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RESUMO 

Os extratos de espécies de Passiflora (Passifloraceae), comumente 

empregados no tratamento de diversas doenças em regiões tropicais e subtropicais, 

têm se mostrado fonte em potencial de medicamentos. O uso popular de espécies 

vegetais pertencentes a esse gênero decorrente de suas propriedades sedativas 

consta a partir do século 17 na Europa. Após cerca de 200 anos, foram 

documentados os estudos farmacológicos iniciais com P. incamata. No Brasil, uma 

espécie morfologicamente assemelhada a essa - P. edulis Sims. - tem encontrado 

uso como sedativo, ansiolítico, diurético e no tratamento de distúrbios 

gastrintestinais, embora esta espécie seja explorada comercialmente na produção 

de sucos concentrados. Pesquisadores têm avaliado a atividade de extratos de 

folhas de P. edulis no sistema nervoso central. Considerando o uso popular e a falta 

de trabalhos científicos avaliando a ação no sistema digestório, o extrato liofilizado 

preparado com as folhas e com os caules dessa espécie foi ensaiado em ratos, 

empregando-se solução de etanol acidificado como indutor de úlceras. A triagem 

fitoquímica e a avaliação da atividade antioxidante (DPPH, ORAC) foram realizadas 

para verificar o potencial uso dos metabólitos encontrados no extrato. O método 

espectrofotométrico foi empregado na análise do teor flavonoídico. As técnicas de 

Cromatografia Líquida de Alta eficiência (CLAE) e espectrofotometria UV/visível 

foram utilizadas para analisar as frações f1avonoídicas. A caracterização 

morfoanatômica das folhas e dos caules da espécie foi efetuada como auxiliar no 

controle de qualidade da droga vegetal. No modelo ensaiado, o extrato de P. edulis 

não mostrou atividade antiúlcera promissora. Nessa fase não se pode descartar seu 

uso no tratamento de úlceras gástricas. O extrato liofilizado apresentou teor 

flavonoídico de 1,2% e atividade antioxidante, demonstrada com os métodos 

empregando DPPH (ECso de 160jJg/mL) e ORAC (775,35 ± 36,12 Jlmol eq Troloxlg 

de extrato). Na análise preliminar das frações flavonoídica foi evidenciada a 

predominância de flavonas. Caracteres morfoanatômicos importantes na análise da 

droga vegetal foram documentados. 



Abstract 

The extracts of Passiflora spp. (Passifloraceae), commonly used in the 

treatment of several diseases from tropical and subtropical regions, have been 

proving to be a potential source for the preparation of medicines. Because of theirs 

sedating properties, popular use of vegetal species belonging to this genus has been 

found since the 17th century in Europe. Then, after 200 years, early pharmacologic 

studies with P. incamata were documented. In Brazil, one species morphologically 

similar to this one - P. edulis Sims. - has been used as sedative, anxiolytic, diuretic 

and for the treatment of gastrointestinal diseases, although this species has been 

commercially explored in the production of concentrated juices. Researchers have 

been evaluating the effects of the extract of P. edulis leaves in the central nervous 

system. Considering its popular use and the lack of scientific research evaluating its 

effect in the digestive tract, the freeze-dried extract prepared with its leaves and 

stems was tested in rats. Acute gastric lesions were induced by acidified solution of 

ethanol. The phytochemical screening and the antioxidant effects evaluation (DPPH, 

ORAC) have been carried out in order to evaluate the potential use of metabolites 

found in the extract. The spectrophotometric method was applied in the analyses of 

flavonoids content. High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and UV/ 

visible methods were used to analyze the flavonoid fractions. Morphoanatomic 

characterization of leaves and stems of the species was done to applied in the quality 

control of the crude drug. In the tested model, P. edulis extract did not show its 

potential gastroprotective property. At this point we can not discard its use to treat 

gastric ulcers. The flavonoid content quantified in the extract were 1,2%. The freeze

dried extract presented antioxidant activity, demonstrated with DPPH (ECso de 

160l-lg/mL) and ORAC (775,35 ± 36,12 \Jmol eq Troloxlg) methods. The chemical 

profile of flavonoid fractions showed predominant concentration of flavones. 

Important morphoanatomic characters of the crude drug were documented. 
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grande valor econômico e estratégico, principalmente no desenvolvimento de novos 

medicamentos (CALlXTO, 2003; SCHENKEL et a/., 2004). 

Embora as plantas medicinais tenham essa essencial importância no 

restabelecimento da saúde da população, o controle de qualidade desses 

fitoterápicos não tem recebido dos órgãos responsáveis, a atenção necessária ao 

seu desenvolvimento. A melhor forma de efetuar o controle de qualidade é 

assegurar uma correta seqüência de operações, desde o plantio até o produto final 

que chega ao usuário (LORENZI, MATOS, 2002). 

Dentro do âmbito de controle de qualidade de fitoterápicos, Passiflora, gênero a 

que pertence a espécie tema desta dissertação, não fica aquém desse problema. A 

população leiga desconhecendo a espécie de Passiflora oficial (P. a/ata), muitas 

vezes emprega P. edu/is, sejam frutos como folhas, no tratamento de insônia. 

Pesquisadores, muitas vezes brasileiros, têm se dedicado ao estudo fitoquímico e 

farmacológico de extratos preparados com as folhas de P. a/ata, P. edu/is e P. 

incarnata, por vezes comparativamente. A seguir, são relacionados os estudos 

realizados com as folhas das principais passifloras medicinais. 

1.2. Principais passifloras medicinais 

No Brasil, os "maracujás", plantas pertencentes ao gênero Passiflora 

(Passifloraceae), são indistintamente utilizadas como ansiolítico, sedativo, diurético e 

analgésico (OGA et a/., 1984). Diversas passifloras, silvestres ou cultivadas, são 

tradicionalmente conhecidas no âmbito da medicina popular em vários países 

(LORENZI, MATOS, 2002). 

P. caeru/ea, nativa do Brasil e introduzida na Grã Bretanha no século XVII, é 

utilizada tradicionalmente como sedativo e ansiolítico. A infusão das folhas de P. 

foetida é usada para histeria e insônia na Nigéria. P. quadrangu/aris é utilizada no 

Caribe como sedativo e para dores de cabeça (DHAWAN et a/2004). P. /igu/aris é 

usado para diarréia, disenteria, dores de estômago e indigestão na Guatemala 

(CACERES et aI., 1990). 

Dentre as passifloras, P. incarnata é a espécie mais estudada, e inscrita em 

diversas farmacopéias estrangeiras. A Farmacopéia Brasileira, nas três primeiras 
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o Brasil é o maior produtor mundial de maracujá-amarelo (ITI Tropicais, 

2008). O cultivo predomina na região nordeste, notadamente nos Estados da Bahia 

e de Sergipe, com cerca de 10 mil e 4 mil hectares respectivamente. Na região 

sudeste é cultivada em São Paulo (3,1 mil ha), Minas Gerais (2,6 mil ha) e Espírito 

Santo (2,3 mil ha). A área plantada mantém-se ao redor de 35 mil hectares. Apesar 

da liderança na produção destes frutos, as exportações brasileiras de frutos frescos 

representam 1,5% (ENDO et aI., 2007). 

Na medicina popular, a espécie tem sido empregada no tratamento de 

ansiedade, insônia, enxaqueca, bronquite, asma e problemas gastrintestinais 

(MALUF et aI., 1991; GUPTA, 1995). O uso tópico das folhas fragmentadas pode 

auxiliar no tratamento de hemorróidas (ALMEIDA, 1993). No Peru, o infuso das 

folhas é empregado como sedativo e relaxante muscular (BACK EGG, 1999) 

Na América do Sul tem sido usada como sedativa, diurética, antihelmíntica, 

antidiarrêica, estimulante, tônica, no tratamento da hipertensão e para os sintomas 

da menopausa e cólica infantil. Considerada também, um estimulante digestivo é 

utilizada no tratamento de carcinoma gástrico na Ilha da Madeira (DHAWAN et aI., 

2004). 

Em relação ao aspecto fitoquímico, flavonóides C-glicosídeos foram os 

componentes mais comuns em P. edulis (PEREIRA, VILEGAS, 2000). Neste grupo 

de substâncias, a parte glicosídica está ligada diretamente ao núcleo aromático por 

uma ligação carbono-carbono nas posições 6 e 8 (figura 2). A glicose é o principal 

açúcar encontrado (MARKHAM, 1982). 

Em seguida, são apresentados os trabalhos relatando os flavonóides 

encontrados em P. edulis. 

No primeiro trabalho farmacognóstico comparativo de espécies de Passiflora 

(P. alata, P. edulis, P. quadrangulares e P. incarnata), Freitas, em 1985, detectou 

vitexina, isovitexina e orientina nas folhas de P. edulis. 

Na década seguinte, foram isolados dois novos flavonóides C-glicosilados, a 

6-C-quinovosil-luteolina e a 6-C-fucosil-luteolina (MARECK et aI, 1991). 

Moraes e colaboradores (1997), ao compararem o método de extração por 

fluido supercrítico de folhas de P. edulis com o método tradicional, identificaram em 

suas folhas, os flavonóides vitexina e orientina. 
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Petry e colaboradores (2001), em estudo comparativo com P. a/ata, 

verificaram a presença dos flavonóides, vitexina, isovitexina, orientina e isoorientina, 

por análise cromatográfica de alta eficiência (CLAE) em folhas de P. edu/is. 

Pereira e colaboradores (2006), analisando extratos de folhas de passifloras 

(P. a/ata, P. edu/is, P. incarnata e P. caeru/ea) por CLAE, verificaram a presença de 

orientina, isoorientina, vitexina e isovitexina, nas 3 espécies; porém, em P. a/ata não 

foi observada a vitexina. 

Ferreres e colaboradores (2007), caracterizaram por CLAE e espectrometria 

de massas, 16 derivados de apigenina ou luteolina, sendo estes mono-C

glicosilados, O-glicosil-C-glicosilados e O-glicosilados. 

A seguir, são apresentados os trabalhos relatando os alcalóides encontrados 

em P. edulis. 

Os alcalóides p-carbolínicos foram os mais citados para o gênero. Este grupo 

de substâncias apresenta estrutura indólica (TSUCHIYA, 1999). São representados 

no gênero pelos alcalóides harmana, harmina, harmol, harmalol, harmalina (figura 3) 

(LUTOMSKI, 1959; LUTOMSKI et a/.,1967). Esses alcalóides ocorrem em diversas 

famílias e a eles podem ser atribuídas atividades farmacológicas, tais como, 

antihipertensiva, inibidora da monoaminoxidase, alucinógena e estimulante no 

sistema nervoso central (ABOURASHED et a/., 2003). 

O alcalóide harmana foi encontrado em teores reduzidos, da ordem de ~g/g, 

em folhas e caules da espécie (SLA YTOR, McFARLANE, 1968). 

