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“Foi o tempo que investiste em tua rosa que fez tua rosa ser 
tão importante”. 
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RESUMO 

 

 
SILVA, D. F. Extrato e fração de média polaridade de Inga edulis: estudos físico 

químicos, funcionais, citotóxicos e de penetração/ retenção cutânea de formulações 
tópicas, 2012. 119 p. Dissertação (mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
A pele é exposta a inúmeros agentes, dentre os quais destaca-se a radiação ultravioleta 
(RUV), que pode energizar os cromóforos celulares da pele e estes reagindo com o 
oxigênio molecular podem resultar na geração das espécies reativas de oxigênio 
(EROs). Nestas circunstâncias, mesmo possuindo um sistema de defesa antioxidante, a 
concentração de radicais livres pode aumentar, rompendo o equilíbrio pró 
oxidante/antioxidante, levando ao estresse oxidativo na pele. Neste contexto, o uso 
tópico de formulações adicionadas de substâncias naturais tem sido um eficiente modo 
para enriquecer o sistema protetor cutâneo endógeno, reduzindo os danos oxidativos 
causados pela RUV na pele. Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo 
estudar o potencial fotoquimioprotetor do extrato e da fração de média polaridade de 
Inga edulis e desenvolver formulações estáveis física e quimicamente a fim de 
selecionar a que prover melhor liberação, penetração e retenção dos componentes do 
extrato e/ou da fração na epiderme viável.  A partir do perfil cromatográfico foi possível 
observar que o extrato possui compostos comuns à fração e alguns deles foram 
identificados, sendo o composto vicenina-2 o escolhido para ser monitorado nos estudos 
de penetração e retenção cutânea. Dentre as formulações estudadas a formulação a base 
de Hostacerin SAF® adicionada da fração foi a que proveu a maior penetração/retenção 
do composto vicenina-2 e de compostos antioxidantes na epiderme viável e também foi 
considerada estável por todos os parâmetros avaliados no estudo de estabilidade 
preliminar. A fração de Inga edulis, veiculada por esta formulação, mostrou alta 
atividade antioxidante frente aos métodos estudados, apresentou baixa citotoxidade em 
cultura celular de fibroblastos, sendo a quantidade citotóxica estabelecida muito acima 
da quantidade de vicenina-2 retida na epiderme viável. A fração também apresentou 
fotoestabilidade frente a altas doses de radiação UVA e UVB quanto à citotoxidade, 
capacidade de reduzir o radical sintético DPPH● e de sequestrar o ânion superóxido in 

vitro. Assim, a formulação gel-creme com Hostacerin SAF® adicionada de 1% da fração 
de média polaridade do Inga edulis mostrou ser muito promissora e deve ser melhor 
estudada, visando futura aplicação como formulação fotoquimiopreventiva.  

 

 

 

Palavras-chave: Inga edulis, extrato, fração de média polaridade, formulações tópicas, 

atividade antioxidante, vicenina-2, penetração e retenção cutânea. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

SILVA, D. F. Extract and medium polarity fraction of Inga edulis: physico 

chemical, functional, cytotoxic studies and penetration / retention evaluation of 
cutaneous topical formulations, 2012. 119 p. Dissertation (master). Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2012. 

The skin is exposed to numerous agents, among which stands out the ultraviolet 
radiation (UVR) that can energize the chromophores of cell skin and these react with 
molecular oxygen resulting in the generation of reactive oxygen species (ROS). In these 
circumstances, the endogenous antioxidant defense system would be impaired leading 
to a pro oxidant state named oxidative stress. In this context, the topical formulations 
added with natural substances has been an efficient way to aid endogenous skin 
protective system, minimizing the oxidative damage caused by UV rays. Thus, the aim 
of the present work was to study the potential photochemopreventive activity of the 
extract and medium polarity fraction of Inga edulis and develop formulations physically 
and chemically stable in order to select the penetration and retention of the components 
of the extract and / or fraction oin the viable epidermis. The chromatographic profiles 
showed that the some compounds of the extract are also present in the fraction and some 
of them were identified. The compound vicenin-2 was chosen to be monitored in studies 
of cutaneous penetration and retention. Among the formulations studied, the 
formulation Hostacerin SAF® added to the fraction provided the highest penetration / 
retention of the compound vicenin-2 and antioxidant compounds in viable epidermis 
and also was considered stable at all parameters evaluated in the study of preliminary 
stability. The fraction of Inga edulis, conveyed by this formulation, showed strong 
antioxidant activity in the methods studied and showed low cytotoxicity in cell culture 
of fibroblasts. The cytotoxicity concentration was greater than the amount of vicenin-2 
retained in viable epidermis. The fraction also showed photostability when it was 
exposed to high doses of UVA and UVB. The irradiated fraction showed no change in 
cytotoxicity and antioxidant activity. Thus, the formulation Hostacerin SAF® added 
with 1% of medium polarity fraction of Inga edulis proved very promising and should 
be further studied for a future application in photochemoprevention. 
 

