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1.0 INTRODUÇÃO 

 

As plantas sempre fizeram parte da vida humana e animal, seja como 

alimentação, vestimenta, habitação, ou para a prevenção e cura de doenças. Hoje em dia, 

há um crescimento, não só no Brasil, como no mundo, do uso das plantas medicinais. Os 

estudos, visando verificação da atividade farmacológica, bem como a identificação das 

substâncias ativas, estão aumentando constantemente. Para o estudo de plantas 

medicinais há necessidade, inicialmente, da identificação correta da espécie (SIMÕES et 

al., 2003). 

              O Brasil é o país com a maior diversidade genética vegetal do mundo, 

contribuindo com cerca de 120.000 espécies (DI STASI & HIRUMA-LIMA, 2002; GUERRA 

& NODARI, 2002). Das 2.000 espécies de plantas empregadas na medicina popular no 

Brasil, acredita-se que apenas 10% foram estudadas do ponto de vista químico-

farmacológico (DI STASI & HIRUMA-LIMA, 2002). 

              Para que seja iniciado o estudo de plantas medicinais, há necessidade, 

inicialmente, da identificação correta da espécie (SIMÕES et al., 2003).   

              A identificação possui a idéia de comparação, a qual é realizada comparando a 

amostra com uma droga padrão, com descrições pormenorizadas existentes nas 

farmacopéias ou em literatura especializada (OLIVEIRA et al., 1998).  

              Para se obter uma droga com confiabilidade para ser utilizada no preparo de 

medicamentos deve-se proceder indispensavelmente a identificação e avaliação de seus 

princípios ativos (OLIVEIRA & AKISUE, 2000).  

              A observação anatômica permite verificar se as estruturas analisadas se 

encaixam dentro de um padrão geral, havendo variações de um tipo de folha, flor, pecíolo 

para outro, em função da posição taxonômica do vegetal, ou de adaptações evolutivas 

aos diferentes meios onde elas ocorrem (OLIVEIRA & AKISUE, 2000). 

              No estudo de plantas medicinais, a identificação da espécie é um dos passos 

mais importantes para que qualquer investigação possa ser reproduzida. Para que 

estudos envolvendo plantas medicinais, quer sejam na área de etnobotânica, 

etnofarmacologia, farmacologia, farmacognosia, fitoquímica, agronomia ou biotecnologia, 

mereçam confiabilidade, devem partir da certeza de que as espécies envolvidas sejam 

corretamente identificadas (MENTZ & BORDIGNON, 2002). 
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O grupo de pesquisa “Farmacognosia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

da Universidade de São Paulo”, cadastrado no CNPq, estuda espécies vegetais contendo 

compostos polifenólicos utilizados em problemas gastrintestinais, principalmente visando 

atividade antiúlcera. 

A espécie vegetal estudada na dissertação de mestrado pertence à família 

Asteraceae ou Compositae, amplamente difundida em áreas tropicais, como no Brasil. 

Esta é uma família importante, sendo que quase todas as espécies do gênero Baccharis, 

um dos gêneros desta família, são utilizadas para disfunções do trato gastrintestinal 

(LORENZI, 2002). 

Algumas espécies desta família podem ser destacadas devido ao seu uso como 

disgestivas - Baccharis trimera (Less) DC. (carqueja, como é conhecida popularmente), 

Achillea millefolium L. (aquilea), Achyroline satureioides (Lam.) DC (macela), Arctium 

minus (Hill) Bernh (bardana), Artemisia verlotorum Lamotte (artemísia), Bidens pilosa L. 

(picão preto), Matricaria recutita L. (camomila), Chichorium intybus L.(chicorea), Cynara 

scolymus L. (alcachofra), entre outras (LORENZI, 2002). 

A espécie escolhida para o presente estudo foi Baccharis trimera (Less) DC., 

popularmente conhecida como carqueja. B.trimera é usada para o tratamento de várias 

doenças, atribuindo-se propriedades tônicas, estomáquicas, febrífugas e, principalmente, 

em problemas hepáticos e contra disfunções estomacais e intestinais, além das 

propriedades antiinflamatórias e digestivas. Seu primeiro registro no país informava sobre 

o tratamento da esterilidade feminina e impotência masculina (LORENZI, 2002). Entre os 

habitantes do campo e das cidades é muito usada para qualquer perturbação ou 

desarranjo do estômago (TESKE, TRENTINI, 2001). 

B.trimera é um sub-arbusto perene, ereto, muito ramificado na base, de caule e 

ramos verdes. Suas folhas estão dispostas ao longo dos ramos de cor esbranquiçada. É 

uma espécie nativa do sul do Brasil (LORENZI, 2002), cresce em terras secas, 

pedregosas à beira da estrada (TESKE, TRENTINI, 2001).  

Este estudo pretende auxiliar o conhecimento farmacobotânico, no conhecimento 

dos aspectos químicos e farmacológicos, visando, principalmente o estudo da atividade 

antiúlcera e a avaliação da toxicidade desta espécie vegetal. 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Gênero Baccharis: artigos relacionados à pesquisa 

 

O gênero Baccharis está representado por mais de 500 espécies distribuídas 

principalmente no Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e México, ocupando as regiões mais 

elevadas (DUPONT, 1966; MALAGARRIGA HERAS, 1976). A alta concentração no Brasil 

e nos Andes indica que uma dessas áreas é o provável centro de origem desse gênero 

(TEODORO-LUIS, 1955).  

O gênero Baccharis compreende aproximadamente 500 espécies, classificadas 

em 28 grupos baseados nas similaridades morfológicas (BARROSO, 1976) e de acordo 

com Nesom (1990), é o mais numeroso da família Asteraceae, representado por mais de 

400 espécies. O gênero Baccharis é amplamente distribuído do México até a Argentina 

(JAKUPOVIC et al.,1990). BARROSO (1991) relata que no Brasil ocorrem cerca de 120 

espécies de Baccharis. 

GIULIANO (2001) comenta que o gênero Baccharis é exclusivo das Américas, 

distribuído desde o Sul dos Estados Unidos da América até o extremo austral da 

Argentina e Chile, compreendendo muitas espécies denominadas popularmente de 

carqueja e indicadas para o tratamento de distúrbios do sistema digestivo (SILVA 

JÚNIOR, 1997; MORS et al., 2000). 

Como recentemente revisado por Verdi et al. (2005), no Brasil existem pelo 

menos 120 espécies de Baccharis, com a maior parte localizada na região sudeste do 

país, estimando 100 espécies na Argentina, 28 no México e cerca de 40 na Colômbia.  

No Brasil, a carqueja está entre as dez plantas mais comercializadas (SILVA 

JÚNIOR, 2000) e o Paraná já se destacou como seu maior produtor (CORREA JÚNIOR et 

al.,1991).  

              LONNI et al. (2003) realizaram a diferenciação por HPLC de três espécies do 

gênero Baccharis, morfologicamente muito parecidas, sendo Baccharis genistelloides 

Persoon var. trimera (Less.) DC, B. milleflora (Less.) DC e B. articulata (Lam.) Persoon.  

              BUDEL et al. (2003) realizaram a identificação macro e microscópica de quatro 

espécies de Baccharis do grupo trimera, que compreende as espécies Baccharis 
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articulata, B. cylindrica, B. gaudichaudiana e B. trimera. O progresso da pesquisa sobre o 

gênero Baccharis, Asteraceae: estudos botânicos no qual comparou B. articulata (Lam) 

Pers., B.microcephala Baker, B. milleflora Baker e B. myriocephala Baker, B. cylindrica 

(Less.) DC e B. trimera (Less.) DC. 

              A caracterização taxonômica numérica de 3 espécies de Baccharis: B.trimera 

(Less.) DC, B. milleflora (Less.) DC, and B. articulata (Lam.) usando o método de 

espectrofotometria ultra-violeta visível foi realizada por LONNI et al. (2005). 

Vários estudos apontam que o gênero Baccharis é potencialmente indicado como 

fornecedor de óleo essencial na indústria (QUEIROGA et al., 1996; SILVA JÚNIOR 1997). 

SIQUEIRA et al. (1985) e ARRIAGA-GINER et al. (1986) relatam a análise 

comparativa dos óleos essenciais de Baccharis articulata (Lam.) Pers. e B.trimera (Less) 

DC. (Asteraceae), espécies espontâneas no Rio Grande do Sul, assim como JARVIS et 

al. (1991) e ZDERO et al. (1991), caracterizam o gênero Baccharis, pelo acúmulo de 

sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos e flavonóides. 

As espécies do gênero Baccharis são tradicionalmente usadas como uma fonte 

terapêutica para o tratamento de diversos distúrbios relacionados à saúde do homem 

(JAKUPOVIC et al. ,1990) e apresentam diversas utilidades, dependendo da espécie, 

sendo usadas em perfumaria, sendo espécies utilizadas como anti-reumáticas, entre 

outros usos (QUEIROGA et al., 1996).  

Na medicina popular a carqueja é usada como diurética, tônica, digestiva 

(CARNEIRO e FERNANDES, 1996). 

GAMBERINI et al. (1992) relatam que o extrato aquoso de Baccharis triptera 

Mart, (Asteraceae), inibiu a secreção e a hiperacidez gástricas e GENÉ et al. (1992) 

estudaram em ratos os efeitos antiinflamatórios dos extratos aquosos de três espécies do 

gênero Baccharis. Os efeitos analgésico e antiinflamatório observados se devem, 

principalmente, a um complexo de saponinas que tem como componente majoritário o 

ácido equinocístico (GENÉ et al., 1996). 

Através de parâmetros micrográficos, GIANELLO et al. (2000) estudaram três 

espécies de Baccharis, relatando que B.trimera é usada na medicina popular como 

medicamento hepático e diurético, como substituta da B.crispa e B.articulata no centro-

oeste Argentino. 
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BAGGIO et al. (2003) descrevem o efeito gastroprotetor, a baixa toxicidade, e o 

aumento da motilidade intestinal em ratos de Baccharis illinita DC (Asteraceae). 

              MOREIRA et al. (2003) relatam que apesar do uso na medicina popular das 

espécies de Baccharis, algumas são reconhecidas como citotóxicas na Artemia salina 

(B.pseudotenuifolia).  

VERDI et al. (2005) citam estudo químico com 120 espécies do gênero 

Baccharis, e de modo geral os compostos em destaque foram os flavonóides, clerodanos 

e labdanos, embora também se tenha observado com certa freqüência a presença de 

kauranos, triterpenos, germacreno, ácidos cumáricos, tricotecenos, sesquiterpenos e 

fenilpropanóides e relataram também que em torno de 30 espécies apresentaram estudos 

de atividade biológica, destacando-se os efeitos alelopáticos, antimicrobianos, citotóxicos 

e antiinflamatórios. 

ABAD et al. (2006) estudaram a atividade antiinflamatória in vitro dos extratos 

aquoso, hexanico, diclorometano, e etanólico de quarto espécies de Baccharis 

encontradas na Bolívia: B.obtusifolia HBK, B.latifolia (R. et P.) Pers., B.pentlandii D.C. e 

Baccharis subulata Wedd., sendo que todas demonstraram atividade. 

