologias científicas é conhecido 

como epidemiologia clínica, onde, dentre os desenhos em pesquisa, a experimental 

são os estudos que envolvem modelos com: animais experimentais, cadáver e 

cultura de células e tecidos (HOCHMAM et al., 2005),que possuem o objetivo de 

mimetizar as manifestações da doença.  

Os diferentes modelos in vivo para DII podem ser divididos em quatro 

categorias: (i) modelo espontâneo de colite, que compreende animais que 

desenvolvem a inflamação da mucosa naturalmente ex. primatas; (ii) modelo de 

indução por administração de agentes exógenos, que são quimicamente induzidos 

ex.  ácido acético, indometacina; (iii) modelo de animais geneticamente modificados, 

quando há alteração de um gene alvo ou pela introdução de um trangene ex. 

camundongo knockout IL-2;  e (iv) modelo de transferência adotiva de células, 
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metodologia em que populações celulares específicas são transfectadas para um 

hospedeiro imunologicamente comprometido ex. transferência de células TCD4+/ 

CD45RBhigt (BLUMBERG et al., 1999; HIBI et al., 2002; BORM; BOUMA, 2004; 

JURJUS et al., 2004). 

Modelos animais utilizados para simular a patogênese da DC, permitem 

um estudo de aspectos morfofisiológicos, moleculares e genéticos, além do 

desenvolvimento de novas terapias. Os modelos mais avançados permitem que os 

pesquisadores manipulem fatores genéticos de modo a determinar suas funções. 

Contudo, até os modelos mais simples são importantes ferramentas no estudo desta 

patologia (ANTONIOU et al., 2016). 

Os modelos de indução por administração de agentes exógenos são os 

mais freqüentemente utilizados para estes propósitos, são induzidos por enemas de 

ácidos ou substâncias corrosivas diluídas e durante a sua evolução, por um período 

de tempo determinado, apresentam-se histologicamente similares às DII humanas, 

sendo estas lesões posteriormente auto-reparadas (MORAES, 1989). São simples, e 

inicio, duração e gravidade da inflamação da mucosa intestinal são mediados e 

controláveis. Nesse grupo podemos incluir o dextran sulfato de sódio (DSS) e o 

ácido trinitrobenzeno sulfônico (TNBS), que são modelos bem estabelecidos de 

inflamação da mucosa, e têm sido utilizado há mais de duas décadas no estudo da 

patogênese das DII e estudos pré-clinicos com animais de laboratório (TABELA 02) 

(PERSE; CERAR, 2012). 

Tabela 02- Modelos de indução de colite por administração de agentes exógenos 

Fonte: (ELSON et al., 1995) 
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Os modelos experimentais de inflamação intestinal podem ser utilizados 

para estudos de inflamação aguda e crônica (ELSON et al., 1995 ). Nos modelos 

químicos a lesão aguda do cólon é induzida após administração intracolônica de 

ácido acético, TNBS/etanol, ou outras substâncias capazes de produzir lesão 

epitelial do cólon seguido pelo rápido influxo de granulócitos e monócitos definindo 

as características da inflamação intestinal aguda (DIELEMAN et al., 1997). 

O modelo mais amplamente utilizado, com indução química da inflamação 

feita por meio da administração de agente químico exógeno para o estudo da DC é a 

indução da inflamação com o TNBS. O modelo murino de colite induzido por ácido 

2,4,6-trinitritobeneno sulfônico (TNBS) foi desenvolvido por Morris et al. em 1989, 

que se baseou na hipótese de que, na DC, há um aumento na permeabilidade da 

mucosa, o que resulta na entrada de um antígeno luminal na lâmina própria, que não 

é adequadamente eliminado pelo sistema imunológico da mucosa (MORRIS et al., 

1989), este ácido induz uma resposta Th1 com liberação de IL-12 (NEURATH et al., 

1995), o que seria equivalente a DC humana tanto por seus aspectos histológicos 

quanto imunológicos (OH et al., 2014). 

Este modelo faz uso de uma solução de TNBS em etanol a 50%, 

resultando em inflamação severa transmural e granulomatosa do colo distal 

produzida pelo TNBS, que é caracterizada pela presença de úlceras focais, 

distorções das criptas, depleção das células caliciformes, presença de 

granulomatomas, espessamento da parede intestinal, edema, infiltração de células 

inflamatórias e necrose (FOLIGNÉ et al., 2006; GONÇALVES, et al. 2008), 

reproduzindo a fisiopatologia da DC semelhante a humana. Nesta solução o etanol é 

utilizado como um meio de romper efetivamente a barreira intestinal, ajudando na 

penetração do TNBS e permitindo a interação deste com as proteínas do tecido do 

cólon (ANTONIOU et al., 2016); onde o TNBS, um hapteno, ao se associar com 

substâncias de alto peso molecular, como as proteínas teciduais, são capazes de 

desencadear uma resposta imunológica (MORRIS et al., 1989). 

E para fins de verificação do estabelecimento do modelo experimental, 

são realizados diversos procedimentos como a observação de sinais característicos 

da DC experimental em ratos, (presença de diarréia sanguinolenta, queda do pêlo e 

da vitalidade dos animais), utilização de escala com escores para a avaliação 

macroscópica e histológica da lesão colônica e quantificação da inflamação por 

métodos bioquímicos (GONÇALVES et al., 2008). 
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2.6 Potencial biológico das plantas 
 

Os produtos naturais vêm desempenhando um papel de destaque na 

prevenção e tratamento de várias enfermidades por milhares de anos (CHIN et al., 

2006). Observa-se um crescimento na utilização de fitoterápicos, possivelmente 

devido aos avanços ocorridos na área científica que permitiram o seu 

desenvolvimento reconhecidamente seguros e eficazes; e a crescente tendência de 

busca, pela população, por terapias menos agressivas (YUNES;PEDROSA; 

CHECHINEL, 2001). Tanto que no consenso da ECCO (European Crohn and Colitis 

Organization), foram estabelecidos capítulos específicos referentes a este tipo de 

terapêutica para DC, fazendo ainda um comunicado onde questionava os doentes 

sobre o uso de medicinas alternativas (SOMANI et al., 2015).  

Os compostos ativos derivados de plantas tem demonstrado resultados 

promissores em modelos farmacológicos de inflamação e a eficácia de alguns foi 

também avaliada em fases iniciais de ensaios clínicos (SOMANI et al., 2015). Se 

identificada alguma atividade biológica, pode-se fracionar tal extrato até purificação 

completa e caracterizar os compostos ativos, possibilitando maior atividade e o 

conhecimento do mecanismo de ação desses isolados (FELIPE et al., 2006). 

Reforçando o uso de  extratos vegetais como fonte de prospecção de novas drogas 

(ALVIANO; ALVIANO, 2009). 

Marques et al. (2012), demonstraram que a castanhola é uma fonte de 

compostos fenólicos com propriedades antioxidante que são comparáveis às fontes 

mais conhecidas com poder antioxidante. Viram que a maioria desses compostos 

são hidrofílicos e que a água é o melhor solvente para extração de castanhola. 

Como os altos níveis de compostos fenólicos foram extraídos em meios aquosos 

sugere-se alta eficiência de extração no corpo humano durante a digestão, tendo em 

vista que o corpo humano é composto principalmente de água. 

Rocha et al. (2013), analisando frutos do cerrado, mostraram que 

destacam-se pelo conteúdo de fenólicos totais, para o extrato alcoólico, o chichá, a 

macaúba e o cajuí e, para o extrato aquoso, a cagaita e o jatobá-do-cerrado. Quanto 

aos flavonóides e antocianinas, o jatobá-do-cerrado apresenta maior conteúdo. Os 

frutos que apresentaram maior teor de β-caroteno foram a cagaita e o cajuzinho-do-

cerrado; de licopeno o chichá e o jatobá-do-cerrado; e de vitamina C o cajuí. A 
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cagaita e o cajuzinho-do-cerrado são os frutos que demonstraram maior poder 

antioxidante in vitro, tanto no extrato aquoso quanto no alcoólico. 

Sousa et al. (2018), demonstrou para o suco clarificado do caju, a cajuína, 

possuir capacidade de atividade antioxidante, entre as três marcas pesquisadas; e 

relatam que alterações na atividade antioxidante de produtos de caju, por possuirem 

elevado teor de compostos fenólicos, são complexas, tanto devido à ampla gama de 

componentes bioquímicos que estão envolvidos, como também aos métodos de 

extração, variedade e maturação do fruto.  

 

2.7 Líquido da casca da castanha de caju (LCC) e seu principal composto 
químico: o ácido anacárdico (AA) 

 

O cajueiro é uma planta nativa do nordeste brasileiro com considerável 

capacidade adaptativa a solos de baixa fertilidade, a temperaturas elevadas e ao 

estresse hídrico. A partir da 2ª Guerra Mundial, surgiu, em 1943, um grande 

interesse industrial pelo cajueiro devido ao líquido da casca da castanha de caju 

(LCC) (LIMA, 1988). 

Segundo Barros (2002), provas circunstanciais, tais como, as primeiras 

referências e ilustrações, a distribuição geográfica, o comportamento ecológico, os 

padrões de variação da espécie e a utilização pelo homem, indicam o Brasil como 

centro de origem da espécie Anacardium occidentale Linn, ou pelo menos todo o 

norte da América do Sul e parte da América Central. Presente em vasta área do 

litoral brasileiro desde a época do descobrimento e reconhecido o seu valor pelos 

colonizadores, o cajueiro foi disseminado por quase todo o país, também foi levado 

para o exterior, e hoje se constitui, para muitas nações, fonte de exploração de 

grande importância econômica (LIMA, 1992; BARROS, 2002). O principal centro de 

diversidade do gênero Anacardium é a região Amazônica, com um centro 

secundário de diversidade nos Cerrados, no Planalto Central. Contudo, a maior 

diversidade de Anacardium occidentale L. encontra-se no Nordeste brasileiro em 

diversos ecossistemas, especialmente nas zonas costeiras, compondo a vegetação 

de praias, dunas e restingas, especialmente nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará 

e Rio Grande do Norte (CRISÓSTOMO et al., 2002). 

Ainda, nos séculos XVI e XVII, essa planta foi levada para a Índia, África e 

outras partes do mundo tropical. A árvore adaptou-se nessas regiões e tornou-se 
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objeto de exploração por causa do pedúnculo (caju) e da castanha (amêndoa). O 

seu cultivo se dá em 26 países, principalmente Índia, Brasil, Vietnã, Tanzânia, 

Indonésia, Moçambique e Guiné-Bissau, sendo a Índia o maior produtor de caju do 

mundo, detendo quase 50% das exportações mundiais (MITCHELL; MORI, 1987; 

PEIXOTO, 1960; PARAMASHIVAPPA et al., 2001; DAS; GANESH 2003). 

Em 1983 (88.207, de 30/03/1983), o cajueiro também foi incluído nos 

programas prioritários da política florestal do governo federal na região nordestina 

(BRASIL, 1983). Desse modo, em 1986, já existiam cerca de 340 mil hectares de 

cultura, dos quais 75% localizavam-se nos Estados doCeará, Piauí e Rio Grande do 

Norte. Paralelamente, também se iniciaram os plantios organizados nas pequenas e 

médias propriedades, incentivados pelos órgãos públicos estaduais, o que ocorre 

até os dias atuais nos principais Estados produtores (SERRANO; PESSOA, 2016). 

Na safra deste ano, 2019, o Levantamento Sistemático da Produção 

Agrícola (LSPA) do Brasil teve de área colhida 77.051.622 hectares destes, 430.588 

são de castanha- de caju, gerando uma produção de 114.006 tonelas do fruto. Os 

Estados mais expressivos para produção de castanha- de- caju são: o Ceará com 

60.728 t correspondendo a aproximadamente 70% da produção nacional, e em 

ordem decrescente de produção os Estados do Piauí (24.687 t), Rio Grande do 

Norte (16.747 t), Maranhão (4.199 t), Bahia (3.000 t) e Pernambuco (2.594 t) (IBGE, 

2019).  

O cajueiro pertence à família Anacardiaceae, que é composta por cerca 

de 70 gêneros e 700 espécies. Quanto ao gênero, o cajueiro pertence 

ao Anacardium, constituído por aproximadamente 22 espécies, sendo 21 originárias 

das Américas do Sul e Central e uma da Malásia. Dessas 22 espécies de cajueiro já 

relatadas, apenas a espécie Anacardium occidentale Linn, de origem brasileira, é 

explorada comercialmente (SERRANO, 2016). 

Um dos grandes fatores da produção expressiva da cajucultura no país é 

o melhoramento genético e a escolha da melhor cultivar a considerar, 

fundamentalmente, às condições edafoclimáticas, o sistema de produção, o produto 

comercial (castanha/amêndoa ou pedúnculo) e o setor de beneficiamento (MELO; 

NETO; BARROS, 2016). 

A cultivar CCP 76 (Cultivar Cajueiro de Pacajus 76), de cajueiro-anão-

precoce originado por seleção fenotípica massal, seguida de avaliação clonal, da 

planta matriz de cajueiro CP 76, é uma planta que apresenta porte baixo, com altura 
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média de 2,7 m e diâmetro médio da copa de 5,0 m. O pedúnculo é de cor laranja-

avermelhada, tem peso médio de 135 g e teor de sólidos solúveis totais de até 

12,5 °Brix e acidez titulável de 0,20 a 0,30, com ratio (relação entre estes 

parâmetros) em torno de 50, o que o torna muito saboroso para os apreciadores de 

caju. Essas características tornaram o clone o mais cultivado no País, é o que 

apresenta a maior capacidade de adaptação a diferentes ambientes, ocupando a 

maior amplitude de agroecossistemas, cujo cultivo está voltado principalmente para 

o mercado de fruta fresca e para a indústria de suco. Quando os pedúnculos são 

destinados para a indústria, há o aproveitamento da castanha para o mercado da 

amêndoa (MELO; NETO; BARROS, 2016). O beneficiamento da castanha-de-caju 

consiste na abertura da castanha para a extração da amêndoa, constituída de dois 

cotilédones carnosos e oleosos, que compõem a parte comestível do fruto, seu 

principal produto; e a obtenção de subprodutos, como a película em tons 

avermelhados que reveste a amêndoa e no mesocarpo alveolado, a extração de um 

líquido escuro quase preto, cáustico e inflamável, chamado de líquido da casca da 

castanha do caju (LCC) ou cashew nut shell liquid (CNSL) como é conhecido 

internacionalmente (PAIVA; NETO; MORAES, 2016; MAZZETO; LOMONACO; 

MELE, 2009) (FIGURA 05). 

 

Figura 05- Beneficiamento da castanha-de-caju 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: EMBRAPA (Foto: João Rodrigues de Paiva e Luiz Augusto Lopes Serrano)  
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O LCC é uma das fontes mais ricas de lipídeos fenólicos não- 

isoprenóides de origem natural e representa 25% do peso da castanha. É a maior 

fonte de origem natural do ácido anacárdico, cardol e cardanol (MAZZETO; 

LOMONACO; MELE 2009).  

Conforme o modo de extração, o LCC é classificado em, natural, extraído 

através do uso de solventes ou prensagem, sendo formado por uma mistura de 

quatro constituintes: ácidos anacárdicos, cardóis, cardanóis e metilcardóis (FIGURA 

06) (MITCHELL; MORI, 1987; LUBI, 2000). E no processo térmico-mecânico (hot oil 

process), que quando submetido a altas temperaturas (180 °C), o ácido anacárdico 

sofre reação de descarboxilação convertendo-se a cardanol (FIGURA 11), 

produzindo o denominado LCC técnico (RIOS, 2008). No processo de 

industrialização é um material de grande interesse como matéria-prima na 

fabricação de inseticidas, germicidas, antioxidantes, isolantes térmicos, material de 

atrito, plastificantes, tensoativos, tintas e vernizes (MITCHELL, 1987; LUBI, 2000). 

 

Figura 06- Constituintes químicos do liquido da casca da castanha de caju 

 

 

Fonte: (MAZZETO; LOMONACO; MELE 2009). 
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Figura 07- Processo de descarboxilação do ácido anacárdico 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte:	(RIOS,	2008).		
	

A quantidade e a qualidade do LCC no extrato bruto dependem do 

método de extração e das condições do acondicionamento das castanhas. Vários 

autores têm informado a variação da composição na extração de LCC. Registros da 

literatura demonstram que a extração do LCC por método frio forneceu 90% de 

ácido anacárdico e aproximadamente 10% de cardol (DAS; SREELATH; GANESH, 
2004). Segundo Lubi e Thachil (2003), o LCC natural contém aproximadamente 65% 

de ácido anacárdico, 11% de cardol, 2-3% de 2-metil cardol, traços de cardanol, 

sendo o restante formado por material polimérico. Para o LCC técnico, são relatadas 

as seguintes composições aproximadas:  63% de cardanol, 11% de cardol e 24% de 

material polimérico (LUBIC et al, 2003). Outro pesquisador relatou, 64,8% de 

cardanol, 20,5% de cardol, 2,8% de 2-metilcardol e o restante como um material 

polimérico não volátil (TYMAN, 1975), não apresentando ácido anacárdico, pois 

estes são instáveis termicamente. Existem ainda outros processos de extração de 

LCC, como extração por CO2 super crítico (GEDAM; SAMPARHKUMARAN, 1986; 

DOS SANTOS; DE MAGALHÃES, 1999; IKEDA et al., 2002, PATEL et al., 2006).  

Trevisan et al. (2006), destacaram a capacidade antioxidante dos 

componentes alquéis fenólicos do caju (ácidos anacárdicos, cardanols e cardols), 

principalmente do ácido anacárdico-1 contido no LCC (IC50 = 0,27 mM) em relação 

aos outros componentes do caju (cardanol-1 - IC50 > 4 mM e cardol-1 - IC50 = 1,71 

mM), bem como quando comparado com outros antioxidantes já conhecidos como: 

hidroxitirosol (IC50 = 1,34 mM), tirosol (IC50 = 2,51 mM), ácido salicílico (IC50 = 

4,07 mM), ácido cafeico (IC50 = 6,05 mM), trolox (IC50 = 12,24 mM) no sistema 

hipoxantina/xantina oxidase.  

Na literatura encontram-se publicações relacionados ao Anacardium 
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occidentale L. e a eficácia de suasatividades farmacológicas (QUADRO 01). 

 

Quadro 01- Atividades farmacológicas do Anacardium occidentale Linn. 

AUTOR/ANO ATIVIDADE FARMACOLÓGICA 
1. Oliveira; Salto,1987/1989. 
2. Sokeng et al., 2007. 
 

ANTIDIABÉTICA 
 

1. O princípio hipoglicemiante do cajú ainda não era 
conhecido, mas já atribuíam sua função antidiabética.  
2. Em conclusão, este estudo mostrou que o extrato de 
folhas do cajueiro a metanol tiveram efeito hipoglicemiante 
em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. 

1.Laurens et al., 1992. 
2. Konan, 2006. 

BACTERICIDA 
 

1. Extrato do cajueiro possui efeito frente a bactérias gram-
negativas como: Proteus morgani; Psudomonas aeruginosa; 
Escherichia coli; Salmonella typhi, no qual o extrato 
demonstrou atividade antibacteriana em altas concentrações. 
2.  As folhas do clone CCP76 do Anacardium occidentale, 
com o extrato hidroetanólico e uma fração rica em 
flavonóides exibiram atividade bactericida sobre a bactéria 
Staphylococcus aureus. 

1. Kubo et al., 1994. 
2. Barbosa-Filho et al., 2006. 
3.Barcelos, 2007. 
 
 

AÇÃO ANTICATALITICA 
 
1. Constataram que ácido anacárdico, 2-metilcardóis e 
cardóis isolados de várias partes do fruto do cajueiro exibem 
atividade inibidora da tirosinase. 
2.  Inibidor da enzima acetilcolinesterase 
3.  Verificaram que o extrato metanólico da casca do cajueiro 
exerceu atividade antimutagênica, provavelmente do tipo bio-
antimutagênese. 

1. Araújo et al., 2015. ANTIDIARRÉICA 
 

1. Verificaram atividade antidiarréica da goma de caju na 
diarréia aguda usando o modelo de diarréia induzida por óleo  
de mamona.  

1.Konan, 2006. 
2. Morais, 2010. 
3. Carvalho  et al., 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTIULCEROGÊNICO GÁSTRICO/GASTROPROTETORA 
 
1. Realizou o estudo botânico, químico, toxicológico, 
bactericida e farmacológico das folhas do clone CCP76 de 
Anacardium occidentale. Relatando que quimicamente são 
ricas em compostos fenólicos, (quercetina). 
Farmacologicamente, o extrato hidroetanólico apresentou 
atividade antiúlcera significativa, através da indução de 
úlcera por acido clorídrico em etanol 60%.  
2. Constatou que ácido anacárdico oferece gastroproteção  
nos modelos experimentais de lesões gástricas induzidas por 
etanol e lesões gástricas induzidas por indometacina. O   
mecanismo gastroprotetor do ácido anacárdico, envolve, por 
exemplo, prostaglandinas, óxido nítrico, canais de potássio 
sensíveis ao ATP; ação antioxidante, comprovada pelo 
restabelecimento dos níveis gástricos de superóxido 
dismutase, da catalase, dos grupos sulfidrílicos-não-
protéicos (NP-SH/GSH) e dos níveis de nitrato/nitrito, assim 
como foi capaz de impedir a formação de espécies reativas 
ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). 
3. Utilizaram a goma do cajueiro e verificaram atenuação 
significativa das lesões gastrointestinais induzidas por  
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Fonte:	Autora,	2019.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

AUTOR/ANO ATIVIDADE FARMACOLÓGICA 
 
naproxeno. 

