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RESUMO 

 

 
O estudo objetivou realizar ensaios toxicológicos pré-clínicos dermais e clínicos fase I, com 
o hidrogel obtido a partir do extrato alcoólico das cascas de Anacardium occidentale Linn. 

Os estudos dermais pré-clínicos avaliaram a irritação primária da pele – efeito agudo (dose 
simples) e a irritação ocular aguda (dose simples) e em ambos os experimentos foram 
utilizados coelhos albinos neozelandeses, sadios, adultos, em número de 12, sendo 6 
machos e 6 fêmeas (controle e tratado) para uma dose de 0,5 g do hidrogel obtido a partir 
do extrato alcoólico das cascas de Anacardium occidentale Linn. A avaliação da irritação 
primária da pele demonstrou que o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale 

Linn não é irritante para a pele dos coelhos testados em nosso laboratório, já que apenas 
25% dos coelhos estudados apresentaram eritema apenas perceptível, na fase inicial do 
experimento (primeira hora), e nenhum grau de edema foi observado nos coelhos durante 
todo o experimento. Em relação à irritação ocular simples, o hidrogel das cascas do caule de 
Anacardium occidentale Linn demonstrou também efeito não irritativo, porque apenas 33,3% 

e 8,3% dos coelhos, respectivamente, apresentaram rubor e edema em conjuntiva nas 
primeiras 24 horas após a aplicação da substância em estudo. Não foi identificada nenhuma 
alteração na íris e na córnea, em qualquer dos animais em todo o experimento. Para 
investigar a toxicidade clínica fase I, em seres humanos, do hidrogel das cascas do caule de 
Anacardium occidentale Linn, foram selecionados 28 voluntários, clinicamente saudáveis, 

com faixa etária compreendida entre 18 e 25 anos. Os participantes do estudo foram 
distribuídos em dois grupos, masculino e feminino, com 14 participantes cada um, e tratados 
diariamente, no turno da noite, por via dermal, com o hidrogel das cascas do caule de 
Anacardium occidentale Linn por um período de 4 semanas. Os voluntários foram avaliados 

antes do início do estudo e 8 semanas após o seu término com exames hematológicos 
(hemograma completo), bioquímicos (glicemia, uréia, creatinina, colesterol total, AST, ALT, 
fosfatase alcalina), com o objetivo de detectar possíveis alterações decorrentes da utilização 
do hidrogel nos pacientes, bem como, comparar os resultados antes e após o término do 
estudo. Não foram evidenciados valores alterados, tanto para as variáveis hematológicas 
como para as bioquímicas entre os tempos e os grupos. Ao longo do tratamento com o 
hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn, foram observadas algumas 

reações adversas nos participantes: formigamento, hiperemia, e ardência, mas o número de 
voluntários acometidos foi pequeno, e os sintomas relatados ocorreram nas primeiras 
semanas do estudo, não necessitando de tratamento específico, desaparecendo 
espontaneamente. Apenas 3,5% dos voluntários do sexo feminino relatou sensação de pele 
oleosa nas 3 últimas semanas do estudo. Em contrapartida, 10,7% (primeira semana) e 
3,5% (segunda semana) dos voluntários do sexo masculino referiram sensação de pele 
macia, “mais limpa”. Estes resultados sugerem a baixa toxicidade do produto e indicam que 
esta formulação fitoterápica pode ser utilizada pela população, na dose e via de 
administração testada.  

 

Palavras-chave: Anacardium occidentale Linn. Ensaios toxicológicos dermais pré-clínicos e 

clínicos fase I.  
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ABSTRACT 
 
 
 
The study aimed to perform toxicological tests and preclinical dermal clinical phase I, the 
hydrogel obtained from the hydroalcoholic extract from the bark of Anacardium occidentale 

Linn. The dermal preclinical studies have assessed the primary irritation of the skin - acute 
(single dose) and acute eye irritation (single dose) and in both experiments were used 
rabbits albino, New Zealand, healthy adults, numbering 12, with 6 males and 6 females 
(control and treated) for a dose of 0.5 g of the hydrogel obtained from the alcoholic extract of 
Anacardium occidentale Linn. The evaluation of primary irritation of the skin demonstrated 
that the hydrogel from the stem bark of Anacardium occidentale Linn is not irritating to the 
skin of rabbits tested in our laboratory, since only 25% of the rabbits showed barely 
perceptible erythema in the initial phase of the experiment (first time), and no degree of 
swelling was observed in rabbits throughout the experiment. In relation to the simple eye 
irritation, the hydrogel from the stem bark of Anacardium occidentale Linn also did not 

showed irritant effect, because only 33,3% and 8,3% rabbits showed, respectively, 
conjunctival redness and swelling in the first 24 hours after application of test substance. Did 
not present any change in level of the iris and cornea, in any animal throughout the 
experiment. To investigate the clinical phase I toxicity in humans, hydrogel from the stem 
bark of Anacardium occidentale Linn, we selected 28 volunteers, clinically healthy, aged 

between 18 and 25. Study participants were divided into two groups, male and female, with 
14 participants each, and treated daily, on the night shift, via dermal, with the hydrogel from 
the stem bark of Anacardium occidentale Linn by a period of 4 weeks. The volunteers were 

tested before the start of the study and eight weeks after the study, haematological (CBC) 
and biochemical (glucose, urea, creatinine, total cholesterol, AST, ALT, alkaline 
phosphatase), in order to detect possible changes arising from the use of hydrogel in 
patients, as well as compare the results before and after the study. There was no evidence 
values changed for both hematology and for biochemical variables between times and 
groups. During treatment with the hydrogel from the stem bark of Anacardium occidentale 

Linn, Some adverse reactions were observed in participants: tingling, redness, and stinging, 
but the number of volunteers affected was small, and the reported symptoms occurred during 
the first weeks of the study and did not require specific treatment and disappeared 
spontaneously. Only 3,5% of the female volunteers reported feeling oily skin in three weeks 
of the study. In contrast, 10,7% (first week) and 3,5% (second week) of male volunteers 
reported skin feeling soft, "cleaner". These results suggest and the low toxicity of the product 
and indicate that this herbal formulation can be used by the population, the dose and route of 
administration tested. 
 
Key-words: Anacardium occidentale Linn. Dermal toxicity tests, preclinical and clinical 

phase I. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

15 

Nos últimos anos, tem-se constatado o ressurgimento do emprego de plantas 

medicinais e medicamentos fitoterápicos. O consumo dessas plantas teria sido a 

primeira forma do uso de medicamento da qual se tem notícia. Muitas descobertas 

foram feitas pela necessidade de se obterem novas fontes de alimentos, mas 

provavelmente um número expressivo deveu-se à curiosidade humana. Em 

documentos arqueológicos, registram-se o uso de plantas medicinais a partir do ano 

3000 antes de Cristo, o que possibilita afirmar que muitos povos, há milênios, tinham 

o conhecimento do poder curativo de diversas plantas (ARAÚJO, 1999). 

A história dos medicamentos mostra que um dos benefícios das pesquisas 

envolvendo plantas medicinais é que, em muitas ocasiões, ela se inicia para 

justificar ou comprovar a indicação popular e, no decorrer dos ensaios 

farmacológicos, revela propriedades mais importantes. Entretanto, para a grande 

maioria das plantas ditas como medicinais, faltam evidências laboratoriais e clínicas 

comprobatórias de eficácia e segurança, pois seus supostos méritos terapêuticos 

relativos devem-se principalmente a informações empíricas e subjetivas da medicina 

folclórica (BRAGANÇA, 1996; FARNSWORTH, 1985). 

Assinala-se por outro lado, que parcela significativa da população brasileira 

tem nas ervas sua única fonte de recursos terapêuticos. Essas pessoas vivem em 

estado de pobreza ou miséria, em condições precárias de saúde e saneamento 

básico, agravadas por um quadro social onde poucos têm acesso à assistência 

médica especializada e um número cada vez menor obtém os medicamentos de que 

necessita, por isso estão susceptíveis não só às ações farmacológicas, mas também 

às tóxicas das plantas medicinais (FARNSWORTH, 1985). 

 A acne é uma dermatose extremamente comum na prática médica. Em 

recente levantamento epidemiológico realizado pela Sociedade Brasileira de 

Dermatologia, a acne foi a causa mais frequente de consultas ao dermatologista, 

correspondendo a 14% de todos os atendimentos (CARVALHO, 2006). Outros 

estudos epidemiológicos mostram que 80% dos adolescentes e adultos jovens entre 

11 - 30 anos de idade irão sofrer de acne (GOLLNICK et al, 2003). Costuma ser 

doença auto-limitada, porém em uma pequena parcela dos casos, a evolução pode 

ser prolongada e marcada pela superposição de lesões nódulo-císticas, supurativas, 



 

 

crônicas e recidivantes, podendo persistir acima dos 20 anos. Essas formas 

costumam acarretar um prejuízo estético maior, com risco de cicatrizes indeléveis e 

de severas repercussões sobre a vida afetiva, social e profissional (BRASIL, 2010; 

CAMPBELL, 1999).   

   Muitos poderão questionar a importância da acne, no contexto geral da 

saúde, pois a acne não atinge órgãos internos e jamais leva à morte. No entanto, a 

acne desfigura, ocorre em locais que não podem ser escondidos, frequentemente 

face e tronco, interferindo com o prazer da vida e contribuindo para agravar 

problemas de insegurança e tendência à depressão no adolescente. Seu tratamento 

justifica-se tanto pela possibilidade de evitar lesões cutâneas permanentes quanto 

por evitar o aparecimento ou agravamento de transtornos psicológicos, oriundos do 

abalo à auto-estima ocasionado pelas lesões (CUNLIFFE, 1986; PICARDI et al, 

2000). Quando não tratada a tempo, a acne pode deixar cicatrizes permanentes na 

pele e no psiquismo o que justifica a necessidade de tratamento para o paciente 

com acne com drogas antinflamatórias e antimicrobianas, porém nenhum 

medicamento fitoterápico é utilizado com esta finalidade (BRASIL, 2010; 

CAMPBELL, 1999).  

 Dentre as diversas plantas medicinais utilizadas no Nordeste brasileiro 

destaca-se Anacardium occidentale Linn, conhecida popularmente como cajueiro. 

Pertence à família Anacardiaceae, possui aproximadamente 76 gêneros e 6000 

espécies, e é de distribuição pan-tropical. É uma árvore grande com tronco tortuoso 

e esgalhado a partir da base com vários ramos longos (MITCHELL, 1990). O 

cajueiro é uma planta respeitada e cognominada pelo povo nordestino como “boi 

verde” porque dele tudo se aproveita, sendo a casca do caule a parte mais utilizada 

para fins terapêuticos no Brasil (OLIVEIRA, 1991). 

 A planta Anacardium occidentale Linn possui efeitos terapêuticos como: 

analgésico, antinflamatório (FALCÃO et al, 2005; OLAJIDE et al, 2004),  

antiespasmódico, hipoglicemiante (AGRA et al, 2007; BARBOSA-FILHO et al, 2005; 

KAMTCHOUING et al, 1998; MORAIS et al, 2005; OLIVEIRA; SALTO 1987/1989), 

inibidora da enzimas acetilcolinesterase (BARBOSA-FILHO et al, 2006) e tirosinase 

(KUBO et al, 1994).  

  Melo (2002) realizou estudos toxicológicos pré-clínicos, utilizando o extrato 

bruto seco da casca do caule de Anacardium occidentale Linn, demonstrando 

baixíssima toxicidade nas doses e vias de administração preconizadas em cães, 



 

 

ratos e camundongos. Os ensaios farmacotécnicos revelaram que o extrato é 

perfeitamente compatível com a forma farmacêutica hidrogel dermatológico. 

 Na literatura temos relatos de diversos estudos a respeito da eficácia do 

extrato bruto, extraído das várias partes do Anacardium occidentale Linn, no 

tratamento de doenças da pele (BARRET, 1994), mas nada está relacionado ao 

estudo da eficácia do extrato da casca no tratamento da acne vulgar. 

 Diante do exposto e mediante a aprovação da Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, prevendo o tratamento com plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos no Sistema Único de Saúde – SUS, conforme disposto 

na Portaria 971 de 03 de maio de 2006 do Ministério da Saúde e da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos através do Decreto no 5.813 de 22 de 

junho de 2006, é que propôs-se a realização de ensaios toxicológicos dermais e 

estudo farmacológico clínico fase I, com o hidrogel do extrato bruto das cascas do 

caule de Anacardium occidentale Linn . 

 De acordo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras das Pesquisas 

envolvendo seres humanos dispostas nas Resoluções no 196/96 e no 251/97 do 

Conselho Nacional de Saúde, o estudo clínico fase I é o primeiro estudo em seres 

humanos em pequenos grupos de pessoas voluntárias, em geral sadias, de um novo 

princípio ativo ou nova formulação. Estas pesquisas propõem estabelecer uma 

evolução preliminar da segurança e do perfil farmacocinético e quando possível, um 

perfil farmacodinâmico (BRASIL, 2006). 

 Assim, respaldando-se na legislação aplicável e considerando que não há 

estudos relacionados à atividade antinflamatória e antimicrobiana da Anacardium 

occidentale Linn na acne, propôs-se a realização de estudos toxicológicos dermais e 

estudo farmacológico clínico fase I com o hidrogel do extrato bruto das cascas do 

caule da referida planta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA 

 

 

Desde os tempos imemoriais, o homem busca, na natureza, recursos que 

melhorem sua condição de vida para, assim, aumentar suas chances de 

sobrevivência pela melhoria de sua saúde. Em todas as épocas e culturas, ele 

aprendeu a tirar proveito dos recursos naturais locais (BRASIL, 2006). Há milhares 

de anos, o homem vem utilizando os recursos da flora no tratamento de diversas 

patologias. Há relatos, por exemplo, do uso de plantas com finalidades terapêuticas 

por volta de 3000 a.C., na obra Pen Ts’ao do chinês Shen Nung (KO, 1999; TYLER, 

1996). No ano 78 d.C., o botânico grego Pedanios Dioscorides descreveu cerca de 

600 plantas medicinais, além de produtos minerais e animais no tratado De Materia 

Medica. Este tratado permaneceu como fonte de referência por mais de catorze 

séculos (ROBBERS; SPEEDIE; TYLER, 1996; TYLER, 1996). Foi através da 

observação e da experimentação pelos povos primitivos que as propriedades 

terapêuticas de determinadas plantas foram sendo descobertas e propagadas de 

geração em geração, fazendo parte da cultura popular (TUROLLA; NASCIMENTO, 

2006). 