Lutomski e Malek (1975) compararam o teor de alcalóides p-carbolínicos nos 

órgãos aéreos de P. edu/is e verificaram que o mesmo ocorria em maior teor nas 

folhas. Freitas (1985), confirma a presença do alcalóide harmana nas folhas de P. 

edu/is em estudo comparativo de quatro espécies de Passiflora. 

Abourashed e colaboradores (2003) determinaram o perfil cromatográfico em 

CLAE de 104 espécies de Passiflora, detectando a presença dos alcalóides 

harmana e harmalina em folhas de P. edu/is. 

Além desses grupos de compostos químicos (alcalóides e flavonóides), 

glicosídeos cianogênicos, saponinas e triterpenóides foram relatados em algumas 

passifloras. Em P. edu/is foram relatados esses constituintes como segue. 



6 

Glicosídeos cianogênicos como prunasina, sambunigrina (figura 4) e 

derivados (SPENCER, SEIGLER, 1983; SEIGLER et aI., 2002), assim como, 

passiedulina foram isolados de folhas de P. edulis (CHRISTENSEN, 

JAROSZEWSKI, 2001). 

Triterpenóides como os ácidos ciclopassiflóicos A-O (YOSHIKAWA et aI., 

2000a ) (figura 5), ciclopassiflóicos E-G (YOSHIKAWA et aI, 2000b
) e, saponinas 

como ciclopassiflosídeos l-VI (YOSHIKAWA et a/., 2000a ) e ciclopassiflosídeos VII

XI (YOSHIKAWA et aI., 2000b
) foram isolados das folhas e dos caules de P. edulis 

(figuras 6 e 7). 

Passiflorina foi a primeira sapo nina isolada da folhas de P. edulis por 

Bombardelli e colaboradores, em 1975 (figura 6). 

Embora uma grande variedade de substâncias tenha sido encontrada no 

gênero Passiflora, poucas pesquisas no âmbito farmacológico foram realizadas. A 

maioria dos trabalhos relatados mostra os efeitos depressores do sistema nervoso 

central (CARLlNI, 2003; OHAWAN, 2004; COLETA et a/., 2006; REGINATTO et a/., 

2006). 

Os estudos farmacológicos relacionados em seguida · utilizaram extratos 

hidroalcoólicos ou aquosos de folhas de P. edulis. 

O extrato aquoso, preparado de forma semelhante ao chá utilizado 

popularmente, apresentou atividade depressora geral do sistema nervoso central em 

camundongos. Os animais apresentaram redução da temperatura corpórea, indução 

ao sono, potencialização da ação hipnótica do pentobarbital e de depressores como 

a morfina (VALE, LEITE, 1983). 

Os efeitos sedativos e hipnóticos do extrato de folhas de P. edulis foram 

avaliados em voluntários sadios e em animais (ratos e camundongos). Foi 

observada a ação depressiva não específica no sistema nervoso central. Os 

voluntários tratados com as doses empregadas na medicina popular não 

apresentaram alterações significativas na indução, tempo e qualidade de sono. Os 

autores avaliaram adicionalmente a toxicidade do extrato das folhas em voluntários, 

utilizando o chá a 10% (m/v), semelhante ao usado popularmente. Parte dos 

voluntários apresentou indícios de lesão hepática ou indução enzimática; outros 
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voluntários mostraram disfunção hepatobiliar ou aumento no nível de ácido úrico 

(MALUF et ai, 1991). 

Petry e colaboradores (2001) avaliaram comparativamente os extratos 

hidroalcoólicos liofilizados de folhas de P. a/ata e de P. edu/is, quanto a atividades 

no sistema nervoso central. A atividade ansiolítica de P. edu/is foi observada na 

dose de 50mg/kg, metade da dose de P. a/ata. A atividade sedativa em doses de 50 

e 100 mg/kg de P. edulis sugeriu efeito sedativo inferior ao diazepam. No mesmo 

ano, Dhawan e colaboradores, ao contrário, não observaram atividade ansiolítica em 

camundongos, empregando os extratos em éter de petróleo, clorofórmio, metanol e 

água preparados com os órgãos aéreos da planta. No ano seguinte, Bruschi e 

colaboradores (2002), empregando o extrato hidroalcoólico liofilizado de folhas de P. 

edu/is, demonstraram ação depressora do sistema nervoso central em 

camundongos. 

Estudo comparativo dos extratos hidroalcoólicos de P. edulis e de P. a/ata foi 

realizado por Rudnicki e colaboradores (2005). P. a/ata apresentou atividade 

antioxidante in vitro superior à de P. edulis, mas os autores consideraram as 2 

espécies promissoras fontes de substâncias para a prevenção de patologias, tais 

como, diabetes e doenças neurodegenerativas. 

Reginatto e colaboradores, em 2006, administrando o extrato seco de P. 

edu/is em ratos, verificaram sua potencial atividade ansiolítica. No mesmo ano, 

Coleta e colaboradores confirmaram a atividade ansiolítica para o extrato aquoso 

liofilizado das folhas, administrado por gavagem a camundongos e, relacionaram a 

ação à presença de flavonóides. 

Gonçalves Filho e colaboradores (2006), empregando o extrato hidroalcoólico, 

relataram a redução da inflamação, maior proliferação de fibroblastos, formação de 

colágeno e neoformação capilar na cicatrização de bexiga de ratos. Os dois 

trabalhos seguintes referem-se à complementação deste. Gomes e colaboradores 

(2006), utilizando extrato similar, descrevem a cicatrização de incisões na parede 

abdominal de ratos, sob o aspecto morfológico e tensiométrico. Silva e 

colaboradores (2006), acompanhando estes dois ensaios anteriores, mostraram a 

influência favorável do extrato na cicatrização de gastrorrafias em ratos, relacionado 

ao aumento na proliferação de fibroblastos. 
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Em 2007, Vargas e colaboradores verificaram atividade antiinflamatória em 

camundongos, empregando o extrato seco das folhas, no modelo de pleurisia. 

Montanher e colaboradores (2007) sugerem que a atividade antiinflamatória 

deve-se a diversos mecanismos, incluindo a inibição de citocinas pro-inflamatórias, 

mieloperoxidase e, liberação e/ou inibição de mediadores (bradicinina, histamina, 

substância P, óxido nítrico). 

Benincá e colaboradores (2007) investigando o mesmo efeito em ratos, 

utilizaram o extrato aquoso de folhas e confirmaram pronunciada atividade 

antiinflamatória , inibição de migração de células, citocinas pró-inflamatórias, enzimas 

e mediadores. 

Muller e colaboradores (2007), em triagem de espécies sul americanas, 

evidenciaram atividade anti-herpética, in vitro, do extrato aquoso de raízes de P. 

edu/is. Os autores sugerem que a atividade deve-se à presença de saponinas. 

1.2.2. Passiflora a/ata Curtis 

Passiflora a/ata (figura 1 B), trepadeira provavelmente originária do Brasil , já 

foi atribuída a outros dois autores: Aiton e Dryander. A revisão taxonômica da 

espécie considera que o autor que deve prevalecer é Curtis (BERNACCI et a/., 

2003). Assim, os sinônimos encontrados para a espécie são: P. a/ata Dryand, P. 

a/ata var. /atifo/ia (DC) Mast., P. /atifolia DC e P. phoenicia Lindl. (MISSOURI 

BOTANICAL GARDEN, 2008). 

Esta espécie ocorre no Brasil, Equador, Peru, Paraguai e Argentina. No país 

há registros no Pará, da Bahia ao Rio Grande do Sul e no Centro-Oeste. É uma das 

espécies de Passiflora de maior importância econômica pelo consumo dos frutos in 

natura, em sobremesas e, pelo uso do extrato das folhas em medicamentos 

fitoterápicos (BERNACCI , 2003). 

A monografia da farmacopéia brasileira não descreve ensaios de 

determinação do teor de qualquer grupo de substâncias nessa droga vegetal. Assim, 

Freitas (1985) e Mezo (2005) revisaram os caracteres morfoanatômicos e 

determinaram o teor flavonoídico de suas folhas utilizando métodos cromatográficos. 
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A avaliação do teor desse grupo de substâncias também foi preocupação de outros 

autores (PETRY et a/.,1998; PARIS et aI., 2002). 

Sob o aspecto fitoquímico, algumas substâncias foram evidenciadas em suas 

folhas. Ulubelen e colaboradores (1982) descreveram vitexina, 2"-xilosil-vitexina e 

orientina. 

Freitas (1985), na análise cromatográfica em camada delgada do extrato de 

suas folhas, observou manchas coincidentes com orientina, isoorientina, vitexina, 

isovitexina, e harmana. 

Sob o aspecto farmacológico, alguns pesquisadores brasileiros (OGA et aI, 

1984, PETRY et a/., 2001) avaliaram o efeito do extrato de suas folhas, 

principalmente, no sistema nervoso central. 

Oga e colaboradores (1984) verificaram que o extrato nas doses de 75 e 150 

mg/kg, potencializou o sono induzido pelo pentobarbital em ratos, aumentou o tempo 

de latência na convulsão provocada por estricnina e diminuiu a atividade motora 

espontânea em ratos. 

Petry e colaboradores (2001) comprovaram a atividade ansiolítica do extrato 

em animais de laboratório. 

Doyama e colaboradores (2005) não observaram modificação significativa da 

concentração de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), mas alteração do 

metabolismo lipídico, com aumento no nível de Iipoproteínas de alta densidade 

(HDL), sem modificação da concentração de colesterol total. Também isolaram e 

identificaram as saponinas triterpênicas, quadrangulosídeo e ácido 3-soforosil

oleanólico e, os flavonóides 2"-O-ramnosil-vitexina, 2"-0-ramnosil-escoparina, 2"-0-

ramnosil-orientina, isoorientina e isovitexina. 

Sob o aspecto toxicológico, Oga e colaboradores (1984) constataram que o 

extrato de suas folhas causou depressão profunda e morte, em doses acima de 400 

mg/kg em camundongos. Esses autores estimaram a DL50 em 456 mg/kg. 

Giavina-8ianchi e colaboradores (1997) verificaram sensibilização in vivo e in 

vitro causada pelos extratos dessa planta, alertando para o risco de asma e rinite 

ocupacional em manipuladores de farmácia . 
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1.2.3. Passiflora incarnata L. 

Passiflora incamata L. (figura 1 C) é uma trepadeira comum nos Estados 

Unidos da América e Caribe, que pode alcançar 10m. Suas delicadas flores variam 

de branco a arroxeado. Alguns autores (BRASSEUR, ANGENOT, 1984) consideram

na originária do Brasil. Como sinônimos da espécie constam: P. edulis varo kerii 

(Spreng.) Mast.; P. incamata varo integriloba DC. e P. kerii Spreng. (MISSOURI 

BOTANICAL GARDEN, 2008). 

Os órgãos aéreos dessa espécie são oficializados em farmacopéias 

estrangeiras, tais como, a Francesa (1965), a Suíça (1971), a Européia (2005) e a 

Britânica (2005), entre outras. 