Os flavonóides, juntamente com os diterpenos, são os compostos de maior 

ocorrência no gênero Baccharis e são descritos como bons marcadores 

quimiotaxonômicos para os mais baixos níveis hierárquicos da família Asteraceae 

(EMERENCIANO, 2001).  

O uso de plantas na medicina popular para perda de peso em Porto Alegre, Sul 

do Brasil, é relatado por DICKEL et al. (2007) destacando a família Asteraceae e dando 

importância para a espécie Baccharis articulata. Os autores citam Baccharis trimera, entre 

outras espécies, como sendo capaz de diminuir os níveis de glicose do sangue. 

 

Baccharis trimera 

 

Baccharis trimera foi selecionada como uma das espécies prioritárias para 

realização de estudos de conservação e manejo, no ecossistema da Mata Atlântica 

(EMBRAPA/IBAMA, 2002). Estando também entre as dez espécies mais utilizadas na 

fitoterapia, no Rio Grande do Sul, conforme relatório da EMATER/RS (2003), citada por 



 6 

PAVAN (1953) como uma planta usada na medicina popular, e que adapta-se a solos 

pobres e ácidos apresentando resistência às geadas (VICHNEWSKI et al 1990). 

HERZ et al. (1977) citam diterpenóides do tipo ent-clerodane de B.trimera e 

RENDON e VILLA (1995) identificaram o composto 5-hidroxi-3',4',6,7 tetrametoxiflavona 

por RMN-H (Ressonância magnética nuclear de prótons), RMN-13C (Ressonância 

magnética nuclear de C-13) e MS (espectrometria de massa).  

B.trimera (Less) DC, conhecida como carqueja ou carqueja amarga, é utilizada 

como analgésica e antiinflamatória, como foi descrito por GENÉ et al., em 1996, que 

também identificaram seus constituintes ativos, as flavonas: eupatorina, cirsimaritina, 

cirsiliol, apigeína, genkwanina e rutina, relatando também que os efeitos analgésico e 

antiinflamatório observados se devem, principalmente, a um complexo de saponinas que 

tem como componente majoritário o ácido equinocístico.  

SIMÕES-PIRES et al. (2000) isolaram e identificaram compostos antioxidantes de 

extratos aquosos de Baccharis trimera, B.crispa, e B.usterii por HPLC-UV-MS/MS através 

do radical DPPH por cromatografia em camada delgada. 

Os extratos hidroalcoólico e aquoso de B.trimera (Less) DC foram comparados 

por MELO et al. (2000) através de métodos físico-químicos e testes sensoriais e realizado 

o controle de qualidade com diferentes sistemas cromatográficos, usando como 

substância padrão a quercetina. 

Em ensaio de adubação realizado para B. trimera, com a variação dos teores de 

nutrientes do solo, com doseamento de flavonóides obteve-se resultados muito parecidos, 

demonstrando que este vegetal é extremamente rústico, não importando o tipo de solo em 

que é cultivado. No entanto, no mesmo experimento foi observada variação sazonal no 

teor de flavonóides, obtendo-se uma droga mais rica neles, quando colhida no verão, para 

partes aéreas de plantas masculinas, com um ano de vida (BORELLA et al., 2001). 

SILVA et al. (2006a), descrevem que não foram observadas diferenças no 

conteúdo de flavonóides em B.trimera (Less) DC nativas e cultivadas e colhidas em 

estações secas ou úmidas, no período entre de março de 2003 e fevereiro de 2004, no 

município de Lavras, MG. CHICOUREL et al. (1997/1998), em estudo sazonal qualitativo, 

evidenciaram que saponinas se mantinham presentes em coletas de B. trimera realizadas 

na primavera, verão e inverno. 
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SILVA et al. (2006b) relatam a influência dos níveis de radiação (4 níveis de 

radiância: 100, 60, 50 e 20%) no crescimento da planta e na qualidade do óleo essencial 

da carqueja (B.trimera), Os autores verificaram que com o aumento dos níveis radioativos 

aumentou também a quantidade de óleos essenciais.  

A atividade moluscicida da lactona diterpenica e da flavona, isoladas de 

B.trimera, por cromatografia em coluna, foi demonstrada por SANTOS FILHO et al. 

(1980).  

Os flavonóides: eupafolina, quercetina, luteolina, nepelina, apigenina, hispidulina, 

quercetina, eupatorina, genkwanina, cirsimaritina, rutina, cirsiliol, genkwanina, 

cirsimaritina, canferol, eupatrina, eriodictiol, 5-OH-6,7,3,4-OMe flavona e 5,7,3,4-OH-3-O-

ramnosil-glicosil flavona foram isolados de B.trimera (VERDI et al., 2005; SOICKE, 1987). 

 NAKASUGI et al. (1998), descreve os efeitos antimutagênicos e a baixa 

toxicidade de Baccharis trimera (Less) DC a partir da fração metanólica purificada e 

NAKASUGI et al (1999) sugerem que B. trimera deva ser usada como prevenção para o 

câncer devido aos agentes antimutagênicos encontrados em seus extratos: genkwanina, 

cirsimaritina, apigenina e hispidulina. 

Efeitos vasodilatador e relaxante da musculatura lisa foram descritos para 

diterpenos de B.trimera (TORRES et al., 2000).  

Estudos de AVANCINI e MUNDSTOCK (2000) confirmaram a atividade 

antimicrobiana in vitro do decocto de B. trimera, sugerindo a possibilidade de sua 

utilização como desinfetante e antisséptico biológico por produto natural em ambientes de 

produção animal, e BETONI et al. (2006) indica um sinergismo entre 13 fármacos 

antimicrobianos e 8 extratos de plantas medicinas na qual se encontra B.trimera com 

atividade antimicrobiana sobre Staphylococcus aureus. 

JANUÁRIO et al. (2004) reportam as propriedades anti-hemorrágica e anti-

proteolítica do diterpenóide clerodano (Bt-CD) de B.trimera contra veneno de Bothrops sp. 

Os extratos e frações de B.trimera apresentaram resultados sugestivos de 

atividade antidiabética, como foi relatado por OLIVEIRA et al. (2005). 

A avaliação feita sobre o cultivo de B.trimera, a influência da adubação orgânica 

(esterco ovino) e mineral (uréia), em diferentes doses no teor e na extração de nutrientes 

na primeira colheita, e o rendimento de biomassa, teor de óleo essencial e perfil 

fitoquímico para quatro períodos de colheita foram relatados por POCÁ, 2005. 
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              SIMÕES-PIRES et al. (2005) estudaram espécies de Baccharis investigando 

seus óleos essenciais auxiliar na identificação taxonômica. 

CARREIRA (2007) fez o estudo comparativo dos óleos voláteis, atividade 

biológica e crescimento de populações ocorrentes em áreas de Cerrado e Mata Atlântica 

e FERRANTE et al. (2007) avaliaram a qualidade de amostras de carqueja 

comercializadas em Curitiba e Região Metropolitana (Paraná-Brasil), por meio de análises 

de cromatografia a gás do óleo essencial delas extraídos. 

O extrato de B.trimera inibiu em até 70 e 40% respectivamente o crescimento 

micelial dos fungos Colletotrichum graminicola e Rhizoctomia solani em condições de 

laboratório (ITO et al, 2005). 

MENDES et al. (2007) relata que B.trimera apresentou uma moderada atividade 

antioxidante e não foi tão eficiente como antiúlcera em ratos (indução de úlceras por 

stress). 
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3.0 OBJETIVOS 

 

              O presente trabalho objetiva a caracterização farmacognóstica e farmacológica 

da espécie Baccharis trimera, direcionando para a atividade antiúlcera, realizando, 

também, ensaios de toxicidade. 

              São objetivos específicos: 

⇒ Descrição morfo-histológica da espécie 

⇒ Determinação do perfil cromatográfico de extratos da espécie, visando o controle de 

qualidade 

⇒ Avaliação da atividade antiúlcera 

⇒ Avaliação da atividade antioxidante  

⇒ Avaliação da toxicidade 
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4.0 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os caules alados da espécie a ser estudada foram obtidos de cultivo do Centro 

Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agronômicas, da UNICAMP 

(CPQBA). A exsicata foi depositada no Herbário do CPQBA, recebendo o número 1.286. 

 

4.1 Descrição morfo-histológica da droga vegetal 

               

Os caracteres da droga vegetal foram descritos conforme terminologia 

empregada por RAVEN (2007).  

Na caracterização anatômica da droga vegetal foram utilizados os caules alados 

de B.trimera fixados em FAA (JOHANSEN, 1940) e conservados em solução de etanol a 

70% (BERLY e MIKSCHE, 1976). 

              A análise microscópica foi realizada em microscópio óptico. Os cortes 

histológicos foram obtidos através de cortes a mão livre, descorados com solução de 

hipoclorito de sódio 50%, lavados e, em seguida, realizada uma dupla coloração com 

safranina (paredes lignificadas) e azul de astra (parede celulósica) (KRAUS & ARDUIM, 

1997). Como meio de montagem de preparações semipermanentes, foi utilizada solução 

aquosa de glicerina 50% (v/v), segundo OLIVEIRA E AKISUE (2000). 

 

Dissociação de elementos celulares 

  

              O material, caule alado, foi fragmentado e imerso em uma solução de ácido 

acético glacial e água oxigenada 20V, na proporção de 1:1 e submetido ao aquecimento a 

60ºC, por cerca de 15horas (FRANKLIN, 1945). Após a dissociação da epiderme, lavou-

se com água e, posteriormente, efetuou-se coloração e montagem, de acordo com os 

procedimentos já descritos anteriormente para as preparações semipermanentes. 
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4.2 Química 

 
 
4.2.1 Elaboração do extrato 

 
              O material vegetal foi seco em estufa com circulação de ar, a 40O - 45OC, moído 

em moinho de facas e martelos, passado por tamis de tamanho apropriado (1mm). A 

droga pulverizada (3000 g) permaneceu em maceração por 12 horas, iniciando-se assim 

a percolação. O extrato hidroalcoólico a 70% foi elaborado por percolação de acordo com 

a FARMACOPÉIA BRASILEIRA (1959), obtendo-se 30 litros de extrato hidroalcoólico. O 

álcool presente no extrato foi evaporado em evaporador rotativo à pressão reduzida e 

temperatura limite de 45OC. Durante a fase de concentração dos extratos ficou depositada 

no fundo do recipiente uma mistura viscosa, semi-sólida, denominada de “resina”. A água 

residual foi retirada por liofilização, separadamente do extrato e da “resina”, obtendo-se, 

500g de extrato bruto liofilizado. 

 

 

4.2.2 Preparo das frações clorofórmica, acetato de etila, etanol e etanol a 50% 

 

              Para o fracionamento, foram pesados 80,0g do extrato bruto liofilizado e 

adicionados 800,0 mL de clorofórmio. A mistura foi mantida em agitador magnético por 30 

minutos. Após agitação, a mistura foi filtrada. O filtrado (fração clorofórmica) foi 

concentrado, utilizando-se rotaevaporador. Ao resíduo foram adicionados 800mL de 

acetato de etila; o conjunto foi mantido em agitador magnético por mais 30 minutos, 

repetindo-se exatamente o procedimento anterior até a obtenção do extrato concentrado. 