1. Silva et al.; 2013. 
2. Aragão, A.C, 2013. 
3. Padilha, 2014. 
4.Yamassaki et al,; 2015. 
5. Vasconcelos et al.; 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTIINFLAMATÓRIA e CICATRIZANTE 
 

1. Os géis contendo extratos dos fitoterápicos Anacardium 
occidentale Linn. e da Lippia sidoides Cham. apresentaram 
uma cicatrização favorável no período intermediário de 
cicatrização de 7 dias.  
2. Utilizou um hidrogel POLI-CHI que contribuiu para 
cicatrização mais eficiente dos ferimentos induzidos e 
modulação do processo inflamatório. 
3.Utilizou o creme do extrato bruto da casca do caule de 
Anacardium occidentale L., resultando em efeitos anti-
inflamatórios e analgésico em lesões inflamatórias da 
articulaçãoo do punho.   creme do extrato bruto da casca do 
caule de Anacardium occidentale L. 
4.Ação anti-inflamatória da goma do Anacardium occidentale  
Linn. em células da resposta inflamatória. 
5. Os sumos de cajus maduros e verdes apresentaram ação 
anti-inflamatória e cicatrizante. 

1. Carvalho et al., 2011. TOXIDADE 

1. Avaliaram a biossegurança de ácido anacárdico medindo 
as formas aguda, subaguda e mutagênica. O ácido 
anarcárdico não produziu efeitos mutagênicos; e os dados 
indicam que doses inferiores a 300 mg/ kg não produziram 
resultados bioquímicos e hematológicos alterados em 
camundongos BALB / c. 
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3.0 JUSTIFICATIVA 
 

Estima-se que 5 milhões de pessoas no mundo sejam portadores de 

doença inflamatória intestinal, distribuídos na América do Norte com 1,5 milhão de 

portadores, Europa 2 milhões e restante do mundo 1,5 milhão de pessoas. Há ainda, 

as subnotificações ou não notificações atribuídas a doença global do século XXI; 

Colite Ulcerativa (CU) e Doença de Crohn (DC). 

A terapia clássica para Doença de Crohn ajudam a aliviar os sintomas, 

porém são insatisfatórios para grande parte dos pacientes, além dos efeitos 

colaterais, alto custo dos medicamentos e difícil acesso, que representam riscos de 

não-adesão terapêutica entre os pacientes.  

A literatura dispõe de pesquisas a cerca de produtos naturais e sua 

aplicação como o Anacardium occidentale Linn. Os efeitos farmacológicos atribuídos 

ao cajueiro, impactam diretamente na saúde da população acometidas de 

enfermidades de grande repercussão social como: cânceres e suas mutações 

genéticas, úlceras gástricas e intestinais, diabetes, inflamações e infecções de 

grande espectro, acometendo esses portadores a grande morbidade ou mortalidade. 

Na indústria de beneficiamento, o liquido da casca da castanha de caju, 

torna-se um rejeito sem valor comercial. Ao alterar a forma de extração para natural 

através do uso de solventes ou prensagem, obtem-se um percentual importante do 

seu constituinte de interessante aplicação em saúde, o ácido anacárdico (60%), que 

possui efeito biológico devido sua atividade antioxidante e por não apresentar 

toxidade celular; proporcionando ação farmacológica e por consequência, agregação 

comercial a esse subproduto do caju. 
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4.0 OBJETIVOS 

	

4.1 Objetivo geral 
 

Caracterização química e potencial anti-inflamatório e antioxidante na 

aplicabilidade biológica do ácido anacárdico do líquido da casca da castanha do caju 

(LCC) em modelo experimental de Doença de Crohn. 

 
4.2. Objetivos específicos 

 
ü Isolar e identificar os compostos bioativos  do ácido anacárdico do líquido da casca 

da castanha do caju, através da análise de HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography);  

ü Avaliar a atividade antioxidante do ácido anacárdico do líquido da casca da castanha 

do caju, pelo método DPPH; 

ü Avaliar a viabilidade celular de células do epitélio intestinal in vitro do ácido 

anacárdico do líquido da casca da castanha do caju,; 

ü Avaliar o efeito do tratamento do ácido anacárdico do líquido da casca da castanha 

do caju, no cólon intestinal através do modelo experimental de Doença de Crohn; 

realizando-se análises morfométricas e histológicas como: escores macroscópicos, 

peso úmido, escores microscópicos e mastócitos.  

ü Investigar bioquimicamente os níveis da enzima mieloperoxidase (MPO) no cólon 

intestinal através do modelo experimental de Doença de Crohn tratado com ácido 

anacárdico do caju; 

ü Avaliar os níveis das citocinas pró-inflamatórias (IL-1β e TNF-α), no cólon intestinal 

através do modelo experimental de Doença de Crohn tratado com ácido anacárdico 

do caju; 

ü Investigar a imunohistoquímica para IL-1β, TNF-α e COX2 no cólon intestinal através 

do modelo experimental de Doença de Crohn tratado com ácido anacárdico do caju; 

ü Investigar bioquimicamente os níveis de glutationa reduzida (GSH) e de 

malondialdeído (MDA), no cólon intestinal através do modelo experimental de 

Doença de Crohn tratado com ácido anacárdico do caju. 

ü Avaliar a área ganglionar do plexo mioentérico no cólon intestinal através do modelo 

experimental de Doença de Crohn tratado com ácido anacárdico do caju. 
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ü 5.0 METODOLOGIA 

 
5.1 Desenho do estudo e aspectos éticos 
 

É um estudo experimental, randomizado, controlado e cego, utilizando um 

modelo animal de Doença de Crohn (DC). Os protocolos experimentais foram 

executados seguindo as recomendações apresentadas no ARRIVE (Animal 

Research: Reporting In Vivo Experiments) guidelines para uso de animais 

experimentais (KILKENNY et al., 2010). Os experimentos foram iniciados logo após 

aprovação na Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Universidade 

Federal do Ceará – UFC, sob o protocolo de número: 32/17 (ANEXO A), o qual é 

regido pela Declaração Universal de Direitos Animais (UNESCO – 27 de Janeiro 

1978) e pelos Guias Éticos Internacionais para Pesquisa Biomédica Envolvendo 

Animais (Conselho para Organizações Internacionais de Ciências Médicas – 

CIOMS). 

 
5.2 Seleção de animais 
 

Foram utilizados nos experimentos 54 ratos Wistar machos com massa 

corpórea de 150 a 200g, oriundos do Biotério Central da Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Os animais foram mantidos no Biotério Setorial do Departamento de 

Morfologia- UFC, em gaiolas apropriadas, receberam água e alimentação (Purina- 

Labina®) ad libitum e permaneceram nas mesmas condições ambientais durante os 

experimentos. Todos os tratamentos e procedimentos cirúrgicos realizados estavam 

de acordo com o “Guia de cuidados em uso de animais de laboratório” do Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA).  

 
5.3 Modelo de Doença de Crohn (DC) experimental 
 

A Doença de Crohn (DC) foi induzida por ácido tri-nitro-benzeno sulfônico, 

TNBS (Sigma®) de acordo com o método descrito por MORRIS et al (1989). 

Primeiramente os animais passaram por um processo de preparação do cólon, onde 

permaneceram por 8 horas em jejum e com água ad libitum. Para indução da DC, 

0,4mL do TNBS (20mg) foi diluído em etanol a 50% em 0,4mL, sendo esta solução 
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administrada num volume de 0,8 ml por animal. Os animais foram previamente 

anestesiados (i.p) com quetamina (60mg/kg) e xilazina (5mg/kg) e posicionados em 

decúbito lateral esquerdo e introduzido, por via retal, um catéter de polietileno nº 6 

medindo 8 cm de comprimento para a administração das soluções de TNBS ou 

salina. Cada animal permaneceu suspenso pela cauda por 30 segundos para evitar 

o retorno das soluções (FIGURA 08). 

 

5.4 Grupos experimentais  
 

Os animais foram divididos em oito grupos experimentais, sendo cada um 

composto por seis animais, onde os grupos controles foram: o Grupo Salina (SAL) e 

o Grupo TNBS; os grupos tratados foram, os quatro grupos nas doses de 1, 3, 10, e 

30 mg/Kg de ácido anacárdico (AA- diluídos em solução salina e Tween 80 a 2%); e 

os grupos comparativos, Grupo Dexametasona (2mg/kg DEXA- Decadron 

Injetável®) e o Grupo Tween 80 ( 2%). Todos os grupos foram submetidos à indução 

da DC, exceto o salina. Uma hora antes os animais foram pré-tratados: grupo SAL, 

com solução salina a 0.9%; grupos AA nas doses de 1, 3, 10, e 30 mg/Kg, com 

extrato de ácido anacárdico nas doses respectivas; grupo Tween 80, solução salina 

e Tween 80 a 2%; todos por gavagem, exceto o grupo DEXA que recebeu 

dexametasona 2mg/kg via subcutânea. O grupo TNBS não possui pré-tratamento. O 

tratamento seguiu por três dias, onde ocorre o pico da inflamação (ELSON et al., 

1995). Uma hora após a administração do último tratamento, procedeu-se a 

eutanásia (FIGURA 08). Os grupos foram manejados da seguinte forma: 
 

ü Grupo Salina (SAL): Foram submetidos ao mesmo procedimento, mas com 

administração de solução salina a 0.9% em um volume de 0,8mL por via retal, 

em substituição a solução de TNBS. 

 

ü Grupo TNBS: Os animais receberam solução de TNBS em um volume de 0,8 

ml por via retal, para serem induzidos a DC. 
 

ü Grupo AA (1 mg/kg) + TNBS: Os animais receberam o extrato de ácido 

anacárdico na dose de 1 mg/kg, via oral. (v.o), 1 hora antes da indução da DC 

por solução de TNBS, e uma vez ao dia pelo período de três dias; 
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ü Grupo AA (3 mg/kg) + TNBS: Os animais receberam o extrato de ácido 

anacárdico na dose de 3 mg/kg, v.o, 1 hora antes da indução da DC por 

solução de TNBS, e uma vez ao dia pelo período de três dias; 
 

ü Grupo AA (10 mg/kg) + TNBS: Os animais receberam o extrato de ácido 

anacárdico na dose de 10 mg/kg, v.o, 1 hora antes da indução da DC por 

solução de TNBS, e uma vez ao dia pelo período de três dias; 
 

ü Grupo AA (30 mg/kg) + TNBS: Os animais receberam o extrato de ácido 

anacárdico na dose de 30 mg/kg, v.o, 1 hora antes da indução da DC por 

solução de TNBS, e uma vez ao dia pelo período de três dias; 
 

ü Grupo Dexametasona (DEXA) + TNBS: Os animais receberam 

dexametasona 2mg/kg, via subcutânea (s.c.), 1 hora antes da indução da DC 

por solução de TNBS, e uma vez ao dia pelo período de três dias; 
 

ü Grupo Tween 80 (2%) + TNBS: Os animais receberam solução salina e 

Tween 80 a 2%, v.o, 1 hora antes da indução da solução de DC por TNBS, e 

uma vez ao dia pelo período de três dias. 
 

Figura 08- Esquema de indução da Doença de Cronh por TNBS (A) e protocolo 

experimental (B) 
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(A) Modelo experimental da Doença de Crohn induzida por TNBS. (B) Grupos avaliados e etapas 
sucessivas do experimento. Do pré-tratamento ao último dia do manejo animal, todos os animais 
permaneceram em jejum a noite por 8h. i.p.= via intraperitoneal; v.o.= via oral; s.c. = via subcutânea. 
Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 
 
5.5 Procedimentos de eutanásia 
 

No terceiro dia, uma hora após o último tratamento os animais foram 

eutanasiados com superdose de quetamina (80mg/kg) e xilazina (10mg/kg). Em 

seguida foi feita uma incisão mediana com abertura na cavidade peritoneal e, após a 

identificação do reto e cólon, foi isolada uma extensão de 5 cm do cólon dos 

animais. Então foram avaliados os parâmetros macroscópicos e peso úmido, e em 

seguida o tecido foi seguimentado e mantidos em freezer -80ºC; para posterior 

continuação da investigação do experimento animal, que envolvem ensaios 

histológicos e bioquímicos. 

 

 

 

 

GRUPOS 
INDUÇÃO 
DOENÇA 
CRONH 

1°  DIA 
TRATAMENTO 

•  salina a 0.9%  

• AA 1 mg/kg (v.o) 

• AA 3 mg/kg kg (v.o) 

• AA 10 mg/kg  (v.o) 

• AA 30 mg/kg (v.o) 

• Salina e Tween 80 
a 2%, (v.o) 

• Dexametasona 
2mg/kg (s.c) 

2° DIA 
TRATAMENTO 

• salina a 0.9%  

• AA 1 mg/kg (v.o) 

• AA 3 mg/kg (v.o) 

• AA 10 mg/kg (v.o) 

• AA 30 mg/kg (v.o) 

• Salina e Tween 80 
a 2%, (v.o) 

• Dexametasona 
2mg/kg (s.c)Tween 

3° DIA 
TRATAMENTO E 

 EUTANÁSIA 
• salina a 0.9%  

• AA 1 mg/kg (v.o) 

• AA 3 mg/kg  (v.o) 

• AA 10 mg/kg (v.o) 

• AA 30 mg/kg (v.o) 

• Salina e Tween 80 
a 2%, (v.o) 

• Dexametasona 
2mg/kg (s.c) 

PRÉ-
TRATA
MENTO 

Figura (B) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3	dias	de	tratamento	
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5.6 Fármacos, reagentes e soluções 
 

Os fármacos, os reagentes e as soluções utilizadas neste estudo 

encontram-se detalhados no apêndice (APÊNDICE A). 

 
5.7 Ensaio amostral 

 
5.7.1 Obtenção do ácido anacárdico 
 

O ácido anacárdico foi obtido das castanhas do cajueiro colhidos na Estação 

Experimental de Agroindústria Tropical da Embrapa (Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária), localizada em Paraipaba, Ceará, Brasil, provenientes de 

uma variedade do clone CCP-76; onde as castanhas foram separadas manualmente 

do caju. 

O ácido anacárdico foi isolado de Anacardium occidentale Linn (cajueiro), 

pertencente à família Anacardiaceae, a partir do Líquido da Casca da Castanha de 

caju (LCC). A determinação e quantificação dos analitos presentes foi realizada em 

aparelho de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) com detector DAD 

(Diode Array Detector) Aligent, operando na faixa ultravioleta com uma coluna 

analítica C- 18 Latek (5um, 250 x 4 nm) em um fluxo de 1mL.mim -1 com um volume 

de injeçãoo de 10 uL. O detector DAD foi fixado em comprimentos de onda 254, 278 

e 340nm, sendo nestes comprimento de onda onde os compostos: ácidos 

anacárdicos e cardonóis têm maiores picos de absorçãoo no UV-VIS. Todas as 

estruturas foram identificadas e comparadas aos dados espectrais e físicos como os 

reportados anteriormente na literatura por Trevisan et al., 2006, bem como pelos 

espectos de DAD.  

Foram doadas pelo Dr. Edy Sousa de Brito (Embrapa Agroindústria Tropical) 

o Líquido da Casca da Castanha de Caju (LCC), e o isolamento do ácido anacárdico 

foi realizado pelo Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC, sob 

supervisão da Profa. Dra. Maria Teresa Salles Trevisan, cadastrado no Sistema 

Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 

Associado (SISGEN), sob o número A9F5447 (ANEXO B). 
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5.7.2 Atividade antioxidante in vitro 
 

A atividade antioxidante foi determinada pelo método de captura dos 

radicais DPPH (2,2 Difenil-1- -picrilhidrazil), desenvolvido por Brand-Williams; 

Cuvelier e Berset, (1995). Esse método consiste em avaliar a capacidade 

antioxidante via atividade sequestradora do radical livre 2,2-difenil-1-picrilhidrazil 

(DPPH), eliminando-o. Inicialmente, foi preparada uma solução do radical DPPH. Em 

seguida dissolvido em metanol a 80% (1:100 v/v), calibrando o espectofotometro 

para valor da absorbância inicial (A0) desta solução em 0,800 nm. Foram feitos 

quatro extratos com solvetes diferentes: aquoso, etanol 70%, metanol 80%, acetona 

80% em 0,50 mg do ácido anacárdico, cada. Em tubos de ensaio, foram adicionados 

100µL do extrato de cada amostra a 2,9mL da solução de DPPH a 1:100 v/v, 

homogeneizando-se, mantendo-se a mistura em local escuro, à temperatura 

ambiente, por 30 minutos. Foram efetuadas as medidas das absorbâncias em 

espectrofotômetro (SP1102 BEL PHOTONICS®) no comprimento de onda de 515nm 

em cubeta de 10 mm, do radical, antes de adicionar a amostra (A0) e depois de 

adicionar amostra, com 30 minutos de reação (Af). Um teste branco com 2,9mL 

DPPH e 100µL de solvente conduzido paralelamente. O poder de sequestro de 

radicais pela amostra foi calculado pela fórmula: % Inibição = [1 - (A30–B)/A0] x 100. 

Foi construída uma curva padrão com Trolox em diferentes concentrações 

(0-100 mg/L) como referência. Os resultados foram expressos em µmol TEAC 

(Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox) por 100 g de amostra. 

 

5.7.3 Análise de proliferação celular através do ensaio de MTT  
 

       O ensaio foi realizado por meio da técnica do MTT (brometo de [3-(4,5 

dimetiltiazol-2-il)-2,5- difeniltetrazólio]), proposto inicialmente por Mossman (1983) e 

Carmichael et al. (1987), que consiste em um ensaio quantitativo para determinar a 

viabilidade celular por meio da interrupção da atividade mitocondrial, através da 

absorção do sal MTT pelas células, sendo reduzido no interior da mitocôndria pela 

enzima succinato desidrogenase, a um produto chamado formazan. Este produto, 

acumulado dentro da célula, é extraído através da adição de um solvente 

apropriado. Desta forma, é fornecida uma medida da função mitocondrial e, 

consequentemente, da proliferação celular. A linhagem celular utilizada foi a IEC-6, 
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célula epitelial intestinal de rato (IEC) derivada da cripta do jejuno de ratos normais.  

Para a realização dos testes, utilizou-se células IEC-6 em placas de 96 

poços em uma quantidade de 100µl de meio de cultura com 3.000 células por poço 

no período de 48h. Todos os poços extremos das placas foram descartados de 

forma que foram utilizados apenas 60 poços e preenchidos com 150 µl de PBS 

(Sigma).  Depois de 48 horas do plaqueamento das células, todo o volume de meio 

de cultura foi removido dos poços e adicionou-se 100µl em cada poço das diluições 

das doses utilizadas nesse teste. As amostras foram divididas em grupo controle 

contendo apenas meio de cultura DMEM suplementado com 10% de soro fetal 

bovino e 1% de penicilina e estreptomicina (meio completo) e nas concentrações do 

extrato do ácido anacárdico (0,1, 1, 10 e 100 ng/ml). O ácido anacárdico foi diluído 

com o meio de cultura completo. Após o período de interesse de incubação da droga 

para análises das amostras, 48 horas, todo o conteúdo dos poços foi retirado e 

adicionou-se 100µl por poço de MTT diluído com o meio de cultura completo em 

uma concentração de 1mg/ml. O MTT foi incubado por 4 horas a uma temperatura 

de 37° e 5% de CO2. Posteriormente, todo o conteúdo foi removido novamente e 

adicionado 100 µl DMSO em cada poço sob agitação de 30 segundos para 

solubilizar os cristais de formazan. As leituras das absorbâncias foram realizadas em 

espectofotômetro (Biotek®) no comprimento de onda de 570nm.  

 

5.8 Parâmetros gerais in vitro 
 
5.8.1 Avaliação dos escores macroscópicos  
 

Após o isolamento de 5cm do cólon dos animais, os tecidos foram abertos 

longitudinalmente, lavados com soro fisiológico, distendidos sobre uma superfície 

plana e avaliados visualmente da presença ou não de lesões intestinais, seguindo 

critérios descritos por Morris et al. (1989), para pontuação dos escores 

macroscópicos conforme mostrado na Tabela 03.  
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Tabela 03- Avaliação dos escores macroscópicos das lesões intestinais de animais 

com DC induzida por TNBS. 

Critério Escore 
Aparência normal 0 
Hiperemia local sem úlceras 1 
Ulceração sem hiperemia ou espessamento da parede colônica 2 
Ulceração com inflamação em um sítio 3 
Ulceração / inflamação em dois ou mais sítios 4 
Lesão principal estendendo-se por 1 cm ao longo do cólon 5 
Área de lesão > 2 cm ao longo do comprimento do cólon. A 
quantificação é aumentanda em 1 para cada centímetro adicional. 

     6 – 10 

Fonte: (Morris et al., 1989), adaptado. 