Flavonóides, principalmente C-glicosídeos de apigenina e luteolina (QIMIN et 

aI., 1991, RAFAELLI et aI., 1997, RAHMAN et aI., 1997, CHIMICHI et aI., 1998), 

como isovitexina, isoorientina e seus 2"-f3-D-glicosídeos, chaftosídeo, 

isochaftosídeo, vicenina e esvertisina foram isolados de seus extratos. 

Os alcalóides harmana, harmina, harmol, harmalol e harmalina foram 

inicialmente encontrados em P. incamata, utilizando-se a técnica de cromatografia 

em camada delgada (LUTOMSKI, 1959; LUTOMSKI,1960). 

Componentes, tais como, glicosídeos cianogênicos (ginocardina) (SPENCER, 

SEIGLER, 1984), óleo volátil (BUCHBAUER et aI., 1992) e alcalóides carbolínicos 

como harmana (REHWALD et aI., 1995) foram relatados ocasionalmente e, em 

teores reduzidos. Maltol (0,05%), isolado por Aoyagi e colaboradores (1974) foi 

considerado um artefato por Meier (1995). 

Sob o aspecto farmacológico, grande parte dos estudos avaliou a atividade no 

sistema nervoso central. 

Speroni e Minghetti (1988) administrando o extrato etanólico em ratos, por via 

intraperitonial, observaram efeito analgésico, aumento do tempo de sono induzido 

por pentobarbital e redução da atividade locomotora. As atividades foram atribuídas 

a um composto lipofílico e a um outro, polar. 

Dois anos depois, Sopranzi e colaboradores (1990) administrando um extrato 

hidroetanólico, por via oral, em ratos, por mais de 3 semanas, em doses 



11 

correspondentes a 5g/kg, observaram redução na atividade no modelo do labirinto 

em cruz elevado. 

Soulimani e colaboradores (1997) administrando o extrato liofilizado, por via 

intraperitonial, em camundongos, observaram efeito, que sugeriram como ansiolítico. 

A mistura de flavonóides e alcalóides com maltol não modificou os parâmetros 

comportamentais no modelo usado. 

Alguns autores (BORELLI et aI., 1996) avaliaram a atividade antiinflamatória 

do extrato liofilizado, administrado por via oral, em ratos. Verificaram efeito dose

dependente. 

Embora, a maior parte dos estudos direcionem o uso como ansiolítico, há 

autores apresentando resultados conflitantes (WEISCHER, OKPANYL, 1994) e 

permanecem indeterminadas as substâncias responsáveis pela atividade. 

A Comissão E Alemã (BLUMENTHAL et aI., 1998), em sua monografia de P. 

incarnata, descreve como indicações terapêuticas os casos de insônia, tensão e 

irritabilidade. Nos itens relacionados a contra-indicações, efeitos colaterais e 

interação com fármacos, os efeitos não são conhecidos. 
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2. OBJETIVO/JUSTIFICATIVA 

Passiflora edu/is Sims., espécie empregada na medicina popular e 

amplamente cultivada no território nacional, faz parte do elenco de passifloras 

incluída no projeto intitulado "Passifloras nativas e cultivadas do Brasil. Avaliação 

farmacognóstica, fitoquímica e farmacológica orientada para a valorização do uso 

popular e o desenvolvimento de medicamentos autóctones". Nesse temático, os 

ensaios farmacológicos estão direcionados à avaliação de atividades no sistema 

nervoso central e no digestório. Esta dissertação ateve-se ao ensaio antiúlcera, 

método já padronizado no laboratório de Farmacognosia. 

Assim, visando ampliar o conhecimento da passiflora mais cultivada no país e 

buscar uma nova abordagem terapêutica, esta dissertação tem como objetivo: 

• Caracterizar macro e microscopicamente a droga vegetal constituída de 

folhas e de caules; 

• Avaliar a atividade antiúlcera do extrato liofilizado preparado com os seus 

órgãos aéreos; 

• Avaliar a atividade antioxidante (DPPH, ORAC) do extrato liofilizado; 

• Caracterizar os principais grupos de substâncias; 

• Determinar o perfil cromatográfico da fração flavonoídica; 

• Quantificar o provável grupo de substâncias ativas - flavonóides 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material vegetal 

As folhas e os caules de P. edulis Sims. foram coletados em reserva do 

Instituto Agronômico de Campinas (IAC), localizada em Monte Alegre do Sul 

(22°40'55" sul, 46°40'51" oeste), no Estado de São Paulo, em janeiro de 2006. A 

identificação da espécie foi feita pelo pesquisador do referido Instituto, Dr. Luis 

Carlos Bernacci. Exsicata, preparada com o ramo florido, encontra-se depositada no 

Herbário do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (SPF), sob a 

designação JB 001. 

Os órgãos aéreos fragmentados em peças de tamanho conveniente foram 

submetidos à secagem em estufa com circulação de ar a 40-45 °C, por 3 dias. A 

seguir, foram reduzidos a pó semifino (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1959) em 

moinho de facas e martelos (Thomas®). Os órgãos aéreos desidratados foram 

pulverizados e tamisados. O pó foi submetido à percolação, segundo método 

descrito na Farmacopéia Brasileira (1959). 

3.2. Estudo farmacobotânico 

No estudo da morfologia da droga vegetal constituída de folhas, foram 

utilizadas amostras de sete unidades, de acordo com método descrito por DIBBERN 

et ai. (1987). Os caracteres analisados foram aspecto geral, forma e tamanho do 

limbo/pedolo; nervação e indumento. A terminologia empregada na descrição das 

formas foliares, tipos de indumento e padrões de venação seguiu a sugerida por 

HICKEY (1979). A caracterização macroscópica foi efetuada à vista desarmada e 

com auxílio de lupa esteroscópica (Wíld Heerbrugg®). A caracterização anatômica 

das folhas foi realizada em cortes preparados com a droga vegetal reidratada e/ou 

material fixado em FAA 50 (formo I , ácido acético, etanol 50%) e conservado em 

etanol 70% (v/v) (BERL YN, MIKSCHE, 1976). Os cortes transversais e os 

longitudinais radiais foram efetuados com micrótomo de deslize (Ernest Leitz®) e, os 

cortes paradérmicos das folhas, a mão livre, com o auxílio de lâmina de barbear. Os 

cortes das folhas foram efetuados no terço mediano inferior da lâmina foliar 

plenamente desenvolvida. Os cortes do pedolo foram efetuados na porção proximal, 
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mediana e distai à lâmina foliar. O caule foi seccionado na estrutura primária e na 

secundária. 

Inicialmente, os cortes histológicos foram diafanizados com solução de 

hipoclorito de sódio a 50% (v/v). Após lavagem com água destilada, foram tratados 

com corantes e reativos adequados para cada tipo de estrutura. Na obtenção das 

preparações semipermanentes, os cortes foram corados com soluções de azul de 

astra (Sigma-Aldrich®) e safranina (Sigma-Aldrich®) (BUKATSCH, 1972) e, 

montados entre lâmina e lamínula, em glicerina-água (1:1) (OLIVEIRA, AKISUE, 

2000). 

Foi realizada a dissociação do caule secundário. O material foi aquecido a 60 

°C em uma solução contendo volumes iguais de peróxido de hidrogênio a 20% e 

ácido acético glacial (Synth®) (FRANKLlN, 1945). O material obtido foi corado com 

uma solução de safranina e azul de Astra (BUKA TSCH, 1972). 

Nos testes histoquímicos foram empregados: floroglucina clorídrica para 

elementos lignificados (SASS, 1951), Sudam 111 (Sigma-Aldrich®) para substâncias 

lipofílicas (FOSTER, 1949), cloreto férrico 2% para compostos fenólicos e lugol 

(Sigma-Aldrich®) para amiloplastos (JOHANSEN, 1940). 

Os cortes foram observados com auxílio de microscópio de luz (Olympus®) e 

as fotos foram obtidas com auxílio de fotomicroscópio (Leica ® DMLZ), munido de 

câmera digital, acoplada a microcomputador. A captura das imagens foi obtida pelo 

programa Leica® IM50. As escalas foram obtidas nas mesmas condições. 

3.3. Preparo do extrato liofilizado 

O material vegetal pulverizado (5kg) foi submetido à percolação 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1959) com etanol a 60 °GL. A solução foi 

concentrada em evaporador rotativo (Bücchi®) a 40-45 cC, sob pressão reduzida 

para a eliminação do etanol e, em seguida, a água residual foi liofilizada em 

aparelho de marca Edwards®. O liofilizado foi acondicionado em frascos de vidro 

âmbar e armazenado em dessecador. 
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3.4. Triagem fitoquímica 

A droga vegetal e o extrato liofilizado foram submetidos à triagem fitoquímica 

dos principais grupos de substâncias encontradas no gênero: flavonóides, alcalóides 

e saponinas. 

3.4.1. Flavonóides 

3.4.1.2. Extração 

Um grama de droga vegetal pulverizada foi extraído com 10 mL de metanol 

por 5 minutos sob refluxo a 60°C (WAGNER, BLADT, 1996). Cinco mililitros do 

extrato metanólico filtrado foram concentrados até cerca de 2 mL. A seguir, foram 

adicionados 1 mL de água e 10 mL de acetato de etila. O conjunto foi submetido à 

agitação em funil de separação. A fração acetato de etila foi separada e seu volume 

reduzido a 1 mL em evaporador rotativo. Na cromatoplaca foram aplicados 10 IJL do 

extrato. O extrato liofilizado foi submetido ao mesmo procedimento. 

3.4.1.3. Sistema cromatográfico 

O sistema empregado na análise cromatográfica comparativa em camada 

delgada da fração flavonoídica da droga vegetal e do extrato liofilizado constituiu-se 

de: 

Adsorvente: Sílica 60 GF254 em placa de vidro; 0,25 mm 

Ativação: por aquecimento a 105 - 110°C por uma hora; 

Desenvolvimento: simples, ascendente de 10 cm; 

Fase móvel: Acetato de etila-ácido fórmico-ácido acético glacial-água na proporção 

de 100:11:11:26 (WAGNER, BLADT, 1996); 

Substância de referência: rutina 0,05% em metanol (European Pharmacopoeia, 

2005); quantidade aplicada: 10 IJL. 

Visualização: a cromatoplaca foi nebulizada com a solução de difenilborato 2-

aminoetila a 1 % em metanol - NP (Natural products reagent) e observada sob 

lâmpada de UVa 254 e 365 nm (WAGNER, BLADT, 1996). 



3.4.2. Alcalóides 

3.4.2.1. Extração 
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A 1 g de droga vegetal pulverizada foram adicionados 1 mL de hidróxido de 

amônio a 10% e 10 mL de metanol e, submetidos a aquecimento por 30 minutos, 

sob refluxo. O extrato metanólico filtrado foi concentrado em evaporador rotativo até 

secura. O resíduo foi retomado em 1 mL de metanol; 10 J.1L foram aplicados na 

cromatoplaca (WAGNER, BLADT, 1996). O extrato liofilizado foi submetido ao 

mesmo procedimento. 

