
DIULIVIL.-'· 

Faculd~de de Ciências Farmacêuticas 
Universidade de São Paulo 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS 

Programa de Pós-Graduação em Fármaco e Medicamentos 
Área de Lnsumos Farmacêuticos 

Estudo farmacognóstico de Porangaba (Cordia eca/ycu/ata Vell. -

Boraginaceae) e identificação de adulterações. 

Taís Garcia Dias 

Dissertação para obtenção do grau de 
MESTRE 

Orientador: 
Profa. Ora. Edna Tomiko Myiake Kato 

São Paulo 
2004 



DEDALUS - Acervo - CQ 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

30100006171 

Ficha Catalográfica 
Elaborada pela Divisão de Biblioteca e 

Documentação do Conjunto das Químicas da USP . 

Dias , Taís Garcia 
D54le Estudo farmacognóstico de porangaba (Cordia ecaly culata 

Vell. - Boraginaceae) e identificação de adulterações / Taís 
Garcia Dias . -- São Paulo, 2004. 

147p. 

Dissertação (mestrado)- Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo. Departamento de Farmácia. 

Orientador : Kato, Edna Tomiko Myiake 

1. Farmacognosia 2 . Cordia ecalyculata : Farmacognosia 
L T. 11. Kato, Edna Tomiko Myiake , orientador. 

615 .321 CDD 



Taís Garcia Dias 

Estudo farmacognóstico de Porangaba (Cordia eca/ycu/ata Vell. -

Boraginaceae) e identificação de adulterações. 

Comissão Julgadora 
da 

Dissertação para obtenção do grau de Mestre 

Prota. Edna Tomiko Myiake Kato 
orientador/presidente 

Profl Dr'. Maria Emília Maranhão Estelita 
1°. examinador 

Maria Lucia Saito 
2°. examinador 

São Paulo, 05 de outubro de 2004. 



B I G L; ;j "I ;" " M 
" d de Cier.cias FarmJcéut,ca~ 
L:~1Culda e ' 
r_ 5"" ' 'Jaulo Universidade de ao r 

Aos meus pais, pelos ensinamentos 
de dedicação e humildade. 

Ao meu irmão, pela amizade e atenção 
com que sempre me ouviu. 

Ao Eduardo, que me apoiou e me incentivou, 
sempre acreditando na minha capacidade. 

À Mimi e à Jade, que com sua ingenuidade 
me proporcionaram momentos felizes 

quando eu mais precisei. 



... 
A querida profa. Dra. Edna Tomiko Myiake Kato, meus sinceros 
agradecimentos pela compreensão e ensinamentos imprescindíveis para o 
desenvolvimento desta dissertação. 



Agradecimentos 

À profa. Dra. Elfriede M. Bacchi, que despertou em mim o gosto pela 

pesquisa . 

.. 
A profa. Dra. Dominique C. H. Fischer, pela amizade. 

Ao técnico Roberto Honório de Jesus, pelo auxílio na coleta. 

À Dra. Lúcia Rossi, do Instituto de Botânica, pela gentileza na 

identificação da espécie vegetal. 

À Fabiana González, pelo auxílio e presteza nos ensaios de toxicidade 

aguda e antiúlcera . 

.. 
A profa. Dra. Berta L. Morretes, pelos preciosos ensinamentos de 

botânica. 

À bibliotecária Leila, pela revisão das referências bibliográficas. 

À secretária Bete, pela colaboração e auxílio nos problemas 

burocráticos. 

Ao CNPq, pela bolsa de mestrado concedida. 

A todos que, direta ou indiretamente contribuíram para a conclusão 

desta dissertação. 



íNDICE GERAL 

páginas 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................ 1 

2. OBJETiVOS ............................................................................................. 4 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Família Boraginaceae ......................................................................... 5 

3.1.1 . Generalidades ...... ... ................ ..... ....... .................. .. ........................... 5 

3.1 .2. Caracteres morfológicos .......... ...................... .. .. .. ......... ....... .... ........ . 6 

3.1 .3. Caracteres anatômicos .......... ......... ........... ... ... ....... ........... .. ...... ..... .. 6 

3.1.4. Aspectos químicos ..... ....... ............. .. ... ..... .. ..... ... ...... ... ....... ........ .. . "," 8 

3.1.5. Aspectos biológicos .... .... ..... .. ......... .... ..... .............. ....... ........ ..... ....... 11 

3.2. Gênero Cordia .......................................................... , .......................... 17 

3.2.1 . Caracteres morfológicos ................................................................... 17 

3.2.2. Caracteres anatômicos ..................................................................... 18 

3.2.3. Aspectos químicos .................... .. ... ..... ......... ....... .... .. .... ..... ... .... ... ... . 19 

3.2.4. Aspectos biológicos e usos ........ .. .................... ...... .... .... ............ .. .. .. 35 

3.3. Cordia eca/ycu/ata Vell ...................................................................... 45 

3.3.1. Posição taxonômica ..................... ..... ... ...... ................ ..... ... ........ ....... 45 

3.3.2. Descrição de Cordia eca/ycu/ata Vell ........................................ .. ...... 46 

3.3.3. Sinonímia científica de Cor dia eca/ycu/ata Vell. ...... .... .......... .. ......... 47 

3.3.4. Caracteres morfológicos ......... .................... .... ....... ....... ... ...... ......... .. 47 

3.3.5. Caracteres anatômicos ... ...... ...... .. ........... .. ........... ... .. .. ................. .... 49 

3.3.6. Fenologia ........ ..... ........... .... .......... ... ........ , ... .. ...... .. ...... ........ ............. 49 

3.3.7. Aspectos ecológicos e distribuição geográfica .... .. .................. .... .... . 50 

3.3.8. Aspectos químicos .. ...... .. ....... .... .. ......... ........... .. .. ......... .. ....... .. ... .. ..... 50 

3.3.9. Aspectos biológicos e usos .. ........................ ...... .. ......... .. .... .... ... .. ..... 50 

3.4. Alantoína ............................................................................................. 51 



11 

3.4.1 . Aspectos gerais .... ........... ..... .. ..... ...... .. ....... ...... ....... ........ ................. 51 

3.4.2. Atividade biológica e usos da alantoína ...... .. ........ ... .. .... ...... .. ...... ... .. 53 

3.4.3. Identificação e quantificação de alantoína .... ..... .. ... .. ... .. .... .......... ..... 54 

3.5. O problema da identificação das plantas medicinais -

confusão de nomes populares ......................................................... 56 

3.6. Casearia sy/vestris Swartz ................................................................ 57 

3.6.1 . Nomes populares .... .......... ........ ....... ... ..... .... .... .. ..... .. ........... ... .. ....... 57 

3.6.2. Caracteres morfológicos .. ... .. .... .. ..... ............. ........ ..... .. .. ...... ... ... ...... 57 

3.6.3. Fenologia ... .. .. ... ...... ........ ........ ... .... ... ... .............. .. .. .......... .... .... ... .... .. 59 

3.6.4. Aspectos ecológicos ... .. .... ....... .... ... ... .. .......... ... .. ... ... ...... ...... .... ..... .. 59 

3.6.5. Aspectos químicos .... .. ....... .... ........... .. . , ... .... ... .... ............... ..... ... ... .... 59 

3.6.6. Aspectos biológicos e usos ....... .. ........ ............ .. .. ... ................ ... ....... 59 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Material botânico.............................................................................. 60 

4.2. Preparo da droga vegetaL ................................................. .-............... 60 

4.3. Estudo farmacobotãnico ................................................................... 61 

4.4. Estudo químico .................................................................................. 62 

4.4.1. Preparo do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) ..... ..... ............. . 62 

4.4.2. Triagem fitoquímica do EHEL. .... ......... ......... ....... ..... ....... ... ...... .... .... 62 

4.4.2.1. Alcalóides ..... .................... .... ......... ... .......... ..... .... .. ... ........ .. ........... 63 

4A.2.2. Glicósidos saponínicos .... ....... .. ... ...... .... ........... ... ......... .. ..... ....... ... 63 

4.4.2.3. Taninos e substâncias fenólicas .... .. ....... .. .... .. ... ... ......... .. ... ......... . 63 

4.4.2.4. Compostos esteroidais ................................ ........... ..... .. ....... ... ..... 64 

4.4.2.5. Identificação do anellactônico pentagonal.. .. ........ ......... ... ........ .. .. 65 

4.2.4.6. Glicósidos antraquinônicos ... ... ... .. .. ..... .. ... .... .. ....... ......... ..... ...... ... . 65 

4.4.2.7. Flavonóides .... ........ .. .... .... ...... ... .. ..... ...... ... ...... ...... ... ... .......... .. ....... 65 

4.4.2.8. Cumarinas . .. ..... .. -... ..... ...... ... .......... .. ... .... .... .. ........ . ." ..... ............. .. ... 66 

4.4.3. Análise cromatográfica. ..... ..... ....... .. .... .. ... .. .. ...... .. .. ...... ... .... .. ..... ... ... 66 

4.4.3.1. Fracionamento de EHEL e EHELs .. ... ....... ............. .... ... ..... ... .. ..... . 66 



1ll 

4.4.3.2. Desenvolvimento dos sistemas cromatográficos .... .... ... ..... .. .. ... .... 67 

4.4.3.2.1 . Sistemas cromatográficos .. .. ..... .......... ...... ...... ........ ............... ... . 67 

4.4.4. Quantificação de alantoína .. ..... ... .... .. ..... ..... ... .... .. ... ... .... .... ... .... ... ... . 68 

4.4.4.1. Método 1 ... ......... ...... ...... ...... ...... ...... .. ...... .. ...... ..... ... .. ....... ...... ... .... 68 

4.4.4.2. Método 2 .. .. ... ........ ...... .... .. .. .. ... ... .. ..... ...... ..... .... .... .. ......... .... ........ .. 69 

4.5. Estudo farmacológico ..................................................................•.... 70 

4.5.1. Toxicidade aguda. .. .... ... ... ......... ... .... .... ...... ... .... .. ...... ... ...... ..... ... ....... 70 

4.5.2. Atividade antiúlcera .. . .... .... ... .. ... .. ... ..... . ... .... . .. .. .. .... ... .. ... ..... . ... ... .... 70 

5. RESULTADOS 

5.1. Estudo farmacobotânico ......•........................................................... 72 

5.1 .1 . Caracterização macroscópica ........ .. .. ... ............ ....... ............ ... ... .. .... . 72 

5.1.2. Caracterização microscópica ... ...... .. ... ...... ..... ....... .... .... .... .. .... .... .. ... . 75 

5.1.2.1. Lâmina foliar ... ........ .... ......... .. ... .. ......... ... .. ..... .. .. .... ..... ..... ..... ... ..... .. 75 

5.1.2.2. Pecíolo .. .... .... ...... .. .. .... ... .... ..... ... .. .... ..... ........ .. .. ..... ....... ............ .. ... 80 

5.2. Diferenças morto-anatômicas entre folhas de 

Cordia eca/ycu/ata e Casearia sy/vestris ......................................... 84 

5.3. Estudo químico .................................................................................. 91 

5.3.1 . Triagem fitoquímica do EHEL. .... ..... ...... ..... .. ... ...... .. ......... ........ ........ 91 

5.3.2. Análise cromatográfica. .. ...... ...... ....... ... ..... .. ... ... ..... ... ........ ........ .. .... 92 

5.3.2.1. Sistema cromatográfico para escolha do líquido 

extrato r e caracterização qualitativa de alantoína. ........ .. ... .. .. .. .... 92 

5.3.2.2. Perfil cromatográfico ... ... ..... .... ... ... ..... ......... .. .... ..... .... ..... .. ....... ... ... 93 

5.3.3. Quantificação de alantoína ... .. .... ......... ....... ..... .. ... ........ ..... ... ... ..... .... 98 

5.3.3.1. Método 1 ... .. ..... .. ... .... .... .. .. .. .. .. .... .. .......... ....... .. ............ .... ... ......... .. 98 

5.3.3.2. Método 2 ...... .. .... .... ......... .. ....... .. ......... ....... ........ .. ... ... ... ... ..... .... ... .. 99 

5.4. Estudo farmacológico ....................................................................... 101 

5.4.1. Toxicidade aguda ..... ...... ....... .. ... .. ... .... ....... ..... .... ..... .. ... ... .... ... ... ....... 101 

5.4.2. Atividade antiúlcera ... .... ... ... ....... .. .. ... .. .......... .... .... .... ... ....... ........ ..... 111 



IV 

6. DiSCUSSÃO ........................................................................................... 113 

6.1. Generalidades ..................................................................................... 113 

6.2. Caracterização de C. eca/ycu/ata ..................................................... 115 

6.3. Diferenças morto-anatômicas entre folhas de 

C. eca/ycu/ata e C. sy/vestris ............................................................ 117 

6.4. Características morto-anatômicas das amostras obtidas no comércio 

de São Paulo como Porangaba ..........•.................................................... 118 

6.5. Triagem fitoquímica do EHEL de C. eca/ycu/ata ............................ 119 

6.6. Análise cromatográfica ..................................................................... 120 

6.7. Quantificação de alantoína ............................................................... 121 

6.8. Estudo farmacológico ....................................................................... 122 

6.8.1. Toxicidade aguda ......... ... .. ...... ... ........ ...... ................... ............ ... ....... 122 

6.8.2. Atividade antiúlcera .. ....... .. ... .. ...... .... .. .. ..... .. ... .. .......... ... ... ... ... ... ... .... 123 

7. CONCLUSÕES ....................................................................................... 125 

8. RESU MO ................................................................................................ 126 

9. ABSTRACT ............................................................................................. 127 

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFiCAS ...........•........................................ 128 



v 

íNDICE DE TABELAS 

páginas 

Tabela 1. Atividade biológica e usos 

de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia .. ... ....... ....... ... ...... ...... .. .... .... . 12 

Tabela 2. Distribuição das cordiacromas em espécies de Cordia .. .... .. ..... . 21 

Tabela 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia ............ ..... 36 

Tabela 4. Diferenças morfo-anatômicas entre folhas 

de C. eca/ycu/ata. e C. sy/vestris ......... .... ..... .. ....... .. .......... .......... ... .......... 85 

Tabela 5. Resultados da triagem fitoquímica do EHEL de 

C.eca/ycu/ata ..... ....... ....... .. ..... ....... ..... ... .............. ... .. ........................ ... .. ... : .. 91 

Tabela 6. Valores de absorbância das soluções-padrão de alantoína, obtidos a 

520 nm após reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina, na quantificação de alantoína 

do EHEL de C. eca/ycu/ata .. ..... ........ .... ..... .. ... .... ........ ...... .. ........... .... ..... .... 98 

Tabela 7. Valores de absorbância das soluções-padrão, obtidos a 440 nm após 

reação com p-dimetilaminobenzaldeído, na quantificação de alantoína do EHEL 

de C. eca/ycu/ata ..... ... ....... .......... ..... ........ ..... ..... .. ...... ..... ...... ...... .. ....... .... .. 100 

Tabela 8. Massa corpórea (g) dos camundongos fêmeas, controle e tratadas 

por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa animal no 

ensaio de toxicidade aguda. ...... ... ...... .. .... ........ ... ..... ... ........ .... ........ ........... 102 

BIBLIOTECA . . 

