
 
XI Simpósio Brasileiro de Farmacognosia 

XVI Simposio Latinoaméricano de Farmacobotanica 
Curitiba, Brasil - 9-11 de agosto de 2017 

 
Investigação do potencial antirreumático e anti-inflamatório de Duguetia 

furfuracea 
 

Rafael C.D. Santos, Karoliny C. V. Cruz, Pedro C. O. Junior, Candida A. L. Kassuya, 

Anelise S. N. Formagio 

 

Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados/MS, Brasil. 

  

Duguetia furfuracea (A. St.-Hil.) Benth. & Hook f., Annonaceae, é conhecida como "araticum”, 

e "marolo”, utilizada popularmente como anti-reumática e para alivio de dor nas costas.1 No 

presente estudo, avaliamos a capacidade do extrato metanólico (MEDF), fração clorofórmio 

(CF), fração acetato de etila (EAF), fração hidrometanólica (HMF) e alcaloide oxoaporfínico 

isolado, dicentrinona (1), obtidos de D. furfuracea em alguns modelos experimentais de 

inflamação. A atividade anti-inflamatória in vivo de MEDF, CF, EAF, HMF e 1 (v.o) foi 

avaliada por modelo de edema de pata, bolsa de ar (ambos induzidos por carragenina®) e artrite-

reumatoide, induzida por zymosan®, na qual dexametasona® (DEX) (s.c) foi utilizado como 

controle positivo. MEDF a uma dose de 300 mg/kg causou uma redução significativa (p < 0,001) 

no edema inibindo cerca de 39% (2 h) e 40% (4 h). A dose de 100 mg/kg exibiu inibição 

significativa (p < 0,01) na formação de edema com redução de 22% (2 h) e 25% (4 h). 

Dexametasona mostrou inibição significativa em todos os tempos. Todas as frações testadas 

exibiram atividade antiedematogênica. Dicentrinona (1) apresentou diminuição significativa no 

edema, em comparação com o grupo controle, no tempo de 2 h (p < 0,05) e 4 h (p < 0,01) após a 

indução por carragenina®. O tratamento oral de todas as doses testadas de MEDF inibiu 

significativamente a migração de leucócitos para bolsas de ar em 27,5% (30 mg/kg), 48,1% (100 

mg/kg) e 71,7% (300 mg/kg). Dicentrinona inibiu tanto a migração de leucócitos quanto o 

extravasamento plasmático induzido por carragenina® nas bolsas de ar, com inibições de 69,1% e 

50,4%, respectivamente. Dexametasona reduziu cerca de 75,6% da migração de leucócitos e 

70,9% de extravasamento de plasma. Os resultados mostraram que o pré-tratamento com 300 

mg/kg de MEDF e 1 reduziu a formação de edema articular induzido por zymosan®, com uma 

inibição de 38,1% e 27,1%, respectivamente, enquanto o tratamento subcutâneo com grupo de 

dexametasona inibiu a formação de edema em 73,1%. A partir dos resultados obtidos, MEDF e 1 

mostraram potencial ação antirreumática e anti-inflamatória, o que poderia explicar o uso 

popular de D. furfuracea. 
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