Foram realizadas ainda extrações com etanol e com etanol 50%, sendo estes últimos 

concentrados e a água residual retirada por liofilização. 

 

4.2.3 Triagem Fitoquímica 

 

              Os ensaios fitoquímicos foram realizados em triplicata com o pó da droga, com o 

extrato bruto liofilizado da “resina” e extrato bruto liofilizado de Baccharis trimera (Less) 

DC. Para que fosse estabelecida uma comparação, foram realizados os mesmos ensaios 
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para drogas padrão de cada grupo de princípios ativos em questão, obtendo-se assim 

resultados mais conclusivos. Os métodos empregados foram preconizados por COSTA 

(2000). Os seguintes ensaios foram realizados:  

 

4.2.3.1 Taninos  

 

              O extrato aquoso foi submetido às reações com sais de ferro, acetato de 

chumbo, gelatina, alcalóides, acetato de cobre. O desenvolvimento de precipitados e/ou 

mudança de coloração foi considerado reação positiva.  

              

4.2.3.2 Alcalóides 

 

              O extrato ácido foi submetido a testes de precipitação, com os reativos de 

Bertrand (ácido silicotúngstico a 5%), Bouchardat (solução aquosa de iodo em iodeto de 

potássio), Dragendorff (solução aquosa de ácido nítrico 6%, subnitrato de bismuto 8% e 

iodeto de potássio 23%) e Mayer (solução de cloreto férrico a 1,3% e iodeto de potássio 

5%). A não formação de precipitado na zona de contato dos líquidos indica resultado 

negativo. 

               

4.2.3.3 Antraquinonas 

 

              O extrato ácido foi submetido a reação de Bornträger e o não aparecimento de 

coloração vermelha intensa na fase aquosa após a agitação cometer, foi considerado 

como indicativo da ausência de antraquinonas na droga vegetal ou nos extratos.  

 

4.2.3.4 Saponinas  

 

              O extrato aquoso foi submetido a testes de espuma e de hemólise. A observação 

de uma camada de espuma persistente de ao menos 1 cm foi considerada positiva para a 

presença de glicosídeos saponínicos, bem como a ocorrência de hemólise. 
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4.2.3.5 Flavonóides 

 

              O extrato etanólico foi submetido a reações com cloreto de alumínio, hidróxidos 

alcalinos e ácido clorídrico e magnésio. O desenvolvimento de fluorescência e a mudança 

de coloração foram considerados como reação positiva. 

 

4.2.3.6 Óleos Voláteis 

 

              O óleo volátil foi extraído do pó da droga vegetal utilizando o método I da 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA (1988), cujo processo consiste em hidrodestilação, com o 

auxílio do aparelho de Clevenger modificado por WASICKY (1969). A extração foi 

realizada por 4 horas e após esse tempo, foi medido no tubo graduado o volume de óleo 

obtido. Foi calculado o volume de óleo em relação à droga.  

 

 

4.2.4 Quantificação de flavonóides na droga vegetal 

 

              O doseamento de flavonóides foi realizado na droga vegetal, nos extratos brutos 

liofilizados e nas frações. O procedimento está de acordo com a Farmacopéia Brasileira 

(2003). A porcentagem de flavonóides foi calculada em relação à quercetina. 

 

Determinação de água 

 

              Dois gramas da droga vegetal e dos extratos brutos liofilizados, exatamente 

pesados, foram levados à estufa a 100-105ºC, por 5 horas. Após o resfriamento em 

dessecador, a droga vegetal e os extratos brutos liofilizados foram pesados até que a 

massa entre as pesagens não diferisse em mais de 5mg em 3 pesagens consecutivas. A 

determinação de água foi calculada em porcentagem em relação à massa da amostra 

inicial através da fórmula: 
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Pd = mfx100 

        mi 

 

 

Onde: 

Pd = determinação de água em porcentagem 

mi = massa inicial da amostra em gramas 

mf = massa final da amostra, após a secagem, em gramas. 

 

Quantificação 

              Uma massa de 0,4 gramas da droga vegetal e dos extratos brutos liofilizados e 

das frações foi aquecida à fervura sob refluxo durante 30 minutos com 20mL de acetona, 

1 mL da solução de metenamina (0.5%) e 2mL de ácido clorídrico. As misturas foram 

filtradas por algodão para um balão volumétrico de 100mL. O resíduo da droga vegetal, 

dos extratos brutos liofilizados e das frações e o algodão foram extraídos mais duas vezes 

usando-se porções de 20mL de acetona com aquecimento à fervura sob refluxo por 10 

minutos. Os filtrados da droga vegetal, dos extratos brutos liofilizados e das frações foram 

reunidos nos balões e o volume completado para 100mL de acetona. 

A 20mL da solução obtida, foram adicionados 20 mL de água e 15mL de acetato de etila, 

em funil de separação. A fase de acetato de etila foi recolhida e foram realizadas mais 3 

extrações empregando-se porções de 10mL de acetato de etila. Após a reunião das fases 

de acetato de etila, foram realizadas 2 lavagens com porções de 50mL de água. A fase 

orgânica foi completada com acetato de etila em balão volumétrico de 50 mL (Solução 

Mãe). 

              A 10mL da Solução Mãe foi adicionado 1.0 mL da solução de cloreto de alumínio 

e o volume foi completado para 25mL em balão volumétrico com solução metanólica a 5% 

(v/v) de ácido acético. 

Após 30 minutos foi lida a absorbância das amostras a 425nm, utilizando-se a solução 

sem a adição de cloreto de alumínio como branco. 
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Cálculo 

              O teor de flavonóides foi calculado em porcentagem como quercetina através da 

equação: 

 

% flavonóides =       A 62500       

                                500m(100-Pd) 

Onde: 

A = absorbância da amostra a 425nm; 

m = massa da amostra em gramas; 

Pd = determinação da porcentagem de água presente na amostra. 

 

4.2.5 Perfil Cromatográfico  

 

              O perfil cromatográfico em camada delgada da droga, do extrato bruto liofilizado 

da “resina”, do extrato bruto liofilizado e das frações clorofórmica, acetato de etila, etanol 

e etanol 50% foi determinado de acordo com WAGNER e BLADT (1996), MABRY et al. 

(1970) e HEFTMANN (1967). 

              Para a execução da cromatografia em camada delgada, o extrato bruto liofilizado 

e cada fração obtida foram diluídos a 10% (m/v) nos seus respectivos líquidos extratores. 

Como padrões foram utilizados quercetina (Merck) e rutina, dissolvidos a 0,05% em 

metanol (m/v). Foram utilizados também os padrões óxido de cariofileno, cariofileno, α 

pineno e β pineno, gentilmente cedidos por Roberto Amadeu, da Givaudan do Brasil Ltda. 

Foram ensaiados os sistemas cromatográficos abaixo: 

Fase estacionária: Sílica gel GF254 (Merck); 

Tamanho da placas: 15X20 cm; 

Espessura da camada: 300µm; 

Ativação: 110ºC, por 1 hora; 

Saturação da cuba: total; 

Percurso: sentido ascendente; 

distância: 10 cm; 
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Sistema 1: 

Fase móvel: tolueno + acetato de etila + ácido fórmico + água (5:80:10:5); 

Amostra: droga, extrato bruto da “resina”, extrato bruto, frações clorofórmio, acetato de 

etila, etanol e etanol 50% em água a 10% nos respectivos líquidos extratores. 

              Quantidade aplicada: 9 µL 

Padrões: quercetina e rutina 0,05 % 

Quantidade aplicada: 3 µL 

Revelador: difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol (Natural Product Reagent). 

Visualização: UV 366 nm. 
 
 
Sistema 2: 

Fase móvel: tolueno + acetato de etila + metanol (75:25:5); 

Amostra: droga, extrato bruto da “resina”, extrato bruto, frações clorofórmio, acetato de 

etila, etanol e etanol 50% em água a 10% nos respectivos líquidos extratores. 

              Quantidade aplicada: 9 µL 

Padrões: quercetina e rutina 0,05 % 

Quantidade aplicada: 3 µL 

Revelador: difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol (Natural Product Reagent). 

Visualização: UV 366 nm. 

 

 

Sistema 3: 

Fase móvel: tolueno + acetato de etila ( 93:7) 

Amostra: óleo essencial da droga vegetal  

              Quantidade aplicada: 5 µL 

Padrões: óxido de cariofileno, cariofileno, α pineno e β pineno,  

Quantidade aplicada: 2 µL. 

Revelador: solução de anisaldeído (0,85 mL de anisaldeído, 85 mL de metanol, 10 mL de 

ácido acético e 5 mL de ácido sulfúrico).               
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4.3 Ensaios farmacológicos e toxicológicos 

 

4.3.1 Atividade antiúlcera: modelo de indução aguda por etanol e ácido clorídrico 

 

              O ensaio foi realizado com ratos Wistar fêmeas, com peso médio entre 150g e 

180g. Todos os animais são provenientes do Biotério da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas – USP. Os animais permaneceram em local com ciclo de 12 horas claro-

escuro, e temperatura de 22 a 25oC. A ração foi retirada 8 horas antes do experimento, 

tendo acesso somente a água. O experimento tem aprovação da Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de 

São Paulo (Protocolo CEEA 160). 

              Água potável foi administrada por via oral a ratos Wistar fêmeas na dose de 

1ml/100g de animal, sendo este o grupo controle negativo. Ao grupo teste administrou-se 

o extrato liofilizado de B.trimera nas doses de 100, 200 e 400mg/kg ressuspenso em 

água, e ao grupo controle positivo foram administrados 30mg/kg de lanzoprazol. 

              Como agente ulcerogênico foi administrado a todos os animais (teste e 

controles), após trinta minutos, uma solução de acido clorídrico 0.3M em etanol a 60% na 

proporção de 1ml/100g de massa corpórea de animal (MIZUI & DOTEUCHI, 1983 e 

MATSUMOTO & YAMADA, 1991). 

              Ao final de 1 hora, os animais foram mortos com dose excessiva de anestésico, 

éter etílico, os estômagos retirados, abertos pela curvatura maior, lavados com água 

corrente e prensados entre placas de vidro. As ulcerações foram medidas através da área 

total de lesões ulcerativas em mm² (ATL), calculada pela somatória das áreas de lesão 

individuais. A área relativa de Lesão (ARL) é referente à porcentagem de área ulcerativa 

em relação à área total do estômago. Esta porcentagem foi transformada em arcoseno 

pela fórmula: p´= arcsen √p, para se proceder à análise estatística adequada. 