Id de dp Ciências Farmaceuttcas 
Facu a ~ J 

Universidade de São Paulo 



VI 

Tabela 9. Massa corpórea (g) dos camundongos machos, controle e tratados 

por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa animal no 

ensaio de toxicidade aguda .. .............. ..... .... ............. .. .... ... ..... .... ... ........ .. ... 102 

Tabela 10. Consumo de água (mL) pelos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5g/kg de massa 

animal no ensaio de toxicidade aguda.. ........ ............ ..... .... ........................ 104 

Tabela 11. Consumo de água (mL) pelos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5g/kg de massa 

animal no ensaio de toxicidade aguda.. ...... .. .. .. ....... ............ ... .......... ....... .. 105 

Tabela 12. Consumo de ração (g) pelos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5glkg de massa 

animal no ensaio de toxicidade aguda.... ...... ......... .. .. ...... .. ..... ................... 106 

Tabela 13. Consumo de ração (g) pelos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5g/kg de massa 

animal no ensaio de toxicidade aguda .. .. .... ..... ... ... ....... ... .......................... 107 

Tabela 14. Massa relativa do fígado (g x 10-2) dos camundongos machos e 

fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 

5 g/kg de massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda ................. ..... 108 

Tabela 15. Massa relativa do coração+pulmões (g x 10-2) dos camundongos 

machos e fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata 

na dose de 5 g/kg de massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda .... 1 09 



" Vll 

Tabeia 16. Massa reiativa dos rins (g x i 0=2) dos camundongos machos e 

fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/yeu/ata na dose de 

5 gtt<g de massa de animai, no ensaio de toxicidade aguda .. .................... 11 O 

Tabela 17. Média do número de ulcerações nível I, induzidas por ácido 

clorídrico O,3M em etanol, nos grupos de animais tratados por via orai com a 

dose de 400 mg/kg de EHEL de C. eca/yeu/ata e controle (1 mLll00 g) ... 111 

Tabela 16. Média do númeru de ulceli::tções nível ii, induzidas por ácido 

clorídrico O,3ivi em etanol, nos grupos de animais tratados por via oral com a 

dose de 400 mgíkg de EHEL de C. eea/yeu/ata e controle (1 mUl00 g) ... 111 

Tabela 19. Média do número de ulcerações nível I, indUzidas por ácido 

clorídrico O,3M em etanol, nos grupos de animais tratados por via oral com a 

dose de 400 mgíkg de EHEL de C. eca/yeu/ata e controle (1 mLíl00 g) ... 112 



Vl1l 

íNDICE DE FIGURAS 

páginas 

Figura 1. Substâncias com ampla distribuição em Boraginaceae ... .. .. ... ... 9 

Figura 2. Estrutura básica de alcalóides pirrolizidínicos ...... ... .... ..... .. ... ..... 9 

Figura 3. Corante encontrado em Alkanna ticntoria e pigmentos presentes em 

Cordia ......... .. .... ... .. .... ..... ... ....... ...... .. ..... .... ..... ... .. .... ....... .. ... ...... .. .... .... ... ... . 20 

Figura 4. Substância isolada de C. alliodora .. .. .. ... ............... ... .. .......... ..... .. 21 

Figura 5. Derivados da geranil-hidroquinona isolados de C. afliodora ..... . 22 

Figura 6. Triterpenóides isolados de C. afliodora ... ..... .... .. ... .... .... ..... .. ....... 23 

Figura 7. Glicosídeo triterpênico isolado das raízes de C. obliqua..... ..... 23 

Figura 8. Glicosídeo triterpênico isolado de raízes de C. obliqua ..... ... ..... 24 

Figura 9. Substâncias isoladas de lenho de C. elaeagnoides .... .. ........... .. 25 

Figura 10. Substâncias isoladas de folhas de C. verbenaceae .... ...... ....... 26 

Figura 11 . Substâncias isoladas de C. goetzei. ....... ...... .... .... ....... .... ..... .. .. 27 

Figura 12. Substâncias isoladas de C. corymbosa ..... ....... ....... .... ...... .. ..... 29 

Figura 13. Substâncias isoladas de C. spinescens ... ...... ....... ......... .......... . 30 



IX 

Figura 14. TriteqJenos isolaelos ele folhas ele C. spineseens .. .. ........... ...... 30 

Figura 15. Substâncias isoladas de folhas e de fiores de C. mac/eodii ..... 31 

p".·gur--"" 1" . ' b-~~ncl'-- :"'0'--'-'" "'!"", -~ 'I=""'~ d-"" "n--- : n" r iI -IO.;:)U :51a - a:5 l.;j laUa.;j u", I a Z",:S ~ V . " lIa~/ .. . .. . .... .. . .. . . . ......... .;)L. 

Figura li. Substâncias isoiadas de raízes de C. curassavjca .... ........ .... ... 34 

Figura 18. SesquiteqJeno isolado elo lenho ele C. trichotol1la ... .... .. ... ... ... .. 34 

Figura 19. Aiantoína ....... ... ..... .. .... .................. .... ... ..... .... .... ....... ... ........ ... .... 51 

Figura 20. Esquema geral elo metabolismo ele ureíeleos glioxílicos em 

vegetais... .... ... .... ............. ........ ..... ....... ... .. ... ....... ... ....... .. ... .... ..... .. ... ... ... ... . 53 

Figura 21. C. eca/yeu/ata. Hábito ..... .. ........ ... ....... .. .... .. ... .... .... ... .... ... ......... 73. 

Figura 22. Coruja eea/yeu/ata .Tronco, ramos floridos , lamas frutificados, droga 

vegetaL ..... ...... ..... .. .... ......... ... .. ....... ..... ...... ...... ..... ........... ......... ........ ... ...... .. . 74 

Figur-i1 23. C. eea/yeu/ata . Secção tI ansvel :sal da folha, destacando litocisto. 8 

- O: vistas frontais de superíícies. 8: face adaxiai, evidenciando região de 

inserção do iitocisto. C: face abaxial, evidenciando estômato anomocítico 

..... .... ...... ... ..... .. .... .... .... ... .... ...... .. .... .. .. .. ... .... ... ..... ........ ....... ....... ..... ... ..... .... 7ê 

Figura 24. C. eca/yeu/ata. A secção transversal de folha. 8 : eletalhe da nervura 

central , apontando célula esclerenquimática C: detalhe ela nervura central, 

evidenciando duetos secretores ... ....... ... ....... .... .... ........ ............ .. ... ... ......... 78 



x 

Figunl 25. C. ecalycülata. Secções transvel~ais de nerVÜld mediana. Detalhes 

de idioblastos contendo areia cristalina na região cortical (A) e na It:::gião 

fl '.&.: ,,....\ ..,."" 
1 08IT'iallca \0) ...... . ........... . ............. . ........ . ......... ........ . .. ..... .... ..... ...... . .... .... ..... f~ 

Figura 26. C. ecalycülata. Secção Íldnsversal do pecíolo, It:::gião mediana. A 

face adaxiai. R face abaxiai. ...................................................................... 81 

Figura 2i. C. ecalycülata. Secção transversal do peeíoio. Coiênquima voitado à 

face abaxiaL ...... ... ............. ... ......... ............. ................................................. 82 

Figura 28. C. ecaiycüiata. Detaihes de secções transversais do pedolo. A: 

amiloplastos externos ao feixe vascular e idiobiasto COntendo areia cristalina. 8: 

fibra isolada na região colenquimática junto à face abaxiaL ................. ... .. 83 

Figura 29. A: folhas de C. ecalycülata e C. sylvestris transfonnadas em droga 

vegetal. 8, C e D: vistas frontais de superfícies de C. eca/ycü/ata. E e F: vistas 

frontais de superfícies de C. sylvestris . ............... ... .... ......... ....... ... ............ . 87 

Figura 3ü. Detalhes de secções transvel~ais de folhas. A e C: C. eca/ycülata. 8 

e D: C. sylvestris . .......... ... .... ............. .... ........... .... .... ... ...... ......................... 88 

Figura 31. A: C. ecalycülata, areia cristalina (seta) na região fioemática. 8: C. 

sylvestris, dlUsas (D) e cristais prismáticos (CP) e cavidade secl t:::tora (CS) na 

·It:::gião floemática ................................. .... .. ........ .. ......................... .. .............. 89 

Figura 32. A e 8: C. ecalycülata nervura mediana. C e D: C. sylvestris nervura 

mediana. 8: parte central da nervura mediana evidenciando ductos 

mucilaginosos ...................................................................................... .. .... 90 

~ . I ~ .. ; t C A 
Faculdade de Ci~ ncia5 Farmacêuticas 

llniuorcirbtio til'! Slio Paulo 



Xl 

Figura 33. Cromatogíama em camada delgada do EHEL e frações de Cordia 

eea/yeu/ata Vell. Sistema cmmatográfico 1: fase fixa: celulose; eluente: ácido 

acético-água-n-butanol (15:25:60). Revelador: reativo de Ehriich .............. 94 

Figura 34. Cromatogíama em camada delgada do EHEL e frações de Cürdia 

eca/ycu/ata Vell. Sistema cmmatográfico 2: fase estacionária: slllicagel 60 

GF254; eluente: clorofórmio - acetato de eUla - ácido fórmico (5:4: 1). 

Revelador: ~.JPlPEG .. .................. ... .... ....... ... ....... .. .. .. .. ................................ 95 

Figurei 35. Perfil cromatográfico do EHEL de Cordia eca/yeu/ata Vell. à luz 

natural e em luz UV .. Sistema cromatográfico 2: fase estacionária: slilicagel 60 

GF254; eluente: clorofórmio - acetato de etila - ácido fórmico (5:4: 1). 

Revelador: ~.JPlPEG ... ....... ....................... ............................ ...... ................. 96 

Figurei 3ô. Cromatograma em camada delgada do EHEL e frações de Cordia 

eea/yeu/ata Vell. (A) e Casearia sy/vestris Swartz (8). Sistema cromatográfico 2: -

fase estacionária: slilicagel 60 GF254; eluente: clorofórmio - acetato de etlia -

a'c·id- .I:.Lrm:'"'- ''''·4·1) .... -ve'-d--· ~, .... , ........ " "7 U lU III1l.;U \0. . . ~tl la UI. 1\lt""/t""I::\.:J ..................... . ........................... ~ 

Figunl 37. Curva-padl~o e equação de reta utilizada para o cálculo da 

concentlação de alantoína no EHEL de C. eca/yeu/ata, obtidas após Itlação das 

soluções-padrão de alantoína com o reagente 2,4-dinitmfenilhidrazina e leitura 

a 520 nm contia bianco .............................................................................. 99 

Figürca 3ô. Curva-padl dO e equação de I da utilizada para o cálculo da 

concentíação de alantoína no EHEL de C. eca/yeu/ata, obtidas após reação das 

soluções-padldo de alantoína com o Itlagente p-dimetilaminobenzaldeído, e 

leitura a 440 nm contra branco ............ .... ..... ..... ..... ..... ....... ........... ...... ....... 100 



Xli 

Figura 39. Massa média corpórea dos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa 

de animal, no ensaio de toxicidade aguda ...... .... .... .......... .... ... ... ..... ........ ... 102 

Figura 40. Massa média corpórea dos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa 

de animal, no ensaio de toxicidade aguda ..... ......... .................... ........ ...... .. 103 

Figura 41. Consumo de água de camundongos fêmeas, controle e tratadas por 

via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa do animal, no 

ensaio de toxicidade aguda ....... .... ..... .. ... ......... ...... ... ....... ...... .. ......... ........ . 104 

Figura 42. Consumo de água de camundongos machos, controle e tratados por 

via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa do animal, no 

ensaio de toxicidade aguda. ...... ... .. ........... ... ... .......... .. .... .. ... ... ... .... ... ......... 105 

Figura 43. Consumo de ração dos camundongos fêmeas controle e tratadas 

por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 glkg de massa do 

animal, no ensaio de toxicidade aguda .... .. ... .............. ... ..... ... ............ .. ..... . 106 

Figura 44. Consumo de ração dos camundongos machos controle e tratados 

por via oral com EHEL de C. eca/ycuJata na dose de 5 glkg de massa do 

animal, no ensaio de toxicidade aguda ...... ..... ........ .... ................ .............. .. 107 

Figura 45. Massa relativa dos fígados (g x 10-2) dos camundongos machos e 

fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 

5 g/kg de massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda .. .. ..... ..... ....... . 108 

BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciênciôs Farmacêuticas 

Umversidade de São Paulo 



Xll1 

Figura 46. Massa relativa dos corações+pulmões (g x 10-2) dos camundongos 

machos e fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata 

na dose de 5 glkg de massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda ... 109 

Figura 47. Massa relativa dos rins (g x 10-2) dos camundongos machos e 

fêmeas, controle e tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 

5 glkg de massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda........ .. ....... .. .. 110 

Figura 48. Atividade antiúlcera do EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 400 

mglkg e do controle negativo, frente à indução aguda por solução de ácido 

clorídrico O,3M em etanol a 60% .. .. .... ...... ...... .. .. .............. .. .......... .... ...... .. .. . 112 



1. INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos, o homem, interagindo com a 

natureza, utiliza os vegetais, seja como parte de sua alimentação, seja como 

fonte de pigmentos, vestuário, matéria-prima na construção de abrigo e 

embarcações e também para curar enfermidades. 