3.4.2.2. Sistema cromatográfico 

O sistema empregado na análise cromatográfica comparativa em camada 

delgada da fração alcaloídica da droga vegetal e do extrato liofilizado constituiu-se 

de: 

Adsorvente: Sílica 60 GF254 em placa de vidro; 0,25 mm 

Ativação: por aquecimento a 105 - 110 °C por uma hora; 

Desenvolvimento: simples, ascendente de 10 cm 

Fase móvel: Clorofórmio-metanol, na proporção de 9:1 (FREITAS, 1985); 

Substância de referência: harmana 0,01 % em metanol; quantidade aplicada: 10 IJL 

Visualização: a cromatoplaca foi observada sob luz UV, a 365 nm 

3.4.3. Saponinas 

3.4.3.1. Extração 

A droga vegetal pulverizada, exatamente pesada (2,5 g), foi extraída com 20 

mL de água destilada, sob aquecimento até a fervura, por 2 minutos. 

O extrato aquoso foi, em seguida, decantado e filtrado para um balão 

volumétrico de 50 mL. 

Utilizando igual procedimento foram realizadas novas extrações com porções 

de 10 mL de água destilada. Os extratos aquosos foram filtrados para balão 

volumétrico. O volume foi completado para 50 mL com água destilada. 

O extrato liofilizado obtido da droga vegetal também foi utilizado, após 

ressuspensão em água, nas mesmas proporções. 
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3.5.1 Preparo de soluções 

3.5.2. Solução A 

Em um balão volumétrico de 100 mL, foi preparada uma solução contendo 10 

mL de metanol em ácido acético glacial (Synth®). 

3.5.3. Solução B 

Em um balão volumétrico de 100 mL, foi preparada uma solução contendo 

0,25 g de ácido bórico (Merck®) e 0,2 9 de ácido oxálico (Synth®) em ácido fórmico 

(Synth®). 

3.5.4. Solução mãe 

Em um balão de fundo redondo, 0,200 g da droga vegetal pulverizada e 40 

mL de etanol 60% (v/v) foram aquecidos em banho-maria a 50-55 °C, sob refluxo por 

30 minutos. Essa solução inicial foi filtrada em algodão e reservada. A droga vegetal, 

acrescida do algodão com a parte residual da filtração, foi submetida à nova 

extração com cerca de 40 mL da solução etanólica, nas mesmas condições. Essas 

soluções etanólicas foram reunidas, resfriadas e filtradas por papel de filtro para um 

balão volumétrico de 100 mL. O volume foi completado para 100 mL com o mesmo 

solvente. 

O extrato liofilizado, obtido da droga vegetal, foi utilizado após dissolução em 

etanoI60%, nas mesmas condições. 

3.5.5. Solução teste 

Cinco mL da solução mãe foram evaporados até a secura a cerca de 55 °C 

em evaporador rotativo sob pressão reduzida. Ao resíduo dissolvido com 10 mL da 

solução A, foram adicionados 10 mL da solução B. Esta solução foi transferida para 

um balão volumétrico de 25 mL e completado o volume com ácido acético glacial. 
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3.5.6. Solução de compensação 

Cinco mL da solução mãe foram evaporados até a secura a 55°C em 

evaporador rotativo sob pressão reduzida. Ao resíduo dissolvido com 10 mL da 

solução A, foram adicionados 10 mL de ácido fórmico. Essa solução foi transferida 

para um balão volumétrico de 25 mL e completado o volume com ácido acético 

glacial. 

3.5.7. Leitura 

A absorbância da solução teste foi medida após 30 minutos, por comparação 

com a solução de compensação, em 401 nm. As leituras foram realizadas em 

triplicata e três leituras foram realizadas em períodos distintos. Os resultados foram 

expressos como média ± desvio padrão. As leituras foram realizadas em 

espectrofotômetro (UV-VIS Incibrás MF 200). 

3.5.8. Cálculo 

O teor percentual de flavonóides, expresso como vitexina, foi calculado 

através da seguinte expressão: 

Teor de flavonóides = A x 0,8 
m 

A = absorbância da solução teste em 401 nm; 

m = massa da droga vegetal ou do extrato liofilizado, em gramas. 
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3.6. Extração e identificação de flavonóides 

Para a análise do perfil flavonoídico do extrato liofilizado de P. edulis foram 

utilizadas técnicas de fracionamento através de cromatografia em coluna e em 

papel. A caracterização de alguns flavonóides foi feita por espectrofotometria de 

UV/visível e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência - CLAE (MABRY et aI., 1970; 

MARKHAM,1982). 

o extrato liofilizado de P.edulis (30g) foi colocado em uma coluna (4cm x 

46cm) de polivinilpolipirrolidona (147g; PVPP- Sigma-Aldrich®), tendo como eluente, 

metanol (Carlo Erba®). A visualização das faixas (púrpuras e amarelas), foi feita 

empregando-se lâmpada ultravioleta de ondas longas. Foram coletadas 19 frações 

que foram concentradas em evaporador rotativo. As 19 frações foram purificadas 

através de cromatografia em papel (Whatman®) 3 MM, tendo como fase móvel, ácido 

acético 15%. Depois de desenvolvido, o cromatograma em papel foi visualizado sob 

luz UV, sendo que os cromatogramas que apresentaram mais de uma faixa púrpura 

e amarela, foram separados para prosseguir-se o estudo. As faixas dos 

cromatogramas foram classificadas com acréscimo crescente de um algarismo 

arábico. As subfrações selecionadas foram as seguintes e denominadas de: 4, 5.1, 

5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,8.1,8.2,9.1,9.2, 10.1,10.2,10.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2., 13.1, 

13.2., 14.1, 14.1, , 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 16.1,16.2, 17.1, 17.2, 17.3. 

Essas subfrações foram recortadas, eluídas com metanol, concentradas em banho

maria e submetidas à análise cromatográfica em placa de celulose microcristalina 

(Merck®) com espessura de 0,25mm. Como fase móvel utilizou-se ácido acético 

15% (MABRY et aI, 1970; MARKHAM, 1982). As subfrações (7.1, 8.1, 9.1, 11.2, 

12.2,13.2,14.1,14.2,15.1,15.2,16.1,17.1,17.2.) que apresentaram apenas uma 

mancha, quando visualizadas sob luz UV, foram analisadas em espectrofotometria 

UV/visível. 

A análise espectrofotométrica em UV/visível foi realizada no aparelho 

Shimadzu 1650 PC, utilizando o programa UV Probe 2.20, no comprimento de onda 

entre 240 e 600 nm. Foram obtidos espectros das amostras em solução metanólica 

e em solução metanólica contendo reagente ionizante (hidróxido de potássio - KOH 

2,5%) e complexantes (cloreto de alumínio - AICI3 5%, cloreto de alumínio/ácido 

clorídrico- AICI3 5% + HCI 50%), indicativos de grupos substituintes no esqueleto 

fundamental dos flavonóides ( MABRY et aI., 1970). 



28 

As frações que se apresentaram semelhantes na leitura de UV/visível foram 

agrupadas como segue: grupo 1(7.1,8.1,9.1) grupo 11 (11.2,12.2), grupo 111 (13.2, 

14.1) grupo IV (14.2,15.1) grupo V (15.2 ) e grupo VI (16.1,17.1,17.2), onde foram 

escolhidas as frações que melhor representavam cada grupo para análise em CLAE, 

sendo estas as frações: 9.1,12.2,14.1,14.2,15.2,16.1. 

As amostras foram dissolvidas em 1 mL de metanol (Grau HPLC) e filtradas. 

Injetaram-se 25 J.lL da amostra em cromatógrafo líquido (HP® 1090 Series 11). A 

detecção dos picos foi feita através do sensor DAD (diode array detector), no 

comprimento de onda 352 nm (MOnA, 2007). 

O extrato liofilizado de P. edulís foi também analisado em CLAE, depois de 

purificado (FURLAN, 2004), de acordo com o procedimento descrito a seguir. 

3.6.1. Purificação do extrato bruto 

O extrato liofilizado de P. edulís (25 mg) foi dissolvido com 2 mL de metanol, 

sob aquecimento. Em seguida, 0,5 mL desse extrato metanólico foi transferido para 

um microtubo de centrífuga e concentrado até a secura em banho-maria (Quimis®). 

Ao resíduo foi adicionado 1 mL de tolueno P.A. (Merck®), colocado em banho-maria 

a cerca de 67°C por 5 minutos sob agitação, e centrifugado (Fanem®) a 10.000 

r.p.m. por 5 minutos. O sobrenadante foi recolhido e descartado, sendo o processo 

repetido por mais duas vezes. O resíduo do microtubo foi seco em banho-maria e, 

posteriormente, dissolvido em 1 mL de metanol, grau CLAE (Merck®), aquecido até 

cerca de 67°C em banho-maria, e centrifugado. O sobrenadante foi separado e o 

processo foi repetido por mais duas vezes. Os sobrenadantes foram reunidos e 

concentrados em banho-maria até secura. O resíduo foi empregado na análise 

cromatográfica. 

3.6.2. Análise cromatográfica (CLAE) 

Para a realização da análise cromatográfica em CLAE, o resíduo do extrato 

metanólico (4.6.1) foi dissolvido em 1 mL de metanol (Grau CLAE). O ensaio foi 

realizado nas mesmas condições para as frações separadas por PVPP. 
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3.6.2.1. Sistema cromatográfico 

• Sistema de solventes: (A) ácido acético (grau CLAE VeteC®) 0,1%; (B). 

acetonitrila (grau CLAE VeteC®). 

• Coluna Zorbax ( 4,6x 250 nm, 5 I-lm) RP 18. 

• Gradiente: 0-5 min 12% de B; 5-8 min 12-20% de B; 8-28 min 20% de B ; 28-38 

min 20-50% de B ; 38-48 min 50-65% de B ; 48-50 min 65-100% de B; 50-55 min 

100% de B ; 55-60 min 12% de B. 

• Fluxos: 0-40 min 0,5 mLlmin ; 40-55 min 1 mLlmin; 55-56 0,5 mLlmin ; 56-60 

0,5mLlmin. 

3.7. Bioensaios 

3.7.1 Atividade antiúlcera 

O ensaio farmacológico foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (USP), 

conforme protocolo de número 144. 

3.7.1.1. Animais 

No ensaio foram utilizados ratos Wistar Hannover fêmeas pesando entre 150 

e 180g, provenientes do Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da 

Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos em gaiolas apropriadas, em 

ciclo de claro e escuro de 12/12hs, temperatura controlada (20-25 °C), com ração e 

água ad libitum. 