As informações sobre o uso das plantas medicinais e suas virtudes 

terapêuticas foram sendo acumuladas durante séculos, e muito desse conhecimento 

empírico se encontra disponível atualmente. De domínio público, o conhecimento 

sobre plantas medicinais representou e ainda representa o único recurso terapêutico 

de muitas comunidades e grupos étnicos. Essa prática, que se caracteriza pela 

utilização dos recursos naturais como forma de tratamento e cura de doenças, é tão 

antiga quanto à espécie humana (BOBBIO, 1989; RAMOS; RAMOS 1985; STASI, 

1996). 

A Fitoterapia consiste na terapêutica caracterizada pela utilização de plantas 

medicinais em suas diferentes preparações farmacêuticas, sem a utilização de 

substâncias ativas isoladas, ainda que de origem vegetal (LUZ NETTO JR, 1998). 

Desta forma, o fitoterápico é definido como medicamento obtido com o emprego 

exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e segurança são 



 

 

validadas por meio de levantamentos etnofarmacológicos, de utilização, 

documentações tecnocientíficas ou evidências clínicas. É caracterizado pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela 

reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Não se considera medicamento 

fitoterápico aquele que inclui na sua composição substâncias ativas isoladas, 

sintéticas ou naturais, nem as associações dessas com extratos vegetais 

(BRASIL, 2010). 

            A importância da Fitoterapia é baseada na capacidade curativa da planta e 

em suas indicações, com a finalidade de prevenir, aliviar, curar ou alterar o 

mecanismo fisiológico normal ou patológico, considerando as contra-indicações, 

posologia e via de administração da droga dela extraída (CAPASSO et al, 2006; 

RATES, 2001). 

As plantas medicinais são utilizadas tradicionalmente nas populações, 

justificando assim sua eficácia, sem prescindir, porém, de estudos quanto à sua 

farmacologia e toxicidade, que confirmem sua segurança e eficácia (BITTENCOURT 

et al, 2002). O substrato é extraído de uma planta medicinal que, ao ser introduzido 

ou em contato com um organismo humano ou vegetal, exerce uma atividade 

farmacológica, mesmo que de maneira branda (CAPASSO et al, 2006). Até a 

primeira metade do século XX, o Brasil era essencialmente rural e usava a flora 

medicinal, tanto nativa quanto introduzida. Hoje, a medicina popular do país é o 

reflexo das uniões étnicas entre os diferentes imigrantes e os inúmeros povos 

autóctones que difundiram o conhecimento das ervas locais e de seus usos, 

transmitidos e aprimorados de geração em geração (LORENZI; MATOS, 2002). 

 O Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo, contando com um 

número estimado de mais de 20% do número total de espécies do planeta. O país 

possui a mais diversa flora, número superior a 55 mil espécies descritas, o que 

corresponde a 22% do total mundial (BRASIL, 2006). Esta rica biodiversidade é 

acompanhada por uma longa aceitação de uso de plantas medicinais e 

conhecimento tradicional associado (RODRIGUES, 2006). 

É reconhecida a importância dos produtos naturais, incluindo aqueles 

derivados de plantas, no desenvolvimento de modernas drogas terapêuticas 

(CALIXTO, 1997). Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos 

atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de 

fontes naturais, assim subdivididos: 25% de plantas, 12% de microorganismos e 3% 



 

 

de animais (CALIXTO et al, 2001). Das 252 drogas consideradas básicas e 

essenciais pela OMS, 11% são originárias de plantas e um número significativo são 

drogas sintéticas obtidas de precursores naturais (RATES, 2001). 

O mercado de fitoterápicos tem-se mostrado promissor. Recente estudo 

realizado pela PhytoPharm Consulting, a pedido da Associação Brasileira da 

Indústria Farmacêutica (ABIFITO), estima que os gastos em terapias naturais 

chegaram a 47 bilhões de dólares ao ano de 2007. Para a América Latina, junto com 

a África, faz-se uma estimativa de gastos de 3 bilhões de dólares.  

Estima-se que o segmento de fitoterápicos brasileiro faturou, no período de 

novembro de 2003 a outubro de 2006, R$ 1.840.228.655 com a venda de 

122.696.549 de unidades farmacêuticas (BRASIL, 2007). Dados também revelam 

um forte crescimento deste mercado. Segundo as últimas estimativas, o mercado de 

fitoterápicos irá dobrar em 12 anos (BRASIL, 2006). 

No Brasil, a regulamentação dos medicamentos fitoterápicos é realizada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão federal do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pelo registro de medicamentos e 

outros produtos destinados à saúde. Todos os fitoterápicos industrializados devem 

ser registrados na ANVISA antes de serem comercializados, a fim de garantir que a 

população tenha acesso a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade 

comprovada (BRASIL, 2006). 

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n0 14, de 31 de março de 2010 é a 

principal legislação atual que regulamenta o registro de fitoterápicos, onde são 

estabelecidos todos os requisitos necessários para sua concessão, os quais se 

baseiam na garantia de qualidade (BRASIL, 2010). As avaliações abrangem a 

matéria-prima vegetal, os derivados de droga vegetal e o produto final, o 

medicamento fitoterápico. Atualmente, há cerca de 400 fitoterápicos com registro 

válido junto à ANVISA. Este valor sofre frequentes alterações, pois a realidade do 

registro é muito dinâmica, uma vez que a situação dos produtos é constantemente 

modificada. Diariamente, novos medicamentos são registrados, enquanto outros 

perdem o registro, seja por indeferimento da solicitação de renovação, cancelamento 

do registro anteriormente concedido ou por caducidade (BRASIL, 2006). 

A OMS fez um levantamento mundial entre seus Estados-membros, publicado 

em 2005, questionando-os sobre suas políticas relacionadas às medicinas 

tradicionais e ao uso de plantas medicinais e de fitoterápicos. Do total, de 191 



 

 

Estados-membros, 141 responderam aos questionamentos, obtendo-se a 

informação de que 32% dos respondentes afirmaram possuir políticas 

regulamentando a medicina tradicional ou complementar e com relação ao uso de 

plantas medicinais, a maioria dos Estados-membros (92 países – 65%) informou 

possuir regulamentos sobre o tema (CARVALHO et al, 2007). 

No Brasil, duas importantes políticas foram estabelecidas em 2006. A primeira 

foi a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único 

de Saúde (SUS), aprovada através da Portaria Ministerial MS/GM n0 971 de 03 de 

maio de 2006. A segunda foi a Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, 

publicada através do Decreto n0 5.813 em 22 de junho de 2006. Ambas as políticas 

apresentam em suas diretrizes o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento com 

relação ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos que possam ser disponibilizados 

com qualidade, segurança e eficácia à população, priorizando a biodiversidade do 

país. Estas medidas apontam para maior valorização e reconhecimento destes 

recursos terapêuticos como alternativos para a população brasileira (CARVALHO et 

al, 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 80% da população de 

países em desenvolvimento utilizam práticas tradicionais na atenção primária à 

saúde e, desse total, 85% fazem uso de plantas medicinais. No Brasil, não se sabe 

com exatidão o número de pessoas que utilizam as plantas, mas, seguramente, esta 

tendência mundial também é seguida, desde o consumo da planta fresca até o 

fitoterápico (CARVALHO et al, 2007). Atualmente 48% dos medicamentos utilizados 

na terapêutica advêm, direta ou indiretamente, de produtos naturais, especialmente 

plantas medicinais que constituem uma importante fonte para a obtenção de 

medicamentos (BALUNAS; KINGHORN, 2005). 

O uso tradicional das plantas medicinais não garante a segurança do 

medicamento fitoterápico, sendo descritos efeitos colaterais ou reações tóxicas 

associados ao uso das mesmas, tornando, assim, necessário realizar ensaios pré-

clínicos e clínicos. Os testes para avaliação de toxicidade das substâncias químicas 

estão bem detalhados segundo os protocolos sugeridos pela Organization for 

Economic Cooperation and Development (OECD,1996). No Brasil, a Resolução RDC 

n0 14 publicada em 31 de março de 2010 trata do registro dos medicamentos 

fitoterápicos e apresenta um guia para a realização de estudos de toxicidade pré-

clínica de fitoterápicos (BRASIL, 2010). Já a Resolução Específica n0 90 foi 



 

 

elaborada em conformidade com as normas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), e recomenda estudos de toxicidade aguda e de doses repetidas (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006). 

As informações técnicas ainda são insuficientes para a maioria das plantas 

medicinais, de modo a garantir qualidade, eficácia e segurança de uso das mesmas. 

A domesticação, a produção, os estudos biotecnológicos e o melhoramento genético 

de plantas medicinais podem oferecer vantagens, uma vez que tornam possível 

obter uniformidade e material de qualidade, que são fundamentais para eficácia e a 

segurança (CALIXTO, 2000). 

As plantas medicinais desempenham um papel importante na medicina 

moderna. Primeiramente porque podem oferecer fármacos extremamente 

importantes, os quais dificilmente seriam obtidos via síntese química. Em segundo 

lugar, as fontes naturais fornecem compostos que podem ser levemente 

modificados, tornando-os mais eficazes ou menos tóxicos. Em terceiro lugar, os 

produtos naturais podem ser utilizados como protótipos para a obtenção de 

fármacos com atividades terapêuticas semelhantes a dos compostos originais 

(ROBBERS, SPEEDIE, TYLER, 1996). 

Desta maneira, a realidade da Fitoterapia no Brasil e em todo mundo, é 

considerada “um caminho sem volta”. Existe uma preocupação governamental 

aliada à prospecção ética da biodiversidade, visando agregar ciência e tecnologia a 

seus produtos, ações de importância estratégica para os países em 

desenvolvimento, sendo um instrumento, tanto para a descoberta de alternativas no 

tratamento de doenças, como para estimular o crescimento econômico (BRASIL, 

2006). 

Neste contexto, devido à capacitação de recursos humanos, ao 

desenvolvimento de pesquisa aplicada, ao uso sustentável da biodiversidade e o 

desenvolvimento da cadeia produtiva, propusemos realizar o estudo da Anacardium 

occidentale Linn, espécie encontrada na região Nordeste e de ampla utilização 

popular, em ensaios toxicológicos dermais e estudo farmacológico clínico fase I, com 

o hidrogel obtido a partir das cascas do seu caule.  

 

 

 

 



 

 

 2.2 Anacardium occidentale Linn 

 

Dentre as diversas plantas medicinais utilizadas no Nordeste brasileiro 

encontra-se o cajueiro (Figura 1) cujas referências e ilustrações mais antigas são 

atribuídas ao historiador André Treveti após a passagem deste estudioso pela costa 

do Nordeste do Brasil (1558). De acordo com o International Board for Plant Genetic 

Resources (IPBGR) (1986) o gênero foi estabelecido em 1753 por Linneau com uma 

única espécie, Anacardium occidentale Linn e posteriormente foram descritas no 

mínimo 25 outras espécies. 

Nenhuma outra planta tem tanta importância para o Nordeste Brasileiro como 

o cajueiro. Os índios nativos da região já faziam uso de extratos desta planta para 

fins terapêuticos, além de utilizarem, por exemplo, o suco do pseudofruto e a 

amêndoa como fonte de alimento de resistência. Além disto, muitos costumes 

sociais eram regulados pelo ciclo da planta, por exemplo, os casamentos nas tribos 

indígenas do litoral de Pernambuco, só se realizaram na época da floração do caju, 

pois era sinal de fertilidade. Desta forma, se justifica a proteção ao cajueiro, a tal 

ponto que se extremava nas maiores guerras entre tribos indígenas (MOTA, 1982). 

 

 
 
   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 1 – Anacardium occidentale Linn: A )árvore com tronco tortuoso e esgalhado, folhas 
onduladas de cor verde-amarelada. B) casca do caule de superfície fosca e rugosa, com numerosas 
manchas escuras. 
FONTE: Cunha, 2010. 
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Na época em que os holandeses invadiram o Nordeste, os médicos 

flamengos preferiam cortar os lábios dos soldados para reduzir a deformação 

causada pelo escorbuto. Notou-se então, a regressão da doença nas vítimas 

consumidoras do caju. Algum tempo depois, Maurício de Nassau, com o objetivo de 

proteger estas árvores de tanta utilidade para os índios, fixou multa de 100 (cem) 

florins por cada cajueiro derrubado (MOTA, 1982). 

O cajueiro, denominado Anacardium occidentale Linn por Linneau, pertence à 

família Anacardiaceae, possui aproximadamente 76 gêneros e 6000 espécies, e é 

de distribuição pan-tropical (MITCHELL, 1990). É uma árvore grande com tronco 

tortuoso e esgalhado a partir da base com vários ramos longos. Folhas onduladas 

apresentam cor verde-amarelada e roxo-avermelhada, quando novas (PENSO, 

1980; MITCHELL, 1990; DINIZ et al, 1997). No Brasil, a parte mais utilizada para fins 

terapêuticos é a casca do caule, que mede cerca de 1 a 3 mm de espessura; sua 

superfície é fosca, e de cor pardo-rosa, com numerosas manchas escuras, bastante 

rugosa apresentando, de espaço em espaço, grandes fendas transversas com 

margem bastante saliente (OLIVEIRA, 1991). 

A classificação sistemática foi realizada utilizando como base as 

características filogenéticas (JUDD et al, 1999), como é mostrado no quadro 1. 