Em todos os registros sobre médicos famosos da Antigüidade, tais 

como Hipócrates, Avicena e Paracelso, as plantas medicinais ocupavam 

lugar de destaque em sua prática (Botsaris, Machado, 1999). A fitoterapia 

(tratamento através de plantas medicinais) é uma palavra derivada do grego, 

pois "fito" vem de phyton, que significa planta, e "terapia" vem de therapía, 

que significa tratamento (Botsaris, Machado, 1999). 

A partir do conhecimento popular sobre as plantas medicinais foram 

encontrados diversos medicamentos utilizados até hoje pela medicina, como 

os salicilatos, por exemplo, descobertos através de estudos com Salix alba, 

espécie vegetal utilizada pelos índios americanos no tratamento da dor e da 

febre (Botsaris, Machado, 1999). 

Com o desenvolvimento industrial e tecnológico, diversos fármacos e 

medicamentos sintéticos foram desenvolvidos, e a fitoterapia passou a um 

plano secundário; hoje em dia, porém, as drogas vegetais vêm recebendo 

um papel de destaque, sendo que o interesse por tratamentos com 

medicamentos fitoterápicos vem aumentando consideravelmente. Isso 

provém do fato de que o reino vegetal, além de ser um grande "reservatório" 

de moléculas orgânicas, também se constitui em um poderoso laboratório de 

síntese, já que muitos dos princípios ativos vegetais dependem de uma 

estrutura metabólica complexa para serem produzidos ou, se é possível 

produzi-los sinteticamente, muitas vezes apresentam-se economicamente 

inviáveis (Botsaris, Machado, 1999). Além disso, pesquisadores têm 

observado que a matéria-prima vegetal com atividade farmacológica possui 

constituição química complexa (centenas de substâncias podem estar 

presentes em um único extrato vegetal). Essa atividade nem sempre é 

obtida quando da utilização do princípio ativo isolado; isso se deve à 
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atividade conjunta e sinérgica das substâncias ou grupos de substâncias 

presentes na espécie medicinal (Botsaris, Machado, 1999). 

Outro fato que fez com que a utilização de fitoterápicos ganhasse 

importância nos últimos tempos, é que o uso indiscriminado e sem 

acompanhamento médico de medicamentos sintéticos, acarretou problemas 

de saúde, e isso fez com que a população se voltasse cada vez mais para 

os produtos naturais, embora tendo a idéia equivocada de que "se não faz 

bem, mal também não faz" (Ferro, 1987). 

O Brasil, possuindo flora das mais extensas, e imensa variedade de 

espécies vegetais, utiliza as plantas medicinais de acordo com diversas 

tradições, já que sofreu influência cultural variada e heterogênea. Botsaris e 

Machado (1999) propõem o seguinte sistema de classificação, considerando 

a utilização de plantas medicinais encontradas no Brasil : o sistema 

etnofarmacológico europeu - trazido pelos portugueses e outros povos 

europeus, que utiliza plantas européias domesticadas em diversos 

ecossistemas, como a Melissa officinalis, por exemplo; o sistema 

etnofarmacológico africano - mais encontrado no Estado da Bahia, 

incorporou plantas como a arruda (Rufa graveolens) ; o sistema indígena, 

herança dos índios brasileiros, é encontrado em todo o território nacional; o 

sistema etnofarmacológico oriental , trazido com os imigrantes chineses e 

japoneses, encontrado principalmente em São Paulo e que utiliza plantas 

como o gengibre, o cravo e a canela; o sistema etnofarmacológico 

amazônico, que decorre do isolamento desta floresta e de características 

peculiares da região; o sistema nordestino, que devido às más condições 

socioeconômicas, solo e clima particulares, constituem um conjunto próprio; 

e por último, o sistema científico alienígena, que é baseado em resultados 

de pesquisas farmacológicas, com plantas que são introduzidas no mercado 

internacional, como o ginco biloba (Ginkgo biloba), por exemplo. 

Todos estes fatores apontados anteriormente, ou seja, a riqueza e 

diversidade vegetal e cultural do nosso país, aliados a um escasso 

conhecimento científico no que se refere às espécies vegetais medicinais, 
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faz com que seja maior ainda a responsabilidade e o trabalho do 

farmacêutico e em especial do farmacognosta. 

A palavra "farmacognosia" foi utilizada pela primeira vez por Seydler, 

em 1815, para designar a ciência que estudava as matérias de origem 

natural , usadas no tratamento de enfermidades. Este termo, que atualmente 

refere-se com exclusividade às matérias de origem vegetal e animal , é 

formado por duas palavras gregas, a saber: pharmakon, que significa droga, 

medicamento, veneno; e gnosis, que significa conhecimento (Oliveira et aI. , 

1991 ). 

O farmacognosta, em sua função, deve possuir conhecimentos que 

abrangem a botânica, a química de compostos naturais e a farmacologia. A 

função principal deste especialista é desenvolver pesquisas que auxiliem e 

acrescentem dados para um melhor conhecimento das espécies medicinais 

brasileiras. Além disso, desempenha papel fundamental no controle de 

qualidade da matéria-prima e dos medicamentos fitoterápicos 

comercializados. Assim sendo, o especialista deve analisar a matéria prima 

vegetal morfológica, anatômica e bacteriologicamente, para controlar 

adulterações e contaminações. Também deve proceder à análise química, 

além da quantificação do princípio ativo. 

A espécie escolhida para a dissertação, Cordia eca/ycu/ata Vell. 

(Boraginaceae), conhecida popularmente como porangaba e chá-de-bugre, 

entre outros, é utilizada como emagrecedor, diurético, como auxiliar no 

tratamento de tosses catarrais, reumatismos e de úlceras externas na forma 

de banhos (Bahia, 1979; Cruz, 1979; Saito, 1984; Hayashi et. a/., 1990; Mors 

et. ai., 2000; Barroso et. aI. , 2002) . 

Apesar da ampla utilização popular, são escassos os estudos com 

relação à espécie, principalmente sob os aspectos farmacológicos e 

toxicológicos. Soma-se a isso o fato de haver confusão com os nomes 

populares, o que acarreta o uso indevido da espécie, que é confundida com 

a guaçatonga ou erva-de-bugre Casearia sy/vestris Swartz 

(Flacourtiaceae ). 
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2. OBJETIVOS 

Com este trabalho pretende-se conhecer melhor a espécie, estudando 

os aspectos farmacobotânicos, químicos e farmacológicos de C. eca/ycu/ata, 

contribuindo assim para que o uso, e principalmente a comercialização de 

plantas medicinais seja feita de modo mais consciente, com embasamento 

científico. Por isso, constituem objetivos desta dissertação: 

1. Revisão bibliográfica de Cordia eca/ycu/ata Vell. , do seu gênero 

e sua família (Boraginaceae), mencionando também os aspectos 

principais encontrados na literatura sobre Casearia sy/vestris Swartz 

(Flacourtiaceae), outra espécie medicinal conhecida como porangaba na 

cidade de São Paulo; 

2. Estudo farmacobotânico da droga vegetal; 

3. Análise de amostras comercializadas na cidade de São Paulo 

sob a designação de porangaba, estabelecendo diferenças entre C. 

eca/yeu/ata e C. sy/vestris sob os aspectos macro, microscópicos e 

cromatográficos em camada delgada; 

4. Triagem fitoquímica e caracterização cromatográfica em 

camada delgada do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) preparado com 

folhas de C. eca/yeu/ata; 

5. Quantificação de alantoína no EHEL; 

6. Avaliação de toxicidade aguda e atividade antiúlcera do EHEL; 
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A família Boraginaceae, criada por Jussieu em 1789 (Smith, 1970; 

Saito, 1984), compreende cerca de cem gêneros e duas mil espécies (Joly, 

1966; Smith, 1970; Cronquist, 1981 ; Akisue et aI., 1983; Saito, 1984; 

Schultes et ai., 1990; Barroso et aI. , 2002) difundidas pelas mais variadas 

regiões do globo terrestre, como região ártica, temperada e especialmente 

nos trópicos (Metcalfe, Chalk, 1950; Akisue et aI., 1983; Barroso et aI., 

2002). Seus maiores centros de dispersão, porém, estão localizados nas 

regiões mediterrâneas e nos Estados Unidos da América, sendo que no 

Brasil a família está representada por poucos gêneros com espécies 

indígenas (Barroso et aI. , 2002). 

O nome Boraginaceae é proveniente do gênero Borago L., que por 

sua vez é corruptela de corago, que vem do latim cor (coração) e agere 

(agir, trazer), isto é, erva que fortifica o coração. Presume-se ainda que 

venha de bora (alimento), significando então erva comestível (Smith, 1970). 

A família Boraginaceae inclui quatro subfamílias: Cordioideae, 

Ehretioideae, Heliotropioideae e Boraginoideae, sendo que o gênero Cor dia 

pertence à subfamília Cordioideae (Saito, 1984; Hernandez, Pernia, 1996). 

Segundo Saito (1984), a utilização das espécies desta família não é 

grande e sua expressão econômica reduzida. Porém, algumas espécies do 

gênero Myosotís, Cynoglossum e Heliotropium são cultivadas como plantas 

ornamentais, e algumas espécies de Cordia são empregadas em carpintaria, 

marcenaria e como fonte de pigmentos (Metcalfe, Chalk, 1950; Saito, 1984), 

sendo que Alkanna tinctoria também é utilizada para este fim (Schultes et aI. , 

1990). Os gêneros Symphytum, Borago, Pulmonaria, Cynoglossum e Cordia 

apresentam espécies medicinais (Saito, 1984). 
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3.1.2. Caracteres morfológicos 

As espécies desta família são na maioria das vezes forrageiras, mas 

existem exemplares arbustivos, arbóreos e lianas, especialmente em regiões 

tropicais (Garcia Barriga, 1975; Heywood, 1993; Font Quer, 1995). 

O caule apresenta-se geralmente rugoso (Heywood, 1993). 

As folhas são simples, em regra alternas, mas às vezes também 

opostas na mesma planta e não possuem estípulas (Smith, 1970; Garcia 

Barriga, 1975; Heywood, 1993). Font Quer (1995) assinala que estas são 

inteiras ou apenas sinuosas nas bordas. 

As inflorescências apresentam de uma ou mais cimas escorpióides 

(Smith, 1970; Schultes et aI. , 1990; Heywood, 1993) com ou sem brácteas. 

As flores são monóclinas, em regra pentâmeras; possuem corola simpétala, 

cinco estames, fixos no tubo da corola e alternos com os lobos da corola; o 

ovário é súpero, bicarpelar, em regra com quatro óvulos, inteiros ou lobados, 

tornando-se duros na maturação; o endosperma é ausente ou raro e o 

estilete é apical ou ginobásico (Smith, 1970; Heywood, 1993; Garcia Barriga, 

1995; Font Quer, 1995). 

Segundo Heywood (1993), as flores são polinizadas 

predominantemente por insetos, e possuem coloração azul , branca, rosa ou 

amarela; algumas espécies possuem flores polinizadas por abelhas, como 

80rago e Symphytum, mas outras formas de reprodução foram encontradas. 

Frutos, em regra, partidos em quatro lobos, às vezes drupáceos ou 

reduzidos a núcula única (Smith, 1970; Garcia Barriga, 1975), alojada no 

fundo do cálice que persiste e aumenta após a floração (Font Quer, 1995). 

3.1.3. Caracteres anatômicos 

Tricomas variados ocorrem em Boraginaceae, sendo mais freqüentes 

os glandulares que os tectores (Metcalfe, Chalk, 1950). 

A característica mais marcante das espécies herbáceas é o 

revestimento por tricomas tectores unicelulares de paredes espessas, que 

passam a sensação de aspereza quando tocados; estes tricomas ocorrem 



7 

também nos exemplares arbóreos, embora com menor freqüência (Metcalfe, 

Chalk, 1950). 