 

 

 
Keywords:  Inga edulis, extract, fraction of medium polarity, topical formulations, 
antioxidant activity, vicenin-2, cutaneous penetration and retention. 
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1. Introdução
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A pele é exposta a inúmeros agentes químicos, físicos e microbiológicos, muitos dos 

quais induzem à formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). Dentre esses 

agentes, destaca-se a radiação ultravioleta (RUV), cuja energia é absorvida pelos 

cromóforos celulares da pele como melanina, DNA, RNA, proteínas, lipídios, água e 

aminoácidos aromáticos e convertida em energia química. Esses cromóforos 

energizados podem reagir com o oxigênio molecular resultando na geração das EROs 

(GUARANTINI; MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007; XU; FISHER, 2005; 

GONZÁLEZ, LORENTE e CALZADA, 2008). Além disso, a RUV é a maior fonte 

promotora de reações adversas cutâneas e o principal fator ambiental causador de câncer 

de pele (PEUS et al., 2001). Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2011), o 

câncer de pele não melanoma é o câncer mais comum no mundo e sua incidência 

continua a aumentar. 

A terra é constantemente irradiada com radiação solar, sendo 56% radiação 

infravermelho (780 a 5000nm), 39% luz visível (400 a 780nm) e 5% radiação 

ultravioleta (200 a 400nm). A radiação ultravioleta emitida pelo sol divide-se em: UVC 

(200 a 280nm), UVB (280 a 320nm) e UVA (320 a 400nm). A radiação UVC é a mais 

energética e assim, a mais prejudicial biologicamente, entretanto, é absorvida pela 

camada de ozônio da atmosfera terrestre e, desta forma, seu papel nas patogenias 

humanas causadas pela exposição à radiação solar é mínimo (AFAQ; ADHAMI; 

MUKHTAR, 2005). As radiações UVB e UVA diferem quanto aos seus sítios de ação 

na geração de lesões. Os raios UVB são mais energéticos que os raios UVA e podem 

induzir lesões diretamente no DNA, já os raios UVA são menos energéticos que os 

UVB, mas têm maior poder de penetração, sendo que o seu principal modo de ação se 

dá pela geração de EROs (VIOUX-CHAGNOLEAU et al., 2006). 

Em sistemas aeróbios é essencial o equilíbrio entre a formação de EROs e o 

sistema de defesa antioxidante. Para proteger-se a célula possui um sistema de defesa 

que pode atuar em duas linhas. Uma delas atua como neutralizadora do agente oxidante 

antes que ele cause lesão. Esta linha é constituída por glutationa reduzida (GSH), 

superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa-peroxidase (GSH-Px) e vitamina E. A 

outra linda de defesa tem a função de reparar a lesão ocorrida, sendo constituída pelo 

ácido ascórbico, glutationa-redutase (GSH-Rd) e pela glutationa peroxidase, dentre 

outros. Exceto a vitamina E, um antioxidante estrutural da membrana, a maior parte dos 

agentes antioxidantes está no meio intracelular (FERREIRA; MATSUBARA, 1997).  
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Sobtensão normal de oxigênio esses mecanismos de defesa antioxidantes são suficientes 

para remover os radicais livres produzidos. No entanto, sob algumas circunstâncias, a 

concentração de radicais livres pode aumentar incontrolavelmente, rompendo o 

equilíbrio pró-oxidante/antioxidante no organismo, em favor do primeiro, levando ao 

estresse oxidativo na epiderme viável e na derme, que são tecidos bastante susceptíveis 

aos danos provocados pela RUV (SIERENS et al., 2001).  A presença em altas 

concentrações e/ou a remoção inadequada dessas EROs pode levar à disfunções 

metabólicas e danos às macromoléculas biológicas (MATÉS; SÁNCHES-JIMÉNEZ, 

1999).  