 

   QUADRO 1 – Classificação sistemática de Anacardium occidentale Linn 

CLASSE Angiosperma Eucotiledonea 

ORDEM Sapindales Eurosidae 

FAMÍLIA Anacardiaceae 

GÊNERO Anacardium 

ESPÉCIE Anacardium occidentale Linn 

NOME VULGAR Cajueiro, acajuba, caju manso 

 

Anacardium occidentale Linn é a única espécie cultivada e a de maior 

dispersão do gênero (JOHNSON, 1973; MITCHELL; MORI, 1987; OHLER, 1979), 

sendo encontrada em praticamente todo o mundo tropical. Deve-se ressaltar que a 

sua distribuição natural é confundida pela dispersão por cultivo, uma vez que os 

centros de origem do gênero Anacardium estão na região amazônica e nos 

cerrados, ao passo que a maior diversidade da espécie cultivada verifica-se no 

Nordeste do Brasil. A distribuição natural do cajueiro abrange quase todo o território 



 

 

nacional, mas é na região Nordeste que a espécie melhor se adaptou, 

principalmente às regiões costeiras, fazendo parte da vegetação de praias e das 

dunas, além das formações de restinga (LIMA, 1988). 

  O cajueiro é uma planta respeitada e cognominada pelo povo nordestino 

como “boi verde” porque dele se aproveita tudo, ou seja:  

 O pseudofruto fornece o “suco” que é uma fonte rica em vitamina C 

(BRAGA, 1976); 

 Fornece também a “polpa” muito deliciosa na preparação de doces 

(BRAGA, 1976); 

 Fornece a “amêndoa”, que após a torrefação é utilizada na indústria 

alimentícia com o nome de “castanha de caju” (GOMES, 1973); 

 A amêndoa in natura fornece um “óleo cáustico” utilizado na fabricação de 

verniz, laquês e resinas (WEALTH OF ÍNDIA, 1992); 

 Fornece a “madeira” utilizada na cozinha para alimentar o forno à lenha 

(BRAGA, 1976); 

 Fornece a “casca do tronco” utilizada na medicina tradicional como anti-

séptico, cicatrizante, antidiarréico e antinflamatório (BRAGA, 1976); 

 Fornece uma “goma-resina” que exsuda da casca do tronco e é 

empregada, após a purificação, como agente aglutinante e suspensor, em 

preparações farmacêuticas, em substituição à goma arábica importada 

(BARBOSA-FILHO, 1984). 

 

Os infusos e deccotos desta espécie são empregados na medicina popular no 

tratamento de diarréias, inflamação de garganta, hemorróidas, diabetes em adultos e 

inflamações bucais. Também é usado como anti-séptico e adstringente vaginal 

(AGUIAR; CARDOSO, 1959; AGUIAR; LINS, 1958; DI ROSA; WILLHOUGHBY, 

1971; DINIZ et al, 1997; OLIVEIRA et al , 2000; ROBOTHAM, 2005; SILVA, 1997; 

SWANSTON-FLATT et al, 1989; TEODÓSIO et al, 1960; VIEIRA, 1992; XAVIER, 

1995). O heteropolissacarídeo proveniente da goma de Anacardium occidentale Linn 

(POLICAJU) também vem sendo utilizado em diversas pesquisas e tem apresentado 



 

 

resultados terapêuticos satisfatórios, potencializando, em estudos preliminares, o 

processo de cicatrização de lesões cutâneas em camundongos (PAIVA, 2003; 

SCHIRATO et al, 2002; SCHIRATO et al, 2006). 

 

QUADRO 2 - Uso etnofarmacológico de Anacardium occidentale Linn. 

Parte usada Indicação Referência 

 
 
 
 
 
 
Casca do caule 

Inseticidas NAYAR, 1955 

Hemorragias  
VASILEVA, 1969 Diarréia 

Edema 

Escorbuto 

Diabetes AYENSU, 1978 

Diarréia GUPTA et al, 1979 

Esterelidade LEWIS, 1980 

Febre GILL; AKINWUMI, 1986 

Hemorróidas  
RAMIREZ et al, 1988 Constipação 

Inflamações 

Dificuldade respiratória 

Verrugas 

Contraceptivo DUKE, 1994 

Adstrigente vaginal 

 
Fruto 
 

Desordens uterinas AYENSU, 1978 

Lepra DUKE; AYENSU, 1985 

Vermes 

 
Folhas 

Diabetes MULLER-OERLINGHAUSEN  et al, 1971 

Estomatite GILL; AKINWUMI, 1986 

Diarréia DUKE, 1994 

 
 
Castanha 

Diarréia  
 
RAMIREZ et al, 1988 

Hemorragias 

Constipação 

Inflamações 

Verrugas 

Diabetes SWANSTON-FLATT et al, 1989 

 
Sementes 

Diarréia  
RAMIREZ et al, 1988 Hemorragias 

Constipação 

Verruga 

 

Estudos mostraram que praticamente todas as partes de Anacardium 

occidentale Linn têm atividade antimicrobiana, contra vários tipos de bactérias, 

gram-positivas e gram-negativas. O extrato da casca do caule de Anacardium 

occidentale Linn possui atividade antimicrobiana em diferentes organismos como 



 

 

Proteus morganii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli e Salmonella typhi (LAURENS et al, 1992). O espectro da atividade 

antimicrobiana do extrato da casca do caule foi analisado em culturas de Klebsiella 

pneumoniae que são resistentes à estreptomicina (AKINPELU, 2001). Outra 

propriedade farmacológica apresentada pela casca do referido vegetal é contra a 

Leishmania brasiliensis (Viannia) (AKINPELU, 2001; SCHMOURLO et al, 2005). 

O extrato metanólico 60% da casca de Anacardium occidentale Linn mostrou 

atividade contra a grande maioria das bactérias isoladas na concentração de 

20 mg/mL (AKINPELU, 2001; KUDI et al, 1999; LAURENS et al, 1992), como pode 

ser observado no quadro 3. 

Anacardium occidentale Linn também mostrou atividade contra a 

Propionibacterium acnes, que é a bactéria envolvida na fisiopatogenia da inflamação 

folicular que caracteriza a acne (KUBO et al, 1994). Além das bactérias que foram 

citadas, o extrato bruto da casca do caule de Anacardium occidentale Linn, 

demonstrou excelente inibição contra Streptococcus mitis, Streptococcus mutans e 

Streptococcus sanguis, que são microorganismos responsáveis pela formação da 

placa bacteriana, que é o maior causador dos problemas de periodontite (MELO et 

al,.2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QUADRO 3 - Atividade antimicrobiana do extrato da casca do caule de Anacardium 

occidentale Linn.  
 

 

Microrganismos 

Zona de inibição (mm) CIM (mg/mL) 

Anacardium 

occidentale 

Linn 

A. occidentale 

(20 mg/mL) 

Streptomicyna 

(1 mg/kg) 

Bacillus cereus (NCIB 6349) 18 28 0.31 

B. stearothermophilus (NCIB 8222) 16 23 0.31 

Bacillus subtilis (NCIB 3610) 18 20 0.62 

Clostridium sporogenes (NCIB 532) 14 25 1.25 

Corynebacterium pyogenes (LIO) 16 20 0.62 

Escherichia coli (NCIB 86) 0 0 - 

Klebsiela pneumoniae (NCIB 418)  15 0 1.25 

Micrococcus luteus (NCIB 196) 18 25 0.31 

Proteus vulgaris (NCIB 67) 15 28 0.62 

Pseudomonas aeruginosa  

(NCIB 950) 

13 21 5.00 

Pseudomonas aeruginosa  

(NCIB 3756) 

15 30 1.25 

Shigella dysenteriae (LIO) 31 22 0.31 

Staphylococcus aureus (NCIB 8588) 17 21 0.31 

Streptococcus fecalis (LIO) 20 23 0.62 

Valores em triplicata; CIM, concentração mínima de inibição; LIO, isolada localmente no organismo; 
NCIB, coleção nacional de bactérias industriais; =0= resistente. 

 
 



 

 

 

 Nos estudos galênicos, após a identificação botânica e obtenção do extrato 

bruto das cascas do caule dessa planta, podemos produzir um hidrogel 

dermatológico que é o veículo de escolha para peles oleosas, pois tem característica 

hidrossolúvel. Somando-se a isto, temos a característica adstringente do extrato da 

planta, contribuindo assim com estas duas propriedades para a diminuição da 

oleosidade da pele (MELO, 2002). Este hidrogel é obtido a custo baixíssimo, devido 

ao fato de utilizarmos uma matéria prima de fácil aquisição em nosso meio, por ser o 

cajueiro encontrado em todo Nordeste, além de termos um custeio de produção 

baixo e ser uma planta bastante conhecida no meio popular. 

Os testes de toxicidade aguda e Dose Letal 50% (DL50) do extrato bruto das 

cascas do caule de Anacardium occidentale Linn foram realizados em camundongos 

e ratos, por via oral e intraperitoneal, com limites de confiança maior que 5 g/kg e 

2 g/kg respectivamente para as vias de administração utilizadas, sem a ocorrência 

de óbitos. Os ensaios farmacotécnicos revelaram que o extrato é incorporado 

perfeitamente pelas formas farmacêuticas hidrogel dermatológico e creme 

dermatológico. Ensaios preliminares mostram que as perspectivas de sua utilização 

na indústria de cosméticos e de medicamentos são ótimas, pois a utilização destas 

novas formulações leva a uma diminuição do uso de antibióticos, que não raramente 

acarretam reações indesejáveis ao organismo humano (MELO, 2002). 

Ensaios toxicológicos pré-clínicos foram realizados no Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica da UFPB com o extrato hidroalcoólico das cascas do caule 

de Anacardium occidentale Linn (MELO, 2002). 

Na literatura temos relato de diversos estudos a respeito da eficácia do 

extrato bruto, extraído das várias partes do Anacardium occidentale Linn no 

tratamento de doenças da pele (BARRET, 1994), mas nada está relacionado ao 

estudo da eficácia do extrato da casca no tratamento da acne vulgar. 

Este estudo pretende avaliar o efeito tóxico dermal do hidrogel elaborado a 

partir do extrato bruto das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn e na 

sequência, realizar estudos complementares de toxidade pré-clínica e ensaios 

farmacológicos clínicos fase I dentro das especificações normatizadas pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

 



 

 

2.3 GÉIS 

 

Os géis são definidos como sistemas semi-sólidos constituídos por dispersões 

de pequenas partículas inorgânicas ou de grandes moléculas orgânicas e 

interpenetradas por um líquido, no qual são insolúveis. Estas partículas são de 

dimensões coloidais por isso os géis são chamados de dispersões coloidais 

(suspensões e emulsões). A consistência dos géis decorre do forte entrelaçamento 

da fase dispersa, graças à atuação de um molhante (tensoativo) que promove maior 

contato entre a fase dispersante e o sólido disperso que retém e segura o meio de 

dispersão em sua rede. Além disso, alguns géis de alta viscosidade, podem se 

fluidificar, e após agitação mecânica voltar a sua consistência característica, este 

fenômeno é chamado de tixotropia (ANSEL et al, 2000; DRAELOS, 1999; LE HIR, 

1995; PANDER, 1983). 

Os componentes obrigatórios do gel são: substância gelificante (como o 

carbopol 940), água, tensoativo e conservantes. O carbopol (carboxi-polimetileno) é 

um derivado do ácido poliacrílico, que é um polimerizador ânio-ativo do ácido 

acrílico, só parcialmente solúvel em água. A suspensão a 1% tem um pH igual a 3 e 

uma viscosidade aproximadamente igual a da água. Só por neutralização com bases 

inorgânicas ou orgânicas se chega a gelificação e a obtenção de produtos de 

elevada viscosidade (VOIGT, 1982). Os géis não são gordurosos, são miscíveis em 

água e são bastante agradáveis ao contato com a pele, além disso, permitem a 

incorporação de numerosas substâncias ativas. O carbopol é o veículo mais utilizado 

na manipulação de fórmulas farmacêuticas; é ideal para veiculação de princípios 

ativos hidrossolúveis e lipossomas; é o mais utilizado para peles oleosas e mistas 

(AZULAY, 2008; SAMPAIO; RIVITTI, 2007). 

 

2.4 PELE 

 

 A pele do homem, que corresponde a 15% de seu peso corporal, é um órgão 

que reveste e delimita o organismo, protegendo-o e interagindo com o meio exterior. 

Pela sua resistência e flexibilidade,determina a sua plasticidade. Caracteristicamente 

dinâmica, a pele apresenta alterações constantes, sendo dotada de grande 

capacidade renovadora e de reparação, e de certo grau de impermeabilidade. Tem 



 

 

como função maior e vital a conservação da homeostasia (termorregulação, controle 

hemodinâmico e produção e excreção de metabólitos). Desempenha, ainda, função 

sensorial e função de defesa contra agressões físicas, químicas e biológicas. Não é 

demais chamar a atenção para o fato de que muitas vezes a pele é usada para 

manifestar condições psíquicas do indivíduo, além de ter conotações de ordem 

racial, social e sexual (AZULAY, 2008). 

 Poucas substâncias atravessam facilmente a pele íntegra. A absorção 

daquelas que o fazem é proporcional à superfície sobre a qual são aplicadas e à sua 

lipossolubilidade, porque a epiderme, camada mais externa da pele, se comporta 

como uma barreira lipídica. Entretanto, a derme, camada intermediária da pele, é 

livremente permeável a muitos solutos e, portanto, a absorção sistêmica de 

fármacos ocorre com  maior facilidade através da pele com abrasão, queimaduras 

ou soluções de continuidade. As reações inflamatórias e outros tipos de problemas 

que aumentam o fluxo sanguíneo cutâneo também aumentam a absorção. A 

absorção através da pele pode ser aumentada pela suspensão do fármaco em 

veículo oleoso e pela fricção da preparação resultante na pele. A pele hidratada é 

muito mais permeável que a pele seca, por isso, são utilizados curativos oclusivos 

para melhorar a absorção (GOODMAN & GILMAN, 2004). 

 Os anexos cutâneos são estruturas que surgem de modificações da epiderme 

ainda na vida embrionária e, dentre eles destacam-se as glândulas sebáceas. Estas 

constituem o aparelho pilossebáceo, juntamente com o folículo piloso e o músculo 

eretor do pelo. O produto das glândulas sebáceas é o sebo, que lubrifica a parte 

mais externa da pele e faz parte do manto lipídico, o qual protege física e 

quimicamente a pele. O sebo é constituído por triglicerídeos, cerídeos modificados, 

escaleno, ácidos graxos não-esterificados e esteróides. As glândulas sebáceas 

entram em maior atividade na época da puberdade, devido à ação hormonal 

androgênica, principalmente da testosterona (AZULAY, 2008). 