As células epidérmicas podem apresentar paredes retas ou sinuosas, 

mas não foi descrita hipoderme na família (Metcalfe, Chalk, 1950). Os 

estômatos anomocíticos podem ser verificados em ambas as faces, mas em 

Cordia, com maior freqüência, na face abaxial (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Cistólitos e cristais de oxalato de cálcio têm ampla distribuição na 

família (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Os cistólitos, que ocorrem principalmente em Cordia e Toumeforlia 

são observados na base de tricomas ou associados a células epidérmicas 

(Metcalfe, Chalk, 1950; Esau, 1972; Heywood, 1993). 

O número e o tamanho destes cistólitos variam de acordo com a 

época do ano e o teor de calcáreo no solo (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Os cristais podem ser isolados, aciculares, em forma de drusas e 

principalmente na subfamília Cordioideae, em forma de areia cristalina 

(Metcalfe, Chalk, 1950). 

Com relação às folhas, o mesofilo pode apresentar estrutura diversa 

em um mesmo gênero, variando de isolateral a dorsiventral. O mesofilo 

isolateral é encontrado em espécies de Amebia, Cordia, Ehretia, 

Heliotropium, Uthospermum, Sericostoma, Toumeforlia e Trichodesma 

(Metcalfe, Chalk, 1950). De acordo com Sabnis, citado por Metcalfe e Chalk 

(1950), células paliçádicas braciformes ocorrem com certa freqüência em 

espécies de Heliotropium, Trichodesma e Amebia. 

O pecíolo, em secção transversal na parte distai, contém, em muitas 

espécies herbáceas, feixes vasculares em forma de círculo, com feixes 

subsidiários próximos à face adaxial ou à medula, mas pode ser observado 

um arco simples de floema e xilema em espécies de Cordia e Patagonula 

(Metcalfe, Chalk, 1950). Os feixes vasculares normalmente são circundados 

por esclerênquima (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Células taníferas e elementos secretores foram encontrados no 

mesofilo e ao redor dos feixes vasculares em espécies de Ehretia e 

Heliotropium (Metcalfe, Chalk, 1950). 
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3.1.4. Aspectos químicos 

A família Boraginaceae, apesar de possuir espécies com 

potencialidade para a indústria química e farmacêutica ainda é pouco 

estudada do ponto de vista químico (Saito, 1984; Barroso et aI., 2002). 

Alcalóides, qui nonas, naftoquinonas, saponinas, taninos, ácidos 

fenólicos, mucilagens, alantoína e derivados, polissacarídeos, flavonóides, 

ciclitóis, ácido gama linolênico, e ácido estearidônico são componentes 

comumente encontrados na família (Saito,1984; Aynehchi et aI., 1985; 

Sabahi et aI., 1985; Schultes et ai. , 1990; Barroso et al. ,2002) . 

Ácido gama linolênico foi detectado em 36 espécies de boragináceas 

por Velasco e Goffman (1999), além de tocoferol e ácido estearidônico. 

Estes ácidos graxos também foram encontrados por Griffith et aI. (1996) e 

Sewón e Tyystjarvi (1993), quando do estudo em folhas de Borago 

officinalis. 

Pigmentos também são encontrados nas raízes de plantas desta 

família (Metcalfe, Chalk, 1950; Font Quer, 1995). 

Segundo Gibbs (1974) citado por Barroso (2002), a alcanina, que é 

um corante vermelho, está presente em vinte gêneros desta família, sendo 

que em Uthospermum ocorre a presença de shiconina. Além destas, 

substância encontrada com freqüência em boragináceas é a juglona, com 

propriedade antihemorrágica (Barroso et aI., 2002) (figura 1). 



(-) alcanina 

o 

CH:3 

CH:3 

( +) shiconina 

juglona 

FIGURA 1. Substâncias com ampla distribuição em Boraginaceae. 

CH:3 

CH:3 
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A família Boraginaceae é também conhecida pelo grande número de 

espécies que contém alcalóides pirrolizidínicos (Saito, 1984; Wassel et a/. , 

1987; EI-Shazly et aI., 1998; Roeder, 2000; Barroso et aI., 2002) . 

FIGURA 2. Estrutura básica de alcalóides pirrolizidínicos. 

A estas substâncias (figura 2), derivadas do metabolismo secundário 

das plantas, são atribuídas atividades hepatotóxjcas, pneumotóxicas, 

genotóxicas, neurotóxicas e citotóxicas, além de mutagenicidade 

significante, hepatomegalia, doença venoclusiva do fígado, 

carcinogenicidade hepática, sendo estes efeitos atribuídos às reações de 

destoxificação pelo fígado (Roeder, 2000). Este autor, em uma revisão sobre 
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o assunto, trata dos tipos de alcalóides pirrolizidínicos identificados, sua 

biossíntese e sua destoxificação, e destaca dentre as espécies utilizadas na 

medicina tradicional chinesa, aquelas que contém este tipo de alcalóide, 

destacando as seguintes espécies: Arnebia euchotoma, Cordia myxa, 

Cynog/ossum amabi/e, Cynog/ossum /anceo/atum, Cynog/ossum officina/e, 

Cynog/ossum zey/anicum, He/iotropium indicum, Lappu/a intermedia, 

Lithospermum erythrorizon. Além destas, podemos citar exemplares dos 

gêneros A msinckia , Asperugo, Linde/ofia, Paracynog/ossum, Rindera, 

Echium, Myosotis, Tourneforfia e Symphtum (Smith, Culvenor, 1981). 

Symphtum officina/e, conhecido como confrei ou consólida, tem 

merecido atenção especial, já que foi muito utilizada internamente, mas hoje 

em dia seu uso está restrito à administração tópica, segundo a RDC nO. 48, 

de 16 de março de 2004, da Agência Nacional de Vigilância do Ministério da 

Saúde (ANVISA), devido à presença comprovada deste tipo de alcalóide. 

Uma grande variedade destes alcalóides foi identificada em diversas 

espécies de Sympyhtum, como: acetilequimidina, 7 -acetilcopramina, 7-

angelil retronecina viridiflorato, consolidina, consolicina, aquinatina, 

aquimidina, heliosupina, lasiocarpina, sinfitina, sinfitocinoglossina, e 

viridiflorina (Barroso et aI., 2002) . 

Wassel e colaboradores (1987), testaram algumas espécies de 

boragináceas com relação à atividade antitumoral in vitro. Apenas aquelas 

contendo alcalóides pirrolizidínicos insaturados, detectados através de 

cromatografia em camada delgada, com identificação da insaturação através 

do reagente de Mattocks, produziram citotoxicidade significante. 

Várias amostras de Pu/monaria officinalís foram analisadas e nenhum 

alcalóide pirrolizidínico foi encontrado (Lüthy et aI. , 1984). Em amostras 

comerciais de 80rago officinalís foram encontrados os seguintes alcalóides 

pirrolizidínicos: amabilina, licopsamina, acetilcopsamina, SUplnlna, 

intermedina e acetilintermedina (Lüthy et a/., 1984). Analisando flores e 

sementes de 80rago officinalís, Dodson & Stermitz (1986) encontraram 

amabilina e tesinina, este último, segundo os autores, é um alcalóide não

tóxico por ser saturado. 
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Através de técnica cromatográfica em camada delgada, em conjunto 

com espectro de massas e infravermelho, Huizing e Malingré (1981), 

correlacionaram membros da família Boraginaceae; segundo estes autores, 

existe um ancestral em comum entre a subfamília Helifropíoídeae e a tribo 

Cynogiosseae. 

3.1.5. Aspectos biológicos e usos 

Na tabela 1 encontram-se algumas espécies com atividade 

farmacológica estudada e seu uso empírico. O gênero Cordía será tratado 

separadamente no item 3.2.4. 



TABELA 1. Atividades biológicas e usos de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia. 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

fonte de pigmentos (Metcalfe, Chalk, 1950; Heywood, 

Alkanna tinctoria 1993; Font Quer, 1995) 

Arnebia euchroma antiviral , tratamento de doenças do fígado. O corante 

contido nas raízes (shiconina) é utilizado em 

cosméticos e alimentos (Roeder, 2000) 

Arnebia hispidissima atividade antimicrobiana das raízes (Jain e doenças da língua e garganta (Jain et aI. , 2000) 

taL, 2000) 

Auxemma oncocalyx citotoxidade dos compostos oncocalixonas tratamento de úlceras e feridas (Mors et ai., 2000; 

(pau-branco) A e C (Pessoa et ai., 2000) Pessoa et a/. , 2000) 

Propriedades antioxidantes do extrato condimento, sudorífero, tratamento de afecções 

etanólico de sementes (Wettasinghe, pulmonares, pancadas e contusões, emoliente e 

80rago officinalis Shahidi, 1999). Atividade antigonadotrófica diurética (Garcia Barriga, 1975; Dodson, Stermitz, 

in vitro (Mandich et ai., 1984) . 1986; Heywood,1993) 

J-o' 

N 



TABELA 1. Atividades biológicas e usos de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia. 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

Cynoglossum amabile tratamento de resfriados, febre, tosse, 

hemoptise, beribéri, hematêmese (Roeder, 

2000) 

Cynoglossum officina/e tratamento de afecções pulmonares, 

hematêmese, rouquidão (Roeder, 2000) 

Cynoglossum fraturas, picadas de cobra, machucados, 

zelanicum regulador do fluxo menstrual (Roeder, 2000) 

Heliotropium, 

Mertensia, Myosotis, ornamental (Saito, 1984; Heywood, 1993) 

Pulmonaria, Echium, 

Cynoglossum 

Heliotropium 

curassavicum (crista- afecções pulmonares (Mors et aI., 2000) 

de-galo) 

..... 
w 



TABELA 1. Atividades biológicas e usos de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia. 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

Heliotropium elongatum antiasmático, diurético, resolutivo, tratamento de 

(aguaraquinhá) úlceras, afecções pulmonares e resfriados (Mors 

et aI., 2000) 

resolutivo, diurético, tratamento de afecções 

Heliotropíum indícum pulmonares, antipirético, doenças e feridas na 

(borragem-brava) pele, picada de insetos, inflamações locais 

(Garcia Barriga, 1975; Mors et aI., 2000; Roeder, 

2000) 

Heliotropíum bloqueador ganglionar, antineoplásico (contém 

lanceo/atum (sete- alcalóides pirrolizidínicos) (Mors et ai., 2000) tônico,antipirético, diurético (Mors et aI., 2000) 

sangrias) 

Heliotropium ornamental, como aromatizante, antisséptico, 

peruvianum antipirético (Garcia Barriga, 1975) 

...... 
~ 



TABELA 1 Atividades biológicas e usos de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia. 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

Lappula intermedia tratamento de verminoses em geral (Roeder, 2000) 

Lithospermum antipirético, antídoto em geral, antiflogístico, 

erythrorhizon tratamento de hepatite e eczemas (Roeder, 2000) 

Patagonula americana vulnerário, supurativo, tratamento de feridas (Mors et 

(ipê-branco) aI. , 2000) 

Rotula aquatica atividade psicoativa e seus efeitos (Nayar problemas urinários, agente estimulante durante o dia 

et aI., 1999) e relaxante durante a noite (Nayar et aI. , 1999) 

Symphytum officinale tratamento para tumor maligno (Taylor, forrageira, expectorante, adstringente, cicatrizante, 

(confrei ou consolida) citado por Saito, 1986); cicatrizante (Souza moléstias hepáticas, hemoptises, úlceras gástricas e 

et. aI., 1991) duodenais, hemorróidas e fraturas ósseas (Saito, 

1986) 

To urnefortia elegans tratamento de reumatismo como banhos ou 

(caruru-de-veado) cataplasma (Mors et aI., 2000) 

Tournefortia fuliginosa hemostático local e em hemorragias internas (Garcia 

Barriga, 1975; Schultes, Rafauff, 1990) 

...... 
VI 



TABELA 1 Atividades biológicas e usos de espécies de Boraginaceae, exceto Cordia. 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

Tourneforlia frutos comestíveis, antiinflamatória na forma de 

hirsutissima cataplasma, tratamento de afecções da pele (Garcia 

Barriga, 1975) 

Tourneforlia lae viga ta tratamento de hidropisia e sífilis (Mors et aI., 2000) 

(erva-de-Iagarto) 

Tourneforlia paniculata diurético (Mors et aI., 2000) 

(marmelinho) 

Tourneforlia scabrida diurético (Garcia Barriga, 1975) 

Tourneforlia volubilís substituto para chá indiano (Mors et aI., 2000) 

( chá-mineiro-

verdadeiro ) 

r-' 
0\ 
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3.2. Gênero Cordia 

Cordia é um nome dado em honra à Valerin Cordus (1515-1544), 

médico e botânico alemão (Smith, 1970). 

Este gênero, considerado o mais importante da família Boraginaceae 

(Hernandez, Pernía, 1996), foi criado oficialmente em 1753 por Linnaeus, 

considerando o nome utilizado por Plumier em 1703, para designar uma 

planta do oeste da índia (Taroda, citado por Barroso et aI. , 2002). O gênero 

Cordia inclui cerca de 250 espécies (Nowicke, Ridgway, 1973; Saito, 1984) 

das quais 26 ocorrem em São Paulo e o tipo escolhido por Linnaeus para 

descrever o gênero foi a espécie C. sebestena (Angely, 1970). 

Os exemplares do gênero estão dispersos pelas regiões tropicais do 

mundo (Smith, 1970; Hernandez, Pernía, 1996), e são formados por 

arbustos e árvores de pequeno ou grande porte (Schultes et aI. , 1990), 

sendo que de sete seções em que Barroso (1986) dividiu o gênero, cinco 

ocorrem no Brasil. 

3.2.1. Caracteres morfológicos 

A maior parte das espécies de Cordia é representada por arbustos. 