 

5.8.2 Avaliação do peso úmido 
 

Retirados os fragmentos de cólon medindo 5 cm de comprimento e a 

realização da avaliação macroscópica, foi feita a pesagem em balança analítica 

(Shimadzu®) desses fragmentos e os resultados foram expressos como peso úmido 

de 5 g/cm de cólon. 

 
5.8.3 Avaliação dos escores microscópicos  
 

Na avaliação dos critérios para pontuação dos escores microscópicos, 

utilizou-se a técnica descrita por Appleyard e Wallace (1995), conforme mostrado na 

Tabela 04. Para visualização microscópica realizou-se técnicas histológicas, onde 

um fragmento de cada tecido foi processado e fixado em solução de formol 

tamponado a 10% por 24 h sendo, a seguir desidratadas em uma solução de álcool 

70%, diafinizadas em xilol e posteriormente incluídas em parafina e preparados para 

microtomia. Os cortes, seccionados com 4 µm de espessura foram postos para 

flutuar sobre uma superfície de água aquecida e, depois, sobre lâminas de vidro 

onde aderem e foram coradas com hematoxilina e eosina (HE) e, em seguida, 

analisadas sob um microscópio de luz (Leica®) por um patologista experiente, sem 

conhecimento dos tratamentos (LAINE; WEINSTEIN, 1988). 
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Tabela 04 - Avaliação dos escores microscópicos das lesões intestinais de 
animais com DC induzida por TNBS. 
 

Critério Escore 
Perda da arquitetura da mucosa 0 – 3 
Infiltração celular  0 – 3 
Espessamento da camada muscular 0 – 3 
Formação de abscesso em cripta 0 – 1 
Ausência de células caliciformes 0 – 1 

Fonte: (Appleyard e Wallace ,1995), modificado. 
 
 
5.9  Parâmetros inflamatórios in vitro 
 
5.9.1 Mastócitos  
 

Os mastócitos são células do tecido conjuntivo que participam dos 

mecanismos de defesa do organismo cuja, sua principal função é armazenar 

potentes mediadores químicos da inflamação. A metacromasia é uma resposta à 

interação do corante com a heparina ácida, um constituinte dos grânulos dos 

mastócitos, onde para evidenciar a metacromasia, utiliza-se a técnica do azul de 

toluidina (AT), descrita por Luna, L. (1968).  

 Para realizar a contagem dos mastócitos totais prodeceu-se a secção 

histológica dos blocos de parafina com amostras de intestino foram selecionados 

para receber o corante azul de toluidina. A coloração foi realizada após a 

desparafinização da lâmina com xilol, hidratação com álcool absoluto e solução de 

álcool a 90%, 80% e 70%. Em seguidas as lâminas foram lavadas com água 

destilada, coradas com azul de toluidina por 1 minutos, lavadas com água destilada 

e colocadas em estufa de secagem (LEICA®) a 60° C por uma hora. As lâminas 

clareadas com xilol foram montadas e com auxílio de um microscópio óptico ao 

sistema de aquisição de imagens (LEICA®), realizou-se a captura de imagens 

digitais, para contagem de 10 campos, utilizando-se do software ImageJ. Os 

resultados representam a média de 10 campos de cada grupo.  

 

5.9.2 Determinação da concentração de Mieloperoxidase (MPO) 
 

A avaliação da atividade da mieloperoxidase foi determinada pelo método 

de Bradley et al., (1982). É uma enzima presente predominantemente nos grânulos 
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azurófilos dos neutrófilos e tem sido utilizada como um marcador quantitativo de 

infiltração de neutrófilos nos processos inflamatórios. Então, foram macerados com 

auxílio do homogeneizador de tecidos (Polytron®), 50mg de tecido da mucosa 

intestinal correspondentes ao íleo, com 500 µl do tampão brometo de 

hexadeciltrimetilamônio (HTAB 0,5%). Em seguida, centrifugação a 5000 rpm 

durante 5 minutos a 4°C, onde, 10 µl do sobrenadante recolhido foi colocado em 

placa de ELISA e no momento da leitura adicionou-se 200 da solução de dianisidina 

em cada poço da placa. A atividade de MPO foi analisada através da medição da 

alteração na absorbância a 450 nm. Os resultados foram registrados como unidades 

de MPO por mg de tecido. 

 
5.9.3 Citocinas 
 

Foi realizada a determinação dos níveis da citocina pró-inflamatória IL-1 

β, onde, atuam promovendo o processo inflamatório, garantindo que as reações 

ocorram e o insulto inicial seja eliminado. Com isso, 100g de amostras de tecidos do 

intestino foram retirados e adicionado 500 µL de tampão inibidor de protease, em 

seguida processados em um homogenizador (Polytron®) de tecido e centrifugado 

(Leica®) a 3000 rpm a 4 ºC por 10 minutos. O sobrenadante foi coletado e incubado 

com 2 µg/ml de anticorpo de captura para IL-1 β, diluído em tampão de bicarbonato 

(pH 8.2), contendo cada poço 100 µL, permanecendo por 24 horas a 4 ºC. A placa 

foi lavada com PBS -Tween 20 a 0,1%. A reação foi bloqueada com albumina bovina 

1% diluída em tampão de lavagem, contendo cada poço 100 µL durante 2 horas à 

temperatura ambiente. A placa foi novamente lavada usando a mesma solução. A 

placa foi incubada com a curva padrão da citocina IL-1 β diluída em tampão de 

lavagem e com as amostras de tecido do intestino a serem dosados, 100 µL por 

poço por 24 horas a 4ºC. A placa foi novamente lavada e depois incubada com o 

anticorpo biotinilado (1:1000) diluído em tampão de lavagem contendo 1% de soro 

de carneiro por 1h à temperatura ambiente. Novamente a placa foi lavada e depois 

incubada com avidina peroxidase (DAKO®) diluída 1:5000 em tampão de lavagem, 

100 µL por poço por 15 minutos à temperatura ambiente. A placa foi lavada e 

incubada com o-fenilenediaminadiidrocloreto (OPD- Dako®) em tampão substrato, 

100 µL por poço, no abrigo da luz, à temperatura ambiente por um período que varia 
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de 5 a 20 minutos dependendo da citocina. A reação foi parada com 150 µL por 

poço da solução de parada H2SO4 1M. A intensidade da coloração foi medida a 490 

nm e os resultados foram expressos como média ± EPM da quantidade de IL-1 β em 

pg/ml (TAVARES-MURTA et al., 2008). 

 

5.9.4 Imunohistoquímica para IL-1β, TNF-α  e COX2 
 

Essa investigação tem por finalidade a detecção da expressão de proteínas 

localizadas nas células dos tecidos utilizando o princípio antígeno/anticorpo.  A 

imunohistoquímica para IL-1β, TNF-α  e COX2 foi realizada utilizando o método de 

estreptavidina-biotina-peroxidase (HSU; RAINE, 1981), que consiste basicamente 

em 6 etapas: preparação do tecido e secções histológicas,  recuperação 

antigênica, bloqueio, incubação dos anticorpos, coloração das lâminas e 

leitura microscópica. Após eutanásia dos animais, foram isolados a porção do 

íleo intestinal, separados e fixados em formol tamponado a 10% por 24h; e 

posteriormente, incluídos em parafina (centro de inclusão de tecido modular- Leica®). 

Após este procedimento, foram feitos cortes seriados de 4 µm em micrótomo 

(Leica®) e colocados em lâminas de L-polilisina, apropriadas para a realização de 

imunohistoquímica. Os cortes foram desparafinizados, hidratados em xilol e álcool e 

imersos em tampão citrato 0,1 M (Dako®, pH 6,0) e aquecido a 97ºC em PT Link 

(Dako®) por 20 minutos para a recuperação antigênica.  Após o resfriamento, 

obtido em temperatura ambiente durante 20 minutos, as demais etapas foram 

programadas e automatizadas através do Autostair (Dako®), seguindo com 

lavagens com solução tamponada de fosfato (PBS) intercaladas com o bloqueio da 

peroxidase endógena com solução de H2O2 a 3% (Abcam®). Em seguida foi 

realizado o bloqueio de proteína com soro bovino (BSA) 1% por 30 minutos. Os 

cortes foram incubados com anticorpo primário diluído em antibody diluente e PBS 

com albumina sérica bovina 5% (PBS-BSA). Após a lavagem, foi feita a incubação 

com o anticorpo secundário (de detecção) biotinilado anti- IgG de coelho e anti-IgG 

cabra, diluído 1:200 (Santa Cruz), em PBS-BSA, por 30 minutos e polímero HRP 

(Dako) para o NFKB. Depois de lavado, os cortes foram incubados com o complexo 

estreptoavidina peroxidase conjugada (complexo ABC Santa Cruz) por 30 minutos. 

Após nova lavagem com PBS, seguiu-se coloração com o cromógeno 

3,3’diaminobenzidine-peróxido (DAB), que reage com a peroxidase do antígeno alvo 
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resultando em coloração marrom; seguida por contra-coloração com hematoxilina 

de Mayer. Foi realizada a desidratação das amostras e montagem das lâminas. 

Controles negativos foram processados simultaneamente como descrito acima, 

sendo que o anticorpo primário foi substituído por PBS-BSA 5%. Por fim,  as 

imagens foram capturadas por microscópio de luz acoplado a uma câmara 

com sistema de aquisiçãoo LAZ 3,5 (Leica®) e, para quantificar a área total e 

imunomarcada utilizou-se o programa Adobe Photoshop 8.0, mensurando-se a 

porcentagem da área marcada efetuando-se o seguinte cálculo:  

 

5.10 Parâmetros oxidativos in vitro 
 

5.10.1 Determinação dos níveis de Glutationa Reduzida (GSH)  
 

A concentração de glutationa reduzida (GSH) foi realizada de acordo com 

o método proposto por Sedlak e Lindsay (1968), que baseia-se na reação do DTNB 

[5,5 ditidio-bis-(acido-2-nitrobenzóico)], com o tiol livre originando um dissulfeto misto 

mais ácido, o ácido 2-nitro-5-benzóico; para determinação de grupos sulfidrílicos não 

proteicos (NP-SH). 

A determinação da GSH, foi feita em amostras de tecidos da mucosa 

intestinal correspondente ao íleo (100mg/mL) onde, após descongelamento, foram 

mantidas no eppendorf em um bécker com gelo e, posteriormente homogeneizada 

em um homogeneizador de tecidos (Polytron®) em 0,02M EDTA refrigerado, para 

consequente preparação de um homogenato a 10%. Alíquotas de 400 µl do 

homogenato foram adicionadas a 320 µl de água destilada e a 80 µl de ácido 

tricloroacético (TCA) a 50% para precipitação de proteínas. Em seguida o material 

foi centrifugado a 3.000 rpm por 15 minutos à 4°C. Após a centrifugação, 400 µl do 

sobrenadante foi retirado e misturado a 800µl de tampão TRIS com concentração de 

0,4 M (pH 8,9) e 20 µl de DTNB (reagente de Ellman) 0,01 M e agitadas por 3 

minutos. A absorbância foi então mensurada a 412 nm em leitor de placa (Elisa®) 

contra um reagente branco (sem homogenato). A concentração foi expressa por µg 

de GSH/g de tecido a partir de uma curva padrão. 

%	da	Área	imunomarcada	=	Área	imunomarcada	em	pixels	X	100	/	Área	total	
em	pixels	
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5.10.2 Determinação dos níveis de Malondialdeído (MDA) na mucosa intestinal  
 

Malondialdeído é um dos principais produtos da cascata de peroxidação 

lipídica, utilizado para confirmar o dano oxidativo, determinado pela reação com 

ácido tiobarbitúrico (TBARS). Os níveis de MDA foram verificados pelo método de 

Mihara e Uchiyama (1978), para isso, amostras de 50 mg tecido da mucosa 

intestinal correspondentes ao íleo foram homegeneizadas em 500 µl de solução de 

KCl a 1,15%, refrigerado, obtendo-se um homogenato a 10%. Desta obtenção, 

alíquotas de 250 µl do homogenato foram adicionadas a tubos falcon plástico 

contendo 1,5 mL da solução de  H3PO4 a 1% e 500 µl da solução de TBARS (0,6%). 

Em seguida, os tubos foram alinhados em estantes para tubo de ensaio, envolta em 

plástico filme e aquecidos em banho maria a 100ºC, por um período de 45 minutos, 

e então, resfriada em um banho de água gelada, seguida da adição de 2 mL de n-

butanol. Em sequência, as amostras foram agitadas em vortex (Phoenix®) por um 

minuto, e posteriormente centrifugados (LEICA®) a 1200 rpm por 15 minutos. O 

sobrenadante, fase orgânica, foi mensurado a uma absorbância de 520 e 535 nm, 

em leitor de placa (ELISA®), sendo o resultado obtido pela diferença da absorbância 

das duas leituras. Os resultados foram expressos em nmol/g de tecido intestinal.  

 

5.11 Análise morfométrica da área ganglionar do plexo mioentérico 
 
 Para análise dos gânglios do plexos mioentéricos utilizamos a metodologia 

descrita por Przemysław et al., 2016, com algumas modificações. Para visualização 

microscópica realizou-se técnicas histológicas, onde um fragmento de cada tecido 

foi processado e fixado em solução de formol tamponado a 10% por 24 h sendo, a 

seguir desidratadas em uma solução de álcool 70%, diafinizadas em xilol e 

posteriormente incluídas em parafina e preparados para microtomia. Os cortes, 

seccionados com 4 µm de espessura foram postos para flutuar sobre uma superfície 

de água aquecida e, depois, sobre lâminas de vidro onde aderem e foram coradas 

com hematoxilina e eosina (HE). Em seguida, os gânglios foram identificados e 

fotografados (08 campos/lâmina) em microscópio de luz (Leica®) e as áreas 

ganglionares determinadas, em mm2, usando o programa de planimetria Image J 

(National Institutes of Health). Os resultados são expressos como média ± erro 

padrão para 08 campos/lâmina para cada grupo experimental. 
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5.12 Análise estatística   
 
 

Todos os resultados quantitativos foram expressos como média ± desvio 

padrão da média (DPM), exceto os escores histopatológicos que foram expressos 

pela mediana. A análise estatística dos dados foi realizada por meio do software 

GraphPad Prism®, versão 5.0. Para a realização da análise estatística entre os 

grupos foram utilizados os seguintes testes: teste de análise de variância (ANOVA) 

seguido pelo teste de comparações múltiplas de Bonferroni e para os escores 

histológicos foi realizado teste de Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. O nível 

de significância adotado foi de 5% (p < 0,05) e níveis descritivos (p) inferiores a esse 

valor foram considerados significantes.  
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6.0 RESULTADOS 
 
6.1 Identificação do ácido anacárdico do líquido da casca da castanha de caju 
(AA)  

Em 20g do líquido da casca da castanha (LCC) produziu 12 g da mistura 

de ácidos anacárdicos (AA), correspondendo a 6,3g de AA com três insaturações; 

3,7g de AA com duas insaturações e 2,3g de AA com uma instauração, gerando um 

rendimento de 60%. A estrutura  do ácido anacárdico (FIGURA 09) foi identificada 

pelo método de cromatografia de alta eficiência, comparando-os com bancos de 

dados espectrais e físicos como os reportados anteriormente na literatura 

(TREVISAN et al., 2006) . 

 

Figura 09- Identificação do ácido anacárdico presente no líquido da casca da 

castanha do caju (AA) 
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Estruturas dos ácido anacárdico do LCC do caju (AA) pelo método de cromatografia de alta eficiência. 
Fonte. Elaborado pela autora (2017).  
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6.2 Atividade antioxidante do ácido anacárdico presente no líquido da casca da 
castanha do caju (AA) 
 

Verifica-se de acordo com a Tabela 05, que o extrato acetona 80% se 

destacou entre os quatros extratos analisados, por apresentar maior inibição do 

radical DPPH e, consequentemente, maior atividade antioxidante. Ressalta-se que o 

extrato aquoso também mostrou atividade antioxidante elevada, seguido dos 

extratos etanol 80% e metanol 80%. Todos os extratos demonstraram capacidade 

antioxidante para AA, expressos em TEAC. 

 
Tabela 05- Atividade antioxidante do ácido anacárdico presente no LCC do caju (AA) 

extraídos com acetona 80%, água, etanol 70 % e metanol 80%.  

 

 

 

 
 

 

 

Valores apresentados em média ± desvio padrão: três repetições/amostra 

 

6.3 Análise da proliferação celular do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) in 
vitro 
 

Foi utilizado o teste de MTT para análise da citotoxicidade celular 

causada por diferentes concentrações do AA, em cultura de células IEC-6. O 

tratamento das células intestinais IEC-6 contendo o ácidos anacárdico (AA) do LCC 

do caju, nas concentrações de 0,001ng/mL (0,2408nm); 0,01 ng/mL (0,3095nm); 

0,1ng/mL (0,2600nm); 1ng/mL (0,3253nm);  10ng/mL (0,2973nm) e 100 ng/mL 

(0,2145nm) por um período de 48h, não causou alteração na proliferação celular das 

células IEC-6, quando comparado ao grupo controle positivo (CP: meio de cultura), 

indicando assim que a adição do AA não possui efeito citotóxico sobre a linhagem 

de células intestinais (FIGURA 10). 

 

Extratos do AA Atividade Antioxidante  
(µmol/TEAC.100-1g) 

Acetona 80% 1468,46 ± 48,73 umol/100g 

Aquoso 1134,32 ± 0,00 umol/100g 

Etanol 70% 878,24 ± 53,06 umol/100g 

Metanol 80% 648,71 ± 34,85 umol/100g 
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Figura 10-  Efeito do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) na proliferação celular in 

vitro  

CP CN 100 10 1 0,1 0,01 0,001
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

AA (ng/mL)

a
a

aa a
a

A
B

SO
R

B
Â

N
C

IA
 (5

70
nm

) 4
8H

S

 

As células IEC-6 foram incubadas com diferentes concentrações de AA por 48hs. MTT foi avaliado 4 
horas depois, por ELISA à 570nm. Análises foram realizadas em triplicata. ap<0,05, quando 
comparado com o grupo controle negativo (CN: DMSO) (ANOVA/Bonferroni). Fonte. Elaborado pela 
autora (2019).  
 
6.4 Avaliação dos escores macroscópicos da lesão em cólon de ratos tratados 
com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental de doença 
de Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

O ácido trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) é utilizado em modelos de 

inflamação induzida quimicamente para doença inflamatória intestinal, devido à 

imediata, alta reprodutibilidade e simplicidade do processo de indução (SZANDRUK; 

MERWID-LAD; SZELAG, 2018). 
Como pode ser visto nas fotografias presente na Figura 11, a 

administração do TNBS promoveu aumento nas lesões macroscópicas dos cólons 

dos ratos, quando comparado com o grupo controle SAL (tratado somente com 

salina). O pré-tratamento na concentração de AA 10mg/kg reduziu, de forma 

significativa, as lesões macroscópicas colônicas, quando comparado ao grupo 

TNBS. Não observamos efeitos semelhantes nas outras doses testadas de AA. A 

administração da dexametasona (DEXA 2 mg/kg) apresentou resultado semelhante 

ao AA (10mg/kg), indicando assim que o AA10mg/kg possui um efeito biológico 

promissor, semelhante ao fármaco padrão dexametasona.  
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Figura 11-  Fotografia das lesões macroscópicas dos cólons de ratos pré-tratados 

com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de 

Crohn (DC) induzida por TNBS em ratos 

 

 

Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS. (A): Grupo controle salina 
(SAL); (B): Grupo TNBS; (C,D,E, F): Grupos AA nas doses 1, 3, 10 e 30 mg/Kg, respectivamente; (G): 
Grupo DEXA (2mg/kg) e (H): Grupo Tween 80 (2%) (n= 6). Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

Na Figura 12, a administração do TNBS promoveu um aumento 

significativo (p<0,05) no total de escores das lesões macroscópicas (18,80 ± 6,058), 

quando comparado com o grupo controle SAL (0,3333 ± 0,5164).  O pré-tratamento 

com AA, na dose de 10mg/kg (10,50 ± 5,196), promoveu uma diminuição 

significativa (p<0,05) dos escores totais, quando comparado ao grupo TNBS (18,80 

± 6,058). Dexametasona (DEXA 2mg/kg), como fármaco padrão no tratamento da 

DC, apresentou diminuição dos escores totais (3,500 ± 2,074), resultado semelhante 

ao observado com o AA10mg/kg, indicando assim que o AA promove uma proteção 

do cólon, semelhante ao tratamento realizado com o fármaco padrão 

(dexametasona). 
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Figura 12-  Avaliação dos escores macroscópicos do cólon de ratos pré-tratados 

com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de 

Crohn (DC) induzida por TNBS 
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Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS e tratadas com AA (1, 3, 
10 e 30 mg/kg). Cada barra representa a média ± EPM do somatório dos escores obtidos a partir dos 
critérios estabelecidos(n= 6). a p<0,05, quando comparado com o grupo controle salina (SAL); b 
p<0,05, quando comparado com o grupo TNBS (ANOVA/Bonferroni). Fonte. Elaborado pela autora 
(2019). 
 