  

 

 

 

 



 

 

2.5. ACNE VULGAR 

 

A acne é uma doença dermatológica facilmente reconhecível, de frequência 

elevadíssima, de natureza multifatorial, que acomete a unidade pilossebácea, 

afetando principalmente adolescentes e adultos jovens (AZULAY, 2008; HARPER, 

2004; SHAMBAN; NARURKAR, 2009). Estudos relatam que aproximadamente 90% 

de todos os adolescentes são afetados pela acne, com virtualmente 100% dos 

adolescentes apresentando algum grau de formação comedoniana (OLUTUNMBI et 

al, 2008). A doença afeta cerca de 80% dos adolescentes e adultos jovens com faixa 

etária entre 11 e 30 anos. Porém, a acne pode manifestar-se em qualquer idade, 

afetando 8% de adultos entre 25 e 34 anos, e 3% daqueles com idade entre 35 e 44 

anos (GOLLNICK, 2003; SHAMBAN; NARURKAR, 2009). É mais precoce na 

adolescência feminina (14 anos de idade) do que na masculina (16 anos de idade); 

por outro lado, as formas mais intensas de acne são mais comuns no sexo 

masculino (AZULAY, 2008). Em João Pessoal PB, a incidência encontrada foi de 

39%, na faixa etária dos 17 aos 25 anos (SOBRAL, 1993). 

A compreensão histórica da acne como um mero aborrecimento de 

adolescente foi ultrapassada pela atual concepção dos dermatologistas que a 

consideram uma condição patológica que frequentemente confere significante 

morbidade psicossocial (OLUTUNMBI et al, 2008). O desenvolvimento de lesões 

inflamatórias geralmente leva os pacientes a procurar tratamento sendo a acne a 

mais frequente condição dermatológica tratada a nível ambulatorial (GOLLNICK et 

al, 2003).  

Os fatores chaves envolvidos na patogenia da acne incluem: 

Distúrbio da queratinização folicular: há uma queratinização anômala 

folicular, com hiperqueratose, que produz a obstrução folicular e a formação 

do comedo, que é a lesão microscópica precursora de todas as lesões da 

acne (SAMPAIO; RIVITTI, 2007; SHAMBAN; NARURKAR, 2009). No início, é 

o microcomedo, invisível clinicamente, porém com o acúmulo contínuo de 

corneócitos, determina a formação do comedo fechado ou cravo branco. Com 

a evolução, há também acúmulo de sebum, pela hipersecreção sebácea, 

formando o comedo aberto ou cravo preto (SAMPAIO; RIVITTI, 2007). O 



 

 

estímulo para a formação do microcomedo é ainda desconhecido, porém as 

principais hipóteses são a produção andrógena, alterações nos níveis de 

ácido linoléico folicular e interleucina-1α (HARPER, 2004). 

Hipersecreção sebácea: o desenvolvimento das glândulas sebáceas 

ocorre na puberdade pela ação de andrógenos (SAMPAIO; RIVITTI, 2007; 

THIBOUTOT, 2008). 

Proliferação do Propionibacterium acnes, bactéria gram-positiva, 

anaeróbica, na unidade pilissebácea acometida, com a retenção sebácea. 

Esse microrganismo prolifera e hidrolisa, pela esterases que possui os 

triglicérides do sebum, liberando ácidos graxos que são irritantes para a 

parede folicular. A pressão do sebum acumulado pode romper o epitélio, 

levando a atuação dos ácidos graxos e dos microrganismos na derme. Inicia-

se, assim, o processo inflamatório com a formação da pápula, pústula ou 

nódulo (DRÉNO et al, 2004; GOLLNICK et al, 2003; SAMPAIO; RIVITTI, 

2007; ZAENGLEIN ; THIBOUTOT, 2006). 

Inflamação com resposta imune: acredita-se que a participação do 

Propionibacterium acnes na rota patogênica tenha mais atividade inflamatória 

do que infecciosa (SHAMBAN; NARURKAR, 2009). O Propionibacterium 

acnes induz monócitos a produzirem o fator de necrose tumoral (TNF-α), IL-

1β, IL-8, e outras citocinas inflamatórias, por um mecanismo de ativação de 

receptores toll-like 2 (AZULAY, 2008; KIM, 2005) 

 

A acne é classificada como acne não-inflamatória, quando apresenta apenas 

comedões, sem sinais inflamatórios, e acne inflamatória (Quadro 4) (AZULAY, 2008; 

SAMPAIO; RIVITTI, 2007), que, conforme o número, intensidade e características 

das lesões, compreendem formas clínicas ou graus (Figuras 2, 3, 4 e 5). 

 

 

 

 

 



 

 

    QUADRO 4 - Classificação da acne 

ACNE NÃO-INFLAMATÓRIA 

Acne comedônica ou acne grau I 

ACNE INFLAMATÓRIA 

Acne pápulo-pustulosa ou acne grau II 

Acne nódulo-cística ou acne grau III 

Acne conglobata (forma grave de acne, mais no sexo masculino, com 
predomínio de lesões císticas grandes, além de fenômenos inflamatórios 
exuberantes) ou acne grau IV 

Acne fulminante (forma súbita e catastrófica da doença que vem 
acompanhada de sintomatologia geral e, eventualmente lesões osteolíticas) ou 
acne grau V 

 

 

 

 

 
FIGURA 2 – Acne comedônica ou grau I 
Fonte: e-medicaltextbook.blogspot.com 

 



 

 

 

             FIGURA 3 – Acne inflamatória (grau II) 
             Fonte: amilydoctor.co.nz 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

FIGURA 4 – Acne inflamatória (grau III) 
Fonte: Azzouz A.M. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FIGURA 5 – Acne inflamatória (grau IV) 
Fonte: Azzouz A.M. 

 

 

A acne é a doença responsável pelo maior número de visitas ao 

dermatologista e um variado número de tratamentos é efetivo, mas pesquisas 

precisam ser feitas para definir quais pacientes podem ser beneficiados com 

esquemas de tratamento específicos, num tempo mais curto e com menos efeitos 

colaterais. Efetivar estes processos e métodos para alcançar estas metas ainda 

pode levar um longo caminho até atingir este objetivo (HARALD et al, 2003). 

 Os objetivos do tratamento da acne são aliviar os sintomas clínicos e prevenir 

cicatrizes. A extensão e o tipo de cicatriz estão associadas a severidade e 

longevidade da acne antes que a terapêutica específica seja iniciada, daí a 

necessidade do tratamento o quanto antes (GOLLNICK, 2003). Assim, o tratamento 

da acne visa atacar as principais causas patogênicas, recomendando-se os 

seguintes objetivos terapêuticos (GOLLNICK, 2003): 

 

Redução da produção de sebum; 

Reverter a hiperproliferação e normalizar a queratinização; 

Eliminar microcomedos e comedões; 

Reduzir a colonização do Propionibacterium acnes e da inflamação; 



 

 

Resolver lesões inflamatórias existentes.  

 

As recomendações é combinar tratamentos com o objetivo de atingir o maior 

número de fatores patogênicos, seguindo as seguintes orientações terapêuticas 

(ZAENGLEIN; THIBOUTOT, 2006): 

 

 Uso de retinóides tópicos como fundamento básico do tratamento da acne 

para a maioria dos pacientes, porque os mesmos atacam microcomedos, 

comedões e processos inflamatórios; 

 Combinação de retinóides tópicos com agentes antimicrobianos; 

 Uso de antibióticos orais apenas em casos de acne moderada-grave, não 

como monoterapia, e descontinuidade o mais cedo possível; 

 Uso de retinóide tópico como importante etapa da terapia de manutenção. 

 

A terapia tópica é considerada o padrão para o tratamento da acne. Os 

retinóides (tretinoína, isotretinoína, adapaleno, tazaroteno, ácido azelaico) diminuem 

a obstrução folicular, e assim são agentes tópicos essenciais no tratamento da acne 

comedoniana e inflamatória (SHAMBAN; NARURKAR, 2009). O peróxido de 

benzoíla também é usado no tratamento da acne há muitos anos, graças a sua 

atividade antimicrobiana e fraca atividade comedolítica (HARPER, 2004). A 

eritromicina e a clindamicina tópicas são eficazes e bem toleradas, mas a resistência 

bacteriana pode limitar seu uso como monoterapia (SHAMBAN; NARURKAR, 2009). 

 Os antibióticos sistêmicos são indicados para a acne moderada-severa 

refratária a outros tratamentos. A minociclina e a doxiciclina são consideradas mais 

eficazes que a tetraciclina. Resistência bacteriana tem sido relatada com todos os 

antibióticos utilizados no tratamento da acne (SHAMBAN; NARURKAR, 2009). A 

isotetrinoína é indicada para o tratamento da acne nodular recalcitrante severa, 

ressaltando-se seus efeitos colaterais, principalmente a teratogenicidade (STRAUSS 

et al, 2007). 

Agentes hormonais como o acetato de ciproterona e a espirolactona, com 

atividade antiandrogênica são também utilizados em mulheres. Os corticosteróides, 

oral ou intralesional, devido à potente ação antiinflamatória são citados como 



 

 

tratamento coadjuvante para a acne (SHAMBAN; NARURKAR, 2009). Métodos 

físicos para o tratamento da acne como laser, luzes (vermelha e azul) e fototerapia 

dinâmica, são, atualmente, também utilizados (HARPER, 2004; SHAMBAN; 

NARURKAR, 2009). 

O impacto econômico da acne para a sociedade é desconhecido, porém 

postula-se ser bastante alto (LEHMANN et al, 2002). Além disto, o fator psicológico 

do paciente, muitas vezes não é valorizado pelos familiares e médicos, ocasionando 

diminuição da qualidade de vida e do convívio social. Felizmente, o tratamento da 

acne melhora dramaticamente a qualidade de vida do paciente. Os clínicos precisam 

entender o impacto positivo do tratamento na qualidade de vida que é altamente 

significativo na vida do paciente. A ansiedade e a depressão são bastante 

frequentes nos portadores da acne, e em casos extremos o suicídio já foi descrito 

em muitos pacientes com formas graves da doença (MULDER et al, 2001). 

 Devidos aos fatores acima mencionados, associados a uma crescente 

resistência antimicrobiana para o tratamento da acne, propomos o estudo do 

hidrogel produzido a partir das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

 Realizar ensaios toxicológicos com o hidrogel das cascas do caule de 

Anacardium occidentale Linn. 

 

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

 Realizar ensaios toxicológicos pré-clínicos dermais com o hidrogel obtido das 

cascas do caule de Anacardium occidentale Linn com base na Resolução Específica 

(RE) n0 90 de 16 de março de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária;  

 

 

 Realizar ensaio clínico de fase I com hidrogel obtido das cascas do caule de 

Anacardium occidentale Linn, de acordo com a Resolução n0 251/97 do Conselho 

Nacional de Saúde/MS cumprindo com as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

de Pesquisa em Seres Humanos da Resolução no 196/96 do CNS/MS.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

4 METODOLOGIA  

 

 

4.1 MATERIAL BOTÂNICO E FORMULAÇÃO DO HIDROGEL 

 

 

O material botânico utilizado nos experimentos foi o hidrogel dermatológico 

obtido das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn, elaborado no 

Laboratório de Pesquisas Toxicológicas da Universidade Federal de Pernambuco 

especialmente preparado para este estudo. 

Estudos anteriores demonstraram a viabilidade do hidrogel a partir do extrato 

bruto seco da casca do caule de Anacardium occidentale Linn. O hidrogel foi obtido 

tendo como gelificante o carbopol 940, o solvente utilizado foi água destilada e o 

tensoativo a trietanolamina. Depois do gel pronto incorporou-se o extrato de 

Anacardium occidentale Linn. (MELO, 2002). 

 

 

Formulação do hidrogel de extrato bruto das cascas do caule de 

Anacardium occidentale Linn. 

 

Carbopol 940 ........................................          2,5g         

Trietanolamina.......................................  2,5 mL             

Extrato Vegetal......................................  4,0 mL 

Água destilada. q.s.p.............................  100 mL 

 

 

No controle de qualidade do hidrogel foi observado que na determinação do 

índice de tanino encontrou-se uma concentração de 12,515%, concentração esta, 

suficiente para promover a inibição de bactérias que contribuem para a formação da 

acne, além de ser suficiente também para a diminuição da oleosidade da pele, fator 

preponderante para o controle da acne (MELO, 2002). 

O estudo reológico confirmou que a massa gelificada é não-newtoniana e 

plástica, estas características estão de acordo com a literatura, ou seja, o hidrogel 



 

 

do extrato bruto seco das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn mostrou-

se uma forma farmacêutica de boa qualidade (MELO, 2002).   

 

 

4.2 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS PRÉ-CLÍNICOS COM O HIDROGEL DO 

EXTRATO BRUTO DE Anacardium occidentale Linn.  

 
 

4.2.1 Local da pesquisa 

 

 

As atividades da pesquisa pré-clínica foram realizadas no Laboratório de 

Ensaios Toxicológicos (LABETOX) e no Biotério Thomas George, do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica Delby Fernandes de Medeiros da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), onde funciona o Programa de Pós-Graduação em Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos do Centro de Ciências da Saúde. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UFPB conforme parecer 

0111/10 (ANEXO 1). 

 
 

4.2.2 Irritação primária da pele – efeito agudo (dose simples) 

 
 

Permite determinar as propriedades irritantes e/ou efeitos corrosivos de uma 

substância sobre a pele de mamíferos, indicando os prováveis resultados da pele 

humana em exposição a esta substância. A irritação dérmica é a produção, sobre a 

pele, de alterações inflamatórias, reversíveis, frente à aplicação de uma substância-

teste (BRITO, 1994).  

 
4.2.2.1 Seleção e número de animais 

 

Foram utilizados coelhos albinos neozelandeses, sadios, adultos, em número 

de 12, sendo 6 machos e 6 fêmeas (controle e tratado) para cada dose do hidrogel 

do extrato bruto de Anacardium occidentale Linn. 

 



 

 

4.2.2.2 Procedimentos prévios 

 

Vinte e quatro horas antes da aplicação do hidrogel do extrato bruto de 

Anacardium occidentale Linn, os pelos da região dorsal do tronco dos coelhos foram 

depilados. Escolheram-se, aleatoriamente, quatro sítios de aplicação, dois dos quais 

foram submetidos à abrasão no lado direito (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        FIGURA 6 - Sítios de aplicação do hidrogel, dois dos quais foram submetidos à 
        abrasão (lado direito). 