Nesse contexto, o desenvolvimento de medidas fotoprotetoras tem sido 

estimulado como uma mudança nos hábitos comportamentais da sociedade humana. 

Além disso, a auto imagem se tornou um fator importante no mundo moderno, 

reforçando o interesse em amenizar os sinais do tempo, particularmente o 

fotoenvelhecimento.  Com o objetivo de reduzir os efeitos carcinogênicos e foto danos 

da radiação solar, recomenda-se o uso de bloqueadores solares contendo filtros 

ultravioleta (GONZÁLEZ, LORENTE e CALZADA, 2008). No entanto, o aumento do 

uso de bloqueadores solares tem coincidido com o aumento do câncer de pele. Existem 

evidências de que o potencial nocivo é consequência da indução da reatividade química 

dos constituintes dos protetores pela radiação UV. Tem-se atribuído efeitos adversos 

aos compostos orgânicos usados nas formulações fotoprotetoras, inclusive a formação 

de componentes promotores do câncer (RAMPAUL; PARKIN; CRAMER, 2007). 

Estudos conduzidos por Hanson, Gratton e Bardeen (2006) mostraram que quando os 

filtros solares químicos penetram nas camadas nucleadas da pele, o nível de EROs 

aumenta além daquele produzido naturalmente pelos cromóforos epiteliais sob radiação 

ultravioleta. Além disso, trabalhos na literatura já demonstraram que os filtros solares 

sofrem processos de degradação induzidos pela radiação UV, o que leva a uma redução 

na capacidade de proteção da pele e também a geração de espécies potencialmente 

tóxicas (SCALIA; MEZZENA, 2010). Dados da literatura mostram que diversos filtros 

solares, dentre eles a 3-benzofenona, octilmetoxicinamato e salicilato de octila, 

penetram através do estrato córneo e são capazes de gerar EROS na epiderme quando 

submetidos à radiação (HANSON; GRATTON; BARDEEN, 2006). 

Para restabelecimento do equilíbrio redox cutâneo, bem como para prevenção ou 

tratamento de patologias causadas por estresse oxidativo, são utilizadas muitas classes 
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de substâncias antioxidantes provenientes de produtos naturais. (GUARATINI; 

MEDEIROS; COLEPICOLO, 2007). Os compostos antioxidantes são considerados 

substâncias que retardam ou previnem significativamente a oxidação de lipídios ou 

outras moléculas ao inibirem a cadeia de reação oxidativa e sua propagação pelas EROs 

(AL-MAMARY; AL MEERI; AL-HABORI , 2002; MOREIRA et al., 2002; 

CHANWITHEESUK et al., 2005; WU et al., 2005; LIMA et al., 2006). 

Nos últimos anos, o uso desses agentes antioxidantes botânicos tem recebido 

considerável atenção como agentes fotoquimiopreventivos. Muitos destes agentes 

também têm encontrado um lugar nos produtos de cuidado para pele não só com o 

objetivo de reduzir os danos causados pelas EROs geradas pela RUV como também 

para complementar a fotoproteção e aumentar a estabilidade de filtros solares químicos 

(SCALIA; MEZZENA, 2010). Fotoquimioprevenção é o termo que define o uso de 

agentes capazes de amenizar os efeitos adversos da RUV na pele (F’GUYER; AFAQ; 

MUKHTAR, 2003).  A fotoquimioprevenção tem sido apreciada como um modo viável 

de reduzir a ocorrência de câncer de pele, assim, a busca por novos compostos com 

potencial para prevenir o estresse oxidativo tem gerado grande interesse. 

As plantas produzem uma variedade de substâncias antioxidantes, das quais os 

compostos fenólicos são a principal classe, sobretudo por inibirem a peroxidação 

lipídica e a lipooxigenase in vitro. Estes compostos desempenham um papel importante 

na neutralização ou sequestro de radicais livres e quelação de metais de transição, 

agindo tanto na etapa de iniciação como na propagação do processo oxidativo (SOUSA 

et al., 2007).  Eles representam uma classe de metabólitos secundários que podem ser 

classificados como ácidos fenólicos, flavonóides, estilbenos e lignanas de acordo com 

sua estrutura química (MANACH et al, 2004; KOH e MITCHELL, 2008) 