6.5 Peso úmido do colón de ratos tratados com ácido anacárdico do LCC do 
caju (AA) no modelo experimental de DC por TNBS em ratos  
 

 A Figura 13 representa a avaliação do peso úmido em g por 5cm (g/5cm) 

do segmento colônico dos grupos tratados com salina (SAL), TNBS, AA nas doses 

de 1, 3,10, e 30 mg/Kg, dexametasona 2mg/kg (DEXA) ou Tween 80 (2%).  

Administração de TNBS promoveu o aparecimento de lesões colônicas 

acompanhada por um aumento (p<0,05) do peso úmido (1,225 ± 0,09574) dos 

cólons, quando comparado ao grupo controle SAL (0,4667± 0,08165). AA na dose 

de 10mg/kg (0,8000 ± 0,1155), bem como a dexametasona 2mg/kg 

(0,8250±0,09574) foram eficazes em reduzir, de forma significativa, tanto as lesões 

macroscópicas citadas anteriormente, bem como o peso úmido dos cólons, quando 

comparado com o grupo TNBS. As outras doses de AA testadas: 1mg/kg (1,275± 

0,1258 ), 3mg/mg (1,100 ± 0,1000) e 30mg/kg (1,050 ± 0,1732) não apresentaram 

resultados significativos quando comparado ao grupo TNBS (1,225 ± 0,09574). 
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Figura 13-  Avaliação do peso úmido do cólon de ratos pré-tratados com ácido 

anacárdico do LCC do caju (AA) ou dexametasona no modelo experimental de 

Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 
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Aferição do peso úmido do cólon de ratos com DC induzido por TNBS (n= 6). Os animais com DC, 
foram tratados com AA, nas doses 1, 3, 10 e 30 mg/Kg, dexametasona (DEXA) (2mg/kg, s.c) ou 
grupo Tween 80 (2%). Os resultados são expressos em média ± EPM dos pesos úmidos do cólon de 
6 animais por grupo. a p<0,05, quando comparado com o grupo controle salina (SAL); b p<0,05, 
quando comparado com o grupo TNBS 5% (ANOVA/Bonferroni). Fonte. Elaborado pela autora 
(2019). 
 

 

6.6 Avaliação dos escores histológicos do colón de ratos tratados com ácido 
anacárdico do LCC (AA) do caju no modelo experimental de Doença de Crohn 
(DC) por TNBS em ratos 
 

Os parâmetros para avaliação dos escores histológicos de atividade 

inflamatória segundo Appleyard e Wallace (1995), foi aplicado às lâminas do cólon 

de ratos tratados com AA em modelo experimental de DC, coradas com HE. 

Observando as imagens da Figura 14 e os valores dos escores descritos na Tabela 

06, verifica-se que os animais submetidos a DC por TNBS (0,8ml, por enema) 

(painel B) apresentaram aumento significativo nos escores (p<0,05) relativo à  perda 

da arquitetura de mucosa, espessamento da camada muscular, formação de 

abscessos, infiltrado celular inflamatório e ausência de células caliciformes em 

relação ao grupo controle SAL (painel A). O pré-tratamento com AA, apenas na dose 

10mg/Kg (painel E) ou DEXA 2mg/Kg (painel G) apresentaram uma redução 

(p<0,05) dos escores histológicos (perda da arquitetura de mucosa, espessamento 

da camada muscular, formação de abscessos, infiltrado celular inflamatório e 
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ausência de células caliciformes). O grupo Tween 80 (painel H) apresentou escores 

histológicos elevados semelhantes ao grupo TNBS, demostrando não influenciar no 

efeito benéfico de redução (p<0,05) dos escores histológicos encontrado no pré-

tratamento com AA na dose 10mg/kg (painel E). 
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Figura 14- Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) melhora as alterações 

histopatológicas em cólon de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn 

(DC) induzida por TNBS  

 

	 	 	

	 	 	

	 	

Legenda:  
      perda da arquitetura de mucosa; 
      espessamento da camada muscular; 
      infiltrado celular inflamatório; 
      ausência de células caliciformes;	

Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS. Fotomicrografia (escala 
200µm) do cólon intestinal de ratos corados em hematoxilina-eosina (HE). Painel A: Grupo controle 
salina (SAL); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 1mg/kg; Painel D: Grupo AA 3mg/kg; Painel 
E: Grupo AA 10mg/kg; Painel F: Grupo AA 30mg/kg; Painel G: Grupo DEXA 2mg/kg;  Painel H: Grupo 
Tween 80 (2%). Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
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Tabela 06- Escores das lesões histológicos dos cólons intestinais de ratos pré-

tratados com ácido anacárdico do LCC (AA) do caju no modelo experimental de 

Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 
	

Os animais com DC, foram tratados com AA, nas doses 1, 3, 10 e 30 mg/Kg, dexametasona (DEXA) 
(2mg/kg, s.c) ou grupo Tween 80 (2%) (n= 6). a p < 0.05 quando comparado ao grupo controle salina 
(SAL); b p < 0,05 quando comparado ao grupo TNBS (Kruskal-Wallis/Teste de Dunn). Fonte: 
Elaborado pelo autor (2019). 
 

Analisando os dados apresentados na redução macroscópica das lesões 

colônicas pela administração do AA e somando esses dados aos resultados 

apresentados no parágrafo anterior, observamos que a dose de 10 mg/kg do AA 

apresenta uma melhor atividade protetora (após avaliação macroscópica, 

histopatológica e peso úmido) do colón no modelo experimental de DC por TNBS.  

Vale ressaltar que o AA10mg/kg apresentou resultados positivos, semelhantes ao 

fármaco padrão dexametasona. O grupo Tween 80 (2%) demostrou não interferir no 

efeito protetor do AA, como observados nos resultados já citados. Dessa forma, 

escolhemos utilizar a dose de 10mg/kg do AA nos protocolos posteriores para 

determinação dos possíveis potenciais biológicos anti-inflamatórios e/ou 

antioxidantes do AA. 

 

6.7 Avaliação da mastocitose no colón de ratos tratados com ácido anacárdico  
do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) por 
TNBS em ratos 
 

Mastócitos tem apresentado importante papel na interação imune-

Parâmetros histológicos    Escore Médio 

SAL TNBS AA1mg/kg AA3mg/kg AA10mg/kg AA30mg/kg DEXA Tween 80 

Perda da arquitetura da 

mucosa 
0 (0-0) 3 (2-3) a 3 (2-3) a 3 (2-3) a 1 (0-1) b 2 (2-2) 0 (0-1) b 3 (2-3) a 

Infiltração celular  0 (0-0) 3 (2-3) a 3 (2-3) a 2 (2-2) 1 (0-1) b 3 (2-3) 1 (0-1) b 3 (2-3) a 

Espessamento da camada 
muscular 

0 (0-0) 3 (3-3) a 2 (2-2) a 2 (2-2) 0 (0-1) b 2 (2-2) 0 (0-1) b 2 (2-2) a 

Formação de abscesso em 
cripta 

0 (0-0) 2 (2-2) a 1 (1-1) a 1 (0-1) 0 (0-0) b 1(0-1) 0 (0-0) b 1 (0-1) a 

Ausência de células 
caliciformes 

0 (0-0) 3 (2-3) a 1 (1-1) a 1 (0-1) 1 (0-1) b 2 (1-2) 0 (0-1) b 2 (2-2) a 

Escore Total de Danos 0 14 10 9 3 9 1 8 
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inflamatória em doenças intestinais como Doença de Crohn e colite ulcerativa. A 

Figura 15 apresenta fotomicrografias do cólon de ratos tratados com salina (grupo 

controle, painel A), TNBS (painel B), AA 10mg/kg (painel C) e DEXA (2mg/kg, painel 

D). Observando as fotomicrografias da Figura 15 verifica-se que os animais 

submetidos a DC por TNBS (0,8ml, por enema) (painel B) apresentou um aumento 

significativo no total de mastócitos (p<0,05), em relação ao grupo controle SAL 

(painel A). AA (10mg/Kg; painel C) ou DEXA (2mg/Kg; painel D), reduziu a 

mastocitose (p<0,05) induzida pelo TNBS (painel B).  

A contagem total dos mastócitos apresentados na Figura 16 demonstrou 

que TNBS (6,750 ± 1,082) aumenta de forma significativa (p<0,05) o número de 

mastócitos totais em relação ao controle SAL (1,125 ± 0,2950) e que o tratamento 

com AA10mg/kg preveniu a mastocitose (2,500 ± 0,9063), quando comparado ao 

grupo TNBS. Resultado semelhante foi observado no grupo DEXA (0,3750 ± 

0,1830), na qual a mastocitose não foi evidenciada no cólon dos ratos com DC 

experimental. Portanto, esses dados, evidenciam que na DC induzida por TNBS há 

importante mastocitose, possivelmente iniciadora da resposta imune-inflamatória.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 72	

Figura 15-  Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) previne a mastocitose em cólon 

de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
 
Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS. Fotomicrografia (escala 
100µm) do cólon intestinal de ratos corados com azul de toluidina.    , representa mastócito.Painel A: 
Grupo controle salina (SAL); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 10mg/kg; Painel D: Grupo 
DEXA 2mg/kg (n= 6). Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 
 
 
 

 

 

 

	 	

	

	

	

	

	

	 	

	

		100µm	
________________________________________	

	

A 
B 

C 
D 

		100µm	
________________________________________	

	

		100µm	
________________________________________	

	 		100µm	
________________________________________	

	



	 73	

Figura 16-  Efeito do ácido anacárdico do LCC do caju (AA) na contagem de 

mastócitos em segmentos dos cólons intestinais de ratos no modelo experimental de 

Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 
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Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS (n= 6). O cólon foi 
coletado e processado para realizar a marcação de grânulos de mastócitos com azul de toluidina. Em 
seguida, realizou-se a contagem dos mastócitos totais. Os valores foram apresentados como média + 
EPM do número de mastócitos totais/campo. a p < 0.05 quando comparado ao grupo salina; b p < 0,05 
quando comparado ao grupo TNBS (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 

6.8 Determinação da concentração de mieloperoxidase (MPO) no cólon de 
ratos tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo 
experimental de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

A atividade da enzima mieloperoxidase (MPO), foi avaliada como um 

parâmetro para verificar a atividade anti-inflamatória do ácido anacárdico do caju  

(AA) na infiltração neutrofílica. Após três dias de indução da DC, amostras dos 

cólons foram submetidas ao ensaio. A Figura 17 demonstra, que os animais do 

grupo TNBS apresentaram aumento a atividade de MPO (unidade de MPO/mg de 

tecido) (35,25± 1,767) em relação ao grupo de animais tratados com salina (12,31± 

1,627). AA10m/Kg (22,60± 3,587), bem como a dexametasona (DEXA) (21,32 ± 

2,921) diminuíram a infiltração de neutrófilos significativamente, quando comparado 

ao grupo TNBS (35,25± 1,767).  
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Figura 17- Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) previne infiltração de neutrófilos 

(MPO) em cólon de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) 

induzida por TNBS 
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Atividade da MPO do cólon intestinal de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS. Os 
animais com DC induzida por TNBS, foram tratados com o ácido anacárdico do caju (AA) (10mg/Kg, 
v.o). O controle utilizado foi salina (SAL). Os resultados são expressos em média ± EPM de 6 animais 
por grupo. a p < 0.05 quando comparado ao grupo SAL; b p< 0,05 quando comparado ao grupo TNBS 
(ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
 

6.9 Dosagem da citocina IL-1β no colón de ratos tratados com ácido 
anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de Crohn 
(DC) por TNBS em ratos 
 

Pode-se observar na Figura 18 a avaliação da atividade da citocina IL-1β 

em pg/ml das amostras colônicas dos grupos SAL, TNBS, AA10 mg/kg e DEXA 

2mg/kg.  

Os animais submetidos à colite por TNBS (0,8mL, por enema) 

apresentaram um aumento na concentração de IL-1β (4796 ± 373,4) em relação ao 

grupo controle SAL (2156± 271,5). A administração de AA10mg/Kg (310± 497,6), 

assim como a dexametasona (2146± 533,5), apresentaram redução significativa da 

citocina IL-1β em relação ao grupo TNBS.  
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Figura 18-  Avaliação da concentração de IL-1β em cólon de ratos no modelo 

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 
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Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS, foram tratados com ácido 
anacárdico do caju (AA) (10mg/Kg, VO) ou dexametasona (DEXA 2mg/kg). O controle usado foi salina 
(SAL). Os resultados são expressos em média ± EPM de 6 animais por grupo. a p < 0.05 quando 
comparado ao grupo SAL; b p < 0.05 quando comparado ao grupo TNBS; c p < 0.05 quando 
comparado ao grupo AA 10mg/kg (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
 
6.10 Avaliação da área imunomarcada para IL-1β  e TNF-α no colón de ratos 
tratados com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) no modelo experimental 
de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

A Interleucina 1-beta (IL-1β) e o Inferferon alfa (TNF-α) em determinado 

tecido ou fluido são marcadores de inflamação. As Figuras 19 e 20 apresentam 

fotomicrografias e gráficos mostrando a imunoreatividade do cólon de ratos para IL-

1β e TNF-α, respectivamente, tendo como parâmetros os grupos controles SAL (Fig 

19a painel A e Fig 20a painel A), grupos TNBS (Fig 19a painel B e Fig 20a painel B), 

e os grupos tratados com AA 10mg/kg (Fig 19a painel C e Fig 20a painel C) e com 

DEXA (2mg/kg, Fig 19a painel D e Fig 20a painel D). Observando as 

fotomicrografias da Figura 19a e Figura 20a verifica-se que os animais submetidos a 

DC por TNBS (0,8ml, por enema) (painéis B) apresentaram um aumento da área 

imunomarcada (p<0,05), em relação ao grupo controle SAL (painéis A). Os 

tratamentos com AA (10mg/Kg; painel C) e DEXA (2mg/Kg; painel D), promoveram 

nesses grupos redução da área imunomarcada no modelo de DC (p<0,05) quando 

comparado ao grupo TNBS (painel B).  
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A quantificação das imunomarcações estão representados nos gráficos 

das Figuras 19b para IL-1β e 21b para TNF-α demonstrando que TNBS (12,13 ± 

2,224/ 1,875 ± 0,5489) aumenta de forma significativa (p<0,05) a área 

imunomarcada em relação ao controle SAL (2,000 ± 0,3780/ 1,000 ± 0,3780), e o 

tratamento com AA10mg/kg (4,750 ± 0,9014/ 1,375 ± 0,4199) e DEXA (1,000 ± 

0,3780/ 0,8750 ± 0,3981), promoveram redução da área imunomarcada quando 

comparados ao grupo TNBS; tanto para IL-1β  como para TNF-α, respectivamente. 
 
Figura 19. Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a imunomarcação para IL-1β 

no cólon de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por 

TNBS 

a 

            
 
a. Painel A: Grupo controle SAL (salina); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 10mg/kg; Painel 
D: Grupo DEXA 2mg/kg. Fotomicrografia escala 100µm.       , representa imunomarcação para IL-1.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
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b. Segmentos do cólon foram coletados e processados para realizar imunohistoquímica para IL-1β (n= 
6). Foram fotografados de 7 a 10 campos/corte histológico (escala de 50 µm). A área imunomarcada 
foi quantificada por meio do software Adobe Photoshop. Valores foram apresentados como média+ 
EPM da porcentagem da área imunomarcada para IL-1β.  a p < 0.05 quando comparado ao grupo 
SAL; b p < 0.05 quando comparado ao grupo TNBS. (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela 
autora (2019). 
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Figura 20. Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a imunomarcação para TNF-

α no cólon de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por 

TNBS 

 

    a 
 

 
 
a. Painel A: Grupo controle SAL (salina); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 10mg/kg; Painel 
D: Grupo DEXA 2mg/kg. Fotomicrografia escala 100µm.        , representa imunomarcação para TNF-
α.  Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
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b. Segmentos do cólon foram coletados e processados para realizar imunohistoquímica TNF-α (n= 6). 
Foram fotografados de 7 a 10 campos/corte histológico (escala de 50 µm). A área imunomarcada foi 
quantificada por meio do software Adobe Photoshop. Valores foram apresentados como média± EPM 
da porcentagem da área imunomarcada para TNF-α. (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela 
autora (2019). 
	
6.11 Avaliação da área imunomarcada para COX-2 no colón de ratos tratados 
com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) no modelo experimental de 
Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

Observou-se uma acentuada marcação para COX-2 no grupo TNBS (painel 

B) Figura 21 de animais submetidos à DC, em relação as marcações observadas no 

grupo SAL (painel A). A imunohistoquímica também evidenciou que o tratamento 

com AA na dose 10mg/kg (painel C) diminuiu a imunomarcação para COX-2 no 

modelo de DC quando comparado ao grupo TNBS (painel B). O tratamento com 

DEXA 2mg/kg (painel D) reduziu, de forma semelhante ao AA, a imunomarcação 

para COX-2.  

A quantificação das imunomarcações estão representados no gráfico da 

Figura 22, observa-se que TNBS (13,88 ± 2,039) aumenta a porcentagem da área 

imunomarcada para COX-2 quando comparado ao grupo controle SAL (2,375 ± 

0,4605). Os grupos tratados com AA na dose 10mg/kg (7,500± 1,268) e DEXA 

2mg/kg (4,250± 0,7500) diminuiram a imunomarcação para COX-2 de forma 
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expressiva no modelo de DC quando comparado ao grupo TNBS. 

 

Figura 21. Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) reduz a imunomarcação para 

COX-2 no cólon de ratos no modelo experimental de Doença de Crohn (DC) 

induzida por TNBS. 

 
a. 
 

 
Painel A: Grupo controle SAL (salina); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 10mg/kg; Painel D: 
Grupo DEXA 2mg/kg. Fotomicrografia escala 100µm.  representa imunomarcação para COX-2.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).	
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Segmentos do cólon foram coletados e processados para realizar imunohistoquímica para COX-2 (n= 
6). Foram fotografados de 7 a 10 campos/corte histológico (escala de 50 µm). A área imunomarcada 
foi quantificada por meio do software Adobe Photoshop. Valores foram apresentados como média± 
EPM da porcentagem da área imunomarcada para COX-2.  a p < 0.05 quando comparado ao grupo 
SAL; b p < 0.05 quando comparado ao grupo TNBS. (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela 
autora (2019). 
 
 
6.12 Dosagem da Glutationa Reduzida (GSH) no cólon de ratos tratados com 
ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental de Doença de 
Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

A Figura 22 mostra a avaliação da atividade de GSH reduzida (mg de 

NPSH/g de tecido) dos grupos: controle SAL, TNBS, AA 10mg/Kg e dexametasona 

(DEXA) 2mg/kg. Após três dias de indução da colite, a concentração de GSH foi 

mensurada por ELISA. Os animais submetidos à colite por TNBS (0,8ml, por enema) 

apresentaram redução na concentração (p<0,05) de GSH no cólon (27,60 ± 17,68) 

em relação ao grupo controle SAL (98,98 ± 18,32). O tratamento com AA na dose de 

10mg/kg preveniu o consumo de GSH (80,79 ± 12,38), o qual se manteve a uma 

concentração muito mais elevada quando comparada com o grupo TNBS (27,60± 

17,68). O tratamento farmacológico com a dexametasona também se mostrou 

protetor para o consumo de GSH (83,02 ± 12,38), resultado semelhante ao 

observado com o AA. 



	 82	

Figura 22. Concentração de GSH reduzida em cólon de ratos no modelo    

experimental de Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 					
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Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS, foram tratados com ácido 
anacárdico do caju (AA) (10mg/Kg, VO) ou dexametasona (DEXA 2mg/kg). O controle usado foi 
salina (SAL). Os resultados estão expressos em média ± EPM de 6 animais por grupo. a p < 0.05 
quando comparado ao grupo salina; b p < 0,05 quando comparado ao grupo TNBS 
(ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
 
 
 
6.13 Determinação dos níveis de Malondialdeído (MDA) no cólon de ratos 
tratados com ácido anacárdico do LCC do caju (AA) no modelo experimental 
de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 

 
Avaliando o estresse oxidativo no modelo experimental de DC em ratos, a 

concentração de MDA (nmol/mg de tecido) foi mensurada, por ELISA, nas amostras 

dos tecidos coletado dos grupos:  controle SAL, TNBS, AA 10mg/Kg e 

dexametasona (DEXA) 2mg/kg.  

Os animais submetidos à colite por TNBS (0,8ml, por enema) 

apresentaram aumento (p<0,05) na concentração (4,468 ± 0,6960) de MDA no cólon 

em relação ao grupo controle SAL (1,353 ± 0,265). Os animais com DC por TNBS e 

tratados com AA (10mg/Kg) promoveu uma redução significativa dos estresse 

oxidativo (p<0,05) comprovado pela diminuição dos níveis de MDA (2,043± 0,5375) 

quando comparado ao grupo TNBS. As amostras coletadas dos animais tratados 

com dexametasona (DEXA 2mg/kg) apresentaram redução do estresse oxidativo 

(1,313± 0,3303) similar ao grupo AA 10mg/Kg (Figura 23).  
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Portanto, sugere-se que o AA possui uma a atividade antioxidante 

promissora, capaz de reduzir a geração de radicais livres e assim proteger o cólon 

dos danos oxidativos. 