              O índice de Lesão Ulcerativa (ILU) foi calculado através da classificação das 

úlceras em três níveis de acordo com a severidade: nível 1 (n1): úlceras com área menor 

que 1mm²; nível 2 (n2): úlceras com área entre 1 e 3 mm²; e nível 3 (n3): úlceras com área 

maior que 3mm². Para cada estômago, o ILU foi calculado pela fórmula: 

 

       

    ILU= 1x (n
o.

 de úlceras em n1)+ 2x (n
o.
 de úlceras em n2) + 3x  (n

o.
 de úlceras em n3) 
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              A medidas foram realizadas através do Programa Image Pró-Plus.  

              Os resultados estatísticos foram submetidos ao teste t de Student e, para 

comparar mais de duas amostras, à análise de variância (ANOVA), com intervalo de 

confiança de p<0,05, seguido de Tukey, sendo utilizados os programas Sigma stat e 

Instat 2. 

 

 

4.3.2 Atividade antioxidante 

             

A atividade antioxidante foi determinada pela reação com DPPH. Descrito 

inicialmente por Brand-Williams et al (1995), esse método baseia-se na redução do radical 

2,2’-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH), apresentando máxima absorção em 517nm. Pode-se 

avaliar através da diminuição da absorbância, a presença de compostos capazes de doar 

hidrogênios ou seqüestrar o radical permitindo calcular a quantidade de antioxidante 

necessária para reduzir 50% do DPPH após o equilíbrio da reação. 

  

Preparo do DPPH 

 

              Foram utilizados 1,6 mg de 2,2’-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) como seqüestrante 

de radical livre formando uma solução com 100mL de MeOH. Essa solução foi agitada 

com bastão de vidro e acondicionada em ambiente escuro até o momento da utilização. 

 

Preparo do padrão 

 

              Devido a sua atividade antioxidante, a vitamina E foi utilizada como padrão e se 

estabeleceu uma curva de calibração com cinco pontos. 
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Preparo das amostras (extrato e frações) 

 

              Conforme os limites de absorbância, os extratos a serem testados foram 

preparados em concentrações específicas, para a confiabilidade do teste (mínimo: 0,100 

e máximo: 1,0).  

 

Verificação da atividade antioxidante 

              Foram pesados 2,5mg de cada amostra e diluídos em 10 mL de metanol, 

sucessivamente, até ser encontrada a concentração necessária para o respectivo extrato. 

Foram feitas 5 diluições em metanol, para que se obter os  cinco pontos de concentrações 

necessários para constituir a curva de absorbância: 

Extrato bruto: 2,5mg do extrato / 10mL metanol. Diluir em tubos: 

1:9 (solução do extrato:metanol) = 0.025mg/mL 

0.8:0,2 (solução do extrato:metanol) = 0.020 mg/mL 

0.6:0.4 (solução do extrato:metanol) = 0.015 mg/mL 

0.4:0.6 (solução do extrato:metanol) = 0.01mg/mL 

0.25:0.75 (solução do extrato:metanol) = 0.005 mg/mL 

 

              A cada tubo foi adicionado 1 mL da solução de extrato com metanol e 3mL da 

solução de DPPH, permanecendo em ambiente escuro por uma 1 hora para reagir e obter 

estabilização da reação. A leitura foi realizada no comprimento de onda 517 nm, em 

espectofotômetro. Foi utilizado como branco o metanol. 

              Foi calculado o percentual de atividade do DPPH, adaptado Mensor et al. (2001) 

                        % de atividade = 100 - 100 x amostra 
                                   Controle 

 

              Foram calculados por regressão linear dos gráficos, os valores de EC50, onde a 

abscissa representa a atividade antioxidante (%) das amostras de Baccharis trimera 

(Less) DC., resultante de três determinações e a ordenada, a concentração do extrato 

(µg/mL). 
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4.3.3 Toxicidade aguda 

 

              O ensaio de toxicidade aguda dose única de extrato bruto liofilizado foi conduzido 

segundo o protocolo descrito por BRITO (1994). Este ensaio tem por finalidade avaliar o 

potencial de toxicidade aguda de extratos vegetais, quando administrado a camundongos, 

na dose de 5000 mg/kg. 

              O extrato seco foi diluído em água e a suspensão foi administrada a grupos de 5 

machos e 5 fêmeas sendo estas nulíparas e não prenhas. Conforme recomendado nos 

protocolos, o volume administrado não deve exceder 1 ml por 100 gramas de peso do 

animal.  

              Os camundongos da linhagem Swiss (25-30g), machos e fêmeas, permaneceram 

aproximadamente 6 horas em jejum antes do experimento, somente com acesso a água. 

              O extrato liofilizado foi administrado aos animais por via oral, na dose de 5g/kg 

de peso corporal, em suspensão aquosa, na concentração de 0,5 g/ml. Após a 

administração, os animais ficaram privados de água e ração por 4 horas, sendo realizada 

uma observação do comportamento dos animais (depressão, agitação, irritabilidade, 

resposta ao toque, aperto de cauda, contorção, força de agarrar, tremores, respiração, 

excitação, convulsão, diarréia, constipação, alteração dos pêlos, pele e mucosa, número 

de mortos) durante este período, e depois, a cada 24 horas durante todo o experimento, 

ou seja 14 dias. 

              O consumo de água, ração e a massa corpórea dos animais foram observados e 

avaliados em dias alternados. Após 14 dias, os animais foram mortos com dose excessiva 

de anestésico, éter etílico, e tiveram seus órgãos retirados e pesados (coração, pulmão, 

fígado e rins) e foram avaliados macroscopicamente quanto a possíveis alterações. 

 

4.3.4 Análise estatística 

 

              Os resultados foram expressos como a média mais ou menos o desvio padrão. 

Foi usado para comparar mais que duas amostras “One-way” análise de variância 

(ANOVA) de acordo com Runyon e Haber 1984, com intervalo de confiança de p<0,05 

(MENSOR et al., 2001). A significância entre os pares de amostras foi verificada através 

do teste de Tukey. 
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5.0 RESULTADOS 

 

5.1 Descrição Morfo-Histológica da Espécie 

  

              O material estudado, coletado no CPQBA, apresenta as seguintes 

características: 

              O caule apresenta três expansões caulinares ou alas (Figura 1 A). A epiderme é 

uniestratificada com células retangulares, abaixo da epiderme encontram-se de duas a 

três camadas de parênquima cortical (Figura 2 A). O colênquima do tipo angular é 

encontrado em média 3 camadas entre a região de fibras e a região de parênquima 

próximo à epiderme e com apenas uma camada entre as fibras e a cavidade secretora. 

(Figura 1 B). Geralmente ocorre a presença de um ducto secretor próximo às fibras 

externas ao floema (Figura 1 B). A cavidade secretora apresenta-se acompanhada de 

fibras internamente (Figura 1 B). A região da expansão caulinar possui feixe vascular bem 

desenvolvido no caule e cordão fibroso, apresenta de duas a três camadas de células de 

parênquima fundamental e de colênquina (Figura 1 C). O mesofilo das alas possui em 

média uma camada de células epidérmicas, duas de parênquina paliçádico, parênquima 

lacunoso, apresentando conjunto cavidade secretora e fibras, assim como vários 

estômatos (Figura 1 D).  

              Tricomas glandulares são encontrados com freqüência na epiderme do caule e 

das alas (Figura 2 A). Os tricomas glandulares com pedicelo bicelular e cabeça 

pluricelular são encontrados com freqüência em toda a extensão da epiderme, podendo 

aparecer isolados ou acompanhados de tricomas tectores com cabeça em forma de cone; 

estes últimos apresentam-se juntos com os tricomas glandulares de cabeça pluricelular 

(Figuras 2 B, C ; D). 

               Estômatos são encontrados com freqüência na epiderme do caule e das alas, 

apresentando-se do tipo anisocítico (Figuras 3 B). A cutícula é estriada (Figuras 3 D). 

              O parênquima medular (Figura 3 C) é formado por células grandes, esféricas, de 

paredes pouco espessadas; na região interna ao xilema encontra-se região fibrosa 

(Figura 3 C). Nas células do parênquima medular são encontrados cristais de oxalato de 

cálcio de formas variadas em seu interior geralmente do tipo prismático, (Figuras 4 A, B,C, 

D) principalmente na região interna ao xilema. 
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Figura 1. Baccharis trimera (Less) DC. Secção transversal do caule. (A) Na seta: 

expansão caulinar. (B) Região entre alas evidenciando tricoma glandular (Tg), colênquima 

angular (Co), fibras perivasculares (Fi) e região floemática (Fl). (C) Detalhe da região do 

caule com a expansão: feixe vascular bem desenvolvido no caule e cordão fibroso (Fv); 

(Fvm) feixe vascular de menor porte na ala. (D) detalhe da ala evidenciando mesofilo 

isolateral, (pp) = parênquima paliçádico, (pl) = parênquima lacunoso, (ds) = duto secretor, 

(es) estômato. 
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Figura 2. Baccharis trimera (Less) DC. (A-D). Secções transversais da região entre as 

alas do caule. (A), ( B), (C) e (D) detalhes evidenciando tricomas glandulares (Tg), 

tricomas tectores (Tt) e estômato (Es). (E) detalhe do tricoma tector com cabeça cônica 

em material dissociado. 
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Figura 3. Baccharis trimera (Less) DC. (A e C). Secção transversal da região entre as 

alas do caule. (A) Detalhe dos estômatos (Es) situados em expansões. (C) Detalhe da 

região perivascular evidenciando fibras (Fi) e parênquima medular (Pm).  (B) e (D) vista 

frontal da epiderme com estômatos (Es). 
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Figura 4. Baccharis trimera (Less) DC. Secções transversais do caule. Região medular 

evidenciando cristais de oxalato de cálcio de formatos variados. 
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5.2 Triagem Fitoquímica 

 

Os resultados da triagem fitoquímica da droga, do extrato bruto liofilizado e do extrato 

liofilizado da “resina” de B.trimera encontram-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Triagem fitoquímica do pó da droga (D), do extrato bruto liofilizado (EBL) e do 

extrato bruto liofilizado da “resina” (EBLR) de Baccharis trimera (Less) DC 

 

Grupo de princípios 

ativos 

Reação de 

Caracterização 

Resultados 

  D EBL EBLR 

Taninos Reação com sais de ferro (+) (+) (+) 

Taninos Reação com Acetato de 

chumbo 

(+) (+) (+) 

Taninos Reação com gelatina (+) (+) (+) 

Taninos Reação com Alcalóides (+) (+) (+) 

Taninos Reação com Acetato de 

Cobre 

(+) (+) (+) 

Alcalóides Mayer (-) (-) (-) 

Alcalóides Bertrand (-) (-) (-) 

Alcalóides Dragendorff (-) (-) (-) 

Alcalóides Bouchardat (-) (-) (-) 

Antraquinonas Reação de Bornträger (-) (-) (-) 

Saponinas Teste de espuma (+) (+) (+) 

Saponinas Teste de hemólise (+) (+) (+) 

Flavonóides Reação com cloreto de 

alumínio 

(+) (+) (+) 

Flavonóides Reação de Shinoda (+) (+) (+) 

Flavonóides Reação com Hidróxidos 

Alcalinos 

(+) (+) (+) 

Óleos Voláteis hidrodestilação (+) (+) (+) 
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5.2.1 Óleos voláteis 

      

              Foi pesada uma massa inicial de 250g de pó da droga, tendo obtido um volume 

de óleo volátil final de 0,3mL. 