Assim, o uso de substâncias antioxidantes, por via oral ou tópica, pode auxiliar 

os sistemas endógenos de proteção contra o estresse oxidativo da epiderme, 

contribuindo para prevenção de problemas a curto e longo prazo como o 

envelhecimento cutâneo e câncer de pele. Casagrande e colaboradores (2006) 

observaram que a administração tópica de antioxidantes é um eficiente modo para 

enriquecer o sistema protetor antioxidante cutâneo endógeno, e assim uma estratégia de 

sucesso para reduzir os danos oxidativos à pele causados pela RUV.  É importante 

ressaltar que compostos antioxidantes utilizados topicamente devem exercer sua 

atividade na epiderme viável ou derme, que são tecidos bastante susceptíveis ao estresse 
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oxidativo (KOHEN, 1999; MORGANTI et al.,2001). Antioxidantes clássicos como 

vitamina C, vitamina E e betacaroteno, que possuem efeitos contra a radiação UVA e 

UVB bem elucidados, tem sido utilizados  em formulações fotoprotetoras.  Nesse 

sentido, outros compostos antioxidantes vêm sendo investiados como os polifenóis do 

chá verde, resveratrol, genisteína, silimarina, quercetina, apigenina, ácidos cafeico e 

ferrúlico, extratos de pomegranate, Pinus pinaster e Polypodium leucotomus 

(GONZÁLEZ, LORENTE e CALZADA, 2008).  

 

1.1. Extratos vegetais  

 

O Brasil possui a maior biodiversidade florística do planeta representando quase 

20% da flora mundial, abrigando mais de 56.000 espécies de plantas (GIULIETTI et al., 

2005; SANDES, BLASE, 2004). Diante de tamanha biodiversidade, o Brasil deveria 

ocupar um lugar privilegiado dentro do contexto mundial de fitoterápicos. Entretanto, o 

Brasil se encontra hoje como comprador de tecnologias importadas ou pagador de 

royalties para laboratórios farmacêuticos estrangeiros. O Ministério do Meio Ambiente 

estima que populações indígenas brasileiras dominem a aplicação medicinal de 1300 

plantas brasileiras. A opção de conduzir pesquisas a partir da indicação de plantas 

utilizadas por comunidades pode encurtar o percurso do desenvolvimento de uma nova 

droga, já que os pesquisadores dispõem, antes mesmo de iniciarem os estudos 

científicos, uma indicação de qual atividade biológica esta droga poderia apresentar 

(SILVEIRA, 2003; FUNARI, FERRO, 2005).  

Os mercados de produtos derivados de plantas (fitoterápicos, suplementos 

alimentares, cosméticos, repelentes de insetos, corantes, etc.) vêm conquistando uma 

grande expansão mundial, sendo que 25% dos fármacos empregados atualmente nos 

países industrializados advêm, direta ou indiretamente, de produtos naturais. Diante 

disso, vê-se que os países detentores de grande biodiversidade têm a oportunidade de 

entrar em mercados bilionários, como o farmacêutico e o de suplementos alimentares, 

que movimentam cerca de 320 e 31 bilhões de dólares/ano, respectivamente (FUNARI, 

FERRO, 2005). 

Nesse contexto, o governo federal aprovou a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos com o objetivo de garantir à população o uso seguro e 

racional de plantas medicinais e fitoterápicos (Decreto número 5.813 de junho de 2006), 
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o que se tornou um estímulo para o estudo das propriedades farmacológicas e 

toxicológicas de extratos vegetais. 

A árvore Inga edulis Martius (figura 1) pertencente à família Leguminosae, da 

sub-família Mimosoideae, é nativa da América Tropical e é amplamente distribuída e 

cultivada na Amazônia e na América Central. A espécie possui muitos nomes vulgares, 

mostrando a sua importância para a população interiorana: ingá, ingá-cipó, ingá-de-

metro, ingá-doce, ingá-de-macaco, ingá-macarrão, rabo-de-mico (Brasil); guamo, 

guama (Colômbia, Venezuela, Costa Rica); pacae soga, pacae silvestre (Peru) 

(FALCÃO, CLEMENT, 2000). É utilizada na medicina popular como antidiarreico e a 

infusão das folhas é utilizada como anti-inflamatório (SOUZA et al., 2007; SILVA, 

ROGEZ, LARONDELLE, 2007).  De acordo com Falcão e Clement (2000), da poupa 

do fruto é preparado um xarope usado na medicina caseira contra bronquites e a 

decocção da casca é empregada na cura de feridas e diarréias. 

