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1. RESUMO 

 

Introdução: A laranja de sangue é um extrato seco padronizado obtido da laranja 

moro Vermelha (Citrus sinensis l) de origem italiana especificamente da província da 

Sicília. Objetivo: Analisar o poder antiinflamatório da laranja moro vermelha. 

Metodologia e Desenvolvimento: camundongos albinos suíços, extrato aquoso de 

laranja, fração acetato de etila, fração hexano e controle negativo, Tween 80 a 0,5% 

e controle positivo com indometacina. Os ratos foram separados em 4 grupos com n 

= 6 cada, que receberam oralmente EAB, FrAcET, FrHex, 0,5% Tween 80 e 

Indometacina 30 após a administração intraperitoneal de solução de ácido acético 0, 

6% para a observação de contorções abdominais. Número do protocolo: 005/09-AMB. 

Resultados e Considerações Finais: Como resultado, tanto EAB (5.3 contorções) e 

FrAcet (3 contorções) e FrHex (1.2 contorções) foram eficazes na redução do número 

de contorções em comparação com o controle negativo que foi de 10.5 contorções, 

sugerindo que o laranja pode ser capaz de causar analgesia. 

Suporte Financeiro: Indústria de alimentos naturais Fauna & Flora. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

1.1.Laranja sanguínea moro  

 As laranjas podem ser divididas em dois grandes grupos, em função da sua 

coloração: as laranjas douradas e as laranjas sanguíneas. As laranjas douradas 

seriam caracterizadas pela cor laranja da polpa e do suco, devido à presença de 

carotenoides, pigmentos que variam entre o amarelo e o vermelho. Já as laranjas 

sanguíneas seriam caracterizadas pela coloração vermelho-intensa (violácea) da 

polpa e do suco, devido à presença de antocianinas (Bitters, 1961). 

As antocianinas são pigmentos pertencentes a família dos flavonoides e 

possuem uma série de funções na natureza, tais como a proteção de plantas contra o 

ataque de patógenos, proteção contra os danos causados pela radiação UV e a 

pigmentação de flores, frutos e sementes, com as finalidades de atração de insetos 



polinizadores e de dispersão de sementes. As antocianinas apresentam grande 

importância na dieta humana, podendo ser consideradas como agentes terapêuticos, 

por possuírem capacidade protetora contra o estresse oxidativo, doenças do coração, 

certos tipos de cânceres e outras doenças relacionadas, e também, pela sua 

capacidade de inativar radicais livres (Ross & Kasum, 2002). 

Entre todas as variedades das laranjas sanguíneas  a que chama mais atenção 

e a laranja sanguínea moro, pela a sua coloração intensa com o fundo roxo e a polpa 

laranja avermelhada , o sabor e o aroma também são mais intensos do que as demais 

variedades das  laranjas sanguínea .A moro possui origem  italiana especificamente 

da província da Sicília. 

 

3. OBJETIVO 

Obter o extrato bruto e frações  através do pó da laranja sanguínea moro, 

para avaliação in vivo (camundogos) da atividade antiinflamatória, para tanto foi 

utilizado o método de contorção abdominal iduzido por ácido acético 0,6%.  

 

 

4. METODOLOGIA 

           

4.1- Material vegetal para obtenção do extrato aquoso  

O material vegetal (pó da laranja sanguínea moro) foi fornecido pela a Fauna & flora 

indústria de alimentos. 

 

4. 2- Obtenção do extrato aquoso do pó da laranja moro e das frações hexânica 

e acetato. 

Cerca de 340 g da matéria prima (pó da laranja moro) foi pesada, logo após foi 

transferida para um erlenmeyer foi submetido a maceração que foi realizada com 1 

litro e meio de etanol e 1 L de água destilada (solução hidroalcoólica 6:4). O solvente 



foi filtrado e a massa que se obteve do pó da laranja foi “prensada” em papel filtro 

obtendo o extrato aquoso. O extrato foi transferido para um balão e levado ao 

rotaevaporador   recuperando- se o etanol que foi reutilizado novamente (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A massa prensada e filtração foi retornada para o erlenmeyer e foi adicionado 

mais etanol e mais água destilada, repetindo o mesmo procedimento a cada 3 dias, 

no total foram três extração, para obter o extrato bruto aquoso da massa da laranja 

moro.  