Por vezes observam-se árvores, lianas ou ervas subfrutescentes (Smith, 

1970). 

Segundo Nowicke e Ridgway (1973), o gênero Cordia apresenta-se 

como um desafio para o estudo, devido ao fato de que muitas espécies são 

descritas sem muito detalhamento, além da sobreposição de características. 

Os autores ainda .discorrem sobre o gênero ressaltando que umas das 

características mais notáveis e impressionantes destes arbustos e árvores é 

a variedade de estruturas de inflorescências e flores. 

As inflorescências são, predominantemente, de tipos cimosos. 

Algumas espécies de Cordia, de cerrados e campos apresentam flores 

reunidas em glomérulos densos, capituliformes (Barroso et. aI. , 1986). 

As flores são em regra pentâmeras, com sépalas alto-conatas, os 

lobos ficando muito curtos, corola campanulada até infundibuliforme, 

pequena até grande, branca, amarela, laranja ou vermelha, de tubo cilíndrico 
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ou ampliado para cima, limbo ascendente até recurvado, estilete delgado, 

aforquilhado duas vezes com quatro estigmas (Smith, 1970). 

O fruto, do tipo drupa, em regra apresenta-se arredondada pelo ápice 

(Smith, 1970). 

C. panamensis foi estudada do ponto de vista da morfologia externa 

(Miller, 1989), com vistas ao esclarecimento sobre sua diferenciação de C. 

macrophy/la, inclusive com o desenvolvimento de uma chave dicotômica 

para diferenciação das espécies concernentes ao grupo de C. panamensis. 

Este grupo, pertencente à seção Myxa, é composto por exemplares 

espalhados pela América Central , norte da América do Sul e índias 

Ocidentais (Miller, 1989). 

3.2.2. Caracteres anatômicos 

É importante salientar que, em se tratando do gênero Cordia, são 

realmente escassos os estudos que podem ser encontrados na literatura 

científica com relação aos aspectos anatômicos. 

Metcalfe e Chalk (1950) citam as seguintes características para o 

gênero: ocorrência de estrutura isolateral nas folhas, tricomas unisseriados 

ou estrelados. Presença de cistólitos não associados a tricomas, sendo que 

essa característica é de grande valor taxonômico para o gênero; ocorrência 

de papiloses na face abaxial das folhas; estômatos normalmente restritos à 

face abaxial. Em C. sprucii há a presença de fibras no mesofilo. 

Solereder, citado por estes autores, constatou a presença de 

esclerênquima circundando os feixes vasculares das nervuras laterais. 

Ainda segundo Metcalfe e Chalk (1950), o pecíolo é provido de arco 

simples de xilema e floema. Com relação ao caule, foram encontrados 

cristais isolados no gênero. 

Nowicke e Ridgway (1973), em extenso estudo de pólen no gênero 

Cordia e, utilizando-se_de técnicas de microscopia de luz e de microscopia 

eletrônica, analisaram 40 espécies com relação ao pólen, chegando à 

conclusão de que seria--interessante que se fizessem algumas pequenas 

alterações quanto à classificação taxonômica de algumas espécies. Além 
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disso, pôde-se constatar que os diversos tipos de pólen estão 

correlacionados com diferenças significantes nas estruturas de 

inflorescências, flores e frutos. Neste trabalho o grão de pólen de C. 

eca/ycu/ata foi descrito como: grãos esferoidais alongados, com cerca de 39 

I-Jm x 35 I-Jm, tricolporado, colpos com 17-19 I-Jm de comprimento, nexina 

com 0,7 I-Jm de espessura, espinhos esparsos com cerca de 1 I-Jm de 

compri mento. 

O lenho de C. thaisiana foi estudado com relação à estrutura 

anatômica (Hernandez, Pernía, 1996), além de algumas características 

químicas e de distribuição geográfica. Destaca-se no trabalho a presença de 

cristais prismáticos nos raios parenquimáticos ' e as fibras de paredes 

moderadamente espessas. 

3.2.3. Aspectos químicos 

Gibbs (1974) indicou a presença dos seguintes grupos de substâncias 

no gênero Cordia: quinonas, hidroquinonas, t~rpenóides, álcoois terpênicos, 

compostos fenólicos, cianogenéticos, nitrogenados (entre os quais 

alantoína), flavonóides, saponinas, taninos, mucilagens, esteróides, 

alcalóides pirrolizidínicos e ácidos graxos como o ácido gama linolênico. 

C. sinensis e C. myxa, entre outras plantas, foram relacionadas como 

portadoras de alcalóides pirrolizidínicos, embora sem efeito citotóxico 

significativo, já que os mesmos não são insaturados (Wassel, et aI., 1987). 

C. myxa também foi estudada com relação à composição de ácidos 

graxos presentes em suas sementes por Tiwari e colaboradores (1967), que 

utilizaram diferentes métodos para encontrar a proporção entre os ácidos 

palmítico, esteárico, oléico e linoléico. 

As mucilagens dos frutos de C. myxa foram analisadas 

qualitativamente e quantitativamente através de cromatografia em camada 

delgada e cromatografia gasosa, após hidrólise; a viscosidade relativa 

também foi determinada (Karawya et aI. , 1980). 

Moir e Thomson (1.973) descreveram a estrutura de 6 cordiacromas 

que estão presentes em espécies de Cordia. Estas substâncias, que são 



20 

benzoquinonas terpenóides, são pigmentos relacionados com a alcanina, 

corante vermelho usado em cosméticos e alimentos encontrado em Alkanna 

tinctcria (figura 3). 

R 

( -) alcanina 

R=H - cordiacroma 8 
R=OMe - cordiacroma E 

CH:3 

o 

R=H - cordiacroma A 
R=OMe - cordiacroma O 

R=H - cordiacroma C 
R=OMe - cordiacroma F 

FIGURA 3. Corante encontrado em Alkanna tinctoria e pigmentos presentes 

em Cordia. 

Estes autores detectaram a presença das cordiacromas er:n diversas 

espécies de Cordia (tabela 2): 
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TABELA 2. Distribuição das cordiacromas em espécies de Cordia 

Espécie A B C O E F 

C. abyssinica ++ ++ ++ - - -

C. a/ba - - - - - -

C. alliodora ++ ++ ++ - - -
C. aub/etii - - - - - -
C. collococcas - - - - - -
C. cy/indrostachya - - - - - -

C. domestica - - - - - -
C. gerascanthus ++ ++ ++ - - -

C. gharaf + + + - - -

C. goeldiana + + + + + + 

C. millenii ++ ++ ++ + + + 

C. monoica + + - - - -

C. myxa - - - - - -

C. obliqua - - - - - -

C. oblongifolia - - - - - -
C. p/atythyrsa ++ ++ ++ + + + 

C. su/cata - - - - - -

Em C. alliodora foi relatada a presença de aliodorina, um composto 

fenólico incolor que, de acordo com Stevens e colaboradores (1973) é 

provavelmente um precursor imediato das cordiacromas (figura 4). 

OH 

OH 

Aliodorina 

FIGURA 4. Substância isolada de 

C. alliadora 

Quatro anos depois, Manners e Jurd (1977) propuseram um esquema 

de biogênese para os constituintes desta planta, isolando e identificando seis 

novos derivados da geranil-hidroquinona (figura 5). 
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Cordiacromeno A 

R1 =R2=H - Cordiaquinol C 
R1=Ac, R2=OAc - Alioquinol C 

R1=R2=H, R3=OH -
Aliodorol 

R1 =Ac, R2=H - Cordiol A 

R=H, R1=OH, R2=CH20H 
Cordalinol 

FIGURA 5. Derivados da geranil-hidroquinona isolados de C. alliodora. 

Seis triterpenóides (substâncias A-F) foram isolados de C. a/liodora, 

os quais tiveram suas estruturas elucidadas (Chen et. aI. , 1983); estas 
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substâncias mostraram ser efetivas quando utilizadas como repelente de 

formigas (figura 6): 

A: R1=H, R2=OH, R3=COOH, R4=CH3 
B: R1=R2=O, R3=COOH, R4=H 
C: R1=R2=O, RJ=COOH, R4=CHO 
O: R1=H, R2=OH,R3=COOH, 
R4=CH20H 
E: R1 =H, R2=OH, R3=COOH, 
R4=COOH 
F: R1=H, R2=OH, R3=COOH, 
R4=COOH 

FIGURA 6. Triterpenóides isolados de C. allíodora. 

Oominguez e colaboradores (1973) constataram em C. boíssíerí a 

presença de oxalato de cálcio, d-pinitol, dimetil-3,4'canferol e alantoína, 

confirmando, através desta substância, a posição da espécie 

quimiotaxonomicamente. 

Do extrato etanólico das raízes de C. oblíqua foi extraído um 

f1avonóide, o hesperidina-7-ramnosídeo (Chauhan et aI., 1978). Do mesmo 

extrato, Chauhan e Srivastava (1978) isolaram um glicosídeo triterpênico 

(figura 7), que possuía as propriedades físicas e biológicas das saponinas. 

Me 

Lupa-20,29-eno-3-o-j3-d-maltósido 

H OH 

FIGURA 7. Glicosídeo triterpênico isolado das raízes de C. oblíqua. 
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Investigações posteriores realizadas por Tiwari e Srivastava (1979), 

realizadas com a casca do tronco desta espécie, também evidenciaram a 

presença de alantoína, além de j3-sitosterol e 3' -5-diidroxi-4' -metoxi-flavona-

7 -o-a-L -ramnopiranosídeo. 

Do extrato clorofórmico das sementes de C. oblíqua foi isolado uma 

substância de nome taxifolin 3,5-diramnosídeo (Srivastava e Srivastava, 

1979). 

Um glicosídeo triterpênico (lupa-20 (29)-eno-3-o-a-L-ramnopirosídeo) 

também foi isolado por Srivastava e colaboradores em 1983 do extrato 

etanólico das raízes de C. oblíqua (figura 8). 

OH OH 

lupa-20 (29)-ene-3-o-a-L
ramnopirosídeo 

FIGURA 8. Glicosídeo triterpênico isolado de raízes de C. oblíqua. 

Reicher e colaboradores (1978) estudando a composição em 

carboidratos de algumas espécies florestais da Amazônia, encontraram na 

madeira de freijó-branco (Cordía sp.), 62,1% de carboidratos com relação ao 

peso total da amostra seca. 

Do extrato etéreo obtido do lenho de C. elaeagnoídes, Manners 

(1983) isolou nove derivados de geranil-hidroquinonas, sendo que quatro 

deles (geranil hidroquinona, aliodorina, aliodorol e cordalinol) já haviam sido 

isolados e identificados em C. allíodora. Os outros compostos (metil

aliodorato, cordalinal, elaeagina, diidroelaeagina e cic/ocordalinol) são 

apresentados na figura 9. -



OR 

~1 

~ 6 

OR 

OR 

R,R1=H, R2=Me - Geranil
hidroquinona 
R, R1 =H, R2=C02Me - Metil
aliodorato 
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R=H, R1=OH, R2=CHO - Cordalinal 

FIGURA 9. Substâncias isoladas de lenho de C. e/aeagnoides. 

o teor de óleo essencial de C. verbenacea foi determinado em 1983 

por Akisue e colaboradores (1983), e a tintura da planta foi submetida à 

análise cromatográfica em camada delgada, com o intuito de se obter uma 

melhor caracterização da espécie. Os resultados deste trabalho (cor e tipo 

de manchas) foram organizados em tabelas. 

C. verbenacea foi também objeto do trabalho de Velde e 

colaboradores (1982), que confirmaram a presença de duas flavonas: 5,6'

diidroxi-3,6,7,3',4'-pentametoxiflavona e a artemetina; estes autores também 

l.3i8LiC;TEC A 
F3cuid3d~ de Ciêrlclos Farmacêuticas 

11 ... : .. ....... :...I ........... ...l,.. c~ .... n ..... I .... 
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isolaram e identificaram dois triterpenos do grupo do damarano, provindos 

do extrato acetônico de suas folhas (figura 10). 

Cordialina A 

Cordialina 8 

oc~ Artemetina 

FIGURA 10. Substâncias isoladas de folhas de C. verbenacea. 
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Basu e colaboradores (1986), avaliando a fração polissacarídica dos 

frutos de C. dichotoma, isolaram e identificaram arabinoglicanos. 

A camada de tecido de coloração amarela existente entre o lenho e a 

casca de C. goetzei foi extraída com metanol e deste extrato foram isoladas 

quatro substâncias com atividade antifúngica quando testadas contra 

esporos de Cladosporium cucumericum. Este trabalho, desenvolvido por 

Marston e colaboradores em 1988, relatou a presença de cordigol, 

cordigona, e dois pigmentos derivados do benzofurano no extrato (figura 11). 

Cordigona 

OH OH 

OH 

OH 

Cordigol 

OH 

FIGURA 11 . Substância~ isoladas de C. goefzei. 
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Pigmento laranja 3 

OH 

OH 

OH 

Pigmento laranja 4 
OH 

OH 

FIGURA 11 . Substâncias isoladas de C. goetzei. 

o extrato hexânico das raízes de C. corymbosa foi estudado por 

Bieber e colaboradores (1990) que, através de análises de Ressonância 

Magnética Nuclear e Espectroscopia de Massas, isolaram e identificaram 

duas qui nonas merosesquiterpenóides, por eles denominadas de 

cordiaquinona A e B. Quatro anos mais tarde (Bieber et aI. , 1994), no 

mesmo extrato foi evidenciada a estrutura de outras duas substâncias 

pertencentes a este grupo, as quais foram chamadas de cordiaquinonas C e 

O (figura 12). 
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Cordiaquinona A - R=H 
Cordiaquinona O -
R=Me(CH2h4CO 

Cordiaquinona C 

Cordiaquinona B 

FIGURA 12. Substâncias isoladas de C. corymbosa. 
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Ficarra e colaboradores (1995), estudando extratos de folhas de 

algumas espécies de Cor dia , os quais possuíam atividade antiinflamatória e 

analgésica, constataram a presença de alguns bioflavonóides como 

diidrorobinetina, rObinina, rutina e hesperidina nos extratos de folhas de C. 

francisci, C. martinicensis, C. myxa, C. serrafifolía e C. ulmifolía; segundo os 

autores, estas substâncias podem ser responsáveis pelos efeitos 

farmacológicos atribuídos à estas plantas. 