3.7.1.2. Ensaio 

A avaliação da atividade antiúlcera do extrato liofilizado de P. edulis foi 

efetuada através do modelo de indução com ácido clorídrico e etanol (MIZUI E 

DOTEUCHI, 1983) 
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3.7.1.3. Análise dos resultados 

A significância estatística dos resultados foi determinada utilizando-se análise 

de variância seguida de teste de Tukey para dados paramétricos. Os dados foram 

considerados significativos para p<0,05. 

3.8. Atividade antioxidante 

3.8.1. Ensaio com radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 

O radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) é um radical livre estável à 

temperatura ambiente que produz uma solução violácea em etanol. Em presença de 

substâncias antioxidantes, o DPPH é reduzido e a solução etanólica torna-se incolor 

(MENSOR et aI., 2001; SCHMEDA-HIRSCHMANN et aI., 2003). 

3.8.1.2. Ensaio 

Em microplaca (Sarstedt®) com poços de 200 IJL, foram adicionados 

142,861JL de soluções etanólicas do extrato liofilizado de P. edulís, nas 

concentrações de 50, 100, 150,200 e 300 IJg/mL. A essas foram adicionados 57,14 

IJL da solução 0,3 mM de DPPH (Sigma-Aldrich®) em etanol (Carlo Erba®). Após 30 

minutos, à temperatura ambiente, as absorbâncias foram medidas a 518 nm em 

Leitor de Placas (Multi-Detection microplate reader Synergy - BIOTEK®) utilizando

se etanol para calibração do aparelho (MENSOR et aI., 2001). 

As soluções usadas como branco foram obtidas adicionando-se 57,141JL de 

etanol a 142,861JL da solução de extrato nas diferentes concentrações (50, 100, 150, 

200, 300 IJg/mL). A solução controle foi obtida através da adição de 57,141JL da 

solução de DPPH 0,3mM a 142,861JL de etanol (MENSOR et aI., 2001). O Trolox® 

(2-carboxi-2,5,7,8-tetrametil-6-cromanol) foi a substância referência utilizada no 

ensaio. 
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3.8.2.1. Ensaio 

Em uma microplaca (Sarstedt®) foram colocados 251-lL de amostra contendo 

o extrato liofilizado de P. edulis em diferentes concentrações (30 I-lg/mL; 40 I-lg/mL; 

50 I-lg/mL, 60 I-lg/mL; 70 I-lg/mL; 80 lJg/mL) e, em placas distintas a estas a 

substância de referência Trolox® (100 I-lmol/L; 50 I-lmol/L, 25 I-lmol/L; 12,5 I-lmol/L; 

6,25 I-lmol/L), ambos diluídos em tampão fosfato (75mmol/L; pH 7,0) e 150 lJL de 

fluoresceína (40 nmol/L no mesmo tampão). No controle positivo, a amostra foi 

substituída pelo tampão. 

Após a incubação a 37°C por 30 min., foram adicionados aos poços 25 I-lL de 

AAPH (153 mmol/L em tampão fosfato pH 7,0 75mmol/L), e a placa foi agitada no 

próprio aparelho (Multi - Detection microplate reader Synergy - BIOTEK®) em 

intensidade alta durante 10 segundos. As leituras foram efetuadas a cada minuto 

durante uma hora. O branco consistia de 200 I-lL de tampão fosfato 75mmol/L pH 

7,0. 

3.8.2.2. Cálculo 

O valor final é calculado através da equação de regressão entre a 

concentração de Trolox® e a área sob a curva de decaimento de fluorescência 

(AUC- Area Under the Fluorescence Decay Curve). O resultado é expresso em 

micromols equivalentes de Trolox®/ 9 da amostra. A área sob a curva foi calculada 

conforme a equação. 

AUC = 1 + f1/fo + f2/fo + f3/fo + ... + fn/fo 

AUC: Área under the fluorescence decay curve 

fo : leitura de fluorescência inicial t= O minutos 

fn : leitura de fluorescência de cada amostra no t= n minutos 
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a valor relativo de aRAe foi calculado conforme a equação: 

aRAe = (AUC amostra - AUC brancoL X molaridade Trolox® 

(AUC trolox ® - AUC branco) concentração amostra 
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4. RESULTADOS 

4.1. Estudo farmacobotânico 

4.1.1. Descrição macroscópica 

As folhas de P. edulis (figura 8-a) são simples, trilobadas ou com menor 

freqüência, inteiras ou bilobadas, de base cordada, ápice acuminado, margem 

serrilhada. Adicionalmente, nos bordos encontram-se glândulas oval-elípticas. As 

folhas apresentam as três nervações mais desenvolvidas partindo da região basal 

da lâmina. O tamanho da folha varia de 7 a 12 cm de comprimento por 11 a 13 cm 

de largura. A folha desidratada apresenta aspecto amarrotado, coloração 

acastanhada, consistência subcoriácea, superfície lisa e glabra. O pedolo, de 2 a 3 

cm de comprimento e cerca de 1 mm de diâmetro, mostra-se torcido próximo ao 

caule e provido de um par de nectários côncavos localizado próximo à base da 

lâmina foliar. O caule em estrutura secundária apresenta estrias finas dispostas 

longitudinalmente e, gavinhas são observadas na região de inserção das folhas 

(figura 8-b). Estípulas triangular-subuladas são evidentes. 

4.1.2. Descrição microscópica 

4.1.2.1. Lâmina foliar 

Em vista frontal, a face adaxial recoberta por cutícula lisa, possui células 

epidérmicas de formato predominantemente poligonal e paredes espessadas (figura 

9-a); os campos primários de pontuação são evidentes (figura 9-c). As células da 

face abaxial (figura 9-b) apresentam contorno ligeiramente sinuoso. A folha 

hipoestomática mostra estômatos ladeados por duas a quatro células, predominando 

os estômatos anomocíticos (Figura 9-b). 

A secção transversal da lâmina foliar apresenta epiderme uniestratificada, de 

células tabulares, ligeiramente alongadas no sentido periclinal. O mesofilo 

dorsiventral (Figura 9-d) apresenta uma camada de células paliçádicas, ocupando 

aproximadamente 1/3 da espessura do mesofilo. Células coletoras são evidentes. O 

parênquima lacunoso é constituído de seis a sete camadas de células braciformes. 

Na nervura mediana biconvexa, observam-se tricomas tectores unicelulares 

(figura 9-f). O colênquima, predominantemente angular, mostra três a quatro 
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(a) 

Gv 

(b) 

Figura 8. Passiflora edulis Sims. Folha: (a) folha trilobada com nectários extraflorais 
(Nc); (b) detalhe de caule com gavinha (Gv). 
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Figura 9. Passiflora edulis Sims. Lâmina foliar. Vista frontal (a-c). (a) Face adaxial. 
(b) Face abaxial. (c) Face adaxial destacando os campos primários de pontuação 
(CP). Secção transversal (d-f). (d) Detalhe do mesofilo e células coletoras (CC). (e) 
Drusas (Dr), na região floemática (FI). (f) Tricomas tectores (Tr) na nervura mediana. 
Es - Estômatos. Xi - Xilema. 
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Figura 10. Passiflora edulis Sims. Pecíolo. Secções transversais. (a) Região 
proximal, aspecto geral do pecíolo e disposição dos feixes vasculares (FV). (b) 
Região proximal, tricomas (Tr) unicelulares entre os lobos do pecíolo. (c) Região 
mediana do pecíolo. (d) Região distai do pecíolo. 
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Figura 11. Passiflora edulis Sims. Caule. Secções transversais. (a) aspecto geral do 
caule em estrutura primária. (b) Detalhe evidenciando a seqüência de tecidos do 
caule primário. (c) aspecto geral do caule em estrutura secundária. (d) Detalhe 
evidenciando a seqüência de tecidos do caule em estrutura secundária. (e) Tricoma 
unicelular encontrado no caule primário. (f) Tricoma unicelular encontrado no caule 
secundário. FP- Fibras perivasculares. 
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Figura 12. Passiflora edulis Sims. Caule secundário. Secções longitudinais radiais 
(a-b): (a) Cristais prismáticos (CP) na região xilemática e drusas na região floemática 
(Dr). (b) Cristal prismático (CP) . (c-d) Secções transversais: (c) Substâncias 
fenólicas (SF). (d) Drusas (Dr) na região floemática. Material dissociado (e-g). (e) 
Detalhe dos cristais prismáticos (Cp). (f) Célula contendo cristais prismáticos e 
drusas. (g) Drusa sob luz polarizada. 
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4.2. Triagem fitoquímica 

Os resultados obtidos na triagem fitoquímica da droga vegetal e do extrato 

liofilizado (rendimento = 6,27%; coloração verde-acastanhado) estão representados 

na tabela 1. 

Tabela 1. Principais grupos fitoquímicos avaliados na droga vegetal e no extrato 
liofilizado de Passíflora edulis Sims. 

Grupos fitoquímicos Resultados 

Droga vegetal Extrato liofilizado 

Flavonóides Positivo Positivo 

Alcalóides Negativo Negativo 

Saponinas Positivo (IE= 40) Negativo 

IE = índice de espuma 

4.3. Teor de flavonóides 

O teor percentual de flavonóides expresso como vitexina foi de 1,21 % ± 0,13 

para o extrato liofilizado e de 0,41 % ± 0,007 para a droga vegetal. 

4.4. Extração e identificação de flavonóides 

A tabela 2 apresenta os tempos de retenção (T R) das amostras autênticas 

inclusos no banco de dados do equipamento (CLAE), que foram utilizados na 

avaliação dos sinais observados nos cromatogramas obtidos. 



Tabela 2. Tempos de retenção (T R ) das amostras autênticas obtidas por CLAE. 

Tempo de Retenção [Minutos] 

18,25 

19,57 

22.17 

22,48 

22,98 

23,16 

23,26 

29,46 

43,42 

45,12 

45,54 

Flavonóide 

Isoorientina (6-C-g licosil-Iuteolina) 

Orientina (8-C-glicosil-luteolina) 

Rutina 

7 - O-glicosil-Iuteolina 

6-C-glicosil-apigenina 

Vitexina 

6-C-glicosil-apigenina 

7 -O-diglicosil-apigenina 

Luteolina 

Apigenina 

Crisoeriol 

43 
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A análise por CLAE do extrato bruto encontra-se na figura 13. O resultado da 

análise preliminar das frações obtidas por separação em coluna de PVPP, e 

posteriormente purificadas por cromatografia em papel, e avaliadas por UV/visível e 

CLAE encontram-se nas figuras de 14 a 31. Essa análise evidencia a presença de 

flavonas nas frações denominadas 9.1, 12.2,14.1,14.2,15.2 e 16.1. 
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Figura 13. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) do extrato bruto liofilizado de 
Passíflora edulis Sims em À = 352 nm. 