 

Figura 23. Concentração de MDA após a indução da colite por TNBS em ratos com 

Doença de Crohn (DC) experimental 
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Cólons intestinais de ratos no terceiro dia após a indução da DC por TNBS, foram tratados com ácido 
anacárdico do caju (AA) (10mg/Kg, VO) ou dexametasona (DEXA 2mg/kg). O controle usado foi 
salina (SAL). Os resultados estão expressos em média ± EPM de 6 animais por grupo. a p < 0.05 
quando comparado ao grupo salina; b p < 0,05 quando comparado ao grupo TNBS; c p < 0,05 quando 
comparado ao grupo AA 10mg/kg (ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 
	
6.14 Avaliação da área ganglionar do plexo mioentérico no colón de ratos 
tratados com ácido anacárdico  do LCC do caju (AA) no modelo experimental 
de Doença de Crohn (DC) por TNBS em ratos 
 

Sob condições fisiológicas ou patológicas, o sistema nervoso entérico 

regula a função da mucosa intestinal. O  plexo mioentérico regula principalmente a 

motilidade. A Figura 24a apresenta fotomicrografias do cólon de ratos tratados com 

salina (grupo controle, painel A), TNBS (painel B), AA 10mg/kg (painel C) e DEXA 

(2mg/kg, painel D). Observando as fotomicrografias da Figura 24a verifica-se que os 

animais submetidos a DC por TNBS (0,8ml, por enema) (painel B) apresentou um 

aumento da área ganglionar (p<0,05), em relação ao grupo controle SAL (painel A). 

AA (10mg/Kg; painel C) e DEXA (2mg/Kg; painel D), promoveram redução da área 

ganglionar no modelo de DC (p<0,05) quando comparado ao grupo TNBS (painel B).  

Os gânglios foram quantificados e apresentados na Figura 24b 
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demonstrando que TNBS (0,6593 ± 0,09594) aumenta de forma significativa 

(p<0,05) a área ganglionar em relação ao controle SAL (0,2463 ± 0,03696). O 

tratamento com AA10mg/kg (0,4041 ± 0,07016) e DEXA (0,2639 ± 0,05611), 

promoveram redução da área ganglionar quando comparados ao grupo TNBS. 

. 

Figura 24. Ácido anacárdico do LCC do caju (AA) promove diminuição da área 

ganglionar do plexo mioentérico no cólon de ratos no modelo experimental de 

Doença de Crohn (DC) induzida por TNBS 

a. 
 

 
 
Painel A: Grupo controle SAL (salina); Painel B: Grupo TNBS; Painel C: Grupo AA 10mg/kg; Painel D: 
Grupo DEXA 2mg/kg. Fotomicrografia escala 100µm.    , aponta o gânglio do plexo mioentérico.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).  
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Segmentos do cólon foram coletados e processados para realizar medição da área ganglionar do 
plexo mioentérico (n= 6). Foram fotografados de 7 a 10 campos/corte histológico (escala de 50 µm) 
corados com H/E. O gânglio foi quantificado por planimetria (Image J), e os dados expressos em 
mm2. Valores foram apresentados como média ± EPM da área ganglionar em mm2.  a p < 0.05 
quando comparado ao grupo SAL; b p < 0.05 quando comparado ao grupo TNBS. 
(ANOVA/Bonferroni). Fonte: Elaborado pela autora (2019). 
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7.0 DISCUSSÃO 
 

Neste estudo, a extração de 20g do líquido da casca da castanha de caju 

(LCC) produziu 12g de ácido anacárdico (AA), o que representou 60% de 

aproveitamento. Morais (2010), relatou os mesmos achados para obtenção dos 

ácidos anacárdicos a partir de 20 g de LCC, produziu 12 g da mistura de ácidos 

anacárdicos, com rendimento de 60%. Enquanto Faúla (2016), pesou 30,02 g de 

LCC natural, obteve 11,50 g da mistura de fenóis, 42,20 g de anacardato de cálcio e 

cerca de 10,00 g de ácido anarcárdico; correspondendo a 30% em ácido anacárdico. 

Verificando a atividade antioxidante do ácido anacárdico (AA), constatou 

que o extrato acetona 80% se destacou entre os quatros extratos analisados, por 

apresentar maior inibição do radical DPPH e, consequentemente, maior atividade 

antioxidante. Ressalta-se que o extrato aquoso também mostrou atividade 

antioxidante elevada, sendo o segundo extrato mais expressivo que o torna 

promissor considerando que o corpo humano é constituído 70% por água  (LUCENA 

et al., 2013). Seguido dos extratos em etanol 80% e metanol 80%, apresentaram 

atividade antioxidante nesta ordem. Todos os extratos demonstraram capacidade 

antioxidante para ácido anacárdico (AA), expressos em TEAC. No entanto, até 

agora, são poucos estudos in vivo sobre estes compostos. Morais et al. (2010), 

mostraram que a gastroproteção de AA (10, 30 e 100 mg/kg) é principalmente 

através de um mecanismo antioxidante. 

O tratamento das células intestinais contendo o ácido anacárdico do LCC 

do caju (AA), por um período de 48h, não causou efeito proliferação celular sobre a 

linhagem de células intestinais. Cascaes (2017), em ensaios de proliferação celular 

com diferentes doses de AA, observou nenhuma modificação na proliferação das 

células analisadas, portanto, sem toxidade celular.  

A literatura traz a administração de óleos essenciais à base de LCC em 

várias espécies animais. Toyomizu et al. (2003), observaram que a suplementação 

com ácido anacárdico e com LCC natural resultou em redução nas lesões de ceco 

em frangos durante uma infecção experimental. Coneglian (2009) testaram a 

inclusão de uma mistura de óleos funcionais de rícino e LCC técnico em dieta de alto 

grão para bovino e observaram que não afetou o consumo voluntário dos animais e 

digestibilidade aparente total dos nutrientes. Marsiglio (2012), administrou uma 

mistura de óleos essencias com LCC em cordeiros e constatou que não houve 
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diferença na digestibilidade aparente total dos nutrientes em relação ao controle. 

Esses experimentos sinalizam para seguridade da ingestão oral do AA em humanos. 

Assim, com base nos achados desse estudo sobre: a qualidade do perfil do liquido 

da castanha de caju (LCC); a atividade antioxidante do ácido anacárdico (AA) que é 

um dos constituintes do LCC fonte de lipídio fenólico não-isoprenóide, e sua 

viabilidade celular in vitro, procedemos aos estudos de investigação sobre o efeito 

desse produto natural isolado frente a sua ação na doença de Crohn. 

No modelo experimental aplicado para indução da doença de Crohn, o 

ácido trinitrobenzeno sulfônico (TNBS) é utilizado em modelos de inflamação 

induzida quimicamente para doença inflamatória intestinal, devido à imediata, alta 

reprodutibilidade e simplicidade do processo de indução (SZANDRUK; MERWID-

LAD; SZELAG, 2018). Nossos dados corroboram com a literatura pois a 

administração do TNBS promoveu aumento nas lesões macroscópicas dos cólons 

dos ratos, acompanhada por um aumento do peso úmido dos cólons. O peso úmido 

reflete a magnitude do edema e do infiltrado celular no tecido (BUSSEROLLES et 

al., 2005). Administração do AA reverteu os parâmetros citados anteriormente, 

preservando a arquitetura celular e o peso dos cólons. Esses achados nos animais, 

refletem as manifestações clínicas dos pacientes com DC que geralmente incluem 

perda de peso, dor abdominal, diarréia, tenesmo, sangue oculto nas fezes e fezes 

com sangue (STROBER; FUSS; BLUMBERG, 2002). É reconhecido que 

aproximadamente 60% dos pacientes com doença de Crohn têm envolvimento do 

cólon, com 20% portadores de doença do cólon isolado (KRAAK, GROS, 

BEAUCHEMIN, 2015). Apesar da eficácia dos medicamentos, na indução e 

manutenção da remissão na doença de Crohn, são limitados por seus efeitos 

colaterais graves, como náusea, supressão da medula óssea, hepatite, reação 

alérgica, pancreatite e infecções oportunista (CHEIFETZ, 2013; MOJA, 2015). 

Aproximadamente 10% a 26% dos pacientes se retiram desses tratamentos por 

causa dos efeitos adversos (GEARRY, 2004; HANAUER, 2004). Assim, é 

necessária uma terapia mais segura para gerenciar a doença. 

A disfunção da barreira intestinal associado ao aumento da 

permeabilidade da parede celular intestinal é considerado um fator etiológico que 

precede o aparecimento de doença de Crohn  (HOLLANDER, 1988; IRVINE,  

MARSHALL, 2000 ).  Houve um interesse crescente em estudos dos mecanismos 

intracelulares que levam à ruptura da  barreira epitelial nesses distúrbios, bem como 
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essa barreira pode ser reforçada farmacologicamente. Em condições experimentais 

apropriadas, pode-se aumentar a barreira afetando principalmente a estrutura das 

junções e consequentemente reduzindo a permeabilidade da parede celular 

(COLLARES-BUZATO, 2001). Uma dessas condições é o tratamento com 

glicocorticóides, que podem diminuir a permeabilidade e, consequentemente, reduzir 

o edema in vivo ( GUYTON; HALL, 1996). Dexametasona, um glicocorticóide 

sintético tem efeito direto na formação e manutenção das zonas de junções na linha 

celular endotelial cultivada (ROMERO et al., 2003). Peixoto e Collares-Buzato 

(2006), modulando a barreira epitelial com dexametasona e prolactina em células 

cultivadas de rim canino, afirmam que a dexametasona era muito mais potente que 

prolactina, sugerindo que a dexametasona exercem funções das junções, 

modulando a localização, estabilidade ou montagem de proteínas de junções na 

membrana celular. Importante ressaltar que o AA apresentou resultados 

semelhantes ao fármaco padrão dexametasona, indicando assim que o AA possui 

um efeito biológico promissor, semelhante ao fármaco padrão dexametasona.  

Diante dos promissores efeitos biológicos do AA nos parâmetros 

macroscópicos avaliados, foi de extrema importância que nas avaliações 

microscópicas os resultados fossem semelhantes. Corroborando com os trabalhos 

publicados por Brito et al. (2016),  que avaliando o  efeito protetor das algas 

marinhas Hypnea musciformi na colite induzida pelo TNBS em ratos encontraram 

para avaliação histológica redução significa dos danos provocados pela indução da 

colite experimental. No presente trabalho, após o tratamento com AA, os parâmetros 

microscópicos para o diagnóstico da inflamação induzida pelo TNBS presentes na 

DC, incluindo perda da arquitetura de mucosa, espessamento da camada muscular, 

formação de abscessos, infiltrado celular inflamatório e ausência de células 

caliciformes, foram diminuídos e semelhantes aos resultados apresentados pelo 

fármaco padrão (dexametasona).  Dentro desse contexto, Huanga  et a.l (2019), 

verificaram que com o tratamento à base do óleo de Brucea javanica e com os 

fármacos sulfalazina e azatioprina, foi possível observar uma diminuição dos 

escores macroscópicos de lesão/inflamação, o encurtamento do comprimento do 

cólon e promoveu a detenção de deteriorações histopatológicas, demostrando 

assim, um promissor papel protetor do óleo. 

Huanga et al (2019), utilizaram uma emulsão de óleo de Brucea javanica, 

uma mistura complexa de ácidos graxos e derivados de ácidos graxos com potente 
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atividade antinflamatória; relataram que o ácido oleico e o ácido linoleico exercem o 

efeito anti-inflamatório modulando a produção de substâncias inflamatórias 

mediadores como IL-1β e IL-6 e que podem contribuir para a ação antinflamatória 

dessa emulsão. Os ácidos anacárdicos também são lipídios, do tipo lipídios fenólicos 

não-isoprenóides, isolados do cajueiro (Anacardium occidentale L.) (RINGBOM, et 

al. 2001; MAGDALON, et al. 2012;). O ácido anacárdico (AA), é cada vez mais 

reconhecido como potencial antiinflamatório. No entanto, até agora, são poucos 

estudos in vivo sobre estes compostos.  

Os mastócitos atuam como umas das primeiras células do sistema imune 

a interagir com antígenos e toxinas ambientais, ou patógenos invasores. Estão 

amplamente distribuídos por tecidos vascularizados, particularmente aqueles 

próximos à superfícies expostas ao ambiente externo, incluindo a pele, vias 

respiratórias e o trato gastrintestinal (GALLI; TSAI, 2010).  

Verificou-se nesse estudo que os animais submetidos a doença de Crohn 

por TNBS apresentaram um aumento significativo no total de mastócitos.  O AA e a 

dexametasona reduziram a mastocitose induzida pelo TNBS no modelo de DC. 

Esses dados corroboram com nossa avaliação microscópica onde observa-se uma 

diminuição importante dos leucócitos na parede do cólon dos animais tratados com 

AA. Possivelmente, uma menor degranulação de mastócitos dentro da 

mucosa/submucosa do cólon promoveu uma menor atração de leucócitos do sangue 

para o sítio inflamado. Importante  ressaltar  o efeito similar do AA ao da 

dexametasona, na qual a mastocitose não foi evidenciada no cólon dos ratos com 

doença de Crohn experimental. Portanto, esses dados, evidenciam que na doença 

de Crohn induzida por TNBS há importante mastocitose, possivelmente iniciadora da 

resposta inflamatória. O tratamento com o AA preveniu a mastocitose, 

desarticulando assim a ativação e consequentemente diminuição do infiltrado de 

leucócitos.  

Como evidenciamos a diminuição do infiltrado de leucócitos e da 

mastocitose após o tratamento com o AA 10mg, seria possível que a atividade da 

enzima mieloperoxidase (MPO), como um parâmetro de determinação da atividade 

antinflamatória, estivesse diminuída. A MPO é usada como um bom marcador de 

inflamação, lesão tecidual e infiltração de neutrófilos nos tecidos gastrointestinais 

lesados (MARTÍN et al., 2004; BAMIAS et al., 2011). Após três dias de indução da 

DC, o cólon apresentou aumento a atividade de MPO, sugestivo de crescente 
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recrutamento de neutrófilos, provavelmente devido ao aumento de mastócitos, 

induzindo uma importante quimiotaxia dessas células. O AA 10mg, bem como a 

dexametasona, suprimiu notavelmente a atividade de MPO colônico atividade 

induzida por TNBS, que foi congruente com a redução de infiltração de células 

inflamatórias, como observado nas análises microscópicas. 

Cunha (2012), traz que as citocinas são pequenas proteínas, que podem 

ser produzidas em todos os tecidos e pela maioria das células dos sistemas imune 

inato e adaptativo. Em resposta à indução de fatores ambientais, são produzidas 

citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias através de várias células do sistema 

imunológico da mucosa em pacientes com DC e animais com colite (ZOETEN; 

FUSS, 2017). Na mucosa, produções excessivas de citocinas pró-inflamatórias 

como TNF-α, IL-6, IL-1, IL-12, IL-23 e IFN-γ e produção insuficiente de citocinas anti-

inflamatórias como IL-4, IL-10, IL-19, IL-22 e TGF-β podem levar a problemas de 

distúrbios intestinais, que é um importante contribuinte para a ocorrência de DC 

(PARK et al., 2014). Portanto, a regulação favorável desses mediadores 

inflamatórios pode oferecer estratégia viável para o tratamento da DC. A IL-1β é uma 

citocina presente na resposta imune inata, produzida por macrófagos, neutrófilos e 

células epiteliais e capazes de estimular a ativação de outros mediadores 

inflamatórios, com TNF-α, interferons e outras citocinas (IL-6, IL-1, IL-12, IL-23), bem 

como outras células granulocíticas (eosinófilos e mastócitos) ou mesmo outras vias 

de sinalização celular (CUNHA, 2012). 

A doença de Crohn por TNBS apresentou um aumento expressivo na 

concentração de IL-1β, determinado por ELISA e imunohistoquímica.  A 

administração de AA, assim como a dexametasona, apresentaram redução 

significativa da citocina IL-1β no cólon dos animais com DC, sugerindo um possível 

efeito biológico associado à regulação favorável sobre a citocina IL-1β, inibindo 

assim a resposta inflamatória e facilitando o efeito protetor do cólon. A 

dexametasona apresentou resultado semelhante ao AA, sem alterações importantes 

na concentração do TNF-α medida por imunohistoquímica.  Esse aspecto pode ser 

explicado pois alguns glicocorticóide, como a dexametasona, são capazes de inibir a 

cascata inflamatória e impedir a transcrição de mediadores como o TNF-α (MORA et 

al, 2012). Diante dos resultados apresentados para determinação de TNF-α, não 

houve diferenças estatísticas entre os grupos estudados. Uma possível explicação 

seria a necessidade de um tempo maior para transcrição do TNF-α no modelo 
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experimental de DC. Na ativação da cascata inflamatória via ativação do fator 

nuclear kappa B (NFkβ), no intervalo de três horas após  a administração  de TBNS 

e a coleta do tecido para análise da concentração das citocinas IL-1β e TNF-α, por 

ELISA e por imunohistoquímica, somente IL-1β foi diagnosticada no tecido 

lesionado. Depois de expressa no tecido, IL-1β pode ser capaz de atrair leucócitos 

polimorfonucleares, que quando ativados sejam responsáveis pela transcrição de 

outras citocinas, como o TNF-α, via ativação de NFkβ (KAMP, et al. 2011). Dados 

semelhantes foram demonstrados por Zhou et al. (2019),  na qual a moxabustão 

particionada de ervas (tratamento da medicina tradicional chinesa) reduz a apoptose 

do epitélio intestinal através da regulação positiva da expressão de A20 (proteína 

citoplasmática que foi originalmente identificada como um TNF-α primário) em um 

modelo de DC induzida por TNBS. A20 inibe a apoptose induzida por TNF-α, 

interrompendo o recrutamento de TRADD e RIP1 ao complexo TNFR1, porém o 

estudo não encontrou diferenças nos níveis de TNF-α bem como no receptor TNFR1 

no modelo estudado. Outro dado que evidencia os parâmetros inflamatórios é o grau 

de expressão protéica da ciclooxigenase-2 (COX-2), pois catalisa a produção das 

prostaglandinas podendo refletir o grau de inflamação (CHEN; YAN; LEE, 2000). A 

administração de AA, assim como a dexametasona, apresentaram redução 

significativa de COX-2 no cólon dos animais com DC induzida por TNBS, inibindo 

assim a resposta inflamatória e contribuindo na manutenção da integridade da 

parede do cólon. Dados da literatura demostram que COX-2, bem como a enzima 

óxido nítrico sintase induzida (iNOS), são atraídos para o meio inflamatório para 

afetar a integridade da mucosa e contribuírem para o desenvolvimento de dano 

intestinal na colite; ocorrendo a inibição das enzimas induzíveis da COX-2 e iNOS 

que são principalmente sintetizado por células inflamatórias, o dano tecidual pode 

ser evitado e por consequência o desenvolvimento de doenças inflamatórias 

intestinais (UTRILLA  et al., 2015; JIN et al., 2016). Carvalho et al. (2018), 

investigando os efeitos do alcalóide epiisopiloturina nos parâmetros inflamatórios da 

mucosa colônica em modelo de rato para doença de Crohn, induzindo a patologia 

experimentalmente usando TNBS; investigaram a imunodetecção para IL-1β e COX-

2 por imunohistoquímica para localização e expressão de marcadores inflamatórios 

e encontraram baixa expressão no grupo tratado. Ren et al. (2018), avaliando o 

efeito anti-inflamatório de polissacarídeo de H. erinaceus no modelo de colite 

induzida por dextrano sulfato de sódio (DSS) em camundongos indicaram que o 
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tratamento com o polissacarídeo pode melhorar os sintomas clínicos e diminuir os 

principais marcadores de estresse oxidativo onde  suprimiu a secreção de 

interleucina (IL) -1β, fator de necrose tumoral (TNF) -α e a expressão da 

ciclooxigenase-2 (COX-2). Dessa forma, o AA foi capaz de reduzir significativamente 

a lesão colônica através da diminuição da infiltração de células inflamatórias, bem 

como a transcrição de citocinas pro-inflamatórias (IL-1β e COX-2), contribuindo para 

manutenção da integridade do cólon no modelo experimental de DC.  

Os parâmetros oxidativos, glutationa reduzida (GSH) e malondialdeído 

(MDA) induzidos por TNBS na DC foram revertidos após o tratamento com AA 

10mg. Nossos resultados demostraram que a administração do AA foi capaz de 

prevenir o consumo de GSH, mantendo sua concentração elevada, semelhante ao 

grupo controle e ao fármaco padrão dexametasona. O resultado encontrado é 

esperado, já que a GSH é um importante fator antioxidante não enzimático que está 

presente em todas as células. O estado redox do epitélio intestinal desempenha um 

papel de manutenção da integridade e função celular, como um potente sistema 

endógeno antioxidante não enzimático que atua na função redox do intestino, 

protegendo diante aos danos causados por espécies reativas de oxigênios (BIASI et 

al., 2013). Sublinhando com os dados apresentados, o AA diminuiu 

significativamente a peroxidação lipídica (MDA) na mucosa colônica dos animais 

tratados com TNBS. Malonialdeído é um produto final da peroxidação lipídica. 