O extrato aquoso de folhas de C. spinescens foi estudado com 

relação à sua capacidade de inibir a transcriptase reversa, que é uma 

enzima essencial para a replicação do retrovírus HIV. Os autores deste 

trabalho (Um ef ai., 1997) isolaram do extrato três substâncias (Iitospermato 
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de magnésio, rosmarinato de magnésio e rosmarinato de cálcio) que foram 

testadas e resultaram em potente inibição da enzima citada (figura 13). 

Mg+2 COO 

~ ?oo- (V OH 

O~OH O 

OH 

M 
OH 

~ ?OO- (V 
O~OH o 

OH 

Litospermato de magnésio 

Rosmarinato de cálcio: M=1/2 
CA2+ 

Rosmarinato de magnésio: M=1/2 
Mg2+ 

FIGURA 13. Substâncias isoladas de C. spinescens. 

No extrato metanólico de suas folhas, foram identificados dois novos 

triterpenos do tipo damarano (Nakamura et. aI. , 1997) (figura 14). 

2 

7 

Triterpeno 1: R1=H, R2=OH 
23 Triterpeno 2: R1=OH, R2=Ac 

FIGURA 14. Triterpenos isolados de 

folhas de C. spinescens 
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Ferrari e Monache (1997) isolaram de flores de C. dentata ácido 

rosmarínico, rutina e quercetin-3-o-ramnosil-(1 ---. 6)galactosídeo. 

De extratos hidroalcoólicos de folhas e flores de C. macleodii, EI

Sayed e colaboradores (1998) isolaram onze fenólicos conhecidos, do grupo 

dos flavonóides (como quercetina e canferol) e outros compostos fenólicos 

comuns (ácidos caféico e clorogênico, por exemplo). Além disso, isolaram e 

elucidaram a estrutura de quatro novos constituintes (figura 15). 

~ 

o 
~ 

o 
o O~OH 

)\ bH 

o 

CH,p 

O 

CH,p~ 
1 

OH 
OH 

OH OH 

4-hinoquiflavonol-3, 3' -dirutinosídeo 
OH 

~ 
OCH3 

CH2 

I 
~-C--OH 

I 
COOH 

2-hidroxi-3-( 4-hidroxi-3-
metoxifenil)2-metilpropionamida 

OH 

C~ 

I 
CHOH 

I 
COOH 

Ácido p-hidroxifenil
lático 

FIGURA 15. Substâncias isoladas de folhas e de flores de C. macleodii. 
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3-quercetina-3-o-13-0-
glucopiranosil( 1-.2)-0- 13-0-
glucoronato-etiléster 

FIGURA 15. Substâncias isoladas de folhas e de flores de C. macleodii. 
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o extrato didorometânico das raízes de C. linnaei, o qual apresentou 

atividades antifúngica e larvicida foi estudado por loset e colaboradores 

(1998), que isolaram deste extrato cordiaquinona B, cuja estrutura já foi 

descrita anteriormente (figura 12), três meroterpenóides naftoquinônicos e 

um naftoxireno (figura 16). Estas substâncias tiveram sua atividade fungicida 

e larvicida comprovada. 
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FIGURA 16. Substâncias isoladas de raízes de C. linnaei. 
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FIGURA 16. Substâncias isoladas de raízes de C. línnaeí. 

Atividade antifúngica e larvicida também foi evidenciada no extrato 

diclorometânico de raízes de C. curassavíca por loset e colaboradores 

(2000). Estes autores isolaram, além das já conhecidas cordiaquinonas A e 

8, mais dois meroterpenóides nattoquinônicos, também com comprovada 

ação larvicida e antifúngica (figura 17); Cordiaquinona K (figura 17) teve sua 

estrutura comprovada por síntese por Yajima e colaboradores (2003). 
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FIGURA 17. Substâncias isoladas de raízes de C. curassavíca. 
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Saito (1984) cita Seikel e Rowe, em seu estudo de lenho de C. 

tríchotoma, onde isolaram uma mistura de cristais brancos. Nesta mistura 

identificaram e quantificaram os seguintes álcoois terpênicos: 48% de a

eudesmol, 35% de f3-eudesmol, 13% de y-eudesmol e traços de guaiol. 

Do extrato etanólico do lenho de C. tríchotoma (Menezes, et ai., 2001) 

foram isoladas substâncias já conhecidas, como cordiacroma C, a-cadinol, 

ácido oleanólico, oncocalixona A, 13-sitosterol, glicosídeo do 13-sitosterol, 

alantoína e sacarose. Além disso, um novo sesquiterpeno denominado 

tricotomol também foi isolado e identificado (figura 18). 

Tricotomol 

FIGURA 18. Sesquiterpeno isolado do lenho de C. tríchotoma. 
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3.2.4. Aspectos biológicos e usos 

De acordo com Metcalfe e Chalk (1950) o gênero Cordía tem 

importância no fornecimento de madeira de lei , utilizada em carpintaria e 

marcenaria, sendo que a madeira varia de leve a pesada e dura, e de clara 

(que são utiHzadas na marcenaria, como C. myxa na índia) a marrom escura. 

Estas são cuidadosamente riscadas e utilizadas na construção de armários e 

gabinetes, como as madeiras provenientes de C. gerascanthoídes no 

México. 

Muitas espécies são utilizadas no fornecimento de madeiras para 

construção de barcos e navios, porque são resistentes à ataques de 

moluscos capazes de perfurar os cascos das embarcações, segundo 

Manners (1977). 

Os macerados etanólicos das folhas de C. martínícensís e C. ulmífolía 

mostraram citotoxicidade significante no estudo de Gabbrielli et.al. , citado 

por Rapisarda e colaboradores (1993) sugerindo que esta atividade seja 

decorrente da presença de alcalóides pirrolizidínicos. 

Rapisarda e colaboradores (1993), administraram por gavagem os 

macerados etanólicos de folhas de C. francíscí, C. ma rtínicensís , C. myxa, C. 

serratifolia e C.ulmifolia em ratos e examinaram seus fígados através de 

microscópio de luz e eletrônico. Observaram alterações do parênquima 

hepático dos animais tratados com os macerados de folhas de C. 

martinicensis e C. ulmifolia , que pode ser explicada pelo processo de 

destoxificação dos alcalóides pirrolizidínicos que ocorre no fígado. 

Na tabela 3 estão relacionadas as espécies de Cordia pesquisadas na 

literatura, seus usos populares e atividades estudadas cientificamente. 



TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cor dia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA 

GÊNERO 

Seis triterpenóides isolados das folhas 

C. alliodora mostraram atividade repelente de formigas 

(Chen et. ai., 1983) . 

C. boissieri 

C. coffeoides 

O extrato das ra ízes apresentou atividade 

acentuada contra bactérias gram-positivas e 

C. corymbosa micobactérias (Bieber et. ai., 1990) 

As cordiaquinonas A e B apresentaram 

atividade inibitória contra fungos 

fitopatogênicos (Silva Filho et ai., 1993) . 

USO POPULAR 

A decocção das folhas ou cataplasma é usada no 

tratamento de feridas como desinfetante e emoliente 

(Garcia Barriga, 1975); sua madeira é empregada 

em construções náuticas (Manners, Jurd, 1977) 

Contra afecções dos brônquios, diurético e 

tonificante (Dominguez, Butruille, 1973) 

As folhas são usadas como diaforético, depurativo, 

antireumático e contra febre amarela (Mors et.al., 

2000) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI 

GÊNERO 

C. curassavica 

ATIVIDADE ESTUDADA 

o extrato diclorometânico das raízes 

mostrou atividade acentuada contra fungos 

fitopatogênicos, Candida albicans e larva do 

mosquito Aedes aegypti (Ioset et.al., 2000), 

USO POPULAR 

além de apresentar ação antiedematogênica O decocto das folhas é usado para resfriados, 

(Bayeux et.al., 2002). O extrato hexânico gripes, pneumonia, tosse, dor de cabeça e doenças 

mostrou atividade contra bactérias gram- parasitárias (Ioset et.al., 2000) 

positivas e gram-negativas (Hernandez 

et.al., 2003). O extrato metanólico dos 

órgãos aéreos mostrou atividade contra 

Staphylococcus aureus, S. epidermidis, 

Escherichia coli e Bacillus subtilis (Souza 

et.al., 2003) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA 

GÊNERO 

C. dentata 

C. ecalyculata 

C. francisci 

Extrato de folhas mostraram ter atividade 

anti inflamatória e analgésica (Ficarra et. aI. , 

1995;Rapisarda, 1997) 

USO POPULAR 

o decocto das flores é empregado como sudorífero 

(Barriga, 1975), bem como sua infusão, que 

também é utilizada como expectorante, febrífugo e 

contra sarampo. O decocto das folhas usado como 

laxativo e no tratamento da hidropisia (Ferrari, 

Monache, 1997). A infusão dos frutos é empregada 

como emoliente e expectorante (Garcia Barriga, 

1975). 

o chá é usado como diurético (Akisue et. aI., 1983) 

e para emagrecimento; tratamento de tosse e como 

curativo de feridas (Mors et.al., 2000) 

\.;..) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA 

GÊNERO 

Polifenólicos extraídos do caule possuem 

atividade contra esporos de fungos 

C. goetzei fitopatogênicos (Marston et. ai., 1988) 

C. grandiflora 

C. insignis 

O efeito broncorrelaxante de "joshina" 

(preparação farmacêutica contra tosse, que 

C. latifolia inclui os frutos desta espécie) foi testado in 

vitro e in vivo, comprovando os efeitos da 

preparação (Kheterpal et. aI., 1989) 
-- --- - - ------------

USO POPULAR 

A infusão das raízes é utilizada no tratamento de 

malária e lepra, enquanto que o extrato das cascas 

é usado como auxiliar no tratamento de feridas; o 

extrato das raízes e a seiva das folhas é ingerida 

por pessoas que sofrem de abscessos (Marston et. 

aI., 1988) 

Os frutos são usados no preparo de xaropes 

mucilaginosos para o tratamento de bronquite 

(Mors et. a!. , 2000) 

Utilizada como emoliente (Mors et.al., 2000) 

Os frutos são usados na medicina indiana em 

preparações antitussígenas e broncorrelaxantes 

(Kheterpal et.al., 1989) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA 

GÊNERO 

OS meroterpenóides naftoquinônicos 

mostraram atividade contra um fungo 

C.linnaei fitopatogênico (Cladosporium cucumericum) , 

Candida albicans, e contra a laNa do 

mosquito Aedes aegypti (Ioset et. aI., 1998) 

C. macleodii 

C. magnolifolia 

O extrato metanólico dos órgãos aéreos 

C. monosperma mostrou atividade contra Staphylococcus 

aureus, S. epidermidis e Escherichia coli 

(Souza et.al., 2003) 

USO POPULAR 

O decocto das folhas é utilizado contra febre e 

indisposições hepáticas (Ioset et. ai., 1998) 

Usada no tratamento de doenças do trato urinário e 

dos pulmões, infecção dos brônquios, como 

adstringente e como antihelmíntico e diurético ( EI-

Sayed et. aI., 1998) 

Os frutos são béquicos (Mors et.a!., 2000) 

Os frutos são usados como laxativos leves (Mors 

et.al., 2000) 

-- ------ -
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Corola 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

C. multispicata 

C. myxa 

o extrato de folhas possui triterpenóides A infusão das folhas é apreciada como tônico, além 

com atividade anti-androgênica (Kuroyanagi de ser empregada contra gripe, bronquite e tosses 

et. aI., 2001). prolongadas (Mors et.a/., 2000) 

o decocto das raízes é usado no tratamento de 

Extrato de folhas mostraram atividade dores de estômago (Roeder, 2000). Os frutos são 

anti inflamatória e analgésica (Ficarra et. aI., usados para doenças urinárias, pulmonares e do 

1995; Rapisarda, 1997), e também atividade baço, além de serem adstringentes, diuréticos e 

citotóxica contra células de carcinoma demulcente. O sumo das cascas é útil contra gripes 

devido aos alcalóides pirrolizidínicos (Ficarra e o decocto delas, no tratamento da dispepsia e 

et. ai., 1995). Os frutos mostraram ação febre; a semente é empregada para infecções 

anti inflamatória em colite induzida em ratos cutâneas; as folhas são aplicadas em feridas e nas 

(AI-Awadi et.a/., 2001) I dores de cabeça, sendo que a planta toda é útil 

para a cura de picada de cobra (Tiwari et. aI. , 1967) 

A pasta das folhas é utilizada para matar larvas de 

C. nodosa I moscas (Schultes, 1990) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA 

GÊNERO 

C. obscura 

C. riparia 

Extrato de folhas mostraram ter atividade 

C. serratifolia anti inflamatória e analgésica (Ficarra et. aI., 

1995; Rapisarda, 1997) 

Atividade citotóxica contra células de 

C. sinensis carcinoma devido aos alcalóides 

pirrolizidínicos (Ficarra et. aI., 1995) 

Cordia sp. 