              Rendimento após a hidrodestilação do pó da droga foi de 0,12% 

 

 

5.3 Perfil Cromatográfico  

 

              Foi determinado o perfil cromatográfico prévio do extrato bruto, das frações 

clorofómica, acetato de etila, etanol absoluto e etanol 50% e do extrato bruto liofilizado da 

“resina” de Baccharis trimera (Less) DC. O objetivo foi verificar a possível presença de 

flavonóides, caracterizada por reação específica de coloração, nos diferentes sistemas (A 

e B) descritos no item 4.2.3. Na droga vegetal de Baccharis trimera (Less) foi verificada a 

possível presença de óleos voláteis (sistema C) caracterizada por reação específica de 

coloração. 

Os resultados encontram-se nas figuras 5, 6 e 7. 
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Figura 5 – Perfil cromatográfico de extrato bruto liofilizado, das frações clorofómica, 

acetato de etila, etanol absoluto e etanol 50%, e extrato bruto liofilizado da “resina”, e 

Droga vegetal de Baccharis trimera (Less) DC (carqueja), com o sistema A, tendo como 

fase móvel tolueno + acetato de etila + ácido fórmico + água (5:80:10:5); 1- Fração etanol 

50%; 2- Fração etanol absoluto; 3- Fração acetato de etila; 4- Fração clorofómica; 5- 

Extrato bruto liofilizado; 6- Extrato bruto liofilizado da “resina”; 7- Quercetina (Rf 0,75); 8- 

Rutina (Rf 0,11); 9- Droga vegetal. 

Revelador: difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol (Natural Product Reagent). 
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Figura 6 – Perfil cromatográfico de extrato bruto liofilizado, das frações clorofómica, 

acetato de etila, etanol absoluto e etanol 50%, e extrato bruto liofilizado da “resina” de 

Baccharis trimera (Less) DC (carqueja), com o sistema A, tendo como fase móvel tolueno 

+ acetato de etila + metanol (75:25:5); 1- Fração etanol 50%; 2- Fração etanol absoluto; 3- 

Fração acetato de etila; 4- Fração clorofómica; 5- Extrato bruto liofilizado; 6- Extrato bruto 

liofilizado da “resina”; 7- Quercetina; 8- Rutina. 

Revelador: difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol (Natural Product Reagent). 

B 
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Figura 7 – Perfil cromatográfico de Droga vegetal caules de Baccharis trimera (Less) DC 

(carqueja), com o sistema C, tendo como fase móvel : tolueno + acetato de etila (93:7);  1- 

óxido de cariofileno; 2- cariofileno; 3- óleo essencial da droga vegetal;   4- α pineno; 5- β 

pineno. 

Revelador: solução de anisaldeído ( 0,85 mL de anisaldeído, 85 mL de metanol, 10 mL de 

ácido acético e 5 mL de ácido sulfúrico).  
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5.4 Quantificação de Flavonóides na Droga Vegetal 

 

O teor de flavonóides das diferentes amostras analisadas encontra-se a seguir. 

 

Tabela 2 - Teor de Flavonóides na droga vegetal, nos extratos brutos liofilizados e nas 

frações de Baccharis trimera (Less) DC 

 

Material analisado Teor de Flavonóides 

Droga vegetal  0,05% 

Extrato bruto liofilizado 0,21% 

Extrato bruto liofilizado “resina” 1,52% 

Fração clorofórmica 1,17% 

Fração acetato de etila 0,4% 

Fração etanol absoluto 0,17% 

Fração etanol 50% 0,10% 

 

 

 

5.5 Atividade Antiúlcera Aguda  

 

              Os resultados das avaliações indicam que o extrato bruto liofilizado, administrado 

na dose de 400mg/kg, reduziu em 90% a área de lesão, P< 0,001(∗∗∗), 200mg/kg reduziu 

em 87% a área de lesão, P< 0,001(∗∗∗), 100mg/kg reduziu em 66% a área de lesão, P< 

0,05 (∗) e o fármaco controle (lansoprazol) reduziu a área de lesão em 66%, P< 0,05(∗). O 

extrato liofilizado da “resina”, administrado na dose de 400mg/kg, reduziu a área de lesão 

em 82%, P< 0,001(∗∗∗), 200mg/kg reduziu em 82% a área de lesão, P< 0,001(∗∗∗), 

100mg/kg reduziu em 53% a área de lesão, P< 0,05 (∗) e o fármaco controle (lansoprazol) 

reduziu a área de lesão em 70%, P< 0,01(∗∗). 

              As figuras 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18 apresentam as imagens dos 

estômagos dos animais do ensaio referente ao controle negativo, extrato hidroetanólico 



 32 

de Baccharis trimera Less DC (carqueja) nas dosagens de 100mg/kg, 200mg/kg, 

400mg/kg e o fármaco controle (lansoprazol). 

 

 
Figura 8 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de água como controle negativo.  

  
 

 
Figura 9 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 100mg/kg de extrato hidroetanólico de Baccharis trimera 

(Less) DC (carqueja). 

 
 

 

Figura 10 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 200mg/kg de extrato hidroetanólico de Baccharis trimera 

(Less) DC (carqueja). 



 33 

 

 

Figura 11 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 400mg/kg de extrato hidroetanólico de Baccharis trimera 

(Less) DC (carqueja). 

 

 

Figura 12 – Estômagos de ratos Wistar femeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de lansoprazol na dose de 30mg/kg como controle positivo. 
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Figura 13 – Área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de indução 

por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água (controle), 

30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato bruto de Baccharis 

trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± erro padrão. n=7. 

*** p<0,001; * p<0,05  
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Figura 14 – Índice de lesão ulcerativa no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de 

indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água 

(controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato bruto de 

Baccharis trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± erro padrão. 

n=7. 
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Figura 15 – Área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de indução 

por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água (controle), 

30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato bruto de Baccharis 

trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± erro padrão. n=7. 

*** p<0,001; * p<0,05  
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Figura 16 – Porcentagem da área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do 

modelo de indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral 

de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato 

bruto de Baccharis trimera (Less) DC. n=7. 
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Figura 17 – Porcentagem da área relativa de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do 

modelo de indução por ácido clorídrico (0,3M) e etanol a (60%) após a administração via 

oral de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de 

extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC . n=7. 
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Figura 18 – Porcentagem do Índice de lesão ulcerativa no ensaio antiúlcera agudo 

através do modelo de indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a 

administração oral de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 

400mg/kg de extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC. n=7. 
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As figuras 19,20,21,22,23,24,25,26,27 e 28 apresentam as imagens dos estômagos dos 

animais do ensaio referente ao controle negativo, extrato liofilizado da “resina” de 

Baccharis trimera Less DC (carqueja) nas dosagens de 100mg/kg, 200mg/kg, 400mg/kg e 

o fármaco controle (lansoprazol). 

 
 

 
 

Figura 19 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de água como controle negativo.  

 
 
 

 
  
Figura 20 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 100mg/kg de extrato liofilizado da “resina” de Baccharis 

trimera  (Less)  DC (carqueja). 
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Figura 21 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 200mg/kg de extrato liofilizado da “resina” de Baccharis 

trimera  (Less) DC (carqueja).  

 
 
  

 
Figura 22 – Estômagos de ratos Wistar fêmeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de 400mg/kg de extrato liofilizado da “resina” de Baccharis 

trimera  (Less) DC (carqueja). 

 

 

 
Figura 23 – Estômagos de ratos Wistar femeas após indução de úlcera por etanol e ácido 

clorídrico e administração oral de lansoprazol na dose de 30mg/kg como controle positivo.  
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Figura 24 – Área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de indução 

por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água (controle), 

30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato liofilizado da 

“resina”  de Baccharis trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± 

erro padrão. n=7. 

*** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 
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Figura 25 – Área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de indução 

por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água (controle), 

30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato liofilizado da 

“resina” de Baccharis trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± erro 

padrão. n=7.*** p<0,001; * p<0,05 
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Figura 26 – Índice de lesão ulcerativa no ensaio antiúlcera agudo através do modelo de 

indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral de água 

(controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato liofilizado 

da “resina” de Baccharis trimera (Less) DC. Os valores estão expressos como a média ± 

erro padrão. n=7. 

 

 

Área Total de Lesão 

70
8282

53

0
20
40

60
80

100

100 200 400 Lansoprazol

%

 

Figura 27 – Porcentagem da área total de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do 

modelo de indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a administração oral 

de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de extrato 

liofilizado da “resina” de Baccharis trimera (Less) DC. n=7. 
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Figura 28 – Porcentagem da área relativa de lesão no ensaio antiúlcera agudo através do 

modelo de indução por ácido clorídrico (0,3M) e etanol a (60%) após a administração via 

oral de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg de 

extrato liofilizado da “resina” de Baccharis trimera (Less) DC. n=7. 

 
 
 
 
 

Índice de Lesão Ulcerativa

646565

46

0

20

40

60

80

100 200 400 Lansoprazol

%

 

Figura 29 – Porcentagem do índice de lesão ulcerativa no ensaio antiúlcera agudo 

através do modelo de indução por ácido clorídrico 0,3M em etanol a 60% após a 

administração oral de água (controle), 30mg/kg de lansoprazol, 100mg/kg, 200mg/kg e 

400mg/kg de extrato liofilizado da “resina” de Baccharis trimera (Less) DC. n=7. 
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5.6 Atividade antioxidante 

 

As tabelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, representam as concentrações utilizadas (µg/mL) e a 

atividade antioxidante (%), do pó da droga (D), do extrato bruto liofilizado (EBL), do 

extrato bruto liofilizado da “resina” (EBLR) e das frações clorofómica, acetato de etila, 

etanol absoluto e etanol 50% de Baccharis trimera (Less) DC. As figuras 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36 e 37 representam as médias de 3 determinações de atividade antioxidante (%) 

de cada amostra, utilizadas para calcular as regressões lineares e a concentração 

necessária para reduzir em 50% a concentração inicial de substrato (EC50) ou DPPH. 

              EC50 obtidos da regressão linear mostraram um bom coeficiente de correlação 

(r>0,90).  
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Tabela 3 - Atividade antioxidante (%) do pó da droga B.trimera, frente ao DPPH. 
 

Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 52,29 ± 2,27x10¯ ² 

20 44,54 ± 1,06x10¯ ² 

15 36,67 ± 1,60x10¯ ² 

10 27,37 ± 1,05x10¯ ² 

5 12,46 ± 2,86 x10¯ ² 
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Figura 30– Atividade antioxidante, referente ao pó da droga de Baccharis trimera (Less) 
DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 
 

Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,5051 

b = 2,5106 

Regressão linear = 0,9782 

Cálculo de EC50 = 22,74 µg/mL 
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Tabela 4 - Atividade antioxidante (%) do extrato bruto liofilizado B.trimera, frente ao 

DPPH. 