A figura 14 apresenta o cromatograma da fração 9.1 ., destacando em F1, F2, 

F3 e F4 os picos relacionados a flavonóides, devido aos espectros nQ ultravioleta 

obtidos (figura 15). 
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Figura 14. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) da fração 9.1 do extrato liofilizado 
de Passíflora edulis Sims em À = 352 nm. F1, F2, F3 e F 4: picos identificados como 
flavonóides . 
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Os espectros UV de flavonas e de flavonóis apresentam 2 picos de absorção 

na região de 240-400 nm. Estes picos são denominados de banda I (300-380 nm) e 

de banda" (240-280 nm). A banda I é associada com a absorção do anel B (sistema 

cinamoila) e a banda " ao anel A (sistema benzoila). A posição da banda I, 

particularmente, permite relacionar o padrão de oxigenação do flavonóide. 

Geralmente, nas flavonas a banda I ocorre na faixa de 304-350 nm e, nos flavonóis 

em 352-385 nm (MABRY et ai., 1970). 
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Figura 15. Espectros UVNis dos picos F1, F2, F3 e F4 assinalados no cromatograma 
(CLAE-UV/DAD) da fração 9.1 do extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. 

A adição da solução de hidróxido de potássio à solução metanólica da fração 

em análise, promove a ionização das hidroxilas fenólicas, levando a deslocamentos 

batocrômicos. As flavonas e os flavonóis com hidroxilas vicinais, em presença de 

cloreto de alumínio formam complexos. Os que se formam entre o cloreto de 

alumínio e os orto-hidroxigrupos, nos anéis A e B, geralmente, decompõem-se em 

presença de ácido (MABRY et ai., 1970). 
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A figura 16 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICb e 

AICI:JHCI à solução metanólica da fração 9.1. 
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Figura 16. Espectros de absorção de UV/Visível entre 240-600nm da fração 9.1 do 
extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. em: MeOH (-), MeOH + KOH (----), 
MeOH + AICI3 (-) e MeOH + AICI3 + HCI (----). 

A figura 17 apresenta o cromatograma da fração 12.2, destacando em F1, F2 

e F3 os picos relacionados a flavonóides, devido aos espectros no UV obtidos (figura 

18). 
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Figura 17. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) da fração 12.2 do extrato liofilizado 
de Passiflora edulis Sims em À = 352 nm. F1, F2 e F3: picos identificados como 
flavonóides. 
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Figura 18. Espectros UVNis dos picos F1, F2 e F3 assinalados no cromatograma 
(CLAE-UV/DAD) da fração 12.2 do extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. 

A figura 19 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICI3 e 

AICljHCI à solução metanólica da fração 12.2. 
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Figura 19. Espectros de absorção de UVNisível entre 240-600nm da fração 12.2 do 
extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. em: MeOH (-), MeOH + KOH (----), 
MeOH + AICh (- ) e MeOH + AICI3 + HCI (----). 
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A figura 20 apresenta o cromatograma da fração 14.1, destacando em F1, F2 

e F3 os picos relacionados a flavonóides, devido aos espectros no UV obtidos (figura 

21 ). 
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Figura 20. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) da fração 14.1 do extrato liofilizado 
de Passiflora edulis Sims em À = 352 nm .. F1, F2 e F3: picos identificados como 
flavonóides. 
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Figura 21. Espectros UV/Vis dos picos F1, F2 e F3 assinalados no cromatograma 
(CLAE-UV/DAD) da fração 14.1 do extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. 
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A figura 22 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICb e 

AICI)HCI à solução metanólica da fração 14.1. 
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Figura 22. Espectros de absorção de UVNisível entre 240-600nm da fração 14.1 do 
extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. em: MeOH (-), MeOH + KOH (----), 
MeOH + AICI3 (-) e MeOH + AICI3 + HCI (----). 

A figura 23 apresenta o cromatograma da fração 14.2, destacando em F1, F2 e 

F3 os picos relacionados a flavonóides, devido aos espectros no UV obtidos (figura 

24). 
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Figura 23. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) da fração 14.2 do extrato liofilizado 
de Passiflora edulis Sims em Â = 352 nm .. F1, F2 e F3: picos identificados como 
flavonóides. 
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Figura 24. Espectros UVNis dos picos F1 , F2, F3 e F4 assinalados no cromatograma 
(CLAE-UV/DAD) da fração 14.2 do extrato liofilizado de Passíflora edulis Sims. 

A figura 25 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICb e 

AICI) HCI à solução metanólica da fração 14.2. 

J ~ r'------------------r-----------------~--------, 

ui 
.c 
<{ 

3 
8 

3 
2 3 

{, 6 • 

lA
', , I : 

• j\ , ... ...... ' 

. -.- / , -

4 
o 
o \11 

"\ \0\\11 : 
'.' ~ 

,.., )f>< 

MeOH I 
MeOH+KOH 

\ 4 , 

.. . ..... 
nm. <>00 

) ~ 

~ , MeOH+AICI3 o 3 

~ tl. : : MeOH + AICI3+HCI 

J\i ' " "l '- , 
\ 

~, ~~ 

w )I;t 
nm. 

!<» 

Figura 25. Espectros de absorção de UVNisível entre 240-600nm da fração 14.2 do 
extrato liofilizado de Passíflora edulis Sims. em: MeOH (_), MeOH + KOH (----), 
MeOH + AICI3 (_ ) e MeOH +AICI3 + HCI (----). 
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A figura 26 apresenta o cromatograma da fração 15.2, destacando em F1 o 

pico relacionado a flavonóide, devido ao espectro no UV obtido (figura 25). 
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Figura 26. Perfil cromatográfico (CLAE-UV/DAD) da fração 15.2 do extrato liofilizado 
de Passíflora edulis Sims. em À = 352 nm. F1: pico identificado como flavonóide. 
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Figura 27. Espectros UVNis dos picos F1 assinalado no cromatograma (CLAE
UV/DAD) da fração 15.2 do extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. 

A figura 28 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICI3 e 

AICljHCI à solução metanólica da fração 15.2. 
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Figura 28. Espectros de absorção de UVNisível entre 240-600nm da fração 15.2 do 
extrato liofilizado de Passíflora edulis Sims. em: MeOH (-), MeOH + KOH (----), 
MeOH + AICb (-) e MeOH + AICb + HCI (----). 
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A figura 29 apresenta o cromatograma da fração 16.1, destacando em F1 e F2 

os picos relacionados a flavonóides, devido aos espectros no UV obtidos (figura 30). 
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Figura 29. Perfil cromatográfico (CLAE-UVIDAD) da fração 16.1 do extrato liofilizado de 

Passiflora edulís Sims. em O = 352 nm. F1 e F2: picos identificados como flavonóides. 

Figura 30. Espectros UVNis dos picos F1 e F2 assinalados no cromatograma (CLAE

UV IDAD) da fração 16.1 do extrato liofilizado de Passiflora edulís Sims. 

A figura 31 mostra o resultado da adição das soluções de KOH, AICI3 e 

AICI:JHCI à solução metanólica da fração 16.1. 
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Figura 31 . Espectros de absorção de UV Nisível entre 240-600nm da fração 16.1 do extrato 
liofi lizado de Passiflora edulís Sims. em: MeOH (- ), MeOH + KOH (----), MeOH + AICI3 (-) 

e MeOH + AICI3 + HCI (----). 
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4.5. Atividade antiúlcera

Os resultados do ensaio antiúlcera do extrato liofilizado de P. eduJis, induzido por

etanol acidificado estão representados nas figuras 32 a 36.
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Figura 32. Ensaio antiúlcera agudo. Imagens dos estômagos dos animais controle,
tratados com água (10mUkg), por via oral, no modelo de indução por etanol
acidificado. As áreas escuras representam as lesões ulcerativas. n= 8.

Figura 33. Ensaio antiúlcera agudo. Imagens dos estômagos dos animais controle,
tratados com lansoprazol na dose de 30mg/kg por via oral, no modelo de indução
por etanol acidificado. As áreas escuras representam as lesões ulcerativas. n= 8.
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Figura 34. Ensaio antiúlcera agudo. Imagens dos estômagos dos animais tratados
com o extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. na dose de 100mg/kg por via oral
no modelo de indução por etanoI acidificado. As áreas escuras representam as
lesões ulcerativas. n= 8.
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Figura 35. Ensaio antiúlcera agudo. Imagens dos estômagos dos animais tratados
com o extrado liofilizado de Passiflora edulis Sims. na dose de 200mg/kg por via oral
no modelo de indução por etanol acidificado. As áreas escuras representam as
lesões ulcerativas. n= 8.
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Figura 36. Ensaio antiúlcera agudo. Imagens dos estômagos dos animais tratados
com o extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. na dose de 400mg/kg por via oral
pelo modelo de indução por etanol acidificado. As áreas escuras representam as
lesões ulcerativas. n= 8

o resultado da avaliação da atividade antiúlcera gástrica do extrato liofilizado

de P. edulis encontra-se representado nas figuras 37 e 38.
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Figura 37. Representação gráfica da Área total de lesão no ensaio antiúlcera
agudo no modelo de indução por etanol acidificado, após a administração de
água 10mUkg por via oral, lansoprazol (30mg/Kg), extrato liofilizado de Passiflora
edulis Sims. (100mg/kg, 200mglkg, 400mglkg). Os valores estão expressos como
a média ± erro padrão. n=8. (a) comparação em relação ao controle, (b)
comparação em relação ao lansoprazol, ** p<O,01.
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Figura 38. Representação gráfica da Área relativa de lesão no ensaio antiúlcera
agudo no modelo de indução por etanol acidificado, após a administração de água
(10mUkg), por via oral, lansoprazol (30mg/Kg) e extrato liofilizado de Passiflora
edulis Sims. (100mg/kg, 200mg/kg e 400mg/kg). Os valores estão expressos como
a média ± erro padrão. n=8. (a) comparação em relação ao controle, (b)
comparação em relação ao 100mg/kg (c) comparação em relação ao lansoprazol,
*** p<O,001 ; ** p<O,01 ; * p<O,5.



57 

A tabela 3 apresenta a média da área total de lesão e área relativa de lesão e 

seus respectivos erros-padrão, no ensaio antiúlcera agudo. 

Tabela 3 - Médias das áreas totais de lesão, área relativa de lesão em estômagos 
de ratos, após administração do extrato liofilizado de Passiflora edulis Sims. nas 
doses de 100, 200 e 400mg/kg, lansoprazol (30mg/kg) e água (10mLlkg). 

Doses Área Total de Área Relativa de 

administradas Lesão mm2 Lesão (%) x10-1 

100 mg/kg 219,86 ± 43,21 2,45±0,48 

200mg/kg 1,46±0,26 
160,08±40,95 

400mg/kg 116,12±23,90 0,87±0,23 

Lansoprazol 0,36±0,09 

30mg/kg 43,75±9,14 

Controle (água 1,86±0,34 

10mLlkg) 218,98±36,29 
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4.6. Atividade antioxidante 

4.6.1.Ensaio com radical 2,2-difenil-1-picril-hidrazila (DPPH) 

A figura 39 relacionando a atividade antioxidante (%) e a concentração do 

extrato de P. edulis, evidenciou coeficiente de linearidade de 0,991. 
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Figura 39. Gráfico de atividade antioxidante (%) x Concentração IJg/mL do extrato 
liofilizado de Passiflora edulis Sims. Cada ponto representa a média ± desvio padrão 
das leituras. Cada leitura foi realizada em triplicata. 