USO POPULAR 

O chá das folhas é utilizado para emagrecimento 

(Mors et.al., 2000) 

As folhas são usadas contra hemorragias, e o sumo 

dos órgãos aéreos contra febre no paludismo 

(Garcia Barriga, 1975) 

Infusão com água gelada para tratamento da tosse 

(Schultes, 1990) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

GÊNERO 

C. spinescens 

C. trichotoma 

C. umbraculifera 

Potente atividade inibitória do extrato aquoso 

das folhas contra a transcriptase reversa do 

HIV (Matsuse et.a/., 1999). Deste extrato O infuso das folhas e das raízes é usado contra dor 

foram isolados o rosmarinato de cálcio e o de cabeça e alívio da febre. As cascas do caule 

rosmarinato de magnésio, além do pulverizadas são utilizadas extemamente no 

litospermato de magnésio, os quais tiveram tratamento de feridas (Nakamura et. aI., 1997) 

sua ação inibitória da enzima transcriptase 

reversa do vírus do HIV comprovadas (Um 

et. aI., 1997) 

A madeira é usada em carpintaria e construções 

(Menezes et.al., 2001) 

A fumaça da queima da casca é usada para 

desinfetar residências (Mors et.al., 2000) 
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TABELA 3. Atividades biológicas e usos de espécies de Cordia 

ESPECIEI 

GÊNERO 

C. verbenacea 

ATIVIDADE ESTUDADA USO POPULAR 

As folhas são usadas como antiinflamatório e no 

Atividade antiinflamatória do extrato bruto, tratamento de feridas e úlceras (Sertié et. ai., 1990; 

com baixa toxicidade (Ficarra et. aI., 1995; Mors et.al., 2000) ou na forma de extrato alcoólico o 

Sertié et.al., 1990 Mors et.al., 2000). A qual é friccionado nas partes do corpo atacadas 

artemetina isolada deste extrato mostrou 

possuir atividade antiinflamatória (Sertié et. 

aI., 1990) 

pelo reumatismo ou dores dos membros (Akisue et. 

ai., 1983); exerce efeito benéfico para o trato 

gastrintestinal (Sertié et. ai., 1990); usada por 

pescadores para curar feridas causadas por peixes 

(Mors et.al., 2000) 
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3.3. Cordia eca/ycu/ata Vell. 

O termo "ecalyculata" provém da característica do cálice decíduo do 

fruto (Smith et. a/., 1970). 

C. eca/ycu/ata, popularmente é conhecida pelas seguintes 

denominações (Smith, 1970; Bahia, 1979; Saito, 1984; Lorenzi , 1992; 

Correia, 1994; Mors et. aI. , 2000): Porangaba, Bugrinho, Chá-de-bugre, Chá 

de negro-mina, Laranjeira do mato, Café do mato, Claraíba, Café de bugre, 

Chá de frade, louro salgueiro, Café do diabo, Chá de soldado, Laranjinha do 

mato, Poranga, Cafezinho, Louro mole. 

Na Argentina é conhecida como Araticú-guassú. 

3.3.1. Posição taxonômica 

A posição taxonômica de Cordia eca/ycu/ata é a seguinte (Engler, 

1964): 

. Família Boraginaceae Jussieu 

Gen. PI. ed. 1. 143. 1789 

Subfamília Cordioideae Gürke 

in Engler et Plantl. Natürl. Pflanzenf. Ed. 1. 4 (3a) 85: 80. 1893 

Gênero Cor dia Linnaeus 

Sp. PI. Ed 1.1 : 190 

Cordia eca/ycu/ata Vell. 

FI. Flum. Descrip. 96. 1825 

FI. Flum. Icon. 2: tab.149. 1827-1831 

De Candolle (Saito, 1984; Barroso, 2002) dividiu o gênero Cordia da 

seguinte maneira: 

Seção 1: Gerascanthus Chamo 

Seção 2: Rhabdoca/ix A. DC. 



Seção 3: Pi/icordia A. DC. 

Seção 4: Physoclada A. DC. 

Seção 5: Sebestenoides A. DC. 

Seção 6: Mixa Endl. 

subseção 1: Laxiflorae 

subseção 2: Spicaeformes 

subseção 3: Subcapitatae 

subseção 4: Oasycephalae 

Seção 7: Cordiopsis A. DC. 
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Assim, De Candolle incluiu Cordia ecalyculata Vell. na Seção Mixa 

Endl. , subseção Laxíflorae, com a sinonímia de Cordia sa/icifo/ia Chamo 

3.3.2. Descrição de Cordia eca/ycu/ata Vell. 

Descrição original (Velloso, 1865): 

FI. Flum. 91 , 1825 

FI. Flum. Icon. 2 : t. 149. 1827. 1831 

C. foliis laceolatis, glabris, floribus, racemosis, calyce decíduo (Tab. 

149 t.2) 

Observationes. Caulis truncus arboreus. Florem non vidi. Drupa ápice 

acuto. Aug. fructum ferebat. Habitat ad radices Fluminensium Alpium Regii 

Proedií. 

A descrição de De Candolle para C. ecalycu/ata foi: 

Glabra summisque paniculae ramis pilosiusculis, ramis 2-4 chotomis 

teretibus, foliís lanceo/atis acuminatis in petiolum attenuatis reticulato

venosis, cymis alaribus breviter pedunculatis dichotomis, floribus sicus 

ramu/us pedicellatis a/abastris obovoideis, calyce campanulato irregulariter 

rupto; cor. /obis reflexis, stam. exsertis in Brasilia aequinoctia/í. Petío/us 6 /in . 

longus. /imb foI. 4,5 poli longus, pollicem latus. Ca/yx subbi/inearis. Orupa 

ovata ca/yce fisso suf. fu/ta. 



3.3.3. Sinonímia científica de Cordia eca/ycu/ata (Smith, 1970) 

Cordía dígynía Vell. 

FI. Flum. 97. 1825 

FI. Flum. Icon. 2: tab. 153. 1835. 

Cordía salícífolía Chamo 

Linnaea 4: 481 . 1829 

8: 129. 1833. 

Cordía leptocaula Fresen. 

in. Mart. FI. Bras. 8, pt. 1: 14. 1857. 

Cordía coffeoídes Warm. 

Kjoeb. Vidensk. Meddel. "1857": 4, 44, fig 3, 1868 

Patagonula glazíovíí Mez 

Sot. Jahrb. 12, Seibl. 27: 17. 1890. 

Uthocardíum leptocaulon Kuntze 

Rev. Gen. 2: 977. 1891. 

Uthocardíum salícífolíum Kuntze 

Rev. Gen. 2: 977. 1981. 

Cordía glazíovíí Taub. 

Sot. Jahr. 15, Seibl. 38: 13. 1893. 

3.3.4. Caracteres morfológicos 
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Árvore, arvoreta ou arbusto, medindo de 3 a 20 metros de altura 

(Smith, 1970; Saito, 1984), ou, segundo Correia (1984), até 6 metros. De 

acordo com Lorenzi (1992), de 8 a 12 metros de altura. 
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o tronco possui 20 cm de diâmetro (Correia, 1984), ou, de 30 a 40 cm 

de diâmetro (Saito, 1984; Lorenzi , 1992). Este é aproximadamente reto, 

diminuindo o diâmetro, gradativamente, e aparecendo as ramificações nos 

exemplares mais desenvolvidos à altura de 2,5 a 3 m do solo. Sua coloração 

varia do pardo acinzentado ao pardo avermelhado predominando a segunda 

(Saito, 1984). 

A casca apresenta-se pardo-vermelho-escura, pouco espessa e com 

numerosas fendas pequenas (Correia, 1984); observada de perto apresenta

se com aspecto verrucoso devido ao grande número de lenticelas de 

aspecto globoso e um tanto saliente (Saito, 1984). Pode-se perceber, ainda, 

a presença de estrias que em conjunto assumem aspecto reticulado. (Saito, 

1984). 

Os ramos mais desenvolvidos, de aproximadamente 20 cm de 

diâmetro, possuem em secção transversal coloração amarelo-palha e que 

escurece um pouco em contacto com o ar. As secções transversais deixam 

ver anéis de crescimento concêntricos. Os ramos jovens são finamente 

estriados no sentido longitudinal, possuem coloração amarronzada e 

lenticelas semelhantes àquelas mencionadas para o tronco. As pontas dos 

ramos são lisas e de coloração verde (Saito, 1984). 

As folhas são lanceoladas ou oblongo-Ianceoladas, agudas ou 

acuminadas pela base e pelo ápice, medindo de 8 a 9 cm, chegando até 12 

cm de comprimento (Smith, 1970; Saito, 1984). Segundo Lorenzi (1992), 

medem de 8 a 14 cm de comprimento, 2 a 3 cm (podendo chegar a 4 cm) de 

largura. São subcoriáceas (Smith, 1970), ou membranáceas (Lorenzi, 1992), 

inteiras, glabras, luzidias (Smith, 1970; Correia, 1984; Saito, 1984; Lorenzi, 

1992). 

As folhas são altemas, apresentando-se verde-escuras na página 

superior e um pouco ásperas na página inferior (Correia, 1984). Possuem 

nervação do tipo peninérvea, sendo a nervura mediana bem evidente, 

saliente na face dorsal e na face ventral (Saito, 1984). 

O pecíolo é delgado, . medindo 5 a 15 mm de comprimento (Smith, 

1970), ou, de acordo com Saito (1984), 1 a 2 cm de comprimento. 
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Inflorescência laxamente corimboso-paniculada, muitas vezes tão 

comprida quanto ou mais comprida que larga, medindo de 3 a 12 cm de 

largura, com 10 a 12 cm de comprimento, escassamente pubescente até 

glabra; pedúnculos terminais, mas cedo superados por ramos laterais, com 

até 4 cm de comprimento, mas muitas vezes muito curtos. Cálice 

campanulado com lobos curtos e largos, com 3 a 4 mm de comprimento, 

glabro ou quase; corola campanulada, de 6 mm de comprimento, branca, 

seus lobos patentes, curtos, arredondados; estames exsertos em número de 

cinco (Smith, 1970; Saito, 1984). Possui lacínias arredondadas, voltadas 

para baixo quando a flor alcança o desenvolvimento pleno. O ovário é 

súpero bicarpelar, provido de estilete terminal bífido duas vezes e provido de 

quatro estigmas. Filete provido de tricomas e antera, quando desenvolvida, 

assumindo forma sagitada (Smith, 1970; Saito, 1984; Correia, 1984). 

O fruto é subgloboso ou globoso, vermelho, com aparência do café, 

com 12 mm de diâmetro (Smith, 1970; Correia, 1984). Apresenta quatro ou 

raras vezes cinco arestas dispostas no sentido longitudinal (Saito, 1984). 

Correia (1984) descreve C. eca/ycu/ata sob a sinonímia de C. 

salicífolía e nome popular de café-do-mato. 

3.3.5. Caracteres anatômicos 

As folhas, caule, flores e frutos de C. eca/ycu/ata foram descritas 

anatomicamente por Saito, em 1984. 

Para as folhas, as principais características mencionadas pela autora 

são: mesofilo dorsiventral; presença de cistólitos no parênquima paliçádico; 

parênquima lacunoso contendo idioblastos com areia cristalina; epiderme 

constituída de células de paredes sinuosas e estômatos anisocíticos na face 

abaxial. 

3.3.6. Fenologia 

Floresce durante os meses de outubro a janeiro (Lorenzi, 1992) ou de 

novembro a janeiro (Smith, 1970). 

Os frutos amadurecem de janeiro a março (Lorenzi, 1992). 



50 

3.3.7. Aspectos ecológicos e distribuição geográfica 

De acordo com Lorenzi (1992), C. eca/ycu/ata é perenifolia, heliófita, 

típica de solos úmidos e de boa fertilidade da floresta semidecídua. Ocorre 

em baixíssima freqüência, tanto no interior da mata primária densa como em 

formações secundárias. Produz anualmente grande quantidade de sementes 

viáveis. 

Smith (1970) descreve a espécie como: árvore ou arvoreta 

característica e quase exclusiva de mata branca do oeste catarinense, com 

larga dispersão, sendo, porém, pouco freqüente. É uma das poucas 

espécies, cujos representantes podem ser encontrados também, 

esporadicamente, na Zona da Mata pluvial da vertente atlântica, indicando 

possivelmente um avanço e posterior regressão da mata branca do rio 

Paraná e rio Uruguai. 

É encontrada em Goiás (Bahia, 1979), e desde o Nordeste até o Sul 

do país (Lorenzi , 1992). 

3.3.8. Aspectos químicos 

C. eca/ycu/ata foi estudada por Saito (1984) quanto aos seus 

aspectos químicos. A autora detectou a presença de flavonóides, saponinas, 

taninos e mucilagens na droga vegetal. Dos extratos fluidos (utilizando como 

líquido extrato r etanol a 70%), foram isoladas as seguintes substâncias: 

cloreto de potássio, um hidróxi-éster-alifático, tritriacontano, alantoína e 

ácido alantóico. 

Além disso, Saito (1984) determinou os teores de ácido alantóico e 

alantoína nos extratos fluidos analisados. 