 
Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 56,42 ± 1,00x10¯ ² 

20 45,32 ± 1,60x10¯ ² 

15 36,22 ± 1,45x10¯ ² 

10 26,86 ± 1,05x10¯ ² 

5 13,43 ± 2,30 x10¯ ² 
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Figura 31 – Atividade antioxidante, referente ao extrato bruto liofilizado de Baccharis 

trimera (Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 
Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,4763 

b = 1,9797 

Regressão linear = 0,995 

Cálculo de EC50 = 21,83 µg/mL 
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Tabela 5 - Atividade antioxidante (%) do extrato bruto liofilizado da “resina” de B.trimera, 

frente  ao DPPH. 

 

Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 58,17 ± 1,65x10¯ ² 

20 41,96 ± 1,95x10¯ ² 

15 27,05 ± 1,95x10¯ ² 

10 18,27 ± 1,05x10¯ ² 

5 5,49 ± 1,10 x10¯ ² 
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Figura 32 – Atividade antioxidante, referente ao extrato bruto liofilizado da “resina” de 

Baccharis trimera (Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 
Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,3833 

b = 3,4294 

Regressão linear = 0,9893 

Cálculo de EC50 = 22,6 µg/mL 
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Tabela 6 - Atividade antioxidante (%) da fração clorofórmica de B.trimera, frente ao 

DPPH. 

 
Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 53,71 ± 1,44 x10¯ ² 

20 39,64 ± 1,93x10¯ ² 

15 31,12 ± 2,10x10¯ ² 

10 22,92 ± 1,08x10¯ ² 

5 12,46 ± 1,78 x10¯ ² 
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Figura 33 – Atividade antioxidante, referente a fração clorofórmica de Baccharis trimera 

(Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 

Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,4987 

b = 0,9429 

Regressão linear = 0,9897 

Cálculo de EC50 = 24,93 µg/mL 
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Tabela 7 - Atividade antioxidante (%) da fração acetato de etila de B.trimera, frente ao 

DPPH. 

 
Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 55,46 ± 1,51 x10¯ ² 

20 42,41 ± 1,00x10¯ ² 

15 30,41 ± 2,00x10¯ ² 

10 24,98 ± 2,10x10¯ ² 

5 12,98 ± 2,80 x10¯ ² 
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Figura 34 – Atividade antioxidante, referente a  fração acetato de etila de Baccharis 

trimera (Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 

Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,4809 

b = 0,9894 

Regressão linear = 0,9848 

Cálculo de EC50 = 23,05 µg/mL 
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Tabela 8 - Atividade antioxidante (%) da fração etanol absoluto de B.trimera, frente ao 

DPPH. 

 
Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 68,11 ± 2,02 x10¯ ² 

20 58,55 ± 1,25x10¯ ² 

15 46,42 ± 1,00x10¯ ² 

10 31,05 ± 2,06x10¯ ² 

5 17,69 ± 1,50 x10¯ ² 
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Figura 35 – Atividade antioxidante, referente a fração etanol absoluto de Baccharis 

trimera (Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 

Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,387 

b = 2,1691 

Regressão linear = 0,9934 

Cálculo de EC50 = 17,18 µg/mL 
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Tabela 9 - Atividade antioxidante (%) da fração etanol 50% de B.trimera, frente ao DPPH. 

 
Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 69,79 ± 1,04 x10¯ ² 

20 55,91 ± 1,88 x10¯ ² 

15 38,22 ± 1,00 x10¯ ² 

10 27,63 ± 1,50 x10¯ ² 

5 13,04 ± 1,77 x10¯ ² 
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Figura 36 – Atividade antioxidante, referente a fração etanol 50% de Baccharis trimera 

(Less) DC. Cada ponto representa a média de 3 determinações. 

 
Equação da reta:  y = ax+b 
 
a = 0,3511 

b = 0,6352 

Regressão linear = 0,9954 

Cálculo de EC50 = 18,19 µg/mL 
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Tabela 10 - Atividade antioxidante (%) da Vitamina E, frente ao DPPH. 
 
 

Concentração da amostra 

(µg/mL) 

Atividade Antioxidante 

(%) 

25 68,83 ± 2,00 x10¯ ² 

20 55,33 ± 2,00 x10¯ ² 

15 45,59 ± 0,00 x10¯ ² 

10 34,52 ± 0,00 x10¯ ² 

5 23,34 ± 1,00 x10¯ ² 
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Figura 37 – Atividade antioxidante, referente à Vitamina E. Cada ponto representa a 

média de 3 determinações.  

 

Equação da reta:  y = ax+b 

a = 0,4527 

b = 5,92 

Regressão linear = 0,9911 

Cálculo de EC50 = 16,71 µg/mL 
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5.7 Toxicidade aguda 

 

              No teste de toxicidade aguda com o extrato bruto liofilizado de Baccharis trimera 

(Less) DC, o comportamento dos animais foi observado no período de 30’ 60’ 2h 3h 4h 

24h e depois a cada dois dias completando o tempo de 14 dias. Foram observados 

agitação, irritabilidade, depressão, resposta ao toque, aperto de cauda, contorção, força 

de agarrar, tremores, respiração, convulsão, diarréia, constipação, alteração dos pelos, 

pele e mucosa, número de mortos, não havendo alteração aparente. 

              A massa corpórea dos animais foi determinada a cada dois dias, não havendo 

alteração significativa em relação ao controle (Figuras 38, 39). Ao final de 14 dias foi 

realizada a análise macroscópica dos órgãos não tendo sido observada nenhuma 

alteração aparente em relação ao controle. A massa dos órgãos (coração/pulmão, fígado 

e rins) dos animais machos e fêmeas, tanto do grupo tratado como do grupo controle, foi 

determinada ao final do experimento, não tendo sido observada nenhuma alteração 

significativa (Figuras 40, 41 e Tabelas 11, 12, 13 e 14).  

              Foram, também, verificados os consumos de ração e de água de grupos de 5 

animais, conforme figuras 42, 43, 44 e 45 apresentando uma diferença aparente apenas 

no consumo de ração e de água nos animais fêmeas. 
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Figura 38 – Massas corpóreas dos animais machos dos grupos Controle e Extrato Bruto 

de B.trimera, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. Cada valor representa a 

média ± erro padrão de 5 animais.  
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Figura 39 – Massas corpóreas dos animais fêmeas dos grupos Controle e Extrato Bruto, 

no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. Cada valor representa a média ± erro 

padrão de 5 animais. 
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Tabela 11 - Massas corpóreas e dos órgãos dos camundongos machos dos grupos 

controle e tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato 

hidroetanólico a 70% liofilizado, de B.trimera. P>0,05. Cada valor representa a média ± 

erro padrão de 5 animais. 

 
 

Massa dos Animais/ 
Órgãos 

Controle Machos 
 

Extrato Bruto Machos 
 

Massa corpórea 

Coração/Pulmões 

33,48 ± 3,03 

0,54 ± 0,05 

32,67 ± 4,27 

0,53 ± 0,05 

Rins 0,84 ± 0,09 0,91 ± 0,06 

Fígado 1,90 ± 0,23 2,0g ± 0,23 

 
 
 
 
 
 
Tabela 12 - Massas relativas de órgãos dos camundongos machos dos grupos controle e 

tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato hidroetanólico a 

70% liofilizado, de B.trimera. P>0,05. Cada valor representa a média ± erro padrão de 5 

animais. 

 
 

Massa dos Animais/ 
Órgãos 

Controle Machos 
 

Extrato Bruto Machos 
 

Coração/Pulmões (20 ± 0,69) x10¯ ³ (20 ± 0,68) x10¯ ³ 

Rins (25 ± 1,24) x10¯ ³  (30 ± 0,82) x10¯ ³ 

Fígado (60 ± 3,00) x10¯ ³ (70 ± 0,36) x10¯ ³ 
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Figura 40 - Massas relativas de órgãos dos camundongos fêmeas dos grupos controle e 

tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato hidroalcoólico a 

70% liofilizado, de B.trimera. Cada valor representa a média ± erro padrão de 5 animais 

 
 
Tabela 13 - Massas corpóreas e dos órgãos dos camundongos fêmeas dos grupos 

controle e tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato 

hidroetanólico a 70% liofilizado, de B.trimera. P>0,05. Cada valor representa a média ± 

erro padrão de 5 animais. 

 

Massa dos 

Animais/Órgãos 

Controle Fêmeas Extrato Bruto Fêmeas 

Massa corpórea 

Coração/Pulmões 

30,96 ± 0,75 

0,40 ± 0,34 

30,56 ± 0,43 

0,47 ± 0,71 

Rins 0,44 ± 0,05 0,43 ± 0,04 

Fígado 1,61 ± 0,18 1,63 ± 0,18  
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Tabela 14 - Massas relativas de órgãos dos camundongos fêmeas dos grupos controle e 

tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato hidroetanólico a 

70% liofilizado, de B.trimera. P>0,05. Cada valor representa a média ± erro padrão de 5 

animais. 

 
 

Massa dos Animais/ 
Órgãos 

Controle Fêmeas  Extrato Bruto Fêmeas 
 

Coração/Pulmões (10 ± 0,50) x10¯ ³ (10 ± 1,03) x10¯ ³ 

Rins (14 ± 0,63) x10¯ ³  (14 ± 0,71) x10¯ ³ 

Fígado (52 ± 2,62) x10¯ ³ (53 ± 2,58) x10¯ ³ 
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Figura 41 - Massas relativas de órgãos dos camundongos fêmeas dos grupos controle e 

tratados, no teste de toxicidade aguda dose única, 5g/kg, v.o. de extrato hidroalcoólico a 

70% liofilizado, de B.trimera. P>0,05. Cada valor representa a média ± erro padrão de 5 

animais. 
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Figura 42 – Variação do consumo de água (mL) dos animais machos dos grupos controle 

(água) e tratados [extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC], avaliado a cada 2 dias, 

durante 14 dias, no teste de toxicidade aguda por dose única, 5g/kg. Cada ponto 

corresponde à média de consumo de água por grupo. O teste foi realizado com 5 animais 

em cada grupo.  
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Figura 43 – Variação do consumo de ração (g) dos animais machos dos grupos controle 

(água) e tratados [extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC], avaliado a cada 2 dias, 

durante 14 dias, no teste de toxicidade aguda por dose única, 5g/kg. Cada ponto 

corresponde à média de consumo de ração por grupo. O teste foi realizado com 5 animais 

em cada grupo.  
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Figura 44 – Variação do consumo de água (mL) dos animais fêmeas dos grupos controle 

(água) e tratados [extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC], avaliado a cada 2 dias, 

durante 14 dias, no teste de toxicidade aguda por dose única, 5g/kg. Cada ponto 

corresponde à média de consumo de água por grupo. O teste foi realizado com 5 animais 

em cada grupo.  
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Figura 45 – Variação do consumo de ração (g) dos animais fêmeas dos grupos controle 

(água) e tratados [extrato bruto de Baccharis trimera (Less) DC ], avaliado a cada 2 dias, 

durante 14 dias, no teste de toxicidade aguda por dose única, 5g/kg. Cada ponto 

corresponde à média de consumo de ração por grupo. O teste foi realizado com 5 animais 

em cada grupo.  
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6.0 DISCUSSÃO 

 

Através da análise morfo-histológica microscópica da espécie foi observado o caule 

com três alas ou expansões caulinares, como descrito na FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

(2002) e por BUDEL et al.  (2003). 