Estudos demonstram que há um intenso estresse oxidativo com destruição de 

membrana celular e consequente aumento dos níveis de MDA (LIU; WANG, 2011; 

JOO et al., 2015). Os animais tratados com AA reduziram o estresse oxidativo 

comprovado pela diminuição dos níveis de MDA. Brito et al. (2016), avaliando o seu 

efeito protetor das algas marinhas Hypnea musciformi na colite induzida pelo TNBS 

em ratos relataram encontrar na quantificação da GSH e MDA redução significa dos 

danos oxidativos provocados pela lesão colônica. Diante dessas observações, 

sugere-se que a preservação da integridade e da função celular do cólon em modelo 

experimental de DC seja mediada por uma potente atividade antioxidante fornecida 

pelo composto bioativo presente no AA. 

A rede neural do plexo mioentérico está envolvida com a regulação 

reflexa das atividades contráteis da musculatura externa (FURNESS et al., 2003). A 

literatura tem demonstrado que o SNE é muito afetado nas doenças inflamatórias 

intestinais, com necrose, apoptose e degeneração dos gânglios entéricos (LOMAX 
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et al., 2005). A reação inflamatória induzida por TNBS leva a um aumento da 

excitabilidade dos neurônios entéricos da mucosa do íleo e contribuir para a 

persistência da neuropatia entérica (PONTELL et al., 2009). No trato digestório a 

isquemia/reperfusão intestinal promove a perda significativa dos neurônios do plexo 

mioentérico e submucoso, bem como uma diminuição da densidade e do tamanho 

dos neurônios, resultando em alterações importantes da motilidade intestinal 

(PAULINO et al., 2011; PALOMBIT et al., 2013).  

Na doença de Crohn, a inflamação transmural está associada com lesões 

do sistema nervoso entérico, como hipertrofia e hiperplasia dos neurônios, e um 

aumento irregular na número de fibras nervosas e gânglios. O aumento do gânglio 

pode refletir a severidade da inflamação. Com base nisso, Nakao et al. (2017), 

hipotetizaram que o tamanho do aumentado do plexo mioentérico pode ser um 

preditor eficiente de recorrência cirúrgica em humanos. Além disso, o tamanho do 

plexo mioentérico pode ser mais um fato indicador do número possível de 

infiltrações celulares. Isto é porque a avaliação da plexite, que requer contagem do 

número de infiltrados celulares, envolveria significativa variabilidade do observador, 

uma vez que métodos de avaliação, como a definição de “um plexo” e “células 

inflamatórias contíguo com um gânglio”, ainda não foram firmemente 

estabelecido. Por outro lado, o tamanho do plexo representa um parâmetro de 

avaliação mais objetivo que pode ser facilmente medido nos slides de H&E. Como 

este é o primeiro estudo com foco no tamanho do plexo como preditor 

histopatológico de pós-recorrência operatória da DC, são necessários mais estudos 

para confirme a precisão dessa descoberta. Nesse presente estudo o AA promoveu 

a manutenção do gânglio do plexo mioentérico, conferindo assim a integridade da 

motilidade intestinal, via sistema nervoso entérico (SNE).  
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8.0 CONCLUSÃO 
 

Em suma, a partir dos nossos resultados podemos concluir que o ácido 

anacárdico (AA) proveniente do líquido da castanha da casca do caju (LCC) possui 

atividade antioxidante expressiva e que o mesmo não apresenta toxidade para 

proliferação celular in vitro. A colite induzida por TNBS em ratos tratada com ácido 

anacárdico (AA) na dose de 10 mg/kg, mostra prevenir a inflamação, no cólon 

intestinal lesionado, por promover a redução dos escores a nível macroscópico e 

microscópico, e diminuição do peso intestinal dos animais. Nos parâmetros 

inflamatórios o ácido anacárdico (AA) na dose de 10 mg/kg promoveu a redução dos 

mastócitos, da infiltração neutrofílica e da citocina IL-1β; na imunohistoquímica para 

interleucina 1-beta (IL-1β), inferferon alfa (TNF-α) e Cox-2 promoveram nos grupos 

tratados com AA redução da área imunomarcada. E nos parâmetros oxidativos 

houveram redução da glutationa reduzida (GSH) e do malondialdeído (MDA). AA 

promoveu a manutenção do gânglio do plexo mioentérico, conferindo assim a 

integridade da motilidade intestinal, via sistema nervoso entérico (SNE). Esses 

achados são provavelmente devido a regulação inflamatória e oxidativa presente no 

composto bioativo do ácido anacárdico do caju (Anacardium occidentale Linn.), 

sugerindo assim um possível papel terapêutico para o tratamento da DC e de outras 

desordens inflamatórias intestinais. 

 
 
 

	
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 



	 95	

REFERÊNCIAS 
 
ALVIANO, D. S.; ALVIANO, C. S. Plant extracts: search for new alternatives to treat 
microbial diseases. Current Pharmaceutical Biotechnology, v.10, p. 106-121, 
2009. 
 
ANTONIOU, E.; MARGONIS, G. A.; ANGELOU, A.; PIKOULI, A.; ARGIRI, P.; 
KARAVOKYROS,I.; PAPALOIS, A.; PIKOULIS, E. The TNBS-induced colitis animal 
model: An overview. Annals of medicine and surgery, v. 11, p. 9-15, 2016. 
 
APPLEYARD C.B.; WALLACE JL. Reactivation of of hapten-induced colitis and its 
prevention by anti-inflammatory drugs. American Journal of Physiology, v.32, 
p.119-25, 1995.  

ARAGÃO NETO, A.C. Avaliação da cicatrização de feridas cutâneas tratadas 
com hidrogel policaju e quitosana associado a laser terapêutico. 2013. 60 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Bioquímica, Centro de Ciências Biológicas, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2013.  

ARAUJO, T. S. L.; COSTA, D. S.; SOUSA, N. A.; SOUZA, L. K. M.; ARAUJO, S.; 
OLIVEIRA, A. P.; SOUSA, F. B. M.; SILVA, D. A.; BARBOSA, A. L. R.; LEITE, J. R. 
S. A.; MEDEIROS, J. V. R. Antidiarrheal activity of cashew gum, a complex 
heteropolysaccharide extracted from exudate of Anacardium occidentale L. in 
rodents. Journal of Ethnopharmacolog, v. 4, p. 299-307, 2015.  
 
BAI, J. P.; BURCKART, G. J.; MULBERG, A. E. Literature review of gastrointestinal 
physiology in the elderly, in pediatric patients, and in patients with gastrointestinal 
diseases. Journal of pharmaceutical sciences, v. 105, n. 2, p. 476-483,  2016. 
 
BALDASSANO, R.N.; PICCOLI, D.A. Inflammatory bowel disease in pediatric and 
adolescent patients. Gastroenterology Clinics of North America, v.8, p.445-58. 
1999. 
 
BAMIAS, G. et al. Cytokines in the pathogenesis of ulcerative colitis. Discovery 
Medicine. v. 60, p. 459–467, 2011. 
 
BARBOSA-FILHO, J.M.; MEDEIROS, K.C.P.; DINIZ. M.F.F.M.; BATISTA L.M.; 
ATHAYDE-FILHO, P.F.; SILVA, M.S.; CUNHA, E.V.L.; ALMEIDA, J.R.G.S; 
QUINTANS-JÚNIOR, L. J. Natural products inhibitors of the enzyme 
acetylcholinesterase. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.16, p.258-285, 2006. 
 
BARCELOS, G.R.M.  Avaliação da Citotoxicidade, Genotoxicidade e dos Efeitos Protetores 
do Extrato de Anacardium occidentale L. in Vitro. 2007. 77 f. (Mestrado em GENÉTICA E 
BIOLOGIA MOLECULAR)- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, LONDRINA, 2007. 
 
BARROS, L.M. Caju. Produção: aspectos técnicos. Fortaleza: Embrapa 
Agroindústria Tropical, p. 148, 2002.  

BIASI, F. et al. Inflammatory bowel disease: mechanisms, redox considerations, and 
therapeutic targets. Antioxid. Redox Signal, v. 19, n.14, p. 1711–1747, 2013. 



	 96	

BINDER, H. J. Mechanisms of diarrhea in inflammatory bowel diseases. Annals of 
the New York academy of sciences, v. 1165, n. 1, p. 285-293,  2009. 
 
BLUMBERG R.S.; SAUBERMANN L.J.; STROBER W.; Animal models of mucosal 
inflammation and their relation to human inflammatory bowel disease. Current 
Opinion in Immunology. v.11 p.648-56, 1999.  
 
BORM, M.E.A; BOUMA, G. Animal models of inflammatory bowel disease. Drug 
Discovery Today, v.1, n. 4, p. 437-43. 2004. 
 
BRADLEY, P. P.; CHRISTENSEN, R. D.; ROTHSTEIN, G. Cellular and extracellular 
myeloperoxidase in pyogenic inflammation. Blood Journal, v. 60 n.3, p. 618-622, 
1982. 
 
BRAND-WILLIAMS, W.; CUVELIER, M. E.; BERSET, C. Use of a free radical 
method to evaluate antioxidant activity. Food Science and Technology, v. 28, n. 1, 
p. 25-30, 1995. 
 
BRASIL. Decreto-lei n° 88.207, de 30 de março de 1983. Define prioridades a serem 
observadas na execução da Política de Reflorestamento, pelo Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal - IBDF. Diário Oficial da União. Seção 1. 31/03/1983. p. 
5209, 1983.  

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 199, de 30 de janeiro de 2014. 
Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras com 
Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e institui incentivos financeiros de custeio. Diário 
Oficial da União. 2014a. 

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria SAS/MS nº 966, de 2 de outubro de 
2014. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Crohn. 
Diário Oficial da União – DOU nº 191, de 3 de outubro de 2014, seção 1, página 44, 
2014b. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria Conjunta MS/SAS/SCTIE nº 14, de 28 
de Novembro de 2017. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
da Doença de Crohn.. Diário Oficial da União, 2017. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Doenças raras: o que são, causas, tratamento, 
diagnóstico e prevenção. Disponível em: < http://www.saude.gov.br/saude-de-a-
z/doencas-raras/>. Acesso em: 20. jan. 2019. 

BRITO, T. V.; BARROS, F. C.N.; SILVA, R.O.; DIAS, G.J.J; SIMIÃO C.J.J; FRANCO, 
X.A.; SOARES, P.M.G.; CHAVES,L.S.; ABREU, C.M.W.S.; DE PAULA, R.C.M. 
SOUZA, M.H.L.P.; FREITAS, A.L. P.; BARBOSA, A. L. R. Sulfated polysaccharide 
from the marine algae Hypnea musciformisinhibits TNBS-induced intestinal damage 
in rats.  Carbohydrate Polymers, v.151, p. 957–964, 2016. 
BUSSEROLLES, J. et al. Protection against 2,4,6-trinitrobenzenesulphonic acid-
induced colonic inflammation in mice by the marine products bolinaquinone and 



	 97	

petrosaspongiolide M. Biochemical pharmacology. v. 69, n.10, p. 1433–1440, 
2005. 
 
BUTTGEREIT F, WEHLING M, BURMESTER G. A new hypothesis of modular 
glucocorticoid actions. Steroid treatment of rheumatic diseases revisited. Arthritis 
Rheum, v.41, p. 761-767, 1998. 

CALIXTO, J. B. Twenty- ve years of research on medicinal plants in Latin America: a 
personal view. Journal of Ethnopharmacology, v. 100, p. 131-134, 2005.  

CARDOZO W.S.; SOBRADO C.W..Doença Inflamatória Intestinal. 2ed. Barueri-
SP: Manole, 2015. 

CARMICHAEL J; DEGRAFF W.G.; GAZDAR A.F.; MINNA J.D.; MITCHELL J.B; 
Evaluation of a tetrazolium-based semiautomated colorimetric assay: assessment of 
chemosensitivity testing. Cancer Reseach, v.47; p. 936-942, 1987.  
 
CARREIRO, D.M. O Ecossistema Intestinal na Saúde e na Doença. 2ºedição, São 
Paulo, 2016. 
 
CARVALHO , A. L. N.; ANNONI,  R.; SILVA,  P. R. P.  et al. Acute, subacute toxicity 
and mutagenic effects of anacardic acids from cashew (Anacardium occidentale 
Linn.) in mice. Journal of Ethnopharmacology, v. 135, n. 3, p. 730–736, 2011. 
 
CARVALHO, N. S.; SILVA, M. M.; SILVA, R. O.; NICOLAU, L. A. D.; SOUSA, F. B. 
M.; DAMASCENO, S. R. B.; SILVA, D. A.; BARBOSA, A. L. R.; LEITE, J. R. S. A.; 
MEDEIROS, J. V. R. Gastroprotective properties of cashew gum, a complex 
heteropolysaccharide of Anacardium occidentale, in naproxen-induced 
gastrointestinal damage in rats.. Drug Development Research, v. 76, p. 143-151, 
2015.  
 
CARVALHO,  L. R.; BRITO, T. V.; SIMIÃO C.J.J; DIAS, G.J.J; MAGALHÃES, D.A.; , 
SOUSA, S.G.; SILVA, R.O.; F.R.P.; VASCONCELOS, D.F.P.; VÉRAS, L.M.C.; 
LEITE, J. R.S.A.; MARTINS, D.S.; MARTINS, C.S.; OLIVEIRA, J.S.; BARBOSA, A. 
L.R. Epiisopiloturina, um alcalóide imidazol, reverte a inflamação e 
lipídiosparâmetros de peroxidação no modelo da doença de Crohn induzido porácido 
trinitrobenzenosulfônico em ratos Wistar. Biomedicine & Pharmacotherapyv, v. 
102, p. 278–285, 2018. 
 
CASCAES, A. C. G. Efeito do ácido anacárdico in vitro e em modelos 
experimentais da malária. 2017. 80 f. Dissertação (Mestrado em Medicina Tropical-
Universidade de Brasília), Brasília, 2017. 
 
CĂTANĂ, C.-S.; NEAGOE, I. B.; COZMA, V.; MAGDAŞ, C.; TĂBĂRAN,F.; 
DUMITRAŞCU, D. L. Contribution of the IL-17/IL-23 axis to the pathogenesis of 
inflammatory bowel disease. World journal of gastroenterology: World Journal of 
Gastroenterology, v. 21, n. 19, p. 5823,  2015.   
  



	 98	

CHAMBERLIN, W. M.;  NASER, S., A. Integrating theories of the etiology of Crohn's 
disease. On the etiology of Crohn's disease: questioning the hypotheses. Medical 
Science Monitor, v,12, n.2, pp. 27-33. 2006. 
 
CHAMBRUN, G. P.;  PEYRIN-BIROULET, L.; LEMANN, M.; COLOMBEL, J.F. 
Clinical implications of mucosal healing for the management of IBD. Nature Reviews 
Gastroenterology & Hepatology, v. 7, p. 15–29, 2010. 
 
CHEIFETZ, A. S. Management of active Crohn disease. JAMA, v. 309, p. 2150-
2158, 2013. 
 
CHEN, Y.C.; YANG, L.L.; LEE, T.J.F. Oroxylin A inhibition of lipopolysaccharide-
induced iNOS and COX 2 gene expression via suppression of nuclear factor-κ B 
activation. Biochem Pharmacol, v.59, p. 1445–57, 2000. 
 
CHIN, Y-W; BALUNAS, M.J.; CHAI, H.B.; KINGHORN, A.D. Drug Discovery From 
Natural Sources. American Association of Pharmaceutical Scientists Journal, v. 
8, n. 2, p. 239- 253, 2006. 
 
COLLARES-BUZATO, C.B. Junções Celulares. In: Carvalho HF, Recco-Pimentel 
SM,editors. A Célula 2001. Campinas: Manole Ltda; 2001. p. 57-76. 
 
CONEGLIAN, S.M. Uso de óleos essenciais de mamona e caju em dietas de 
bovinos. 2009. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Estadual de 
Maringá. Maringá, 2009. 
 
Consensus guidelines for the management of inflammatory bowel disease. Arquivos 
de Gastroenterologia,  v. 47, n. 3, p. 313-325, 2010. 
 
COSNES J, GOWER-ROUSSEAU C, SEKSIK P, CORTOT A. Epidemiology and 
natural history of inflammatory bowel diseases. Gastroenterology, v.140, n.6, 
p.1785-1794, 2011.  
 
COURA, C. C. Atividades antinociceptiva e antiinflamatória dos 
polissacarídeos sulfatados da alga marinha vermelha Gracilaria cornea J. 
Agardh. 2011, 123 f. Dissertação (Mestrado em Bioquímica) - Centro de Ciências, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
CRISÓSTOMO, L.A.; SANTOS, A.A.; RAIJ, B.; FARIA, C.M.B.; SILVA, D.J.; 
FERNANDES, F.A.M.; SANTOS, F.J.S.; CRISÓSTOMO, J.R.; FREITAS, J.A.D.; 
HOLANDA, J.S.; CARDOSO, J.W.; COSTA, N.D. Adubação, irrigação, híbridos e 
práticas culturais para o meloeiro no Nordeste. Fortaleza: 21 p. Circular Técnica, 
14. Embrapa Agroindústria Tropical, 2002. 
 
CUNHA, A.A. Avaliação de parâmetros inflamatórios e de estresse oxidative em 
modelo experimental de hiper – homocisteinemia severa. 2012. 205f. 
Dissertação (Doutorado em ciências biológicas) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre.  
 



	 99	

DAPERNO, M.; SOSTEGN,I R.; LAVAGNA, A.; CROCELLA, L., ERCOLE, E.; 
RIGAZIO, C.; ROCCA, R.; PERA, A. The role of endoscopy in inflammatory bowel 
disease. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, v.8, n.5, 
p.209, 2004. 
 
DAS, P.; GANESH, A. Bio-oil from pyrolysis of cashew nut shell-a near fuel. 
Biomass and Bioenergy. v.25, p.113-117, 2003. 

DAS, P.; SREELATHA, T.; GANESH, A. Bio oil from pyrolysis of cashew nut shell- 
characterisation and related properties. Biomass and Bioenergy, v.27, p.265- 275. 
2004.  

DE FELICE, K. M.; KATZKA, D. A.; RAFFALS, L. E. Crohn's disease of the 
esophagus: clinical features and treatment outcomes in the biologic era. 
Inflammatory bowel diseases, v. 21, n. 9, p. 2106-2113,  2015. 
 
DIELEMAN, L. A.; PEÑA, a. S.; MEUWISSEN, S. G.; VAN REES, E. P. Role of 
animal models for the pathogenesis and treatment of inflammatory bowel disease. 
Scandinavian Journal of Gastroenterology Supplement, v. 223, p. 99-104, 1997. 
 
DOS SANTOS, M.L.; DE MAGALHÃES, G.C. Utilization of cashew nut shell liquid 
from Anacardium occidentale as starting material for organic synthesis: A novel route 
to lasiodiplodin from cardols. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 10, 
p.13-20, 1999.   
 
DREWS, B.;  BARTH, T. F. E.; HÄNLE, M. M.;  AKINLI, A. S.; MASON, R. A.; 
MUCHE, R.; THIEL, R.; PAULS, S.; KLAUS, J.; VON BOYEN. G.; KRATZER. W. 
Comparison of sonographically measured bowel wall vascularity, histology, and 
disease activity in Crohn’s disease. European Radiology, v. 19, n. 6, p. 1379-1386,  
2009.  

ELSON, C. O.; SARTOR,R.B.; TENNYSON, G.S.; RIDDELLI, R.H. Experimental 
models of inflammatory bowel disease. Gastroenterology, v. 109, n. 4, p. 1344-
67, 1995. 

FAKHOURY, M.; Negrulj, R.; Mooranian,A.; Al-Salami, H. Inflammatory bowel 
disease: clinical aspects and treatments. Journal of inflammation research, v. 7, p. 
113,  2014.    

FAÚLA, H. S. N. Estudos visando à obtenção do LCC técnico e cardanol com a 
rastreabilidade exigida para prospecção de produtos de interesse 
biotecnológicos. 2016. 26f. (Monografia apresentada ao Instituto de Química – IQ, 
da Universidade de Brasília), Brasilia, 2016. 

FELIPE, A. M. M.; RINCÃO, V. P.; BENATI, F.J.; LINHARES, R. E.; GALINA, K. J.; 
de TOLEDO, C. E.; LOPES, G. C.; de MELLO, J.C.; NOZAWA C. Antiviral effect of 
Guazum aulmifolia and Stryphnodendron adstingens on Poliovirus and Bovine 
Herpesvirus. Biological and Pharmaceutical Bulletin, v. 29, p. 1092-1095, 2006. 
 



	 100	

FIOCCHI C. Inflammatory bowel disease: etiology and pathogenesis. 
Gastroenterology; v.115, p.182-205, 1998. 
 
FLORES C. Doenças Inflamatórias Intestinais: Acompanhamento Endoscópico. 
Projeto Diretrizes Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, 2008.  
 
FOLIGNÉ, B.; NUTTEN, S.; STEIDLER, L.; DENNIN, V.; GOUDERCOURT, D.; 
MERCENIER, A.; POT, B. Recommendatios for improved use of the murine tnbs- 25 
induce colitis model in evaluating anti-inflamatory properties of lact acid bacteria: 
techinical and microbiological aspect. Digestive Diseases and Science, v.51, 
p.390- 400, 2006.   
 