Logo após esse processo o extrato aquoso foi submetido a partições liquido-liquido 

usando 100 mL de Hexano para retirada das substâncias oleosas e 80 mL de acetato 

de etila, assim obtendo as frações hexânica e acetato. Após esse processo 

Pó da laranja sanguínea 

moro  

Extrato hidroalcoólica bruto 

Extrato 

aquoso 

Hexano Acetato de etila  Água 

Fração hexanica Fração Acetato 
Fração aquosa  

340 g do pó da laranja 

3x com Etanol e H2O ( 6:4) 

Partição com Hexano 1x Partição com Acetato 1x  

Figura 1.fluxograma mostrando a obtenção do extrato aquoso e as 

frações.  



as frações foram levadas ao secador para secar totalmente os solventes. O extrato 

aquoso e as frações foram testados em camundongos para observar a ação anti-

inflamatória  

5. DESENVOLVIMENTO 

Parte Biológica 

5.1- Teste de contorção abdominal induzido por ácido acético a 0,6%, realizado 

com (Camundongos albinos Swiss). 

5.2. Animais 

 Camundongos albinos Swiss pesando ± 25 g, foram usados para o ensaio de 

contorção abdominal. Eles foram separados em grupo de 6 animais em gaiolas 

mantidas à temperatura ambiente (25 ± 4ºC) e com comida e água ad libitum durante 

24 h.  

5.3. Drogas e Compostos Químicos 

Como controle negativo foi utilizado solução salina em Tween 80 a 0,5%, como 

controle positivo Indometacina e ácido acético 0,6% agente flogistico. 

 

5.4. O método de contorções abdominais induzido por ácido acético (Koster et 

al. 1959) 

Para tanto, o teste de contorções foi realizado com camundongos Swiss o qual 

é baseado no teste de Koster et al. (1959), onde as amostras (extratos brutos e/ou 

frações) serão avaliadas em diferentes concentrações. As amostras administradas por 

gavage 30 min antes da injeção de ácido acético a 0,6% (0,1 mL/10 g do animal; 

injeção intraperitoneal (i.p.). As respostas contorsivas (contorções no abdômen e 

extensão das patas traseiras) serão quantificadas durante 20 min. Os resultados 

obtidos serão comparados com grupos controle negativo e controle positivo 

(indometacina 10 mg/kg p.c., gavage) e expressos como a média ± S.E.M do número 

de contorções. Os camundongos foram separados em 4 grupos com número de 6 

cada grupo, que receberam por via oral, extrato aquoso da laranja, fração acetato, 

fração hexânica, solução salina em Tween 80 a 0,5% e a indometacina. Após 30 



minutos foi administrado por via intraperitoneal o ácido acético 0,6% para observação 

de contorção abdominal Número do protocolo: 005/09-AMB. 

6. RESULTADOS 

Quando comparamos os efeitos obtidos com o grupo controle negativo, 

observamos que. Tanto o extrato aquoso bruto quanto as frações testadas foram 

eficientes em reduzir as contorções abdominais induzidas pela administração 

intraperitoneal de ácido acético 0,6%. No entanto quando comparamos os efeitos com 

o controle negativo observamos que a fração hexânica mostrou-se mais efetiva, 

inclusive sem diferença estatística em relação ao controle positivo (Figura 2).    

 

 

Figura 2. Resultado a 

avaliação da atividade 

analgésica/anti-inflamatória 

utilizando o teste de contorção 

abdominal induzido pela 

administração intraperitoneal 

de ácido acético 0,6%, onde C- 

(Solução salina em tween 80 à 

5%) e C+ (Indometacina 

5mg/Kg). 

 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, Através dos procedimentos realizados para obtenção do extrato aquoso 

da laranja sanguínea moro obtido através do (pó da laranja sanguínea moro) e das 

frações hexânica e acetato, no primeiro teste realizado observou-se que a laranja 
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pode ser capaz de reduzir dor inflamatória originada pela inflamação induzida por 

ácido acético 0,6% administrado na cavidade peritoneal dos animais. 
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