 Nas secções transversais do caule e das alas foram observadas uma camada de 

células epidérmicas recobertas por cutícula estriada. Os tricomas glandulares com cabeça 

globosa multicelular e os tricomas tectores com a cabeça em forma de cone aparecem em 

toda a extensão do caule e das alas. Os dutos secretores normalmente vêm 

acompanhados de colênquima do tipo angular na parte externa, estando de acordo com a 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA (2002) e com BUDEL et al. (2003, 2005). No vegetal 

empregado nesta dissertação, foram observados tricomas tectores com cabeça em forma 

de cone, acompanhados próximo à sua base por um tricoma glandular de cabeça 

globosa.  

A medula é relativamente ampla, acompanhada externamente por uma a três 

camadas de fibras; possui células grandes, esféricas ou elípticas, de paredes pouco 

espessadas, com pequenos espaços intercelulares. Principalmente nas regiões internas 

ao xilema observam-se cristais prismáticos de oxalato de cálcio, de formas variadas de 

acordo com BUDEL et al. (2003, 2005). 

 Na região das alas observa-se uma camada de células epidérmicas, duas de 

parênquima paliçádico, várias de parênquima lacunoso, cavidades secretoras 

acompanhadas por grupos de fibras. Os estômatos encontram-se em ligeiras elevações; 

essas observações também não foram relatadas por nenhum dos autores.  

              Apesar dos resultados apresentados neste trabalho quanto às características 

microscópicas de Baccharis trimera (Less) DC, devem ser realizados estudos fitoquímicos 

complementares desta espécie, visto que é de fundamental importância não só a correta 

identificação da droga vegetal, mas também, sua caracterização química. 

              A triagem fitoquímica da droga vegetal e do extrato hidroetanólico liofilizado 

(EHEL) forneceu indicativo da presença de flavonóides, saponinas, taninos e óleos 

voláteis. Estes grupos de compostos podem ser responsáveis por muitas atividades 

farmacológicas, dentre elas a antiulcerogênica (LEWIS e HANSON, 1991; MARTIN et al., 



 59 

1998; SCHENKEL et al., 1999b; SANTOS e MELLO, 1999; HARBORNE e WILLIAMS, 

2000; LEWIS e SHAW, 2001). 

              Os resultados das análises fitoquímicas estão de acordo com POCCÁ (2005), em 

seu estudo sobre o rendimento de biomassa, teor de óleo essencial, perfil fitoquímico e 

nutrientes de Baccharis trimera (Less) DC, sob influência de fontes e doses de nitrogênio, 

que indicam a presença dos mesmos grupos de metabólitos secundários (flavonóides, 

taninos, óleos voláteis e saponinas) da amostra em estudo. 

              Os flavonóides presentes em Baccharis trimera (Less) DC são característicos do 

gênero, como descrito por JARVIS et al. (1991), ZDERO et al. (1991), SIQUEIRA et al. 

(1985) e ARRIAGA-GINER et al. (1986), em que Baccharis, foi caracterizado pelo 

acúmulo de sesquiterpenos, diterpenos, triterpenos e flavonóides. Os autores relatam 

também a análise comparativa dos óleos essenciais de Baccharis articulata (Lam.) Pers. e 

Baccharis trimera (Less) DC., espécies espontâneas no Rio Gande do Sul. 

              No perfil cromatográfico realizado para a identificação de flavonóides, utilizando 

os padrões quercetina e rutina e revelador difenilboriloxietilamina a 1 % em metanol 

(Natural Product Reagent), com fase móvel tolueno + acetato de etila + ácido fórmico + 

água (5:80:10:5) foi observada a provável presença de quercetina mas não a de rutina. 

Quando foi utilizada a fase móvel tolueno + acetato de etila + metanol (75:25:5), 

confirmamos a possível ausência de rutina na amostra em questão, discordando de 

GENÉ et al., em 1996, e SOICKE (1987), que detectaram a presença de rutina, também 

citado por VERDI et al. (2005), em sua revisão. Em relação à quercetina, a amostra 

apresenta-se de acordo com esses autores. A ausência de rutina em nossas amostras 

pode ser devido a fatores de colheita, secagem ou preparo do extrato vegetal, em que 

pode ter havido hidrólise, com formação da quercetina. 

No perfil cromatográfico direcionado a óleos essenciais, com fase móvel tolueno 

+ acetato de etila (93:7) e padrões óxido de cariofileno, cariofileno, α pineno e β pineno e 

como revelador solução de anisaldeído, foi observada a possível presença de óxido de 

cariofileno, β pineno, estando de acordo com POCCÁ (2005), referente a β pineno e 

cariofileno. Na amostra estudada por nós não foi possível a visualização do cariofieno, 

mas verificou-se a possível presença de α pineno, o que não foi observado por POCCÁ 

(2005). A possível presença de óxido de cariofileno, α pineno e β pineno na amostra está 

de acordo com CARREIRA (2007). 
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              Na Inglaterra, até 1965, o tratamento padrão para o alívio das dores gástricas era 

constituído de repouso e dieta, incluindo modificações no estilo de vida como, por 

exemplo, moderação do fumo e do consumo de álcool. Os únicos medicamentos 

utilizados eram os antiácidos, que neutralizavam o ácido gástrico, diminuindo as dores. 

Contudo, seu efeito raramente durava mais de duas horas (LEWIS & HANSON, 1991). 

              Um avanço significativo no tratamento da úlcera gástrica ocorreu na década de 

1960, após investigação das raízes e rizomas do alcaçuz (Glycyrrhiza glabra). Verificou-

se que os compostos extraídos desta espécie aumentam a concentração local de 

prostaglandinas, que promovem a secreção de muco e a proliferação celular no 

estômago, levando à cicatrização das úlceras (SCHENKEL et al., 2000b). A 

carbenoxolona é um citoprotetor derivado hemisuccinato sódico do ácido glicirrético, 

extraído das raízes do alcaçuz. Foi o primeiro fármaco utilizado para acelerar a cura da 

úlcera gástrica através de um mecanismo que não envolvia a inibição da secreção de 

ácido (BORRELLI & IZZO, 2000; LÜLLMANN et al., 1993). 

              A úlcera é uma lesão do revestimento da mucosa gástrica (MIZUI, 1983). Já a 

úlcera péptica gastroduodenal é uma doença que resulta da perda circunscrita de tecido 

da mucosa, podendo ocorrer nas regiões do trato digestivo que entram em contato com a 

secreção ácida do estômago (LÜLLMANN et al., 1993). 

              A etiologia da úlcera gástrica ainda não está totalmente elucidada. Fato 

conhecido é que há um desequilíbrio entre os fatores agressivos (secreção de ácido e 

pepsina) e os fatores citoprotetores como secreção de bicarbonato, secreção de muco e 

produção de prostaglandinas (BRUNTON, 1996). Destacam-se também como fatores 

agressivos o excesso de álcool, antiinflamatórios não esteroidais, estresse (RANG e 

DALE, 2004), síndrome de Zollinger-Ellison, que é um tumor pancreático estimulador da 

produção de gastrina (LÜLLMANN et al., 1993). 

              BRUNTON, em 1996, verificou que a infecção por Helicobacter pylori contribui na 

formação das úlceras gástricas, sendo imprescindível para o tratamento a erradicação do 

microorganismo.  

           As metas das terapias para úlceras são: alívio da dor, a promoção da 

cicatrização e a prevenção de reincidência. As estratégias terapêuticas destinam-se, 

portanto, ao equilíbrio entre os fatores agressivos e os fatores citoprotetores (BRUNTON, 

1996), ou seja, a proteção da mucosa do aparelho digestivo contra a ação do suco gástrico 
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está relacionada à produção de muco, de bicarbonato, ao aumento de fluxo sangüíneo e à 

restituição das células parietais. As prostaglandinas produzidas localmente estimulam a 

secreção tanto de muco quanto de bicarbonato (RANG & DALE, 2004).  

              O tratamento das úlceras possui uma relação com os bloqueadores H2, inibidores 

da bomba protônica, neutralizantes gástricos, citoprotetores gástricos e fármacos 

utilizados no tratamento do Helicobacter pylori (LÜLLMANN et al., 1993; HARVEY, 1998 e 

RANG & DALE, 2004), ou seja, as úlceras podem ser tratadas por anti-secretores ou 

protetores da mucosa gástrica. O primeiro grupo envolve fármacos como a cimetidina, o 

omeprazol e o lansoprazol. A cimetidina, um anti-histamínico H2, estimula a secreção de 

peptídeos gástricos, que inibem a produção de ácidos gástricos (HAVSTEEN, 2002). Os 

fármacos anti-histamínicos H2 são inibidores competitivos da histamina pelo receptor H2, 

ligando-se a este através do anel heterocíclico e da cadeia lateral (KOROLKOVAS, 2003). 

Os fármacos inibidores da bomba protônica, como o lansoprazol e o omeprazol, reagem 

com os grupos tiólicos da enzima H+, K+-ATPase, a bomba protônica, e assim, inibem a 

secreção de H+ pela célula parietal. Esta secreção ocorre por estímulo dos receptores 

colinérgicos, histaminérgicos e de gastrina (DELFOSSE, 2000; KOROLKOVAS, 2003). 

              Os fármacos protetores da mucosa gástrica como o derivado sintético da 

prostaglandina E1, o misoprostol, que inibe a secreção de ácido, atuando diretamente sobre 

as células parietais, possuindo, também, um efeito protetor na mucosa gástrica. O 

misoprostol também corrige a deficiência endógena de prostaglandina E, resultante da ação 

destrutiva de certos fármacos, como o ácido acetilsalicílico e outros antiinflamatórios não-

esteroidais (DELFOSSE, 2000). 

            Diferentes mecanismos foram propostos para elucidar a ação de gastro-

proteção dos flavonóides. Estes abrangem o aumento do conteúdo em prostaglandina da 

mucosa gástrica, a redução da secreção da histamina pelos basófilos, por inibição da 

histidina descarboxilase. Os flavonóides também são conhecidos como seqüestrantes de 

radicais livres, que desempenham um papel importante na indução de lesões ulcerativas e 

erosivas do trato gastrintestinal (BORRELLI & IZZO, 2000). 

              A verificação da atividade antiúlcera do extrato bruto liofilizado de B.trimera foi 

realizada utilizando modelo de indução aguda por etanol acidificado, que avalia, entre 

outras, a atividade de substâncias citoprotetoras (MIZUI & DOTEUCHI, 1983; MATSUMOTO 

& YAMADA, 1991). O etanol produz lesões necróticas na mucosa gástrica, reduzindo a 
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secreção de bicarbonato e a produção de muco, além de modificar sua composição de 

glicoproteínas (MARHUENDA et al., 1993). A indução da lesão gástrica pelo etanol ou pelo 

etanol acidificado ocorre devido a redução do fluxo sangüíneo na mucosa gástrica, seguida 

de estase sangüínea, que contribui para o desenvolvimento de hemorragias e necrose de 

tecidos (GUTH et al., 1984). A presença de ácido clorídrico somente acelera e agrava este 

processo (MIZUI & DOTEUCHI, 1983).  