FRÓES, R.S.B. Tratamento convencional na doença inflamatória intestinal. Revista 
Hospital Universitário Pedro Ernesto, v.11, n.4, p.27-32, 2012. 

FURNESS, J. B.; ALEX, G.; CLARK, M. J.; LAL, V. V. Morphologies and projections 
of defined classes of neurons in the submucosa of the guinea-pig small intestine. 
Anat. Rec., v. n. 272, p. 475-483, 2003.  

GALLI, SJ, TSAI M. Mast cells in allergy and infection: versatile effector and regulatory 
cells in innate and adaptive immunity.European Journal of Immunology, v.40, p.1843-
1851,2010. 

GASPARINI, R.G. Incidência e Prevalência de Doenças Inflamatórias Intestinais 
no Estado de São Paulo – Brasil. 2018. 91 f. Tese (Doutorado em Bases Gerais da 
Cirurgia) – Faculdade de Medicina, Universidade Estadual Paulista, Botucatu, 2018. 

GEARRY, R.B., BARCLAY, M.L.; BURT, M.J.; COLLETT, J.A.; CHAPMAN, B.A. 
Thiopurine drug adverse effects in a population of New Zealand patients with 
inflammatory bowel disease. Pharmacoepidemiol Drug Saf, v.13, p.563-567, 2004. 
 
GEBOES, K.; COLLINS, S. Structural abnormalities of the nervous system in 
Crohn´s disease and ulcerative colitis. Neurogastroenterol Motil, v.10, n.3, p.189-
202, 2002. 
 
GEDAM, P. H., SAMPARHKUMARAN, P. S., “Cashew Nut Shell Liquid: Extraction, 
Chemistry and Applications”. Progress in Organic Coatings, v.14, p. 115-157, 
1986.  
 
GONÇALVES. C.C.M.; HERNANDES, L.; OLIVEIRA, N.L.B.; NATALI, M.R.M. 
Alternativas terapêuticas em modelos experimentais de doença inflamatória 
intestinal. Ciência, Cuidado e Saúde, v.7 p.107-111, 2008. 
 
GUTIERREZ, O.; PIPAON, C.; INOHARA, N.; FONTALBA, A.; OGURA, Y.; 
PROSPER, F.; NUNEZ, G.; FERNANDEZ-LUNA, J.L. Induction of Nod2 in 
myelomonocytic and intestinal epithelial cells via nuclear factor-kappa B activation. 
Journal of Biological Chemistry, v. 277, p. 41701-5, 2002. 
 



	 101	

GUYTON, A.C.; HALL, J.E. The body fluid compartments: extracellular and 
intracel-lular fluids; interstitial fluid and edema. Philadelphia: WB Saunders 
Company Press; 1996. p. 297-313. 
 
HANAUER, S.B.; SANDBORN, W. The Practice Parameters Committee of The 
American College of Gastroenterology. Management of Crohn´s Disease in Adults. 
American Journal of Gastoenterology. v. 96, p. 635-643. 2001. 
 
HANAUER, S.B.; KORELITZ, B.I.; RUTGEERTS, P.; PEPPERCORN, M.A.; 
THISTED, R.A.; COHEN, R.D.; PRESENT, D. H. Postoperative maintenance of 
Crohn's disease remission with 6-mercaptopurine, mesalamine, or placebo: a 2-year 
trial. Gastroenterology 2004; 127: 723-729. 
 
HENDRICKSON, B. A.; GOKHALE, R.; CHO, J. H. Clinical aspects and 
pathophysiology of inflammatory bowel disease. Clinical Microbiology Reviews, v. 
15, n. 1, p. 79-94,  2002.   

HIBI, T., OGATA ,H., SAKURABA, A. Animal models of inflammatory bowel disease. 
Journal of Gastroenterology, v.37, p.409-17, 2002. 
 
HOLLANDER, D. Crohn’s diseaseea permeability disorder of the tight junction? Gut, 
v. 29, p. 1621- 4, 1988. 
 
HOCHMAN, B.; NAHAS, F. X.; OLIVEIRA FILHO, R. S. de; FERREIRA, L. M. 
Desenhos de pesquisa. Acta Cirurgica Brasileira, v. 20, supl. 2, p. 2-9,  2005. 
 
HSU S.M, RAINE L. Protein A, avidin, and biotin in immunohistochemistry.  Journal 
of Histochemistry & Cytochemistry, v 29, n.11, p.1349-53, 1981. 
 
HUANGA, Yan-Feng; LIA, Qiao-Ping; DOUA, Yao-Xing; WANGC, Tong-Tong; QUA, 
Chang;  LIANGA, Jia-Li; LINB, Zhi-Xiu; HUANGA, Xiao-Qi; SUA, Zi-Ren; CHENA, 
Jian-Nan; XIEA, You-Liang. Therapeutic effect of Brucea javanica oil emulsion on 
experimental Crohn’sdisease in rats: Involvement of TLR4/ NF-κB signaling 
pathway.Biomedicine e Pharmacotherapy. v. 114, p. 108766, 2019. 
 
IBGE- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA Area plantada, 
area colhida e produção, por anos da safra e produto das lavouras. 2019.  
Disponível em: <http//www.sidra.ibge.gov.br >. Acesso em: 30 de março 2019 
 
IKEDA, R.; TANAKA, H.; UYAMA, H.; KOBAYASHI, S. Synthesis and curing 
behaviors of a crosslinkable polymer from cashew nut shell liquid. Polymer v.43, p. 
3475-3481, 2002.  
 
INGLE, S. B.; ADGAONKAR, B. D.; JAMADAR, N.P.; SIDDIQUI, S.; HINGE, C. R. 
Crohn’s disease with gastroduodenal involvement: Diagnostic approach. World 
journal of clinical cases: WJCC, v. 3, n. 6, p. 479,  2015.    
 
IRVINE, E.; FALTOKBYAR F.; SWARBRICK E T.; A critical review of epidemiology 
studies in inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterololy, 
v.36: p. 2-15, 2001.  
 



	 102	

IRVINE, E.J.; MARSHALL, J.K. Increased intestinal permeability precedes the onset 
ofCrohn’s disease in a subject with familial risk. Gastroenterology , v.19, p.1740-4, 
2000. 
 
JIN, Y.; LIN, Y.; LIN, L.; SUN, Y.; ZHENG, C. Carcinoembryonic antigen related 
cellular adhesion molecule 1 alleviates dextran sulfate sodium-induced ulcerative 
colitis in mice. Life Sci , v.149, p.120–8, 2016. 
 
JOO, M. et al. Anti-inflammatory Effects of Flavonoids on TNBS-induced Colitis of 
Rats. Journal of Physiology and Pharmacology, v. 19, p. 43－50, 2015. 
 
JURJUS, A.R.; KHOURY, N.N.; REIMUND, J.M. Animal models of inflammatory 
bowel disease. Journal of Pharmacological and Toxicological Methods, v. 50: 
p.81-92, 2004.  
 
KALLA, R.;  VENTHAM , N.T.; SATSANGI, J.; ARNOTT, I. D. Crohn's disease. 
British Medical Journal, v. 349, p.6670, 2014.  
 
KAMP, D. W.; SHACTER, E.; WEITZMAN, S. A. Chronic inflammation and cancer: 
the role of the mitochondria.  Oncology, v.25, n. 5, p.400, 2011. 

KILKENNY C.; BROWNE, W. J.; CUTHILL, I. C.; EMERSON, M.; ALTMAN, D.G. 
Improving bioscience research reporting: The ARRIVE guidelines for reporting animal 
research. Journal Pharmacol Pharmacother., v. 1, n. 2, p. 94-99, 2010.  

KONAN, N. A. Estudo farmacognóstico e toxicológico de Anacardium occidentale 
Linn (Anacardiaceae) Clone CCP-76. 2006. 217 f. Tese de Doutorado/ (Mestrado em 
Fármaco e Medicamentos) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.  

KOTZE L.M.S; KOTZE P.G; KOTZE L.R; Doença de Crohn. In: DANI R; PASSOS 
M.C.F; Gastroenterologia Essencial. p. 347-379, Guanabara Koogan, Rio de 
Janeiro, 2011. 

KRAAK, L.V.D.; GROS, P.; BEAUCHEMIN, N. Colitis – associated colon cancer: 
is it in your genes?. Gastroenterology, v.21, p.11688-11699. 2015. 

KUBO, I.; KINST-HORI, I.; YOKOKAWA, Y. Tyrosinase inhibitors from Anacardium 
occidentale fruits. Journal of Natural Products, v. 57, p. 545-551, 1994. 
 
KUMAR, H., KAWAI, T., AKIRA, S. Pathogen recognition in the innate immune 
response. Biochemical Journal, v.420, p. 1-16, 2009. 
LALA,S.; OGURA, Y.; OSBORNE, C.; HOR, S.Y.; BROMFIELD, A.; DAVIES S, et al. 
Crohn's disease and the NOD2 gene: a role for paneth cells. Gastroenterology, v. 
125, n.6, p. 47-57, 2003. 
 
LAINE L, WEINSTEIN W.M.  Histology of alcoholic hemorrhagic gastritis: A 
prospective evaluation. Gastroenterology  v.94, p.1254-1262, 1988. 
 



	 103	

LAURENS, A.; BARBER, G.; SYLLA, P.; DAVID-PRINCE. Etude de l¢action 
antibacterenne d¢extraits d¢Anacardium occidentale  L. Annales Pharmaceutiques 
Françaises, v. 40, p.143-146,1992 
 
LEIGHTON J.A.;, SHEN B.; BARON T.H.; ADLER D.G; DAVILA R.; EGAN J.V;, 
FAIGEL D.O.; GAN S.I; HIROTA W.K,; LICHTENSTEIN D.; QURESHI W.A. ASGE 
guideline: endoscopy in the diagnosis and treatment of inflammatory bowel disease. 
Gastrointestinal endoscopy, v.63, n.4, p.558-65, 2006. 
 
LIMA, V.P.M.S. Modelos de exploração do cajueiro. In. Lima, V.P.M.S. (Org.). A 
cultura do cajueiro no Nordeste do Brasil. Fortaleza: BNB: ETENE, p.107-117, 
1988. 
 
LICHTENSTEIN, G.; HANAUER, S.; SANDBORN, W. Practice Parameters 
Committee of American College of G. Management of Crohn's disease in adults. Am 
J Gastroenterol, v. 104, p. 465-483,  2009.    

LIU, X.; WANG, J. Anti-inflammatory effects of iridoid glycosides fraction of Folium 
syringae leaves on TNBS-induced colitis in rats. Journal of Ethnopharmacology. v. 
133, p. 780–787, 2011. 

LOFTUS, E. Clinical epidemiology of Inflammatory Bowel Disease: incidence, 
prevalence and environmental influences. Gastroenterology, v.126, p.1504-17, 
2004. 

LOMAX , A.E.; FERNANDEZ, E.; SHARKEY, K.A. Plasticity of the enteric nervous 
system during intestinal inflammation. Neurogastroenterol Motil, v.17 ,p. 4-15, 
2005.  

LUBI, M. C.; THACHIL, E. T. Cashew nut shell liquid (CNSL) - a versatile monomer 
for polymer synthesis. Monomers and polymers, v.3, n.2, p.123-153. 2000. 
 
LUBIC, M.; THACHIL, E. T. Copolymerization Of Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) 
and phenol by condensation with hexamine. International Journal of Polymeric 
Materials, v.52, p.793-807. 2003. 
 
LUCENA, R. G. R.  de; et al. The meanings of water in the vision of health care 
leaders. Saúde Social, v.22, n.4, p.1193-1204, 2013. 

LUNA, L. Manual of Histologic Staining Methods from the AFIP. McGraw-Hill, NY 
1968. p.162-163.  

MAGDALON, J.;  VINOLO, M.A.; RODRIGUES, H.G., PASCHOAL, V.A.; TORRES, 
R. P.; MANCINI FILHO, J.; CALDER, P.C.; HATANAKA, E.; CURI, R. Oral 
administration of oleic or linoleic acids modulates the production of inflammatory 
mediators by rat macrophages. Lipids, v.47, n.8, p. 803–812, 2012. 
 
MANKERTZ, J.; SCHULZKE, J.-D. Altered permeability in inflammatory bowel 
disease: pathophysiology and clinical implications. Current opinion in 
gastroenterology, v. 23, n. 4, p. 379-383,  2007.  



	 104	

MARTINS, N. B.; PEPPERCORN, M. A. Inflammatory bowel disease. American 
Journal of Managd Care, v. 10, n.8, p. 544-52, 2004. 
 
MARTÍN A. R. et al. Resveratrol, a polyphenol found in grapes, suppresses oxidative 
damage and stimulates apoptosis during early colonic inflammation in rats. 
Biochemical Pharmacology, v.67, p. 1399–1410, 2004. 
 
MARQUES, M. R et al. An in vitro analysis of the total phenolic content and 
antioxidant power in castanhola fruits. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 32, 
n.1, p 209-213, 2012. 
 
MARSIGLIO, B. N. Óleos funcionais em dieta alto grão para ovinos e efeitos 
sobre a digestibilidade dos nutrientes, desempenho, características da carcaça 
e do músculo Longissimus dorsi. 2012. 74f. Dissertação (Mestrado em Zootecnia) 
-Universidade Estadual de Maringá, Maringá, 2012. 

MAZZETTO, S.E; LOMONACO, D; MELLE, G. Óleo da castanha de caju: 
oportunidades e desafios no contexto do desenvolvimento e sustentabilidade 
industrial. Quimica Nova, v. 32, n. 3, p. 732–741, 2009.  

MELO, SILVA, D.; NETO, F.C.V.N; BARROS, L. M.; Sistema de produção do caju: 
Cultivares recomendadas de cajueiro. Embrapa Agroindústria Tropical, Fortaleza. 
2 ed.  Pag 33.  jul 2016. 
 
MIHARA, M.; UCHYAMA, M. Determination of malonaldehyde precursor in tissues by 
thiobarbituric acid test. Analytical Biochemistry, v. 86, n.1, p. 271-278, 1978. 
 
MITCHELL, J.D., MORI, S.A. The Cashew and Its Relatives (anacardium: 
Anacardiaceae), Memoirs of The New York Botanical Garden, New York, 1987. 
 
MOJA, L.; DANESE, S; FIORINO, G.; DEL GIOVANE, C.; BONOVAS, S. Systematic 
review with network meta-analysis: comparative efficacy and safety of budesonide 
and mesalazine (mesalamine) for Crohn's disease. Aliment Pharmacol Ther, v. 41, 
p.1055-1065, 2015. 

MOLODECKY N.A.; SOON I.S.; RABI D.M; et al. Increasing incidence and 
prevalence of the inflammatory bowel diseases with time, based on systematic 
review. Gastroenterology, v.142, n.1 p.46–54, 2012. 

MORA, E.; GUGLIELMOTTI, A.; BIONDI, G.; SASSONE-CORSI, P. Bindarit An anti-
inflammatory small molecule that modulates the NFκB pathway. Cell Cycle, v.11, 
n.1, p. 159–169, 2012. 
 
MORAES, R.S;. Aspectos morfológicos da colite induzida por ácido acético a 
10% e tratada com enemas de ácido 5-amino-2 hidroxibenzóico estudo 
experimental em ratos Sprague-Dawley- 1989. 44 f. (Tese-Doutorado) 
Universidade Federal de São Paulo - Escola Paulista de Medicina, 1989.  
 
MORAIS, T. C. Efeito analgégico, antiinflamatório e gastroprotetor dos ácidos 
anacárdicos, isolados de anacardium occidentale L., em modelos experimentais. 



	 105	

2010. 154 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Universidade Federal do 
Ceará. Faculdade de Medicina, Fortaleza, 2010. 
 
MORRIS, G., P. BECK, M. HERRIDGE, W. DEPEW, M. SZEWCZUK, J. WALLACE, 
HAPTEN. Induced model of chronic inflammation and ulceration in the rat colon, 
Gastroenterology. v. 96, p. 795–803, 1989.  
 
MOSSMANN, T.  Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: 
application to proliferation and cytotoxicity assays. Journal of Immunological 
Methods.  v.65, p.55-63., 1983.  

NAKAO , S.;  MICHIO, I.; TOMOKO, Y.; TAKAHIRO,O. Predictive value of myenteric 
and submucosal plexitis for postoperative Crohn’s disease recurrence. Journal  
Anus Rectum Colon, v.1, n. 2, p. 56-64, 2017. 

NEURATH, M. F.; FUSS I.; KELSAL, B.L.; STUBER E.; STROBER, W. Antibodies to 
interleukin 12 abrogate established experimental colitis in mice. Journal of 
experimental medicine, v. 182, p. 1281- 90, 1995. 
 
NG, S.C.; HAI YUN SHI; NIMA HAMIDI; FOX E UNDERWOOD; WHITNEY TANG; 
ERIC I BENCHIMOL; REMO PANACCIONE; SUBRATA GHOSH; JUSTIN C Y WU; 
FRANCIS K L CHAN; JOSEPH J Y SUNG; GILAAD G KAPLAN. Worldwide 
incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a 
systematic review of population-based studies. The Lancet, v.390, p. 2769-2778, 
2017. 
 
NUGENT, S.; KUMAR, D.; RAMPTON, D. S.; EVANS, D. F. Intestinal luminal pH in 
inflammatory bowel disease: possible determinants and implications for therapy with 
aminosalicylates and other drugs. Gut, v. 48, n. 4, p. 571-577,  2001.   

OH, S. Y.; CHO, K. A.; KANG, J. L.; KIM, K. H.; WOO, S. Y. Comparison of 
experimental mouse models of inflammatory bowel disease. International Journal 
of Molecular Medicine, v. 33, n. 2, p. 333 – 340, 2014.  
 
OLIVEIRA, F.M.; EMERICK, A.P. C.; SOARES, E.G.; Aspectos epidemiológicos das 
doenças intestinais inflamatórias na macrorregião de saúde leste do Estado de 
Minas Gerais. Revista Ciência & Saúde Coletiva,   v. 15, supl. 1, p. 1031-
1037,  2010. 
 
OLIVEIRA, F.; SALTO, M. L. Alguns vegetais brasileiros empregados no tratamento 
de diabetes. Revista Brasileira de Farmacognosia, v.2/4, p.170-196, 1987/1989. 
 
ORIÁ, Reinaldo Barreto; BRITO, Gerly Anne de Castro (org.). Sistema digestório : 
integração básico-clínica [livro eletrônico] / -– São Paulo : Blucher, 2016. 
 
PADILHA, J. A. Ensaio farmacólogico clínico de fase II com creme do extrato 
bruto da casca do Annacardium occidentale L. no tratamento de lesões 
inflamatórias da articulação do punho. 2014  f. Mestrado em Produtos Naturais E 
Sintéticos Bioativos)- Universidade Federal da Paraíba, Paraiba, 2014. 
 



	 106	

PAIVA, F.F.A.A. C. L.; NETO, R. M. S.; MORAES, I.V. M.M. Sistema de produção 
do caju: Industrialização do caju. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical. 2 ed.  
Pag165., 2016. 
 
PALOMBIT, K.; MENDES, C. E.; TAVARES DE LIMA, W.; CASTELUCCI, P. Effects 
of ischemia and reperfusion on subpopulations of rat enteric neurons expressing the 
P2X7 receptor. Dig. Dis. Sci., v. 58, p. 3429-3439, 2013. 
 
PARAMASHIVAPPA, R.; KUMAR, P. P.; VITHAYATHIL, P. J.; SRINIVASA, A.; RAO, 
J. Novel Method for Isolation of Major Phenolic Constituents Cashew (Anacardium 
occidentale L.) Nut Shell Liquid. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v.49, 
p. 2548-2551, 2001.  
 
PARK, S.Y.; NEUPANE G.P.; LEE, S.O.; KIM, M.Y.; KIM, S.Y.; PARK , B.C.; PARK, 
Y.J.; KIM, J.A. Protective effects of Pogostemon cablin Bentham water extract on 
inflammatory cytokine expression in TNBS-induced colitis in rats. Archives of 
Pharmacal Research, v.37, n.2, p. 253–262, 2014. 
 
PATEL, R. N., BANDYOPADHYAY, S., GANESH, A., Economic appraisal of 
supercritical fluid extraction of refined cashew nut shell liquid. Journal of 
Chromatographya, v.1124, p. 130-138, 2006.  

PAULINO AS, PALOMBIT K, CAVRIANI G, TAVARES-DE-LIMA W, MIZUNO MS, 
MAROSTI AR, DA SILVA MV, GIROTTI PA, LIBERTI EA, CASTELUCCI P. Effects 
of ischemia and reperfusion on P2X2 receptor expressing neurons of the rat ileum 
enteric nervous system. Dig Dis Sci. 2011. 

PEIXOTO, A. Caju - Produtos Rurais, Ministério da Agricultura, Serviço de 
Informação Agrícola, Rio de Janeiro,1960. 
 
PEIXOTO, E.B.; COLLARES-BUZATO. Modulation of the epithelial barrier by 
dexamethasone and prolactin in cultured Madin-Darby canine kidney (MDCK) cells. 
Cell Biol Int, v. 30, n. 2, p. 101-13, 2006. 
 