 

 

Figura 1 – Árvore Inga edulis Martius 

 

Silva, Rogez e Larondelle (2007) relataram que a propriedade anti-inflamatória 

pode ser relacionada ao fato das folhas serem ricas em compostos fenólicos, 

principalmente em flavan-3-óis ((+)-catequina e (-)-epicatequina) e flavonóis 

(miricetina 3-O-α-ramnopiranosídeo e quercetina 3-O-α-L-ramnopiranosídeo),  

identificados por Souza e colaboradores (2007) em extrato metanol-água. 

Posteriormente, Dias, Souza e Rogez (2010) identificaram compostos da fração aquosa 

do extrato das folhas de Inga edulis que foi extraído por uma partição líquido-líquido 



Introdução 7 

 
com hexano: ácido gálico, procianidina B1, catequina, procianidina B2, epicatequina, 

mirecetina 3-O-a-L-ramnopiranosídeo, quercetina 3-O-a-L-ramnopiranosídeo, 

miricetina  e quercetina. 

O extrato das folhas de Inga edulis apresenta elevada capacidade antioxidante. 

Souza e colaboradores (2008) estudaram e compararam o potencial antioxidante de 

extratos oriundos das folhas, cascas e frutos de quatro plantas amazônicas: Byrsonima 

crassifolia, Davilla Kunthii, Davilla rugosa e Inga edulis por várias metodologias. Este 

estudo concluiu que as folhas são a melhor fonte de polifenóis com capacidade 

antioxidante e dentre os extratos das folhas estudados, o de Inga edulis foi o que 

apresentou maior potencial antioxidante.  

Nesse contexto, derivados das folhas de Inga edulis são promissores para a 

avaliação da atividade fotoquimiopreventiva. Anteriormente ao estudo de Silva e 

colaboradores (2007a), o uso das folhas de Inga edulis era limitado ao extrato bruto, 

porém utilizando técnicas de adsorção em resinas macroporosas obtêm-se extratos 

enriquecidos. 

1.2. Penetração cutânea 

Para obter a atividade antioxidante e fotoquimioprotetora, o componente ativo 

presente na formulação deve penetrar na pele que intacta, apresenta-se como uma 

eficiente barreira contra a penetração e permeação de substâncias exógenas. O que 

representa uma proteção ao ser humano se torna um fator limitante na ação das 

substâncias de atividade terapêutica e cosmética aplicadas topicamente (BABY et al., 

2008; HADGRAFT, 2004). Sendo assim, a pele representa um desafio, devido à sua 

função barreira, e também uma oportunidade, devido à longa extensão e possibilidade 

de modular a função barreira. A penetração cutânea de princípios ativos através da pele 

apresenta como primeiro fator limitante o estrato córneo devido ao fato de ser a 

interface do organismo com o meio ambiente e à sua estrutura que o torna altamente 

resistente às agressões externas como exposição a solventes orgânicos, soluções ácidas e 

básicas e enzimas proteolíticas. Além disso, ele protege o organismo contra a entrada de 

microrganismos e de toxinas naturais ou sintetizadas pelo homem e atua como uma 

barreira semipermeável à água, eletrólitos e não eletrólitos (ASBILL; MICHNIAK, 

2000; FARTASCH, 1996; FOLDVARI, 2000). A penetração de substâncias ativas na 

pele depende de dois passos consecutivos: a liberação dessa substância pelo veículo e, 
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sua subseqüente penetração cutânea. A penetração de substâncias através da pele, em 

condições normais, ocorre principalmente através dos espaços intercelulares 

(HADGRAFT, 2004). As substâncias ativas incorporadas em veículos inadequados 

podem penetrar pouco ou quase nada na pele. Baseado neste fato pode-se considerar que 

estudos sobre as particularidades dos veículos são de grande interesse na área dos 

produtos farmacêuticos e dermatológicos (BENTLEY, 1994 e CHORILLI, et al., 2007). 