A figura 40 relacionando a atividade antioxidante (%) e a concentração do 

Trolox®, evidenciou coeficiente de linearidade de 0,991. 
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Figura 40. Gráfico de atividade antioxidante (%) x Concentração IJg/mL da 

substância de referência - Trolox. Cada ponto representa a média ± desvio padrão 

das leituras. Cada leitura foi realizada em triplicata. 

Assim, no ensaio de atividade antioxidante empregando DPPH, o extrato 

liofilizado apresentou CE50 de 160,33± O,7IJg/mLe o controle positivo, Trolox® CE50 

de 5,216 ± 0,8 IJg/mL. 

4.6.2. Avaliação do potencial antioxidante ín vítro. Ensaio de ORAC 

A relação entre o decaimento da fluorescência e a concentração de 

antioxidante é dada pela figura 41. O extrato liofilizado de P. edulis apresentou 

atividade antioxidante de 775,35 ± 36,12 ).imol eq Trolox/g de extrato (Trolox = 

4000).imol/g). 
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Figura 41. Gráfico da diferença de área sob a curva (net AUC) de decaimento de 

fluorescência em relação à concentração da amostra (Passíflora edulis). 
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Além desse fato, considerando-se que a eficácia de um tratamento com 

produtos fitoterápicos depende também do uso dos derivados das drogas vegetais, 

como os seus extratos e tinturas, é de extrema importância a identificação correta 

das drogas vegetais utilizadas na elaboração destes medicamentos. O 

conhecimento pormenorizado de sua composição química pode permitir estudar e 

iniciar pesquisas no sentido de utilizar alternativamente espécies vegetais mais 

próximas quanto à fitoquímica. Exemplo marcante disto é o uso de algumas plantas 

sob a designação de 'jaborandi" (Pílocarpus jaborandí Holmes, Pílocarpus 

mícrophy/lus Staf e Pílocarpus pennatifolíus Lem.) e de 'sene' (Cassía acutifolia 

Delile, Cassia angustifo/ia Vahl.) pela Farmacopéia Brasileira (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA, 1959). 

Com esse propósito pode-se notar que o extrato, preparado por nosso grupo 

com as folhas e com os caules de P. edulís, provenientes do mesmo local e período 

de coleta, apresentou atividade no sistema nervoso central (DUARTE et a/., 2006), 

confirmando a ação verificada por outros autores que avaliaram extratos de suas 

folhas (VALE, LEITE, 1983; PETRY et aI., 2001; REGINATTO et ai., 2006; COLETA 

et a/., 2006). Considerando esses fatos, abre-se a perspectiva de que P. edulis 

possa ser incluída na Farmacopéia Brasileira. E neste sentido a descrição 

morfoanatômica apresentada na presente dissertação pode oferecer importante 

contribuição para elaboração da monografia da droga vegetal constituída de seus 

órgãos aéreos. 

Por outro lado, é sabido que os órgãos vegetais, expostos a fatores 

ambientais, podem sofrer modificações morfológicas e anatômicas. Estas alterações 

têm sido interpretadas como adaptações ao ambiente em que se desenvolvem 

(KLlCH, 2000, JURIK, CHABOT, 1982). 

As folhas de P. edu/is obtidas em campo experimental do IAC, apresentaram 

características comuns a espécies de Passiflora, como folhas inteiras ou lobadas, 

estipulas, nectários peciolares, gavinhas axilares, feixes vasculares colaterais e 

cristais de oxalato de cálcio (METCALFE, CHALK, 1950; BERNACCI, 2003). 

Entretanto, no presente estudo foi encontrado grande número de cristais 

prismáticos no caule, fato não mencionado anteriormente por Freitas (1985) e Mezo 

(2005), mas relatado para espécies de Passiflora (METCALFE, CHALK, 1950) e por 

Wasicky (2007) em caules de P. a/ata. 
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Embora, a literatura (KILLlP, 1938; DEGINANI, 2001; BERNAGGI, 2003) 

descreva variabilidade morfológica nos órgãos vegetativos e florais das passifloras, 

as drogas vegetais preparadas com as folhas inteiras e com os caules pouco 

fragmentados de P. edu/is e de P. a/ata, apresentam caracteres diferenciais 

evidentes. As folhas de P. edu/is são geralmente trilobadas, providas de margens 

serrilhadas, glândulas nos bordos das margens e dois nectários extraflorais 

côncavos no pedolo, próximos à base do limbo. Por sua vez, as folhas de P. a/ata 

são inteiras, de margens inteiras ou raramente denticuladas e com um a dois pares 

de nectários extraflorais estipado-crateriformes no peciolo, sem ocorrência de 

glândulas nos bordos das margens (BERNAGGI, 2003). 

Embora Deginani (2001) descreva as folhas de P. edulis com margem 

crenada, foi observada margem serrilhada nas amostras coletadas no IAG, dado em 

acordo com o apresentado por Freitas (1985). 

A Famacopéia Brasileira (1977), descreve as células epidérmicas de P.a/ata, 

em vista frontal, com paredes levemente ondeadas na face adaxial e sinuosas na 

face abaxial. Em P. edu/is foi observada apenas com uma leve sinuosidade na face 

abaxial. Da mesma forma, pode ser realizada a comparação em relação à nervura 

mediana em corte transversal de P. a/ata e P. edu/is. A Farmacopéia Brasileira 

(1977) descreve P. a/ata com nervura mediana biconvexa de evidente aspecto 

agudo na face abaxial e, ausência de tricomas. P. edu/is apresentou a nervura 

mediana biconvexa, de forma arredondada na face abaxial e tricomas tectores 

unicelulares dispostos principalmente na nervura. 

Dentre as características mais marcantes de diferenciação do caule de P. 

a/ata e P. edulis, encontram-se o formato e o aspecto da superfície externa. A 

primeira possui forma alado-quadrangular com um a quatro grupos de fibras em 

cada ala e epiderme glabra (Freitas, 1985). No caule de P. edu/is observou-se 

formato pentagonal e a presença de tricomas tectores unicelulares. 

Passiflora incamata possui como um de seus sinônimos, Passiflora edu/is varo 

kerii (Spreng.). Este fato pode promover confusão em sua identificação. Bruneton 

(2001), ao escrever sobre a fitoquímica de plantas medicinais, menciona que as 

folhas e os caules de P. edu/issão utilizadas como adulterante de P. incamata. 
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A Farmacopéia Européia (2005) descreve as folhas de P. incarnata como 

pubescentes, com margens denteadas, com células epidérmicas sinuosas, tricomas 

tectores formados por 1 a 3 células, sendo os mesmos retos, algumas vezes 

levemente curvados, ou em forma de gancho. P. edulis apresentou folhas providas 

de tricomas tectores unicelulares curtos e retos quase exclusivamente nas nervuras 

medianas, as margens serrilhadas e células epidérmicas de paredes ligeiramente 

sinuosas na face adaxial. 

5.2. Perfil fitoquímico do extrato de P. edulis 

o perfil cromatográfico (CLAE) do extrato bruto (figura 13) apresentou 

composição complexa com vários picos, sendo selecionados nessa dissertação as 

frações referentes aos tempos de retenção entre 15-42 mino Os espectros UV/visível 

dessas frações evidenciaram dois picos de absorção entre 240 e 400nm. 

O perfil flavonoídico da fração 9.1 obtido por CLAE (figura 14), apresenta em 

F1, F2, F3 e F4 C-glicosídeos, sendo que F1 (TR=17,9 min.) e F2 (TR=18,7 min.) 

podem ser identificados como possíveis derivados glicosilados de luteolina ou 

crisoeriol, como pode ser evidenciado pelos seus espectros UV (figura 15). 

Entretanto, F2 poderia ser atribuído a isoorientina, pois o seu tempo de retenção está 

muito próximo ao da amostra autêntica (tabela 2). Em F3 (T R= 29,0 min.) encontra-se 

um possível diglicosídeo de apigenina, pois o tempo de retenção aproxima-se ao da 

7-0-diglicosil apigenina (tabela 2). O espectro apresentado para F4 (TR= 41,0 min.) 

denota a presença de apenas um oxigênio no anel B. Pelo seu tempo de retenção 

esse flavonóide é uma aglicona. Entretanto, existem dúvidas de que seja a 

apigenina, pois uma amostra autêntica de apigenina teve um tempo de retenção de 

45 minutos, enquanto a nossa amostra saiu em 41 minutos. Um espectro 

semelhante a este foi obtido quando a amostra foi analisada através de 

espectrofotômetro UV/visível com adição das soluções de KOH, AICI3, AICI3/ HCI 

(figura 16). 

Na fração 12.2 foram encontrados também C-glicosídeos, como F1 (T R= 16,2 

min.) e F2 (TR= 17,5 min.) (figura 17). Esses picos podem ser atribuídos a possíveis 



b I __ ; r:. 'v A 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Universidade de São Paulo 

65 

derivados glicosilados de apigenina como pode-se notar pelos espectros 

apresentados nas figuras 18 e 19. F3 (T R= 23,8 min.) pode ser atribuído à vitexina 

(tabela 2), pois o tempo de retenção de uma amostra autêntica deste flavonóide é de 

23,2 mino 

No cromatograma da fração 14.1 (figura 20), os flavonóides encontrados 

podem ser C-glicosídeos como O-glicosídeos. F1 pode ser atribuído a 7-0-glicosil 

luteolina, uma vez que seu espectro (figura 21) e o tempo de retenção (tabela 2) são 

muito semelhantes àqueles de uma amostra autêntica. F2 (T R= 41,1 min.), 

aparentemente é o mesmo composto F4 da fração 9.1. Os espectros de absorção da 

fração 14.1 (figura 22) denotam duas hidroxilas no anel B, devido à predominância 

de O-glicosil luteolina na amostra. 

No cromatograma da fração 14.2 (figura 23), as substâncias com tempos de 

retenção 16,2 min.; 16,7 min.; 17,5 min., foram designadas como F1 e a com tempo 

de retenção 18,3 mino designada como F2. Essas substâncias podem ser derivadas 

de apigenina, como demonstra seus espectros de absorção (figura 24). F3 , pelo seu 

tempo de retenção (T R= 23,9 min.) assemelha-se à apigenina C-glicosilada (tabela 

2). Os espectros de absorção da fração 14.2 mostram a existência de apenas um 

oxigênio no anel B, podendo, portanto, os flavonóides desta fração serem todos 

derivados de apigenina (figura 25). 

O cromatograma da fração 15.2 (figura 26) mostra dois blocos de flavonóides. 