PERŠE, M.; CERAR, A. Dextran sodium sulphate colitis mouse model: Traps and 
tricks. Journal of Biomedicine and Biotechnology, Article ID 718617, 13 p.,  2012.  
 
PINHO, Mauro. A Biologia molecular das doenças inflamatórias intestinais. Revista 
Brasileira de Coloproctologia v. 28, n. 1, p. 119-123,  2008. 

PONTELL L, CASTELUCCI P, BAGYÁNSZKI M, JOVIC T, THACKER M, NURGALI 
K, BRON R, FURNESS JB.Structural changes in the epithelium of the small intestine 
and immune cell infiltration of enteric ganglia following acute mucosal damage and 
local inflammation. Virchows Arch. 2009. 

PRZEMYSŁA,W K.; JANUSZ, G.; JACEK, K., BARTŁO. E. K.; ZBIGNIEW, K. 
Colorectal cancer patients exhibit increased levels of galanin in serum and colon 
tissues. Oncology Letters, v.12, p. 3323-3329, 2016. 



	 107	

PUNWANI, S.; RODRIGUEZ-JUSTO, M.; BAINBRIDGE, A.; GREENHALGH, R.; De 
Vita, E.; Bloom, S.; Cohen, R.; Windsor, A.; Obichere, A. ; Hansmann, A.; Novelli, M.; 
Halligan, S.; Taylor,S.A. Mural inflammation in Crohn disease: location-matched 
histologic validation of MR imaging features. Radiology, v. 252, n. 3, p. 712-720,  
2009.  

RAZZOLINI, M. T. P.; MENEZES, L. M. B.  DE, MARQUES, R. A. DE A;  NARVAI, P. 
C. The meanings of water in the vision of health care leaders. Saúde Social . v. 22, 
n.4, p.1193-1204, 2013. 
 
REN, Y.; YAN, G.; YAN D.; WANG,L.;  ZHEN-MING L.; HONG-YU XUA; GUO-HUA 
XUD; JIN-SONG SHIB; ZHENG-HONG XU. Polysaccharide of Hericium erinaceus 
attenuates colitis in C57BL/6 mice via regulation of oxidative stress, inflammation-
related signaling pathways and modulating the composition of the gut microbiota. 
Journal of Nutritional Biochemistry, v.57, p. 67–76, 2018. 
 
RINGBOM, T.; HUSS,U.; STENHOLM, A.; FLOCK, S.; SKATTEBOL, L.; PERERA, 
P.; BOHLIN, L. Cox-2 inhibitory effects of naturally occurring and modified fatty acids. 
Journal of Natural Products, v.64, n.6, p. 745–749, 2001. 
 
RIOS, M.A. Síntese e aplicabilidade de antioxidantes derivados do cardanol 
hidrogenado- 2008. Tese (Doutorado – área de concentração Química Inorgânica) - 
Universidade Federal do Ceará: Fortaleza, 2008.  
 
ROCHA, M. S, et al. Physical and chemical characterization and antioxidant activity 
(in vitro) of fruit of the Piaui savana. Revista Brasileira de Fruticultura, v. 35, n. 4, 
p. 933-941, 2013. 
 
ROMERO, I.A.; RADEWICZ, K.; JUBIN, E.; MICHEL, C.C.; GREENWOOD, J.; 
COURAUD P-O,et al. Changes in cytoskeletal and tight junctional proteins correlate 
withdecreased permeability induced by dexamethasone in cultured rat 
brainendothelial cells. Neurosci Lett, v. 344, p. 112-6, 2003. 

RUBIN, E.; PALAZZA, J.P. Doença intestinal inflamatória. In: Rubin, E., Gorstein, 
F., Rubin, R., et al. (Ed.). Patologia. Bases clinicopatológicas da Medicina. 4ª 
edição. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, p. 710, 725-730, 2006.  

SANDBORN, W. J. et al. A review of activity indices and efficacy endpoints for 
clinical trials of medical therapy in adults with Crohn’s disease. Gastroenterology, 
v.122, p. 512–530, 2002. 

SARTOR RB. Mechanisms of Disease: pathogenesis of Crohn’s disease and 
ulcerative colitis. USA. Nature Publishing Group: Gastroenterology & Hepatology, 
v.3, n. 7, p. 390-407, 2006. 

SARTOR, R. B. Microbial Influences in Inflammatory Bowel Diseases, 
Gastroenterology, v.134, n.2, p. 577–594, 2008. 
 
SCHARL, M.; ROGLER, G. Pathophysiology of fistula formation in Crohn's disease. 
World journal of gastrointestinal pathophysiology, v. 5, n. 3, p. 205,  2014.  



	 108	

SCHIMMER, B. P.;  PARKER KL. Adrenocoticotropic Hormone; Adrenocortical 
Steroids and their analogs; inhibitors of the synthesis and actions of adrenocotical 
hormones. In: Goodman & Gilman’s. (eds): The Pharmacological Basis of 
Therapeutics, 9th ed, International Edition, 1996. p. 1459-1485.  
 
SEDLAK, J.; LINDSAY, R.H. Estimation of total, protein-bound, and nonprotein 
sulfhydryl groups in tissue with Ellman´s reagent. Analytical Biochemistry, v. 24, n. 
1, p. 192-2005, 1968. 

SERRANO, L. A. L.; PESSOA, P. F. A. P. Sistema de produção do caju: aspectos 
econômicos da cultura do cajueiro. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical. 2 
ed, julho. 2016.  

SERRANO, L. A. L. Sistema de produção do caju: aspectos botânicos  do 
cajueiro. Fortaleza: Embrapa Agroindústria Tropical, 2 ed.  Pag 10 julho 2016. 

SILVA, BC.; LYRA, A. C.; MENDES, C.M.C; RIBEIRO, C.P.O.; LISBOA, S. R. O.; 
SOUZA, M. T. L.; PORTELA, R. C.; SANTANA, G. O.The Demographic and Clinical 
Characteristics of Ulcerative Colitis in a Northeast Brazilian Population. Biomed 
Research International. 2015. 
 
SILVA, F. P.;  PRAXEDES NETO, R.A.L.; AGUIAR W.F.; COSTA, F.N.; VIANA, 
F.A.C.; et al. . Avaliação dos extratos de Anacardium occidentale linn e Lippia 
sidoides cham no processo de cicatrização tecidual. Estudo histológico em dorso de 
ratos. Brazilian Journal of Periodontology, v. 23, n. 4, p.18-25, 2013.  
 
SIMÕES, C.M.O.; SPITZER, V. Óleos voláteis. In: SIMÕES, C.M.O. et al. 
Farmacognosia: da planta ao medicamento. Porto Alegre/Florianópolis: 
UFRGS/UFSC. Cap.18, 2000. 
 
SOKENG, S.D.; LONTSI, D.; MOUNDIPA, P.F.; JATSA, H.B.; WATCHO, P.; 
KAMTCHOUING, P. Hypoglycemic Effect of Anacardium occidentale L. Methanol 
Extract and Fractions on Streptozotocin-induced Diabetic Rats. Global Journal 
Pharmacology, v.1, p. 01-05, 2007. 
 
SOMANI, S. J.; MODI, K. P.; MAJUMDAR, A. S.; SADARANI, B. N. Phytochemicals 
and Their Potential Usefulness in Inflammatory Bowel Disease. Phytotherapy 
Research, v.29, n.3, p. 339–350, 2015.  
SOUSA, A. V. B et al. Determinação do teor de compostos fenólicos e atividade 
antioxidante da cajuína e do mel produzidos no Estado do Piauí – BRASIL. 
Interfaces Científicas- Saúde e Ambiente, v. 6, n. 2, p. 21, 2018. 
 
STROBER, W.; FUSS, IJ.; BLUMBERG, R.S. The immunology of mucosal models of 
inflammation. Annual Review Immunology. v. 20, p. 495–549, 2002. 
 
STROBER, W.; FUSS, I. J. Proinflammatory cytokines in the pathogenesis of 
inflammatory bowel diseases. Gastroenterology, v. 140, n. 6, p. 1756-1767, 2011.  

SZANDRUCK, M.; MERWID-LA, A.; SZELA, A.G.; The impact of mangiferin from 
Belamcanda chinensis on experimental colitis in rats. Inflammopharmacology, v. 
26, p. 571–581, 2018.  



	 109	

 
TAVARES-MURTA, B.M.; RESENDE, A.D.; CUNHA, F.Q.; MURTA, E.F.C. Local 
profile of cytokines and nitric oxide in patients with bacterial vaginosis and cervical 
intraepithelial neoplasia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and 
Reproductive Biology, v.138, p.93–99, 2008.  
 
TENG, M. W. L.; BOWMAN, E. P.; McELWEE, J. J.; SMYTH, M. J.; CASANOVA, J-
L.; COOPER, A. M.; CUA, D. J.  IL-12 and IL-23 cytokines: from discovery to 
targeted therapies for immune-mediated inflammatory diseases. Nature Medicine, v. 
21, n. 7, p. 719,  2015.  

THORESON, R.; CULLEN, J. J. Pathophysiology of inflammatory bowel disease: an 
overview. Surgical Clinics of North America, v. 87, n. 3, p. 575-585,  2007. 

TOYOMIZU, M.; NAKAI, Y.; NAKATSU, T. et al. Inhibitory effect of dietary anacardic 
acid supplementation on cecal lesion formation following chicken coccidial infection. 
Animal Science Journal, v.74, p.105–109, 2003. 
 
TREVISAN, M. T. S., PFUNDSTEIN, B., HAUBNER, R., WÜRTELE, G., 
SPIEGELHALDER, B., BARTSCH, H., OWEN, R. W. Characterization of alkyl 
phenols in cashew (Anacardium occi-dentale) products and assay of their antioxidant 
capacity. Food  and Chemical Toxicologv. 44, p.188–197, 2006.  
 
TYMAN, J. H. P. Long-chain phenols IV quantitative determination of the olefinic 
composition of the component phenols in cashew nut shell liquid. Journal of 
Chromatography. v.111, p.277-284. 1975.  
 
UTRILLA ,M. P.; PEINADO, M. J.; RUIZ, R;, RODRIGUEZ-NOGALES, A.; ALGIERi, 
F.; Rodriguez-Cabezas, M.E.; CLEMENTE, A.; GALVEZ, J.; RUBIO, L.A. Pea (Pisum 
sativum L.) seed albumin extracts show anti-inflammatory effect in the DSS model of 
mouse colitis. Molecular Nutrition e Food Research, v. 59, p. 807–19, 20015. 
 
VAN ASSCHE, G.; DIGNASS, A.; PANES, J.; BEAUGERIE, L.; KARAGIANNIS, J.; 
ALLES, M.; OCHSENKUHN, T.; ORCHAD, T.; ROGLER, G.; KUPCINSKAS, E. L. L.; 
MANTZARIS, G.; TRAVIS, S.; STANGE, E. The second European evidence-based 
Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Definitions and 
diagnosis. Journal of Crohns and Colitis, v. 4, n. 1, p. 7-27, 2010. 

VASCONCELOS, Mirele da Silveira et al. Anti-inflammatory and wound healing 
potential of cashew apple juice (Anacardium occidentale L.) in mice. Experimental 
Biology And Medicine, v. 240, p.1648-1655, 2015. 

VICTORIA, C. R.; SASSAK, L. Y.; NUNES, H. R. de C. Incidence and prevalence 
rates of inflammatory bowel diseases, in midwestern of São Paulo State, 
Brazil. Arquivos de  Gastroenterologia, v. 46, n. 1, p. 20-25, 2009.    
 
WALL, R.; ROSS, .R. P; RYAN, C.A.; HUSSEY, S.; MURPHY, B.; FITZGERALD, G. 
F.; STANTO, C. Role of gut microbiota in early infant development. Clinical 
Medicine:  Pediatrics, v. 3, p. 45-54, 2009. 
 
WEERSMA R, VAN DULLEMEN HM, VAN DER STEEGE G, et al. Review article: 



	 110	

inflammatory bowel disease and genetics. Aliment Pharmacol Ther, v. 26, n.2, p. 
57-65, 2007. 

WGO. World Gastroenterology Organization. Practice Guidelines. 2015. 

WORLD GASTROENTEROLOGY ORGANISATION PRACTICE GUIDELINES. 
Doença inflamatória intestinal: uma perspectiva global. World Gastroenterology 
Organisation, v.1, n.1, 2009.  

YAMASSAKI, F.T et al. Plantas medicinais: cura segura?: Effect of the native  
polysaccharide of cashew-nut tree gum exudate on murine peritoneal macrophage  
modulatory activities. Carbohydrate Polymers, v.125, p.241-248, 2015. 
 
YUNES RA, PEDROSA RC, CECHINEL FV. Fármacos e fitoterápicos: a 
necessidade do desenvolvimento da indústria de fitoterápicos e fitofármacos no 
Brasil. Quimica Nova, v.24, n.1, p.147-152, 2001. 
 
ZHANG, Y.-Z.; LI, Y.-Y. Inflammatory bowel disease: pathogenesis. World journal 
of gastroenterology: WJG, v. 20, n. 1, p. 91,  2014.    
 
ZHOU, J.; WU, L.Y.; GUO, Y.J.; SUN, Y.; LI, T.; ZHAO, J.M.; BAO, C.H.; WU, H.G.; 
SHI, Y. Herbs-partitioned moxibustion alleviates aberrant intestinal epithelial cell 
apoptosis by upregulating A20 expression in a mouse model of Crohn’s disease 
World Journal of Gastroenterology, v. 25, n. 17, p. 2071-2085, 2019. 
 
ZOETEN, E.F.D.;  FUSS, I.J. Cytokines and Inflammatory Bowel Disease, Springer 
International Publishing, 201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 111	

APÊNDICE A- FÁRMACOS, REAGENTES E SOLUÇÕES 
 
 

Fármacos 
 

Fármaco Principio Ativo Fabricante 
Calmin 
 

Xilazina 2% Agener União 

Cetamin Cloridrato de cetamina 
10% 

Syntec 

Decadron  Injetável Fosfato dissódico de 
dexametasona 

Aché 

TNBS Ácido tri-nitro-benzeno 
sulfônico 

Sigma- Aldrich 

 
Reagentes 
 

Reagentes/materiais Fabricante 

Acetona Dinâmica 

Ácido acético  Dinâmica 

Ácido fosfórico (H3PO4)  Vetec química fina 

Ácido tiobarbitúrico (TBA)  Mp biomedicals 

Ácido tricloroacético (TCA)  Dinâmica 

Ácido tricloroacético (TCA) a 50% Dinâmica 

Álcool absolute Êxodo científica 

Anticorpo COX-2 Abcam 

Anticorpo de captura (IL-1 β  e TNF-α) IL1: Santa cruz e TNF-α:Abcam 

Anticorpo IL1 Santa cruz 

Anticorpo INOS  Abcam 

Anticorpo S100 Dako 

Anticorpo TNF-α e polímero Abcam 

Avidina-peroxidase Dako 

Cloreto de potássio  (KCL)  Dinâmica 

Cloreto de Sódio (NaCl) Sigma- Aldrich 

Cloreto de Tolonio (Azul de Toluidina) Gasypath 

DAB  Dako 

Diidrocloreto de O-dianisidina Sigma- Aldrich 

Diluente de anticorpo Spring Bioscience 

DPPH Sigma- Aldrich 

DTNB  Sigma- Aldrich 
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EDTA bissódico P.A  Êxodo científica 

Estreptomicina Gibco 

Etanol Dinâmica 

Fosfato de Potássio Dibásico Dinâmica 

Fosfato de Potássio Monobássico Dinâmica 

Fosfato Sódio (NaH2PO4) Sigma- Aldrich 

GSH Sigma- Aldrich 

HCL Dako 

Hexano Dinâmica 

Hidroxido de calcio Sigma- Aldrich 

 HTAB Dinâmica 

Insulina  Sigma- Aldrich 

KiT citocinas para TNF e IL1 R&D Systems 

Metanol Dinâmica 

MTT  brometo de [3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-

2,5- difeniltetrazólio]), 

Sigma- Aldrich 

n-Butanol Dinâmica 

OPD o-fenilenediaminadiidrocloreto  Dako 

Penicilina Gibco 

Peróxido de Hidrogênio Dako 

Solução de parada (dosagem de citocinas) R&D Systems 

Soro de carneiro Sigma- Aldrich 

Soro fetal bovino Sigma- Aldrich 

Sulfato anidro Synth 

Tris Promega 

Trolox Sigma- Aldrich 

Tween 20 Biorad 

Xilol  Dinâmica 

Tripsina Sigma- Aldrich 

H2O2 Abcam 

Formol (H2CO) Dinâmica 

Solução Salina Tamponada de 

Fosfato (PBS) 

Dulbecco 
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Soluções 
 
 

Soluções 
Preparo 

Anticorpo biotinilado Tampão de lavagem  
1% de soro de carneiro  

Formol tamponado 10%  
6,5g de fosfato de sódio dibásico  
4g de fosfato de sódio monobásico 
800 mL de água destilada  
Após dissolver as substâncias, 
adicionar 100 mL de formaldeído 
37%.  
Completar para 1000 mL.  

 

Solução Ácido Fosfórico 1% 1,176ml do H3PO4 85% para, 
100mL de H3PO4 1% 

Solução Acido Tiobarbitúrico 0,6% 0,6g de Ácido tiobarbitúrico em, 100mL 
de Ácido acético 7%  

Solução de ácido anacárdico + tween 80 
a 2%  

Amostra de ácido  anacárdico 
4,900mL de salina 
100 µl de Tween  

Solução de Dianisidina 
 

27mL de água destilada  
5mg de Dianisidina (cromóforo-
cancerígeno)  
3ml do tampão fosfato,  
15µl de H2O2 1%. 
OBS: Fazer esse procedimento 
protegido da luz;  

Solução de DTNB 13,2 mg de DTNB  
3,33 mL de metanol  
Observação: Proteger a solução da luz. 

Solução de EDTA 0,02M 10mL de solução de EDTA 0,2M 
100mL de água destilada 

Solução de EDTA 0,2M 1,737g EDTA 
23,3mL de água destilada 

Solução de H2O2  a 3%  3mL de peróxido de hidrogênio (água 
oxigenada) 
97mL de água destilada. 
OBS: manter me vidro âmbar 

Solução de H2O2 1% 30 µl de H2O2 30%  
970 µL de água destilada. 

Solução de meio de cultura 10% de soro fetal bovino,  
25 mmol/L de glicose,  
10 mg de insulina (10 µg/mL)  
50 UI/mL de penicilina  
50 µg/mL de estreptomicina  

Solução de TNBS 400 µl de de TNBS 
200  µl de agua destilada 
200ul de alcool absoluto 

Solução KCL 1,15% (0,15M) 1,15g de KCl  
100ml de água destilada 
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Tampão citrato pH 6,0  

 

29,4g Citrato de Sódio 
1000 mL H2O 
Ajustar pH 6,0 com HCL 1M 

Tampão fosfato de potássio Solução A: 6,8g de fosfato de potássio 
monobásico em 1L de água destilada. 
Solução B: 8,7g de fosfato de potássio 
dibásico em 1L de água destilada. 
OBS: Armazenar ambos em 
refrigeração. 
Tampão fosfato: 988mL de A + 12mL de 
B para preparar 1L de tampão 

Tampão HTAP 0,5% 5g de HTAB (pó) + 1L de Tampão fosfato 
de potássio. 
Ajustar o pH em 6,0. 
OBS: Armazenar ambos em 
refrigeração. 

Tampão TRIS 4,84g de tris  
10 mL de 0,2 M EDTA 
Ajustar o pH para 8,9  

 

Tripsina a 0,05% Pesar 0,5 g de tripsina e dissolver em 50 
mL de PBS [10X]. 
Completar o volume para 400 mL (água 
MilliQ). 

Metanol aquoso a 5% 5mL de metanol 
95mL de H2O 

Água destilada acidificada com HCl 0,1M Dissolver 8,4mL de HCL concentrado em 
agua e completer à 1L 

PBS- Tween 20 a 0,1% 
 

Cloreto de sódio 137 mM 
Cloreto de Potássio 2,7 mM 
Fosfato dissódico 4,3 mM 
Fosfato monopotássico 1,4 mM 
0,1% (v / v) de Tween-20 (Polisorbato 
20) 

Solução tamponada de fosforo (PBS) Solução Tampão PBS – pH 7.2 [10x] 
NaCl........................82 gr  
Na2HPO4.................10,5 gr qsp 1L 
de H2O NaH2PO4 + H2O......3,55 gr 
OBS: Solução concentrada, portanto 
diluir 100 ml de PBS para cada 900 
ml de H2O (Milli-Q).  

Solução de DPPH a 0,1mm 0,0394g DPPH 
Completar com 10mL de metanol 
OBS: Preparo em ambiente escuro 
          Armazenar em refrigeração 
 
Preparo do DPPH à 1:100 v/v: 
100 µL da solução de DPPH a 0,1mm 
100 mL de metanol a 80% 

 
 



	 115	

 

ANEXO A - CERTIFICADO DE COMITÊ DE ÉTICA ANIMAL 
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ANEXO B-  CADASTRADO NO SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DO 
PATRIMÔNIO GENÉTICO E DO CONHECIMENTO TRADICIONAL ASSOCIADO 

(SISGEN) 
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