                     FONTE: Cunha, 2010 

 

4.2.2.3 Acomodação e alimentação  

 

 Os coelhos foram mantidos em gaiolas individuais. A temperatura local foi 

aproximadamente de 25º C; a taxa de umidade relativa do ar situou-se entre 30 e 

70%. Períodos de claro e escuro obedeceram a ciclos de 12 horas. O regime 

alimentar conveniente para os coelhos é o regime clássico de laboratório, com água 

potável e alimentação ad libitum (Figura 7).  



 

 

 

FIGURA 7 – Acomodação e alimentação dos coelhos 
FONTE: Cunha, 2010 

 

4.2.2.4 Nível da dose 

 

Uma dose de 0,5 g do hidrogel foi aplicada nos locais escolhidos para a 

reação, um submetido à abrasão no lado direito e o outro no lado esquerdo, não. Os 

sítios adjacentes, um submetido à abrasão e o outro não, servem como controle 

para o ensaio. 

 

4.2.2.5 Execução do ensaio 

 

O hidrogel foi aplicado sobre a superfície da pele, e não ultrapassou seis 

centímetros. A área foi coberta com uma compressa de gaze fixada por esparadrapo 

hipoalergênico e presa por fitas crepes. A duração da exposição foi de quatro horas. 

Ao final do período de exposição, o hidrogel foi retirado e a região lavada com água 

para retirar os resíduos, de modo a não alterar a resposta existente ou a integridade 

da epiderme (Figuras 8 e 9). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FIGURA 8 – Aplicação do hidrogel nos locais escolhidos, um submetido à 
abrasão no lado direito. 

          FONTE: Cunha, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 – Após a aplicação do hidrogel nos locais escolhidos 
FONTE: Cunha, 2010 
 

 



 

 

4.2.2.6 Exames clínicos e anotação dos resultados 

 

 A observação dos sinais de edema e eritema nos coelhos e a anotação das 

respostas foram efetuadas após sessenta minutos, 24 e 72 horas após a retirada 

das compressas. As irritações cutâneas foram observadas e registradas em todos os 

tempos, sendo feitas sempre para as áreas submetidas ou não à abrasão. As lesões 

foram classificadas de acordo com o sistema empregado pelo Federal Hazardous 

Substances Act of the USA, conforme esquema a seguir quadros 5 e 6. 

 

     QUADRO 5 - Formação de eritema e escaras. 

FORMAÇÃO DE ERITEMA E ESCARAS 

LESÃO VALOR 

Sem eritema 0 

Eritema leve (apenas perceptível) 1 

Eritema bem definido 2 

Eritema moderado a grave 3 

Eritema grave (vermelho violeta) com escaras 4 

 

     QUADRO 6 - Formação de edema 

FORMAÇÃO DE EDEMA 

LESÃO VALOR 

Sem edema 0 

Edema leve (apenas perceptível) 1 

Edema bem definido (bordas menores que 1 mm) 2 

Edema moderado (bordas de 1 mm) 3 

Edema grave (bordas com mais de 1 mm e não restrito 

às regiões de aplicação) 

4 

 

 

 

4.2.2.7 Interpretação dos resultados 

 

A interpretação dos resultados para seres humanos, de estudos de efeito 

irritante/corrosivo sobre a pele, obtido para os animais, não tem valor determinado. 



 

 

Os coelhos albinos são mais sensíveis que o homem às substâncias irritantes. O 

modelo dos  quadros 7 e 8 utilizado no relatório encontra-se a seguir, assim como o 

modo de interpretar os resultados nela contidos. 

 

QUADRO 7 - Irritação primária da pele (A) 

Eritema e 

escaras 

Leitura 

(h) 

Coelhos (número) 

1 2 3 4 5 6 X 

Pele 

íntegra 

1       a 

24       b 

72       c 

Pele  

escarificada 

1       d 

24       e 

72       f 

Subtotal A = somatória de a...f 

 

QUADRO 8 - Irritação primária da pele (B) 

Edema Leitura 

(h) 

Coelhos (número) 

1 2 3 4 5 6 X 

Pele 

íntegra 

1       g 

24       h 

72       i 

Pele  

escarificada 

1       j 

24       k 

72       l 

Subtotal B = somatória de g...l 

 

Em seguida, os subtotais A e B são somados e o resultado é dividido por 

quatro (eritema e edema em pele íntegra e escarificada). De acordo com o valor 

obtido, as substâncias são classificadas em: 

 



 

 

                        QUADRO 9 - Classificação das substâncias de acordo 

                        o poder irritante sobre a pele 
VALOR GRAU DE IRRITAÇÃO 

0,0-1,0 Não irritante 

1,1-2,0 Irritante moderado 

2,1-3,0 Irritante grave 

3,1-4,0 Corrosivo 

 

 

4.2.3 Irritação ocular aguda (dose simples) 

 
 

Permite determinar as propriedades irritantes e/ou dos efeitos corrosivos 

sobre os olhos de mamíferos e possibilita indicar os prováveis riscos de 

suscetibilidade à exposição dos olhos e conjuntivas a uma substância-teste. A 

irritação ocular é definida pela produção sobre os olhos de alterações reversíveis 

como consequência da aplicação de uma substância teste sobre a cavidade ocular 

anterior (BRITO, 1994). 

 

4.2.3.1 Seleção e número de animais 

 

Foram utilizados coelhos albinos neozelandeses, sadios, adultos, em número 

de 12, sendo 6 machos e 6 fêmeas (controle e tratado) para cada dose do hidrogel 

do extrato bruto de Anacardium occidentale Linn. 

 

4.2.3.2 Procedimentos prévios  

 

Os dois olhos de cada um dos coelhos selecionados para o ensaio foram 

examinados 24 horas antes da aplicação do hidrogel, sendo descartado qualquer 

animal que apresentasse irritação ocular, defeito ocular ou lesão preexistente de 

córnea. 

 

 

 

 



 

 

4.2.3.3 Acomodação e alimentação 

 
 Os coelhos foram mantidos em gaiolas individuais. A temperatura local foi de 

aproximadamente de 25º C para os coelhos; a taxa de umidade relativa do ar situou-

se entre 30 e 70%. Períodos de claro e escuro obedeceram a ciclos de 12 horas. O 

regime alimentar conveniente para os coelhos é o regime clássico de laboratório, 

com água potável e alimentação ad libitum.  

 
4.2.3.4 Nível da dose  

 

Uma dose de 0,5 g do hidrogel foi aplicada no olho direito de cada animal 

escolhido para a reação, e o olho esquerdo serviu como controle para o ensaio. 

 
4.2.3.5 Administração do hidrogel 

 

O hidrogel foi aplicado dentro da bolsa conjuntival do olho direito de cada um 

dos coelhos, após levantar delicadamente a pálpebra inferior do globo ocular. Em 

seguida, uniram-se as duas pálpebras durante dez segundos para evitar perda da 

substância. O olho esquerdo, que não recebeu nenhum tipo de tratamento serviu 

como controle (Figuras 10 e 11).  

 

FIGURA 10 – Olho do coelho antes da administração do hidrogel 
FONTE: Cunha, 2010 



 

 

 
FIGURA 11 – Olho do coelho após a administração do hidrogel  
FONTE: Cunha, 2010 

 

4.2.3.6 Exames clínicos e anotação dos resultados 

 

Os olhos dos coelhos foram examinados 1, 24, 48, 72 e 168 horas após a 

aplicação. O grau de reação ocular foi registrado para cada animal dentro de cada 

exame. A cotação das irritações oculares que quantifica cada uma das lesões 

oculares de cada uma das partes estudadas dos olhos, ou seja, íris, córnea e 

conjuntiva, é descrito a seguir: 

   QUADRO 10 – Cotação das lesões oculares - córnea 

CÓRNEA (opacidade – grau de densidade) 

LESÃO VALOR 

Sem suspeita nem opacidade 0 

Zonas de opacidade dispersas ou difusas, detalhes da íris 

notadamente visíveis 

1 

Zona translúcida facilmente discernível, detalhes da íris 

notadamente visíveis 

2 

Zonas nacaradas, detalhes da íris completamente invisíveis, 

dimensão da pupila apenas discernível  

3 

Córnea opaca, íris não discernível através da opacidade 4 



 

 

    QUADRO 11 – Cotação das lesões oculares - íris 

ÍRIS (irite – resposta inflamatória generalizada) 

LESÃO VALOR 

Normal 0 

Dobras mais profundas, congestão, tumefação, hiperemia 

pericorneana moderada ou conjuntivas injetadas. Não importa 

qual desses sintomas esteja ocorrendo, ou se há uma 

combinação deles: a íris continua a responder à luz (uma reação 

lenta, porém positiva) 

1 

Ausência de reação à luz, hemorragia, destruição marcante do 

tecido (cada um desses sintomas ou o conjunto deles) 

2 

 

     QUADRO 12 – Cotação das lesões oculares - conjuntiva 

CONJUNTIVA 

(vermelhidão das conjuntivas palpebrais e do bulbo, da córnea e da íris) 

LESÃO VALOR 

Coloração normal 0 

Hiperemia de certos vasos sanguíneos (olhos injetados) 1 

Coloração púrpura difusa, vasos sanguíneos individuais 

dificilmente discerníveis 

2 

Coloração vermelha fartamente distribuída 3 

Quemose (pálpebras e/ou membrana nictitante sem tumefação 

ou afundadas) 

4 

 

 

 



 

 

O modelo do quadro 13 a ser utilizado no relatório encontra-se a seguir, bem, 

como o modo de interpretar os resultados nela contidos. 

 

        QUADRO 13 - Dados sobre a irritação ocular 

AMOSTRA: Tempo de observação (h) 

Coelhos 

(número) 

Partes Alterações      1 24 48 72 

 

 

 

1 

Íris Inflamação     

Córnea Opacidade 

Área 

    

Conjuntiva Rubor 

Edema 

Secreção 

    

 

 

 

2 

Íris Inflamação     

Córnea Opacidade 

Área 

    

Conjuntiva Rubor 

Edema 

Secreção 

    

 

 

3 

 

Íris Inflamação     

Córnea Opacidade 

Área 

    

Conjuntiva Rubor 

Edema 

Secreção 

    

 

TOTAL: - Íris - 

             - Córnea - 

             - Conjuntiva - 

 

O total diário para cada uma das partes analisadas é obtido da seguinte 

maneira: 



 

 

 - Córnea = (somatória dos valores de opacidade dos coelhos 1...6 + 

somatório dos valores de área dos coelhos 1...6) x 5. 

 - Íris = (somatória dos valores de inflamação dos coelhos 1...6) x 5. 

 -Conjuntivas = (somatória dos valores rubor + edema + secreção dos 

coelhos 1...6) x 2. 

A média diária (MD) é obtida somando-se os valores obtidos para córnea, íris 

e conjuntivas para cada tempo de leitura (1, 24, 48 e 72 horas) e dividindo-se o valor 

assim calculado pelo número de coelhos utilizados no ensaio. De acordo com o valor 

obtido, as substâncias são classificadas, na primeira aproximação, em uma das oito 

categorias abaixo. Para tanto, tomam-se as MD dos quatro primeiros dias do ensaio 

e o maior valor entre os quatro é escolhido. Este valor é a média máxima (MM), a 

qual é expressa simbolicamente, conforme quadro a seguir. 

 

         QUADRO 14 - Valores da classificação de primeira aproximação 

Média Máxima (MM) Classificação de primeira aproximação 

0,0 (N) Não irritante 

Menor 2,5 (PN) Praticamente não irritante 

2,5-15,0 (M1) Irritante mínimo 

15,1-25,0 (M2) Ligeiramente irritante 

25,1-50,0 (M3) Irritante moderado 

50,1-80,0 (S) Severamente irritante 

80,1-100,0 (E) Extremamente irritante 

           100,1-110,0 (MX) Irritante máximo 

 
 
 

4.3 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS CLÍNICOS FASE I COM O HIDROGEL DO 

EXTRATO BRUTO DE Anacardium occidentale Linn.  

 
 

4.3.1 Desenho do estudo 

 
 

O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2009 a julho de 2010 

envolvendo 14 indivíduos do sexo masculino e 14 indivíduos do sexo feminino, na 

faixa etária de 18 a 25 anos, divididos em dois grupos, sem distinção de cor. Os 



 

 

ensaios toxicológicos clínicos fase I foram seguidos conforme as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, contidas nas 

Resoluções n0 251 do Conselho Nacional de Saúde. 

 

 

4.3.2 Local da Pesquisa 

 
 

Os ensaios clínicos fase I foram realizados no ambulatório do Hospital 

Universitário Lauro Wanderley (HULW) da UFPB, com a infra-estrutura necessária 

ao desenvolvimento da pesquisa, inclusive para atender eventuais problemas 

resultantes da mesma. Os exames laboratoriais e hematológicos foram realizados 

no Laboratório de Análises Clínicas do HULW/UFPB.  

 
 
4.3.3 Estudo Clínico 

 
 

O estudo foi realizado com participação livre e espontânea de acordo com as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos, 

contidas nas Resoluções no 196/96 e 251/97 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

do Ministério da Saúde e após ter sido submetido e devidamente autorizado pelo 

Comitê de Ética do HULW da UFPB sob o protocolo n0 010/90 (ANEXO 2). Após os 

devidos esclarecimentos, os voluntários assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE 1), no qual se encontrava todas as informações relativas ao 

estudo, como também a autorização dos mesmos concordando em participar da 

pesquisa e autorizando a publicação dos resultados da experiência em eventos de 

divulgação científica. 

Durante todo o curso dos experimentos, os voluntários foram instruídos a 

comunicarem aos pesquisadores qualquer sinal ou sintoma clínico que porventura 

apresentassem. 

 
4.3.3.1 Probandos 

 

Foram estudados 14 indivíduos do sexo masculino e 14 indivíduos do sexo 

feminino, na faixa etária de 18 a 25 anos, divididos em dois grupos, clinicamente 



 

 

sadios e recrutados da comunidade universitária da UFPB, do quadro de 

funcionários do Hospital Universitário Lauro Wanderley e do Distrito Sanitário V, do 

município de João Pessoa – Paraíba. 