              Segundo MIZUI e DOTEUCHI (1983), a prostaglandina E2 não afeta a secreção 

ácida e previne a formação de lesões gástricas nos ratos, induzidas pela administração de 

etanol acidificado, confirmando a demonstração de ROBERT et al. (1979), onde a 

citoproteção das prostaglandinas é independente da inibição da secreção de ácido 

gástrico. Sendo assim, as ulcerações que são induzidas por etanol não são inibidas por 

substâncias que interferem na secreção de ácido, como a cimetidina, mas são inibidas por 

agentes que aumentam os fatores de defesa da mucosa, como as prostaglandinas. 

              No modelo utilizado, o extrato bruto liofilizado de B.trimera apresentou valores 

significativos em comparação ao grupo controle reduzindo aproximadamente 90% a área 

total de lesão ulcerativa, e o extrato liofilizado da “resina” reduziu em 82%, porém não 

houve variação significativa entre o extrato liofilizado e a “resina”. Observou-se também 

que nas concentrações de 400mg/kg e 200mg/kg do extrato bruto liofilizado as reduções 

da área total de lesão apresentaram-se muito próximas, assim como do extrato liofilizado 

da “resina”. Estes resultados indicam que relação dose-efeito está abaixo de 400mg/kg, 

uma vez que não houve diferença aparente acima de 200mg/kg. 

Uma substância antioxidante é aquela que inibe o processo de oxidação, e assim 

protege os sistemas biológicos contra os efeitos danosos de processos ou reações que 

promovem a oxidação de macromoléculas ou estruturas celulares (ABDALLA,1996). 

O organismo possui substâncias que impedem a geração de espécies reativas, ou 

seqüestram-nas, de forma a impedir sua interação com células alvo, bloqueando, assim, a 

etapa de iniciação da cadeia radicalar. Exemplos são as enzimas antioxiantes, quelantes 

e proteínas, como a transferrina e a ceruloplasmina, que transportam ferro e cobre, 

impedindo que esses metais sejam liberados e catalisem a formação de espécies 

oxidantes; substâncias não enzimáticas, como ascorbato, carotenóides, bilirrubina, que 

seqüestram radicais superóxido e hidroxila, ou suprimem oxigênio singlete (BONO, 1994). 
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Antioxidantes geralmente são compostos fenólicos ou aminas aromáticas, como α-

tocoferol, flavonóides e vários antioxidantes sintéticos (ABDALA,1996; LARSON,1988). 

Os ácidos graxos poliinsaturados fazem parte das estruturas de células e organelas 

e são suscetíveis aos danos oxidativos (CARE,1994). 

Foi verificada por Husain e colaboradores  (1987) a capacidade dos flavonóides de 

captar radicais hidroxila (OH), decrescendo a capacidade na seguinte ordem: miricetina > 

quercetina > ramnetina > morina > diosmetina > naringenina > apigenina > catequina > 

5,7-diidroxi-3′,4′,5′-trimetoxiflavona > robinina > canferol > flavona. Foi observado que a 

atividade aumenta com o aumento do número de grupos hidroxila substituídos no anel 

aromático B. 

Os flavonóides quercetina, rutina, isoquercetina, possuidores da estrutura com 

grupos orto-hidroxila no anel B, apresentaram atividade antioxidante (YOKOZAWA,1998). 

O grupo orto-hidroxila pode ser considerada a estrutura mais importante nos flavonóides e 

taninos para a inibição da atividade dos radicais livres (YOKOZAWA,1998). 

Os flavonóides, através do estímulo da produção de muco e secreção de 

bicarbonato (CRISTONI et al., 1989; LEWIS & SHAW, 2001) possuem ação seqüestrante 

de radicais livres conduzindo à ação antioxidante (BOMBARDELLI & MORAZZONI, 1993; 

CATAPANO, 1997) 

Em nossos experimentos a atividade antioxidante foi detectada através do reativo 

2,2’-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH·). A vantagem deste método é a possibilidade do 

ensaio com grande número de amostras, em curto período de tempo, sendo 

suficientemente sensível para detectar princípios ativos em baixas concentrações 

(YOKOZAWA,1998). 

           Relativo à atividade antioxidante, o pó da droga (D), extrato bruto liofilizado (EBL), 

extrato bruto liofilizado da “resina” (EBLR) e frações clorofómica, acetato de etila, etanol 

absoluto e etanol 50% de B.trimera, apresentaram EC50 22,74 µg/mL, 21,83 µg/mL, 22,6 

µg/mL, 24,93 µg/mL, 23,05 µg/mL, 17,18 µg/mL, 18,19 µg/mL, respectivamente, sendo 

EC50 da vitamina E, 16,71 µg/mL. Comparando os resultados das amostras com os do 

padrão de vitamina E, podemos sugerir atividade antioxidante bastante evidente. No 

trabalho de MENDES et al. (2007), o resultado do EC50  de B.trimera foi 7,76 µg/mL e o 

modelo por eles utilizado foi de lipoperoxidação em cérebro de rato. Nesse mesmo 
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trabalho os autores verificaram reduzida atividade antiúlcera em ratos, induzida por 

estresse. 

              Úlceras provocadas por estresse são devido a fatores psicológicos e fisiológicos 

(MILLER, 1987). O estresse induz a peroxidação lipídica a partir do aumento dos níveis 

de peroxidase lipídica. A conseqüência desse processo é o aumento da geração de 

espécies livres de oxigênio reativo ocasionando, conseqüentemente, dano oxidativo que é 

considerado fator comum na patogenia de diferentes modelos experimentais e clínicos de 

úlcera (GOEL & BHATTACHARYA, 1991; SAIRAM et al., 2002) 

               Na literatura pesquisada foram encontradas outras espécies do gênero com 

ação antiulcerativa e gastroprotetora, como foi descrito por GAMBERINI et al. (1992) em 

relação à espécie B.triptera, e por BAGGIO et al. (2003), em relação à espécie B.illinita. 

Através dos resultados obtidos até o momento, comprova-se, no modelo ensaiado, 

a atividade antiúlcera do extrato de B.trimera. 

              O estudo de toxicidade aguda representa uma avaliação estimativa e preliminar 

das propriedades tóxicas de uma droga, fornecendo informações acerca dos riscos sobre 

a saúde, resultantes de uma exposição de curta duração pela via selecionada (SOUZA 

BRITO, 1996). 

              O teste de toxicidade aguda do extrato bruto liofilizado de Baccharis trimera 

(Less) DC foi realizado através da administração do extrato bruto liofilizado em suspensão 

aquosa, por via oral, em dose única de 5g/kg de massa corpórea. Nenhum animal morreu 

durante o ensaio e desta forma, juntamente com a observação dos mesmos em relação 

ao seu comportamento, como não ocorreu nenhuma alteração aparente, o extrato (EHEL) 

pode ser considerado com indicação de baixa toxicidade (BRITO, 1994). 

               Durante os 14 dias de avaliação da toxicidade houve um ganho de massa 

corpórea dos animais controle e tratados, sem haver diferença significativa entre os 

grupos, ao final do ensaio. Não houve diferença aparente no consumo de ração e de água 

do grupo dos machos, porém o consumo de água e de ração foi aparentemente maior nos 

grupos controle fêmeas, em relação aos tratados. 

              Ao final do ensaio não se observou alteração macroscópica aparente dos órgãos 

dos animais. Por esse motivo, não foram realizadas análises histológicas.  
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              Referente à massa dos órgãos: coração/pulmões, rins e fígado, na comparação 

dos mesmos entre os grupos controle e tratados não foram observadas diferenças 

significativas. 

              Em função da diferença aparente do consumo de água sugere-se um ensaio de 

toxicidade sub-crônica, para verificar se este comportamento se mantém em tempo 

prolongado. 

              Através deste ensaio inicial pode-se inferir uma baixa toxicidade de B.trimera, o 

que tem correspondência com outras espécies do gênero, conforme relatado por BAGGIO 

et al. (2003) quando descrevem o efeito gastroprotetor, a baixa toxicidade, e o aumento 

da motilidade intestinal em ratos de uma espécie do gênero Baccharis: B.illinita e 

NAKASUGI et al. (1995), que relatam a baixa toxicidade de B.trimera em seu estudos 

sobre os efeitos antimutagênicos desta espécie.  

Os resultados obtidos indicam atividade antiúlcera e baixa toxicidade, nos 

modelos ensaiados, sendo necessários estudos em outros modelos, para comprovação 

da referida atividade. 
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7.0 CONCLUSÃO 

 

              A análise morfohistológica de caules de Baccharis trimera por nós  

documentada encontra-se de acordo com a descrição farmacopeica. 

              A triagem fitoquímica da droga, do extrato bruto liofilizado e do extrato liofilizado 

da “resina”, indicou a presença de flavonóides, saponinas, taninos e óleos voláteis. No 

perfil cromatográfico para flavonóides foi verificada a possível presença de quercetina, 

provável ausência de rutina; na cromatografia direcionada a óleos essenciais foi 

observada a possível presença de α pineno, β pineno e óxido de cariofileno e a provável 

ausência de cariofileno.  

              Na quantificação de flavonóides foi encontrado um teor de 0,05% na droga 

vegetal, 0,21% no extrato bruto liofilizado, 1,52% no extrato bruto liofilizado “resina”, 

1,17% na fração clorofórmica, 0,4% na acetato de etila, 0,17%, na etanol absoluto, 0,10%, 

etanol 50%. 

              As avaliações da atividade antiúlcera indicaram que o extrato bruto liofilizado, 

administrado na dose de 400mg/kg, reduziu a área total de lesão (ATL) em 90%, 

200mg/kg em 87%,100mg/kg 66%, o extrato liofilizado da “resina”, administrado na dose 

de 400mg/kg, reduziu a área total de lesão em 82%, 200mg/kg em 82%, 100mg/kg em 

53%, apresentando resultados significativos. 

              No ensaio de atividade antioxidante o pó da droga (D), o extrato bruto liofilizado 

(EBL), o extrato bruto liofilizado da “resina” (EBLR) e as frações clorofómica, acetato de 

etila, etanol absoluto e etanol 50% de Baccharis trimera (Less) DC, apresentaram EC50 

22,74 µg/mL, 21,83 µg/mL, 22,6 µg/mL, 24,93 µg/mL, 23,05 µg/mL, 17,18 µg/mL, 18,19 

µg/mL respectivamente, sendo  EC50  da vitamina E 16,71 µg/mL, podendo ser esta 

considerada uma atividade antioxidante evidente, comparada à vitamina E. 

             Não houve sinais de toxicidade aguda no modelo ensaiado. O extrato (EHEL) 

pode ser considerado como pouco tóxico de acordo com o ensaio de dose única. 
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