A eficácia de produtos farmacêuticos ou dermatológicos apresentando em sua 

composição princípios ativos funcionais é dependente da penetração limitada destes na 

pele. Os métodos existentes que promovem aumento deste processo se fundamentam no 

aumento do coeficiente de difusão e/ou solubilidade da droga na pele e aumento do grau 

de saturação do ativo na formulação (MOSER et al., 2001). Assim, a penetração de um 

ativo na pele pode ser otimizado pelo emprego de promotores de absorção; pelo estudo 

profundo das características químicas e físico-químicas das substâncias ativas e a 

possibilidade do emprego de seus derivados quando estas forem desfavoráveis; pela 

utilização de sistemas veiculados de liberação, como microemulsão, ciclodextrinas, 

nanossomas, lipossomas ou formulações supersaturadas e ação de agentes promotores 

físicos de penetração, como iontoforese, sonoforese e eletroporação (BABY et al., 2008; 

BENTLEY et al., 1997; NAIK, KALIA, GUY, 2000). 

Dal Belo e colaboradores (2009) avaliaram a penetração da quercetina em 

formulações com extrato de Ginkgo biloba e da epigalocatequina-3-galato (EGCG) em 

formulações com extrato de chá verde e concluíram que ambos os flavonóides tiveram 

boa penetração e retenção na epiderme viável após 24 horas. Saija e colaboradores 

(1998) estudaram a liberação, penetração e permeação cutânea dos flavonóides 

quercetina, naringenina e hesperetina por metodologias in vitro em células de difusão e 

concluíram que estes flavonóides podem ser empregados topicamente como agentes 

fotoprotetores desde que estejam veiculados em formulações adequadas. Arct e 

colaboradores (2002) avaliaram a permeação da rutina, catequina e quercetina na 

presença de adjuvantes hidrofílicos (umectantes) e sua influência no perfil de 

permeação dos flavonóides através de uma membrana artificial. Segundo os resultados 

experimentais obtidos, estas substâncias atuaram como inibidores da permeação dos 

flavonóides em estudo, porém, em níveis diferentes de inibição. Saija e colaboradores 

(1995) estudaram a interação dos flavonóides quercetina, naringenina, hesperetina e 

rutina com biomembranas. 
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Além de penetrar na epiderme viável, agentes fotoquimiopreventivos devem ser 

fotoestáveis, uma vez que a degradação de compostos induzida pela luz pode resultar 

em uma diminuição da eficiência e também em efeito adverso após a administração pela 

geração de metabolitos indesejáveis (VICENTINI et al., 2007a). Estes metabólitos 

podem causar reações alérgicas, uma vez que eles podem interagir com excipientes da 

formulação ou componentes da pele como o sebo, podendo levar à formação de novas 

moléculas com propriedades toxicológicas desconhecidas (GASPAR, MAIA CAMPOS, 

2006).  

Assim, em colaboração com a empresa Amazon Dreams S.A. (localizada em 

Belém do Pará e incubada na UFPA), que gentilmente cedeu o extrato e a fração de 

média polaridade de Inga edulis, este trabalho avaliou o potencial 

fotoquimiopreventivo do extrato e da fração de ingá com o objetivo de proporcionar 

formulações adicionadas destes ativos, que sejam estáveis física e quimicamente e que 

promovam uma maior retenção de compostos antioxidantes na pele. É importante 

ressaltar que tanto o extrato como a fração de Inga edulis nunca haviam sido 

incorporados em formulações tópicas, nem tão pouco em estudos direcionados para 

avaliar o potencial fotoquimioprotetor, o que ressalta a importância científica do 

trabalho realizado. 
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2.1. Objetivo geral 

 

O objetivo desse trabalho foi estudar o potencial fotoquimioprotetor do extrato e 

da fração de média polaridade de Inga edulis e preparar formulações a fim de selecionar 

a que prover melhor liberação, penetração e retenção dos compostos antioxidantes do 

extrato e/ou da fração na epiderme viável. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

� Obter os perfis cromatográficos do extrato e da fração de média polaridade 

de Inga edulis por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE); 

� Identificar os principais compostos comuns ao extrato e à fração; 

� Investigar o potencial sequestrador de radicais livres do extrato e da fração 

empregando diferentes métodos in vitro; 

� Realizar a caracterização dos extratos pela determinação de polifenóis e 

flavonóis totais; 

� Avaliar a toxidade do extrato e da fração em cultivos celulares; 

� Avaliar a fotoestabilidade do extrato e da fração frente às radiações UVA e 

UVB em relação à capacidade antioxidante e citotoxidade celular; 

� Preparar formulações tópicas estáveis com diferentes proporções de 

material graxo adicionadas do extrato e da fração; 