 
4.3.3.2 Critérios de inclusão 

 
Indivíduos do sexo masculino ou feminino entre 18 e 25 anos, que deram o 

seu consentimento livre e esclarecido por escrito e que se comprometeram em 

seguir o protocolo experimental. 

 
4.3.3.3 Critérios de exclusão 

 
Foram considerados critérios de exclusão, os voluntários que demonstraram 

alterações laboratoriais nos exames de análise clínicas, que revelaram disfunção 

hepática, renal, diabetes, alterações cardíacas, grávidas, alcoólatras (80 mL de 

álcool/dia), fumantes ou em uso de alguma medicação. 

 
4.3.3.4 Período de administração 

 
Os voluntários pré-selecionados foram distribuídos em dois grupos de catorze 

indivíduos cada (14 homens e 14 mulheres). Os dois grupos foram tratados 

diariamente, no turno da noite, por via dermal, com aproximadamente 0,5 g do 

hidrogel do extrato bruto de Anacardium occidentale Linn, por um período de 4 

semanas. Cada efeito adverso (dermatológico ou não dermatológico) foi registrado. 

 
 
4.3.4 Protocolo experimental 

 
   
Foi elaborado um protocolo experimental para cada voluntário, com o objetivo 

de registrar todo o acompanhamento durante o período do experimento. No 

protocolo foi elaborada uma agenda de acompanhamento e datas para a realização 

dos exames. Os demais registros foram referentes aos dados de identificação dos 

voluntários, parâmetros hematológicos e parâmetros bioquímicos (APÊNDICE 2). 

 Após o convite para participar da pesquisa com explicação, verbal e escrita 

dos procedimentos, e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, os 

voluntários compareceram ao Hospital Universitário Lauro Wanderley, pela manhã 



 

 

respeitando período de jejum de 12 horas, sendo-lhes coletado o sangue em tubos 

com anticoagulante EDTA (para determinação dos parâmetros hematológicos) e em 

tubos com gel separador – Microtainer Becton Dickson – para obtenção do soro para 

determinação de parâmetros bioquímicos. Para as mulheres, foi solicitado β-HCG. 

Depois de analisados os resultados, respeitando- se os critérios de exclusão, foi 

entregue o hidrogel do extrato bruto de Anacardium occidentale Linn, acondicionado 

em reservatórios de 15 gramas, utilizado pelos voluntários diariamente durante toda 

a noite, sendo retirado pela manhã, durante 4 semanas. 

Nos dias previstos da agenda de acompanhamento, os voluntários foram 

avaliados clinicamente e responderam o questionário referente ao estudo. Oito 

semanas após o término da utilização do hidrogel do extrato bruto de Anacardium 

occidentale Linn, os voluntários foram novamente submetidos a exames laboratoriais 

hematológicos e bioquímicos. O fluxograma do estudo está representado na figura 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 12 – Fluxograma do estudo com hidrogel 
das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn 

Convite para participar da pesquisa: explicação 
verbal e escrita dos procedimentos 

Assinatura do termo de consentimento livre e 
esclarecido 

Avaliação clínica + exames laboratoriais 

Entrega do material (hidrogel do extrato bruto de 
Anacardium occidentale Linn) 

Avaliação clínica + questionário 
(4 semanas) 

Avaliação laboratorial final 

(8 semanas após) 



 

 

4.3.5 Parâmetros hematológicos 

 
 

As análises hematológicas constaram do estudo das séries vermelha 

(eritrograma) e série branca (leucograma) e contagem de plaquetas. No eritrograma 

foi realizada a contagem de hemácias, a determinação do hematócrito, da 

hemoglobina, do volume corpuscular médio (VCM), da hemoglobina corpuscular 

média (HCM), da concentração da hemoglobina corpuscular média (CHCM) e da 

amplitude dos eritrócitos (RDW ou red blood cell distribution width). No leucograma 

foi feita contagem global dos leucócitos e a diferenciação celular. Estas 

determinações foram realizadas no analisador celular CELL DYN 3500 DA 

ABBOTT® e CELL DYN RUBY DA ABBOTT®. Os esfregaços sanguíneos foram 

corados através da coloração de Leishmann e analisados em microscópio 

Olympus®, para confirmação e controle da contagem das células. Os valores de 

referência adotados encontram-se ilustrados no quadro 15. 

 
 

4.3.6 Parâmetros bioquímicos 

 
 

As análises bioquímicas foram realizadas em amostra de soro. As dosagens 

da glicose, colesterol total, transaminases (AST e ALT), fosfatase alcalina, uréia, 

creatinina foram realizadas no analisador bioquímico automatizado, ARCHITECT – 

C8000 ROCHE®. Os métodos e valores de referência encontram-se ilustrados no 

quadro 16. 

 
 

4.3.7 Parâmetro imunológico 

 
 

O estudo imunológico foi realizado com amostra do soro das pacientes e 

permite determinar quantitativamente e qualitativamente a gonadotrofina coriônica 

humana fração beta (β-hCG). Esta dosagem, por meio do método de 

enzimaimunoensaio de micropartícula (MEIA) foi realizada no analisador AXSYM 

SYSTEM DA ABBOTT®. Os valores de referência encontram-se ilustrados no quadro 

17. 

 



 

 

QUADRO 15 – Métodos e valores de referência do hemograma 

HEMOGRAMA 

 Método Valores de referência 

SÉRIE VERMELHA 

Hemácias Citometria de Fluxo e 

Impedância 

4,5 a 6,0 milhões/mm3                 

(homem) 

4,0 a 5,5 milhões/mm3 

(mulher) 

Hemoglobina Citometria de Fluxo e 

Impedância 

14 a 18 g/dL (homem) 

12 a 16 g/dL (mulher) 

Hematócrito Citometria de Fluxo e 

Impedância 

40 a 54% (homem) 

37 a 47% (mulher) 

V.C.M.  80 a 94µ3 (homem) 

81 a 99 µ3 (mulher) 

H.C.M.  27 a 33 µg 

C.H.C.M.  32 a 36% 

RDW  10,6 a 14,6% 

SÉRIE BRANCA 

Leucócitos Citometria de Fluxo e 

Impedância 

4.000 a 11.000 mm3 

Mielócitos  0 a 0 mm3 

Metamielócitos  0 a 0 mm3 

Bastonetes  0-5% 

Segmentados Microscopia 45-70% 

Basófilos Microscopia 0-1% 

Eosinófilos Microscopia 1-6% 

Linfócitos Microscopia 20-45% 

Monócitos Microscopia 2-10% 

CONTAGEM DE PLAQUETAS 

Plaquetas Citometria de Fluxo e 

Impedância 

150.000 a 400.000 mm3 

 

 



 

 

QUADRO 16 – Método e valores de referência das dosagens bioquímicas  

Bioquímica       Método Origem da 

amostra 

Valor de 

referência 

Glicose Enzimático Soro 70 a 99 mg/dL 

Uréia Enzimático Soro 19 a 44 mg/dL 

Creatinina JAFFÉ 

modificado 

Soro 0,9 a 1,3 mg/dL 

Colesterol Total Enzimático Soro ‹200 mg/dL 

Aspartato aminotransferase 

(AST) 

Cinético Soro 5 a 34 U/l 

Alanina aminotransferase- 

(ALT) 

Cinético Soro 6 a 55 U/l 

Fosfatase alcalina Cinético Soro 40 a 150 U/l 

 

 

QUADRO 17 - Método e valores de referência do β-hCG 

 Método Origem da amostra Valor de referência 

β-hCG 

 

Enzimaimunoensaio de  

particula                

Soro Negativo 

≤ a 5 mUI/ml 

Intermediario 

5 a 25 mUI/ml 

Positivo 

≥ a 25 mUI/ml 

 

 

4.4 REAÇÕES ADVERSAS 

 
 

Com o objetivo de mapear possíveis reações adversas, sugestivas de 

toxicidade, foi aplicado um questionário (APÊNDICE 2), o qual faz parte do protocolo 

experimental. Após as avaliações, registraram-se as possíveis reações descritas 

pelos voluntários no período de 4 semanas. 

 

 



 

 

 

4.5 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

  Na análise estatística dos resultados, foram utilizados a ANOVA “One Way”, 

com pós-teste de Bonferroni através do “software Graph Pad Prism” versão 5. 

Os resultados considerados significativos apresentaram um nível de 

significância de 5% (p < 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5  RESULTADOS 

 
 

5.1.OBTENÇÃO DO EXTRATO BRUTO (EBS) DA CASCA DO CAULE DE 

Anacardium occidentale Linn. 

 

 
O processo de extração por maceração, do pó da casca do caule de 

Anacardium occidentale Linn., com etanol a 70%, resultou no extrato alcoólico bruto, 

que após processo de evaporação a pressão reduzida, resultou no extrato fluido, 

conforme demonstra a figura 13, cujo rendimento foi de 18% (MELO, 2002). 

 

 

 

     

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 13 – Marcha sistemática para obtenção do extrato bruto seco (EBS) da casca do caule de 
Anacardium occidentale Linn. 

 

MARCO FILTRADO 
ALCOÓLICO 

 

EXTRATO FLUIDO  
1:1 

 

SUSPENSÃO DE 
EBS 

 
 

- Extração por maceração com 
etanol a 70% por 30 dias 
- Filtração 

- Evaporação do solvente em  
rotavaporador 

- Quando requerido, dissolvido em soro, 
para a realização dos experimentos 

 

 

para realização dos 

experimentos 

Anacardium occidentale Linn. 

CASCAS SECAS E PULVERIDAS 

 3 Kg 

 

 



 

 

O hidrogel foi obtido tendo como gelificante o carbopol 940, o solvente 

utilizado foi água destilada e o tensoativo trietanolamina. Depois do gel pronto 

incorporou-se o extrato de Anacardium occidentale Linn. (MELO, 2002). 

 

 
5.2 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS DERMAIS PRÉ-CLÍNICOS COM O HIDROGEL 

DAS CASCAS DO CAULE DE Anacardium occidentale Linn.  

 

 
5.2.1 Irritação primária da pele – efeito agudo (dose simples) 

 

 
A tabela 1 apresenta o resumo dos resultados obtidos em coelhos albinos 

neozelandeses, no ensaio para determinação do grau de irritação primária da pele 

utilizando o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. 

 

TABELA 1 - Número de coelhos que apresentaram alterações na pele após a 

administração tópica dermal do hidrogel das cascas do caule de Anacardium 
occidentale Linn. 
 

Eritema* Machos (n = 6) Fêmeas (n = 6) 

Tempo de observação (h) 
          

1 h 

 

24 h 

  

72 h 

         

1 h 

  

24 h 

   

72 h 

Pele íntegra    
                  

1 
  

Pele escarificada 
   

1 
  

       

1 
  

*Eritema leve – apenas perceptível. 

 

A resposta dérmica mais importante observada durante a avaliação da 

irritação primária da pele, efeito agudo, foi um eritema leve, apenas perceptível, que 

ocorreu na fase inicial do experimento, na primeira hora, em 3 coelhos tratados com 

o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. Destes 3 coelhos, o 

eritema leve, apenas perceptível, foi observado em um macho com pele escarificada 

e em duas fêmeas, uma com pele íntegra e a outra com pele escarificada. Nos 

demais tempos de observação, não foi observado nenhum grau de eritema nos 



 

 

demais animais que participaram do estudo. Nenhum dos coelhos do estudo 

mostrou edema em todo o ensaio. 

Os sinais de toxicidade, durante o período de observação, como alterações 

respiratórias, cardiocirculatórias e do sistema nervoso central não foram encontrados 

durante o estudo. Não houve mortalidade.  

O efeito irritante/corrosivo sobre a pele, obtido para os animais foi de 0,75, 

sendo o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn classificado 

como não irritante. 

 

 
5.2.2 Irritação ocular aguda (dose simples) 

    
 

As observações realizadas depois da aplicação do hidrogel das cascas do 

caule de Anacardium occidentale Linn, não evidenciaram alterações em nível de íris 

e córnea, mas sim, em nível de conjuntiva. Estas foram rubor e edema e apareceram 

em 4 coelhos, 24 horas após a aplicação da substância em estudo. Dos 4 coelhos, 2 

eram machos e apresentaram rubor, e os outros 2 eram fêmeas, uma apresentando 

rubor e edema e a outra apenas rubor. Nos demais tempos observados não foram 

observadas nenhuma alteração como evidencia a tabela 2. 

A média diária (MD) obtida foi de 0,83, e o hidrogel das cascas do caule de 

Anacardium occidentale Linn classificado como não irritante. 



 

 

 

TABELA 2 – Número de coelhos que apresentaram alterações oculares após a 
administração do hidrogel ds cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. 
 

Partes 
estudadas 

Alterações 
           Tempo 

Machos (n = 6) Fêmeas (n = 6)  
1 h 24 h 48 h 72 h 1 h 24 h 48 h 72 h 

Íris Inflamação         

Córnea Opacidade         

Área         

Conjuntiva 
 
 
 

Rubor*  2    2   

Edema**      1   

Secreção         

* Rubor caracterizado por hiperemia de certos vasos sanguíneos (olhos injetados). 

** Edema caracterizado por hiperemia de certos vasos sanguíneos (olhos injetados) 
 

 

5.3 ENSAIOS TOXICOLÓGICOS CLÍNICOS FASE I COM O HIDROGEL DO 

EXTRATO BRUTO DE Anacardium occidentale Linn.  

 

 
5.3.1 Parâmetros hematológicos      

 

 

A tabela 3 registra os resultados obtidos da hemoglobina, leucócitos e 

plaquetas dos voluntários, homens e mulheres, antes do estudo e 8 semanas após o 

término do mesmo. Para a variável hemoglobina, observa-se que os valores foram 

mais elevados para o sexo masculino do que os correspondentes valores do gênero 

feminino, antes e depois do estudo. Porém, não foram demonstradas alterações 

significantes, em relação ao gênero e também em relação ao período do estudo, de 

acordo com o teste estatístico, em relação aos valores normais destes parâmetros 

obtidos inicialmente. 