O primeiro, onde se encontra F1 (o único pico que se pode identificar pelo banco de 

dados) é glicosilado. O segundo bloco (em muito menor quantidade) pode ser 

constituído de agliconas. F1 (T R= 18,3 min.) pode ser identificado possívelmente 

como isoorientina (6-C-glicosil luteolina), pois o tempo de retenção assemelha-se a 

amostra autêntica deste flavonóide (Tabela 2) ~ Os espectros de absorção da fração 

15.2 no UV/visível (figura 28) mostram a presença de duas hidroxilas no anel B. 

Dessa maneira, pode-se sugerir que os flavonóides pertencentes ao primeiro bloco 

podem ser na sua maior parte, derivados de luteolina. 

No cromatograma da fração 16.1, F1 (T R= 15,5 min.) e F2 (T R= 39,3 min.) 

(figura 29) correspondem aos flavonóides mais abundantes. Seus espectros de 

absorção (figura 30) poderiam ser derivados da luteolina ou do crisoeriol. Entretanto, 

os espectros obtidos através de espectrofotômetro UV/visível (figura 31) mostram 
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Os antiácidos também são empregados como agentes antiulcerogênicos, 

neste caso atuam ao neutralizar o ácido gástrico, ocorrendo como conseqüência a 

elevação do pH gástrico, cuja atividade péptica é inibida em pH 5. Estes fármacos 

são representados pelo hidróxido de magnésio, trissilicato de magnésio, gel de 

hidróxido de aluminio, bicarbonato de sódio e alginatos (RANG et ai., 2003). 

Outra classe importante são os fármacos responsáveis pela proteção da 

mucosa gástrica. Dentre estes, encontram-se agentes que atuam potencializando a 

proteção gástrica e/ou proporcionando uma barreira física sobre a úlcera, sendo 

representados pelo quelato de bismuto, sulcrafato, carbenosolona e misoprostol 

(RANG et ai., 2003). 

Schmeda-Hirschmann e Yesilada (2005) compilando diversos estudos de 

extratos vegetais com ação antiúlcera verificaram o uso de concentrações variando 

de 25 até 800mg/kg. Porém, sugeriram o estudo de dose-resposta com doses entre 

100 e 300 mg/kg. 

Assim, no ensaio antiúlcera utilizando o extrato liofilizado de P. edulis, foram 

empregadas doses de 100 mg/kg, 300 mg/kg e 400 mg/kg. Embora não se observe 

diferença significativa entre o controle e as três doses de extrato; houve uma relação 

dose resposta . Portanto, sugere-se que neste caso devem ser utilizadas doses 

maiores para avaliar o efeito antiúlcera. 

Embora o extrato não se mostre um promissor agente gastroprotetor neste 

modelo, o efeito observado pode estar relacionado à presença de flavonóides, 

saponinas, ou à ação antioxidante mostrada pelo extrato. 

Os flavonóides possuem ação farmacológica, principalmente como 

antiinflamatório e possuem ação antiúlcera gástrica contra uma variedade de 

agentes ulcerogênicos (GRACIOSO, 2002). 

O efeito gastroprotetor pode estar associado a diferentes mecanismos 

(SCHMEDA-HIRSCHMANN, YESILADA; 2005). Dentre os mecanismos propostos 

para explicar a ação antiúlcera dos flavonóides estão relacionados o aumento da 

produção de prostaglandinas e a redução da secreção de histamina, além de serem 

conhecidos como seqüestradores de radicais livres. Estes radicais apresentam papel 

importante na indução de lesões ulcerativas do sistema digestório (BORRELLI , 
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IZZO, 2000). Assim, a presença de compostos antioxidantes, poderia auxiliar a 

explicar, pelo menos em parte, a atividade antiúlcera do extrato. 

o extrato liofilizado de P. edulís apresentou teor de flavonóides em 1,21 %, e a 

atividade antioxidante pelo método com DPPH, resultou na concentração efetiva 

(CE50) de 160,33 j.Jg/mL. Esta concentração efetiva foi aproximadamente 30 vezes 

maior que a da substância de referência Trolox®. Em estudo similar utilizando a 

metodologia com DPPH, Ferreres e colaboradores (2007) utilizando folhas de P. 

edulís encontraram também atividade antioxidante. 

Mensor e colaboradores (2001) compararam a atividade antioxidante (DPPH) 

de extratos vegetais de 16 espécies pertencentes a 5 famílias; os valores de 

concentração efetiva (CE50) variaram entre 11,56 j.Jg/mL e 184 j.Jg/mL. Nosso 

resultado, obtido em condições semelhantes, evidencia que o extrato de P. edulís, 

embora apresente ação antioxidante, a mesma não se mostrou tão efetiva 

comparada a estas espécies. 

Pelo método de ORAC, o extrato liofilizado de P. edulis apresentou atividade 

antioxidante (775,35 ± 36,12 )..lmol eq Troloxlg de extrato). A comparação entre os 

dois métodos (DPPH e ORAC) demonstra que ambos possuem forte correlação 

qualitativa, embora os mesmos envolvam mecanismos diferentes para promover a 

reação entre os antioxidantes presentes na amostra e o radical livre utilizado. No 

método do ORAC ocorre a transferência de átomo de hidrogênio e no método do 

DPPH envolve a transferência de elétrons (HUANG, OU, PRIOR; 2005). 

Outro grupo de substâncias de origem vegetal a que se pode relacionar a 

atividade antiúlcera é o das saponinas. A correlação entre saponinas e a ação 

gastroprotetora foi observada por Yoshikawa e colaboradores (2005), utilizando 

frações obtidas de sementes de Camellia sínensis (L.) O. Kuntze. As lesões 

produzidas na mucosa gástrica de ratos foram promovidas pela administração de 

etanol e indometacina. A proteção da mucosa gástrica observada com o extrato foi 

mais efetiva que a substância de referência, o omeprazol. 

Em P. edulís já foram isoladas algumas saponinas, como a passiflorina 

(BOMBARDELLI et aI., 1975) e ciclopassiflosídeos l-VI (YOSHIKAWA et aI., 2000a ) 

e ciclopassiflosídeos VII-XI (YOSHIKAWA et aI., 2000b
). 
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Na avaliação da presença de saponinas na droga vegetal e no extrato 

liofilizado, esse grupo de substâncias foi detectado apenas na droga vegetal (IE=40). 

O ensaio da avaliação de formação de espuma persistente é simples, mas pode 

levar a resultados falso negativos devido à presença de substâncias interferentes. 

6. CONCLUSÕES 

Embora P. a/ata seja a única espécie indexada na Farmacopéia Brasileira e 

denominada oficialmente de maracujá, diversas plantas do gênero são 

indistintamente conhecidas por esta denominação. Assim, a observação minuciosa 

de detalhes morfoanatômicos apresentados para P. edu/is contribuem para sua 

morfodiagnose e principalmente para a sua distinção das passifloras oficiais - P. 

a/ata e P. incarnata. 

Na avaliação da atividade antiúlcera agudo, embora o ensaio não tenha 

apresentado resultado promissor para a produção de um medicamento fitoterápico 

com esta ação, evidenciou-se preliminarmente a falta de correlação entre o uso 

popular como gastroprotetor e a base científica. Modelos adicionais devem ser 

analisados. 

Ao empregar os métodos de DPPH e ORAC para a avaliação da atividade 

antioxidante, o extrato liofilizado apresentou atividade em ambos os métodos. 

Na triagem fitoquímica do extrato liofilizado foi evidenciada a presença de 

flavonóides, cujo teor foi determinado em 1,21 %. Seu perfil cromatográfico 

(CLAE/UV/DAD) e espectrofotométrico (UV/visível) evidenciou principalmente a 

presença de derivados de luteolina e de apigenina. 
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Senhor(a) Presidente da Banca 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

Secretaria de Pós-Graduação 

Antes do inído da apresentação do(a) candidato(a) transmitir as seguintes instruções aos 
demais membros da Comissão Julgadora e ao candidato: 

DEFESA DE MESTRADOI DOUTORADO 

Instruções 

1. O aluno disporá de 30 minutos para fazer sua apresentação do trabalho. 
2. A argüição será realizada em sessão pública, que não deverá exceder o prazo 

de três horas, para o caso de mestrado, e de cinco horas, para o caso do doutorado. 
2.1 Cada examinador disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o 

candidato, exclusivamente sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato disporá de 
trinta minutos para sua resposta. Com a devida anuência das partes (examinador e 
candidato), é facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por 
examinador. 

3. O relatório deve ser assinado por todos os examinadores e o resultado deve 
ser preenchido como aprovado ou reprovado. Será considerado aprovado o aluno que 
obtiver aprovação por unanimidade ou pela maioria da banca. 

3.1 Se algum membro optar pela reprovação, a Comissão Julgadora emitirá 
(obrigatoriamente) um parecer no campo indicado. Havendo necessidade, o verso do 
formulário também poderá ser utilizado. 

4. O intervalo, quando necessário, deve se restringir a atividades não relativas à 
defesa. Deve ser breve e sua duração não será computada no tempo total da argüição. 

5. Cabe ao presidente da sessão de defesa zelar para que a mesma ocorra 
dentro das normas legais e do decoro acadêmico. 

6. Após a realização da defesa, as duas vias do relatório devem ser 
encaminhadas para a homologação pela Comissão de pós-Graduação. 

6.1 Não é permitida a cópia da ata antes da homologação pela CPG. 

São Paulo, 21 de março de 2005. 

Prota. Ora. Bernadette D. G. M. Franco 
Presidente da CPG/FCF/USP 

Lembrete: Segue em anexo os certificados de participação e duas vias da ata de defesa (relatório de 
defesa). Constatando alguma incorreção nos documentos, favor comunicar imediatamente 
a Secretaria de Pós-Graduação, para as devidas correções. 

Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - S'!o Paulo - SP 
!'"cne: (11) 3091 3621 - Fax (11) 3091 3141 - e-mail: pgfarma@usp.br 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas

Comissão de Ética em Experimentação Animal - CEEA

Oficío CEEA n° 58 12007

CERTIFICADO

Certificamos que o Projeto "Estudo farmacognóstico de Passiflora

edulis Sims (passifloraceae)" (protocolo CEEA n0144), sob a

responsabilidade do(a) pesquisador(a) Josseara Beraldo sob a

orientação do Prof(a). Edna Tomiko Myiake Kato, está de acordo com

os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo Colégio

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) e foi aprovado pela

Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA) desta

Faculdade, em 14/05/2007.

São Paulo, 12 de novembro de 2007.

~... ~
....-:-. í

. ~/-_~ /

~
Profa. Dra. Lígiçl. Ferreira Gomes

Preside;Je da CEEA

Av. Prot. Lineu Prestes, 580 - Bloco 13 A - Cidade Universitária - CEP 05508-900 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3091-3677/ Fax: (11) 3813-6093 - e-mai!: rtrigo@Usp.br
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