� Avaliar a retenção/permeação do(s) componente(s) do extrato e da fração 

na pele de orelha de porco, utilizando a Célula de Franz utilizando os 

métodos de quimioluminescência e CLAE, para medir a atividade 

antioxidante e os componentes que penetraram na epiderme viável, 

respectivamente; 

� Avaliar qual o mais adequado para penetração e retenção cutânea - o 

extrato ou a fração - pela comparação dos resultados obtidos para o mesmo 

tipo de formulação; 

� Avaliar a influência da quantidade de componentes graxos das formulações 

na penetração, retenção e permeação dos componentes comuns ao extrato e 

à fração de média polaridade; 

� Identificar qual o possível composto que penetrou e ficou retido na 

epiderme  viável.
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A discussão dos resultados obtidos permitiu concluir que: 

O flavonóide vicenina-2 foi identificado no extrato e na fração de Inga edulis, 

sendo que a fração possui o dobro da quantidade deste flavonoide em relação ao extrato. 

 O extrato e a fração de média polaridade de Inga edulis apresentaram potente 

atividade antioxidante in vitro e altos teores de polifenóis e flavonóides totais, sendo a 

fração a que mostrou a maior capacidade antioxidante frente aos métodos empregados e 

maiores teores tanto de polifenóis como de flavonóides. 

 O extrato e a fração mostraram citotoxidade parecida nas concentrações 

menores que 80µg/mL em cultura celular de fibroblastos (L929), pois ambos 

apresentaram 100% de viabilidade celular. Entretanto, o extrato mostrou ser mais 

citotóxico que a fração na concentração de 312µg/mL. 

 Tanto o extrato como a fração apresentaram estabilidade quanto aos 

compostos responsáveis pela atividade antioxidante frente às radiações UVA e UVB nas 

doses de radiação utilizadas e estas doses também não alteraram a citotoxidade de 

ambos. 

 A incorporação do extrato e da fração nas formulações não alterou suas 

atividades antioxidantes. 

 Após submetidas aos ciclos do estudo de estabilidade preliminar, as 

formulações a base de Hostacerin SAF®  (F1) e Aristoflex AVC® (F2) adicionadas tanto 

do extrato como da fração mostraram-se estáveis. Já a formulação a base de Lanette N® 

(F3) adicionada do extrato apresentou instabilidade, mostrando que formulações 

adicionadas da fração tendem a ser mais estáveis que as adicionadas do extrato. 

 As formulações estudadas não perderam sua capacidade antioxidante medida 

pelos métodos de DPPH● e de quimioluminescência após o estresse térmico. 

Dentre as formulações estudadas (F1 e F2) adicionadas do extrato e da fração, a 

formulação com Hostacerin SAF® adicionada da fração (F1F) foi a que permitiu a maior 

retenção da vicenina-2 e ainda permitiu um aumento da capacidade de inibição da 

quimioluminescência gerada pelo sistema xantina/XOD/luminol na epiderme viável. 

Além disso, a fração de Inga edulis, veiculada por esta formulação, mostrou alta 

atividade antioxidante frente aos métodos estudados, apresentou baixa citotoxidade em 

cultura celular de fibroblastos, sendo a quantidade citotóxica estabelecida muito acima 

da quantidade de vicenina-2 retida na epiderme viável. A fração também apresentou 

fotoestabilidade frente a altas doses de radiação UVA e UVB quanto à citotoxidade, 
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capacidade de reduzir o radical sintético DPPH● e de sequestrar o ânion superóxido in 

vitro. Assim, a formulação gel-creme com Hostacerin SAF® adicionada de 1% da fração 

de média polariadade do Inga edulis mostrou ser muito promissora e deve ser melhor 

estudada, visando futura aplicação como formulação fotoquimiopreventiva.  

A penetração/retenção cutânea da vicenina-2 e de compostos antioxidantes foi 

influenciada tanto pelo tipo de formulação empregada como pelos compostos presentes 

no extrato e não presentes na fração, que influenciaram negativamente tanto na 

penetração do composto estudado como na penetração de compostos capazes de 

sequestrar o ânion superóxido formado in vitro.  Assim, fica evidente a necessidade da 

realização do processo de purificação e enriquecimento do extrato para a obtenção da 

fração para a utilização desta em formulações tópicas com finalidade 

fotoquimiopreventiva.  
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