  Os valores de leucócitos foram mais elevados entre os pesquisados do 

gênero feminino do que os correspondentes valores do gênero masculino e não 

foram verificadas diferenças significantes entre gêneros e entre tempos de avaliação 

do estudo. Em relação ao número de plaquetas, também não houve diferenças 

significantes entre gêneros e entre tempos de avaliação (Tabela 3). 

 



 

 

5.3.2 Parâmetros bioquímicos 

 
 

Os resultados da glicemia são apresentados na tabela 4. Destaca-se que não 

foram observadas diferenças significativas entre gêneros e entre os tempos de 

avaliação. Em relação a variável colesterol total, os valores foram mais elevados 

entre as mulheres do que entre os homens, porém não comprovaram-se diferenças 

significantes entre gênero e tempo de avaliação (Tabela 4).  

 

TABELA 3 - Média e erro padrão da média das variáveis: hemoglobina, leucócitos e 

plaquetas por gênero e no tempo total, segundo o tempo de avaliação  
 

 
Variável 

 
Tempo de 
avaliação 

Gênero 

Masculino 

Média ± DP 

Feminino 

Média ± DP 

Hemoglobina 
(g/dL) 

(13,5 – 18,0) 

Basal 
15,6 ± 0,5 13,5 ± 0,7 

8 semanas 15,7 ± 0,6 13,2 ± 1,1 

Média por gênero 15,6 ± 0,0 13,3 ± 0,2 

 
Leucócitos (mm3) 

(5 000 – 10 000) 

Basal 6439 ± 1706 7923 ± 2092 

8 semanas 8064 ± 1231 6774 ± 1754 

Média por gênero 7252 ± 1149 7349 ± 8123 

Plaquetas (mm3) 

(150.000 – 400.000) 

Basal 2226 ± 3667 2399 ± 5159 

8 semanas 2817 ± 3997 2419± 5319 

Média por gênero 2522 ± 4180 2409 ± 1379 

 
                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

TABELA 4 - Média e erro padrão da média das variáveis: glicemia e colesterol total 

por gênero e no tempo total, segundo o tempo de avaliação. 
 

 
Variável 

 
Tempo de 
avaliação 

Gênero 

Masculino 

Média ± DP 

Feminino 

Média ± DP 

Glicemia (mg/dL) 
(70,0 – 110,0) 

Basal 
95,3 ± 9,0 88,5 ± 5,8 

8 semanas 89,5 ± 7,2 88,0 ± 8,1 

Média por gênero 92,4 ± 4,0 89,2 ± 0,3 

 
Colesterol Total 

(mg/dL) 
(até 200) 

Basal 158,2 ± 35,6 179,1 ± 28,8 

8 semanas 175,0 ± 33,3 171,2 ± 37,1 

Média por gênero 161,6 ± 4,8 175,2 ± 5,5 

 
 

A tabela 5 demonstra os resultados das variáveis que caracterizam a função 

renal, entre elas creatinina e uréia. Os valores médios da uréia e da creatinina foram 

mais elevados entre os pesquisados do gênero masculino do que do gênero 

feminino. Não houve registro de diferenças significantes entre gênero entre o tempo 

de avaliação. 

 
TABELA 5 - Média e erro padrão da média das variáveis: uréia e creatinina por 

gênero e no tempo total, segundo o tempo de avaliação 
 

 
Variável 

 
Tempo de 
avaliação 

Gênero 

Masculino 

Média ± DP 

Feminino 

Média ± DP 

Uréia (mg/dL) 
(10 - 50) 

Basal 
26,2 ± 4,3 23,5 ± 6,6 

8 semanas 29,0 ± 6,6 20,6 ± 4,9 

Média por gênero 27,6 ± 1,9 22,1 ± 2,0 

 
Creatinina (mg/dL) 

(0,4 – 1,4) 

Basal 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

8 semanas 1,0 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

Média por gênero 1,0 ± 0,0 0,8 ± 0,0 

 

Para as variáveis aspartato aminotransferase (AST) e alanina 

aminotransferase (ALT), verificaram-se que os valores médios foram mais elevados 

entre os pesquisados do gênero masculino do que os correspondentes valores do 



 

 

gênero feminino para cada um dos tempos avaliados e tendência de redução do 

exame basal para o exame 8 semanas após. A variável fosfatase alcalina 

apresentou padrão semelhante às aminotransferases e não demonstrou diferença 

significativa entre os gêneros e tempos estudados (Tabela 6). 

 

TABELA 6 - Média e erro padrão da média das variáveis: AST, ALT e fosfatase 
alcalina por gênero e no tempo total, segundo o tempo de avaliação. 

 

 
Variável 

 
Tempo de 
avaliação 

Gênero 

Masculino 

Média ± DP 

Feminino 

Média ± DP 

AST (U/I) 
(7 - 45) 

Basal 
23,2 ± 5,9 20,0 ± 7,3 

8 semanas 23,3 ± 8,3 21,6 ± 8,4 

Média por gênero 23,2 ± 0,1 20,8 ± 1,1 

 
ALT (U/I) 

(0 40) 

Basal 25,9 ± 18,1 25,5 ± 14,6 

8 semanas 31,2 ± 13,8 18,7 ± 6,2 

Média por gênero 28,5 ± 3,7 22,1 ± 4,7 

Fosfatase alcalina 

(U/I) (27 - 120) 

Basal 128,9 ± 51,9 89,5 ± 34,0 

8 semanas 111,0 ± 31,6 79,1± 34,9 

Média por gênero 120,0 ± 12,6 84,2 ± 7,3 

 

 
 

 

5.3.3 Parâmetro imunológico 

 

 

 Os testes de β-hCG nas voluntárias do estudo foram negativos.  

 

 



 

 

5.3.4 Reações adversas  

 

 Na tabela 7 são apresentados os resultados das variáveis categóricas, 

relativas às reações adversas. Verificou-se formigamento em 17,8% e 7,1% 

indivíduos na primeira e na segunda semana, respectivamente, do estudo. Relatou-

se ardência em 7,1% e 3,5% dos pesquisados na primeira e segunda semana e 

hiperemia em 3,5% dos pesquisados apenas na primeira semana. Outra reação 

adversa observada foi a sensação de pele oleosa em apenas 3,5% dos participantes 

da pesquisa na segunda, terceira e quarta semana do estudo. É interessante 

ressaltar que 10,7% e 3,5% indivíduos na primeira e segunda semana do estudo 

relataram sensação de pele macia após o uso do hidrogel. Destaca-se que ao longo 

do tratamento com o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn, 

foram observadas poucas alterações em grande parte dos pesquisados, e exceto as 

reações descritas acima, nenhuma outra manifestação foi detectada ao longo do 

tratamento. 

 
 TABELA 7 – Percentual da ocorrência de reações adversas nos voluntários em         
relação ao tempo de tratamento 

 

Reação 
adversa 

Tempo (semanas) 

Primeira Segunda Terceira Quarta 

Formigamento 17,8% 7,1% 0,0% 0,0% 

Ardência 7,1% 3,5% 0,0% 0,0% 

Hiperemia 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pele oleosa 0,0% 3,5% 3,5% 3,5% 

 

 

 



 

 

6 DISCUSSÃO 

 
 

 As plantas medicinais foram usadas como opção terapêutica por 

milhares de anos, baseados na experiência e uso de remédios populares. Pesquisas 

contínuas na área da farmacologia identificaram os compostos bioativos das plantas 

e comprovaram a sua eficácia na prestação de bem-estar geral. Porém, apesar do 

uso difundido das mesmas para o tratamento de várias doenças, pouco se sabe 

sobre seu potencial toxicológico e sobre o grau de segurança ao utilizá-las, seja qual 

for a via de administração (TESHOME et al, 2010).  

Os produtos naturais são uma alternativa extremamente viável, uma vez que 

sempre foram importantes para o descobrimento de novas drogas, sendo 

fornecedoras de princípios ativos e por ser uma alternativa no controle de doenças 

para países em desenvolvimento, onde a maioria das drogas é importada (XU; LEE, 

2001). 

A espécie vegetal Anacardium occidentale Linn, conhecida popularmente 

como cajueiro é muita utilizada na medicina tradicional, principalmente no Nordeste 

brasileiro, e vem se destacando como planta medicinal devido à potente ação 

antinflamatória e antibacteriana de seus metabólitos, principalmente os polifenóis e 

flavonóides. As propriedades farmacológicas do cajueiro são tão conhecidas que 

atualmente, ele faz parte do elenco de plantas que estão validadas como medicinais, 

sendo uma das 10 plantas mais citadas no tratamento de doenças dermatológicas 

(HISLAN, 1966; MELO, 1997; MOTA, 1982; RINALDA, 2006; SALLÉ, 1996).  

Devido ao contexto abordado sobre a utilização das plantas medicinais e ao 

uso intenso do cajueiro na nossa região como agente antiinflamatório e 

antimicrobiano (MELO, 2002; MOTA, 1982), e considerando a existência de formas 

farmacêuticas acabadas, com o extrato bruto da casca do caule de Anacardium 

occidentale Linn, nos propusemos respaldados na legislação vigente no país, a 

realizar ensaios toxicológicos dermais pré-clínicos com o hidrogel obtido a partir do 

extrato alcoólico das cascas do caule do referido vegetal, a fim de obter um 

prognóstico dos efeitos desta substância em seres humanos, baseado nos efeitos 

observados nos animais de experimentação, e clínicos fase I para avaliar, em um 

pequeno número de indivíduos, os possíveis efeitos adversos com a utilização 

dermal do hidrogel.  



 

 

Os estudos dermais pré-clínicos avaliaram a irritação primária da pele – efeito 

agudo (dose simples) e a irritação ocular aguda (dose simples) e em ambos os 

experimentos foram utilizados coelhos albinos neozelandeses, sadios, adultos, em 

número de 12, sendo 6 machos e 6 fêmeas (controle e tratado) para uma dose de 

0,5 g do hidrogel obtido a partir do extrato bruto de Anacardium occidentale Linn. 

A avaliação da irritação primária da pele demonstrou que o hidrogel das 

cascas do caule de Anacardium occidentale Linn não é irritante para a pele dos 

coelhos testados em nosso laboratório, já que apenas 25% dos coelhos estudados 

apresentaram eritema apenas perceptível, na fase inicial do experimento (primeira 

hora), e nenhum grau de edema foi observado nos coelhos durante todo o 

experimento. Baseado na mensuração do eritema e edema detectáveis após a 

aplicação do hidrogel nos coelhos calculou-se o efeito irritante/corrosivo que foi de 

0,75, sendo o mesmo considerado não irritante. 

Estudos relacionados à avaliação da toxicidade dermal com produtos 

elaborados a partir de plantas medicinais são publicados na literatura utilizando, 

geralmente, o extrato obtido das espécies em estudo, como demonstra Burade et al 

(2009), no estudo para investigar a toxicidade dermal de Pitika mardini e 

Esabdamini, com atividade antiacne e antieczema respectivamente em roedores, e  

Craig  et al (2004), que pesquisaram os efeitos dermais tóxicos dos extratos de 

Juniperus occidentalis e Chamaecyparis lawsoniana em camundongos e coelhos. 

Porém não se encontra na literatura estudos com hidrogéis ou composições afins e 

sua ação dermal, demonstrando assim a importância deste estudo. 

Em relação à irritação ocular simples, o hidrogel das cascas do caule de 

Anacardium occidentale Linn demonstrou também efeito não irritativo, porque 

apenas 33,3% dos coelhos apresentaram rubor e apenas 8,3% dos mesmos 

apresentou edema em conjuntiva nas primeiras 24 horas após a aplicação da 

substância em estudo. Não foi identificada nenhuma alteração em nível de íris e 

córnea, em qualquer dos animais em todo o experimento. Em relação ao índice de 

irritação ocular o hidrogel obteve média diária de 0,83, sendo considerado não 

irritante.  

A aplicação dermal e ocular do hidrogel das cascas do caule de Anacardium 

occidentale Linn parecem ser bem toleradas pelos animais de experimentação. O 

extrato não apresentou efeitos detectáveis biológicos ou toxicológicos, no sistema 

nervoso, aparelho respiratório, aparelho cardiovascular ou em outras funções nos 



 

 

animais do estudo. Portanto, é possível presumir que a utilização dermal e/ou ocular 

do hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn é segura em 

animais, pelo menos, utilizando-se as doses preconizadas no estudo, com evidência 

pré-clínica satisfatória. 

Para investigar a toxicidade clínica fase I, em seres humanos, do hidrogel das 

cascas do caule de Anacardium occidentale Linn, foram selecionados 28 voluntários, 

clinicamente saudáveis, com faixa etária compreendida entre 18 e 25 anos, porque 

esta é a idade de maior acometimento de acne entre os indivíduos, conforme a 

literatura abordada (GOLLNICK, 2003; SHAMBAN; NARURKAR, 2009). Os 

participantes do estudo foram distribuídos em dois grupos, masculino e feminino, 

com 14 participantes cada um, e tratados diariamente, no turno da noite, por via 

dermal, com o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn por um 

período de 4 semanas. 

Os voluntários foram avaliados antes do início do estudo e 8 semanas após o 

término do estudo, com exames hematológicos (hemograma completo) e 

bioquímicos (glicemia, uréia, creatinina, colesterol total, AST, ALT, fosfatase 

alcalina), com o objetivo de detectar possíveis alterações decorrentes da utilização 

do hidrogel nos pacientes, bem como, comparar os resultados antes e após o 

término do estudo. 

Por ser o sangue, material de fácil obtenção, o exame hematológico oferece a 

oportunidade de obter informação sequencial do estado de saúde ou de doença do 

organismo. O laudo da análise dos glóbulos do sangue periférico é denominado de 

hemograma completo, exame hematológico completo ou simplesmente hemograma. 

O hemograma completo deve conter o eritrograma, o leucograma, a contagem de 

plaquetas e descrição da observação do esfregaço sanguíneo (ZAGO et al, 2004). 

Este é um importante aliado dos estudos de toxicidade, pois o sistema 

hematopoiético é extremamente sensível a atividades de agentes tóxicos, 

principalmente aqueles com potencial mutagênico ou citotóxico, resultando em 

alterações qualitativas ou quantitativas, transitórias ou permanentes e que podem 

limitar a utilização de fármacos e medicamentos. As alterações hematológicas 

podem refletir também, a atividade imunológica (LIMA et al, 2002). 

No estudo hematológico, verificou-se que todos os resultados apresentaram-

se dentro dos valores de referência, não caracterizando diferenças significativas 

entre os grupos estudados e nem no decorrer do tratamento, ou seja, o hidrogel não 



 

 

provocou alterações hematológicas nos voluntários 8 semanas após o fim do 

tratamento. 

As aminotransferases AST e ALT possuem meias vidas sanguíneas de 17 e 

47 horas, respectivamente. A AST é distribuída nos tecidos orgânicos, incluindo 

coração e músculos, enquanto a ALT é principalmente encontrada no fígado, 

embora quantidades significativas também possam estar presentes nos rins. A AST 

é utilizada para a monitorização de terapia com drogas potencialmente 

hepatotóxicas. A elevação crônica da atividade das aminotransferases em pacientes 

assintomáticos pode ter várias causas, incluindo o uso de álcool ou medicamentos, 

hepatite viral crônica ou degeneração gordurosa do fígado não alcoólica (HENRY, 

1999). Estas enzimas desempenham importante interesse na avaliação da 

toxicologia clínica, pois diversas substâncias são extensamente biotransformadas no 

fígado, sendo, portanto, bons marcadores da função hepática (LIMA et al, 2002). 

 Melo (2006) ao avaliar a toxicidade pré-clínica aguda do extrato seco das 

cascas do caule de Anacardium occidentale Linn, demonstrou aumento dos níveis 

de AST e ALT em ratos Wistar tratados, sem alterações no exame hematológico. 

Porém, o aumento dos níveis das aminotransferases já era esperado, já que a dose 

administrada (5 g/kg via oral, dose máxima prevista na legislação) é cerca de 350 

vezes a dose usual. Desta forma, o extrato bruto é de baixa tóxicidade, visto que não 

provocou óbitos, apesar das elevadas doses administradas aos animais. 

Outro estudo realizado por Melo (2006) avaliou a toxicidade subcrônica do 

extrato bruto de Anacardium occidentale Linn em cães e apresentou elevação das 

enzimas hepáticas AST e ALT, indicando anormalidade da função hepática, quando 

administrado na dose de 126 mg kg -1 dia -1 (9 vezes a dose de uso popular), por via 

oral, durante 30 dias, que é reversível com a suspensão do tratamento. 

No presente estudo, os resultados das aminotransferases estavam dentro dos 

limites de referência e não foram alterados com a utilização do hidrogel. 

Considerando que o hidrogel é uma forma farmacêutica do extrato bruto de 

Anacardium occidentale Linn, o ensaio clínico fase I com o mesmo, demonstrou que 

não houve alteração da função hepática, pois a dose utilizada no estudo é 

significativamente inferior àquela utilizada nos ensaios para estudo da toxicidade 

aguda e subcrônica, confirmando a inexistência de hepatotoxicidade. 

Não foram evidenciados valores alterados para fosfatase alcalina entre os 

tempos e os grupos. Esta enzima está presente em vários tecidos, incluindo o 



 

 

fígado, os ossos, os rins, os intestinos e a placenta. A fosfatase alcalina no fígado é 

predominantemente encontrada no trato biliar e, por isso é um marcador para a 

disfunção hepática (HENRY, 1999). 

Em relação ao perfil lipídico, observou-se que os valores do colesterol total 

estavam dentro dos parâmetros normais, tanto em relação ao tempo, quanto aos 

grupos do estudo. Este parâmetro é muito importante, pois de acordo com dados na 

literatura, drogas como a isotretinoína, derivada da vitamina A utilizada para o 

tratamento de graus importantes de acne provoca alterações significativas do 

colesterol (SAMPAIO, 2007).  

Os valores de uréia e creatinina estavam dentro dos parâmetros normais sem 

ocorrência de diferença significativa entre os tempos e entre os grupos. A dosagem 

de creatinina é um importante sinalizador clínico, já que a queda da filtração 

glomerular com consequente elevação da taxa de creatinina plasmática implica na 

perda da função renal (BERNE; LEVY, 2006). Valores dentro dos limites da 

normalidade também foram observados na monitorização dos níveis glicêmicos nos 

participantes do estudo. 

As voluntárias participantes apresentaram negatividade nos resultados do β-

HCG. Este critério foi avaliado a fim de descartar a possibilidade da utilização do 

hidrogel em mulheres grávidas, já que a faixa etária do estudo compreendia 

mulheres na idade procriativa.  

Ao longo do tratamento com o hidrogel das cascas do caule de Anacardium 

occidentale Linn, foram observadas algumas reações adversas nos participantes. 

Observou-se formigamento, hiperemia e ardência, mas o número de voluntários 

acometidos foi pequeno, e os sintomas relatados ocorreram nas primeiras semanas 

do estudo e não necessitaram de tratamento específico, desaparecendo 

espontaneamente. Apenas 3,5% dos voluntários relataram sensação de pele oleosa 

nas 3 últimas semanas do estudo. Em contrapartida, 10,7% (primeira semana) e e 

3,5% (segunda semana) dos voluntários referiram sensação de pele macia, “mais 

limpa”. 

Desta forma, nos moldes do estudo realizado, o hidrogel das cascas do caule 

de Anacardium occidentale Linn apresentou reações adversas de natureza leve e 

reversível, sendo bem tolerado pelos voluntários, e não foram evidenciados sinais ou 

sintomas sistêmicos que impeçam o seu uso pela população. 

 



 

 

7 CONCLUSÃO 

 

a) Ensaios toxicológicos dermais pré-clínicos: 

 

 Os testes de irritação primária da pele e irritação ocular aguda demonstram 

que o hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn é 

classificado como não irritante, sendo sua utilização segura em animais, 

utilizando-se as doses preconizadas no estudo, com evidência pré-clínica 

satisfatória. 

 

 O hidrogel das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn não 

apresentou efeitos biológicos e tóxicos detectáveis no sistema nervoso, 

aparelho cardiocirculatório, respiratório ou em outras funções nos animais 

do estudo. 

 

b) Ensaios toxicológicos clínicos fase I: 

 

 A administração dermal do hidrogel das cascas do caule de Anacardium 

occidentale Linn foi bem tolerada pelos voluntários. Não apresentou 

alterações clínicas sistêmicas ou laboratoriais significativas. 

 

 As reações adversas, de natureza leve, foram detectadas em um pequeno 

número de voluntários, a maioria delas nas fases iniciais do estudo, e não 

necessitaram de tratamento específico, desaparecendo espontaneamente. 

 

 Nas doses utilizadas, o hidrogel das cascas do caule de Anacardium 

occidentale Linn não causou alterações clínicas, hematológicas, 

bioquímicas gerais e reações adversas significativas, confirmando sua 

segurança para a população. 

 

 Estes resultados em complementação àqueles obtidos com os ensaios 

toxicológicos pré-clínicos sugerem a baixa toxicidade do produto e indicam 

que esta formulação fitoterápica pode ser utilizada pela população, na dose 

e via de administração testada.  
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APÊNDICE 1 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título do Projeto: Ensaio farmacológico clínico fase I com o hidrogel obtido a 

partir do extrato alcoólico das cascas do caule de Anacardium occidentale Linn. 

 

Investigador principal: Mônica Lorena Dias Meirelles da Cunha 

Orientadora: Profa. Dra. Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz 

 

Eu, (nome do sujeito da pesquisa, nacionalidade, idade, estado civil, 

profissão, endereço, RG), estou sendo convidado a participar de um estudo 

denominado Ensaio farmacológico clínico fase I com o hidrogel obtido a partir do 

extrato alcoólico das cascas de Anacardium occidentale Linn no tratamento da acne 

vulgar cujos objetivos e justificativas são: 

A acne vulgar é uma doença presente em aproximadamente 48% da 

população na faixa etária dos 15 aos 25 anos, e se caracteriza por um polimorfismo 

clínico, desde lesões mínimas comedônicas até a presença de pápulas, pústulas, 

nódulos, cistos e abcessos, causadores de sérios transtornos psicológicos para o 

paciente. O tratamento em geral se baseia no controle da oleosidade, combate a 

inflamação e infeção e evitar e tratar as cicatrizes. Entre os medicamentos mais 

utilizados, estão os antibióticos da classe das tetraciclinas, derivados do ácido 

retinóico, entre outros. No entanto, o tratamento é prolongado e apresentam efeitos 

colaterais em aproximadamente 20% dos pacientes que muitas vezes contra 

indicam o seu uso. 

Deste modo, sabendo da necessidade de ampliar as opções de tratamento 

para esse grupo de doentes, este estudo tem como objetivo geral testar a eficácia 

terapêutica do hidrogel obtido da casca de Anacadium occidentale Linn no 

tratamento pacientes com acne vulgar.  

O hidrogel obtido á partir da casca do caule de Anacardium occidentale Linn é 

uma planta já estudada no Laboratório de Tecnologia Farmacêutica e de Produtos 

Naturais e Sintéticos Bioativos da UFPB há mais de 15 anos. Em testes de 



 

 

toxicidade feitos em animais de laboratório, não foram demonstrados efeitos 

prejudiciais à saúde dos animais, mesmo utilizando doses bem acima das usadas 

popularmente.  

Na consulta inicial, os pacientes farão uma avaliação clínica, incluindo história 

clínica e exame físico e responderão a um questionário contendo perguntas sobre 

seu estado físico e psicológico.  

As pacientes deverão vir consultar-se uma semana após o primeiro dia do 

tratamento e depois semanalmente até completar 4 semanas.  

Receberá gratuitamente a medicação da pesquisadora e irá se prontificar a 

não tomar nenhum tipo de medicamento.  

Além da medicação, os exames laboratoriais também serão realizados sem 

ônus para os pacientes. Ficará resguardado o seu nome, mas os dados da pesquisa 

deverão ser publicados sem identificação dos pacientes participantes. 

Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, posso esperar alguns 

benefícios, tais como: o surgimento de novo medicamento para o tratamento da 

acne vulgar, de origem natural e que poderá evitar o uso de antibióticos. A 

resistência bacteriana aos antibióticos é um problema mundial e são necessárias 

alternativas de tratamento ao uso de antibióticos, pois, hoje vemos doenças 

infecciosas cada dia mais graves e resistentes aos antibióticos, por conta do seu uso 

abusivo.  

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 

realização. Assim, poderá ocorrer irritação local na pele. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome 

ou qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, 

será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou 

retirar meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por 

desejar sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho 

recebendo 

Eu serei informada de qualquer alteração no estudo ou qualquer nova 

observação pertinente ao estudo. Estou ciente de que os médicos que estão 



 

 

conduzindo este estudo são capacitados e bem treinados, de forma a me oferecer 

os maiores benefícios possíveis. Todos os dados da minha participação neste 

estudo serão documentados e mantidos confidencialmente, sendo disponíveis 

apenas para as autoridades de saúde e minha pessoa. 

Fui informada que este estudo envolve o uso de medicamentos. 

Como minha participação é voluntária, posso abandonar o estudo a qualquer 

momento, desde que me sinta prejudicada por quaisquer motivos. Não receberei 

compensação financeira por eventuais injúrias que possam me ocorrer, mas não me 

privo de meus direitos legais agindo desta forma.  

Se eu tiver qualquer dúvida ou perguntas relativas a este ou aos meus 

direitos, no que diz respeito à minha participação, ou se houver algum sintoma e / ou 

sinal associados com a pesquisa, deverei contatar o Dra. Mônica Lorena Dias 

Meirelles da Cunha 3216-7555 e Drª. Margareth de F.F. Melo Diniz, 3216-7175. 

Eu concordo em seguir as instruções das pessoas que estão conduzindo e 

monitorizando este estudo, de forma a obter o máximo de benefícios da atenção 

médica oferecida por esta pesquisa, e, se existirem gastos adicionais, estes serão 

absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

Declaro que li atentamente o documento em anexo: “Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido”, e aceito participar do estudo. 

 

 

 

Ass.do paciente ou responsável legal:      

 

 

Ass. do pesquisador: ____________________________________ 

 

Local e data 

 

 

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE 2 

 
DADOS DO VOLUNTÁRIO SADIO 
 
Nome:  

Data de nascimento:           /     /                   Sexo: ( ) masculino   ( ) feminino 

Profissão:  

Endereço: 

Cidade:                                Estado:  

Telefone de contato: 

 
 
 

1. MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO 
 
 

Registro de exames laboratoriais 
 

Exames Basal 8 semanas após 
o término do 
estudo 

Hemoglobina   

Leucócitos   

Neutrófilos   

Plaquetas   

Glicemia   

Uréia   

Creatinina   

Colesterol total   

TGO/ AST   

TGP/ALT   

Fosfatase alcalina   

Beta HCG   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questionário sobre efeitos adversos (sim=1 e não=zero) deve ser respondido pelo 
paciente com auxílio de um colaborador do estudo: 
 
 

Anticolinérgicos 1ª semana 2asemana 3ª semana 4ª semana 

Boca seca     

Narinas secas     

Perturbação visual 

ou borramento 

    

Prisão de ventre     

Retenção de urina     

Gastrintestinais     

Náuseas     

Vômitos     

Falta de apetite     

Diarréia     

Aftas     

Cólicas intestinais     

Gosto estranho na 

boca 

    

Cardiovasculares     

Palpitações     

Aceleração no 

coração 

    

Dor no peito     

Queda de pressão     

 Aumento da 

pressão 

    

Psiquiátricos     

Confusão mental     

Alucinações / visões     

Desorientação     

Ansiedade     

Sonolência     



 

 

Insônia     

Agitação      

Neurológicos     

Formigamentos     

Zumbidos     

Falta de 

coordenação 

Convulsões 

    

Tonturas     

Cefaléia     

Cutâneos     

Eritema     

Pele seca     

Escama     

Ardor     

Dor     

Outros (descrever)     

 

 

 

Tomou algum medicamento no período em que apresentou a reação adversa? 
 
Não (   ) 
Sim (   ); Quando? Qual? Dose? 
 

 
 
 
 
Observações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Médica responsável: Mônica Lorena Dias Meirelles da Cunha; CRM: 4143 – PB 
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