3.3.9. Aspectos biológicos e usos 

O. chá é utilizado como diurético e nos regimes de emagrecimento 

(Cruz, 1979; Bahia, 1979; Hayashi et. aI. , 1990; Mors et. aI. , 2000; Barroso 

et. aI. , 2002), para tratamento de tosse (Mors et. aI. , 2000), como cicatrizante 

de feridas (Saito, 1984; Mors et. aI. , 2000), estimulante do coração e tônica 

(Bahia, 1979; Hayashi et. a/. , 1990; Barroso, 2002). 
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Correia (1984) atribui propriedades sudoríferas, depurativas e anti

reumáticas, para C. eca/ycu/ata, além de citar o uso contra febre amarela e 

gripe. 

Produz madeira que pode ser empregada para confecção de móveis e 

carpintaria (Correia, 1984; Lorenzi , 1992) e as árvores podem ser 

aproveitadas para arborização de ruas, sendo espécie ornamental (Correia, 

1984; Lorenzi , 1992). 

Seus frutos suculentos são consumidos por algumas espécies da 

fauna (Lorenzi, 1992). 

Hayashi e colaboradores (1990), estudando o extrato hidroalcoólico a 

70% dos órgãos aéreos de C. eca/ycu/ata, coletada no Paraguai , 

constataram efeito in vitro significativo na inibição do vírus do herpes simplex 

tipo I, sugerindo uma atividade antiherpética significativa. 

3.4. Alantoína 

3.4.1. Aspectos gerais 

A alantoína (figura 19), substância existente em C. eca/ycu/ata, e que 

comumente é encontrada nas boragináceas, é um pó branco, cristalino, 

também chamada de 5-ureídeohidantoína, glioxildiureídeo ou cordianina. 

Possui ponto de fusão em 238°C. Um grama dissolve-se em 190 mL de 

água e em 500 mL de álcool , sendo que é mais solúvel em água e álcool a 

quente, porém, é praticamente insolúvel em éter. O pH da solução saturada 

é 5,5 (Moffat et. a/., , 1978; Remington, 1995; Merck Index, 1996). 

H HoNyNyNyD 
o r NH 

FIGURA 19. Alantoína. 
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A alantoína pode ser sintetizada por oxidação do ácido úrico com 

permanganato de potássio alcalino (Merck Index, 1996) ou pela reação do 

ácido glioxílico com uréia (Lubowe et. aI., 1959). 

Em 1799, a alantoína foi isolada pela primeira vez do líquido 

amniótico de vaca (Brunel , Capelle, 1947). 

Seu uso foi noticiado na época da Primeira Guerra Mundial , quando 

se notou que as feridas infestadas por larvas pareciam curar-se melhor do 

que as não infestadas, devido à alantoína produzida por estas larvas 

(Remington, 1995). A partir de então, a alantoína passou a ser largamente 

empregada pelos cirurgiões para acelerar a proliferação celular em 

ferimentos com recuperação lenta, especialmente a osteomielite, embora 

sua utilização para este fim tenha praticamente cessado há mais de vinte 

anos (Saito, 1984). 

A alantoína é o produto final do metabolismo de purinas em vários 

animais, como répteis, aves e em alguns mamíferos. O homem, porém, não 

excreta alantoína, devido à falta da enzima uricase no organismo (Chen, 

1996), muito embora encontrem-se traços desta substância no sangue 

humano, devido à oxidação do ácido úrico, já que este é um importante 

antioxidante e neutralizador de radicais livres para os humanos (Meadows, 

Smith, 1986). 

Nas plantas, os ureídeos, como a alantoína e o ácido alantóico, sendo 

produtos de degradação das bases púricas, desempenham papel importante 

no armazenamento e transporte do nitrogênio, sendo que a alantoína é 

bastante comum no reino vegetal (Brunel , Capelle, 1947). 

. Três enzimas, a uricase, a alantoinase e a alantoicase são 

responsáveis pelo metabolismo dos ureídeos glioxílicos entre os vegetais; a 

formação de alantoína foi esquematizada por Brunel e Capelle, em 1947 

(figura 20). 
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FIGURA 20. Esquema geral do metabolismo de ureídeos glioxílicos em 

vegetais. 

Seguindo o mesmo raciocínio, Suzuki e Waller (1984), estudando 

frutos de Coffea arabica, propuseram um esquema para a via metabólica da 

biodegradação da cafeína com formação de teobromina e teofilina e 

posterior degradação em xantina, seguindo então pela via mostrada na 

figura 20, até chegar em uréia e ácido glioxílico, passando pela alantoína. 

3.4.2. Atividade biológica e usos da alantoína 

Desde a década de 50, a alantoína é reconhecida e aceita pelas 

áreas médica e correlatas, por seu efeito anti-irritante, queratolítico e 

cicatrizante (Lubowe et. ai., 1959). 

Segundo Mecca (1971), a alantoína e seus derivados possuem efeito 

suavizante, quando aplicados sobre a pele. Isso se deve ao fato de esta 

substância ligar-se à matriz da camada córnea da pele, aumentando a 

capacidade de ligação da queratina com a água, facilitando a hidratação e 

amaciamento da pele. Por isso, este composto é útil no tratamento de calos 

e hiperqueratinização da pele. 

A porção uréia da alantoína é a responsável pelo efeito queratolítico e 

suavizante da pele, enquanto que a parte hidantoína (relacionada ao ácido 

barbitúrico) é responsável pelo efeito anestésico e anti-irritante. Age também 

detoxificando e neutralizando os agentes irritantes, além de estimular os 
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processos de cura que envolvem os tecidos feridos (Lubowe et. aI. , 1959), e 

estimular o crescimento de tecido saudável auxiliando na retirada dos restos 

de tecido necrosado (Sheker et. aI. , 1972). 

Devido a todas essas propriedades, a alantoína é indicada no 

tratamento de inúmeras afecções da pele, como psoríase, dermatites 

diversas, seborréia, acne, hemorróidas e problemas de hiperqueratinização 

da pele; têm sido usada com sucesso em tratamento de osteomielite e em 

úlceras de diabéticos (Lubowe el. ai., 1959; Martindale, 1993; Remington, 

1995; Zanini e Oga, 1997). 

A alantoína é usada em combinação com grande número de 

substâncias como os sais de alumínio, para aplicações em queimaduras 

(Sheker et. aI., 1972), e também faz parte de diversos produtos, tanto 

farmacêuticos quanto cosméticos, como por exemplo: loções pós-barba, 

desodorantes, loções adstringentes ou embelezadoras, loções hidratantes, 

xampus, laquê para cabelos, dentifrícios, entre outros (Mecca, 1971; 

Billabert el. ai. , 1976; Remington, 1995). 

Sznitowska e Janicki (1988) analisaram o efeito do veículo na 

penetração de alantoína na pele, e concluíram que o melhor resultado 

obtém-se quando um creme do tipo Água em Óleo é usado como veículo. 

O metabolismo da alantoína foi estudado por Schaffer e Greenbaum 

(1940) em ratos, que constataram que a ingestão de uma grande quantidade 

da substância (250 mg/kg de massa corpórea, diariamente) proporcionaram 

perda de peso nestes animais. 

Constantinescu e colaboradores (1967), trabalhando com extratos de 

Pulmonaria mollissima e alantoína, concluíram que esta substância possui 

propriedades diuréticas, quando da sua administração intraperitonial em 

ratos, nos quais constatou aumento da diurese. 

3.4.3. Identificação e quantificação de alantoína 

A alantoína está inscrita na farmacopéia Mexicana e na farmacopéia 

Britânica. A Mexicana (198~) preconiza a quantificação através de 

Cromatografia Líquida de Alta Performance (HPLC), enquanto que a 
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Britânica (1999) indica a quantificação por meio de titulação potenciométrica 

com hidróxido de sódio a 0,1 M. 

Técnicas de HPLC também foram desenvolvidas por Carrol e 

colaboradores (1981) para o doseamento de alantoína em produtos 

cosméticos, utilizando um detector de comprimento de onda variável 

posicionado em 220nm. 

Em fluidos biológicos, a determinação de alantoína foi realizada por 

HPLC de fase reversa, após a precipitação das proteínas com ácido 

perclórico (Tiemeyer, Giesecke, 1982). Estes autores salientam que este 

método também pode ser aplicado à análise em urina. 

Ashihara e colaboradores (1990) propuseram, para o estudo do 

catabolismo de purinas nos vegetais superiores, um método específico de 

HPLC para determinação quantitativa de nucleotídeos, purinas, ácido úrico, 

alantoína e ácido alantóico, para a análise do metabolismo e proporção 

destas subtâncias em cada vegetal. 

Na farmacopéia Britânica, um dos métodos de identificação desta 

substância é aquele realizado por cromatografia em camada delgada, 

utilizando celulose como suporte e p-dimetilaminobenzaldeído como 

reveladoro 

O doseamento de alantoína em produtos farmacêuticos e cosméticos, 

em especial em cremes que contenham também antibiótico e azuleno, foi 

proposto por Billabert e colaboradores (1976). Neste trabalho, os autores 

propõem a dissolução da alantoína em dimetilformamida e a titulação 

potenciométrica com hidróxido de tetrabutilamônio. 

O método de quantificação de alantoína de Roth (1984) sugere a 

titulação com hidróxido de potássio 0,1 N e dissolução da amostra em 

dimetilsulfóxido (DMSO), usando como indicador amarelo de metila; 

segundo o autor, 1 mL de KOH 0,1 N equivale a 15,81 mg de alantoína. 

Abraham e colaboradores (1976) quantificaram a alantoína presente 

no soro, linfa e urina por meio de realização de cromatografia em camada 

delgada utilizando também celulose como fase fixa, revelando com p_ . 
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dimetilaminobenzaldeído; após isso, as manchas são submetidas à análise 

em densitômetro e os valores, comparados com o padrão. 

O método de quantificação utilizado por Bouchers (1976) e mais tarde 

adotado por Saito, em 1984, para quantificar a alantoína existente no extrato 

fluido de C. eca/ycu/ata (utilizando como líquido extrato r álcool a 70%), é 

baseado na reação de Rimini-Schryver, que consiste na hidrólise alcalina da 

alantoína, transformando-a em ácido alantóico, posterior hidrólise ácida 

deste, com formação de ácido glioxílico, e sua quantificação como 2,4-

dinitrofenilhidrazona, após reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina, através de 

leitura em espectrofotômetro, a 520 nm. 

Utilizando-se do complexo colorido formado entre alantoína e o 

reagente de Ehrlich (p-dimetilaminobenzaldeído em meio ácido), com 

posterior leitura em espectrofotômetro a 440 nm, Vrbaski e colaboradores 

(1978) quantificaram a alantoína presente em sementes de milho. 

A alantoína presente na soja pode ser quantificada após a eliminação 

de aminoácidos por resina de troca iônica, com formação de indofenol 

devido à reação da alantoína com fenol alcalino; a análise é feita com um 

autoanalisador Technicon® (Patterson et aI., 1982). 

Utilizando uma solução tampão de pH 9,5 como solvente, a alantoína 

pode ser quantificada a 224 nm (Pellegrino, Covalshi , 1983). 

Em 1996, Chen e colaboradores fizeram uma revisão sobre os 

métodos de quantificação de alantoína de amostras farmacêuticas, 

cosméticas e em fluidos biológicos. Eles dividiram os métodos em três 

categorias: espectrofotométricos, titulação alcalina, e cromatografia (de 

camada delgada e HPLC), fornecendo comentários sobre adequação de 

cada método para cada tipo de amostra. 

3.5. O problema da identificação das plantas medicinais -

confusão de nomes populares 

No Brasil, existe grande confusão com relação aos nomes populares 

das espécies medicinais. Porangaba é uma das denominações populares de 

Cordia eca/ycu/ata VelL (Boraginaceae). Porém, Casearia sy/vestris Swartz. 
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(Flacourtiaceae), tambem e conhecida por Porangaba, embora seu nome 

popular mais comum seja Guaçatonga. Esse fato acarreta a utilização 

incorreta destas especies medicinais, que são confundidas pelo povo, ja que 

no comercio de São Paulo e comum presenciar-se a comercialização de C. 

sy/vestrls sob a denominação de porangaba, alegando-se que o que está 

sendo vendida é a C. eca/ycu/ata. 

Desnecessário se faz dizer o quão prejudicial pode ser essa confusão, 

tanto na questão da toxicidade quanto em relação ao emprego correto da 

espéde medicinal para um aproveitamento farmacológico adequado. 

3.6. Casearia sylvestris Swartz. 

Os itens relativos aos caracteres morfológicos, fenologia, e aspectos 

ecológicos de C. sy/vestris apresentam importância na medida em que 

auxiHam a identificação da espécie quando da coleta. Sendo assim, as 

características apresentadas contribuem para evitar a confusão entre Cordia 

ecalycuJata e Casearia sy/vestris, quando em seu ambiente nativo. 

3.6.1. Nomes populares 

C. sy/vestris ê conhecida pelos seguintes nomes populares: 

guaçatunga, guaçatonga, cafezeiro-do-mato, cambroe, cafezinho-do-mato, 

guaçatunga-preta, pau-de-Iagarto, chá-de-bugre, chá-de-são-gonçalinho, 

erva-de-Iagarto, erva-de-pontada, varre-fomo, café-brabo, apiá-acanoçu, 

bugre-branco, fruta-de-saíra, gaibim, gaimbim, guaçatunga-fatsa, entre 

muitos outros (Reitz, 1970; Correia, 1984; Lorenzi, 1992). 

C. sy/vestrls foi inscrita na Farmacopéia Brasileira (1929), sob a 

designação de Herva de bugre, e com as seguintes sinonímias populares: 

guassatunga, vassatunga, apia-acanoçu, proya, pão-de-Iagarto, língua de 

tiu, fructa de sahyra. 

3.6.2. Caracteres morfológicos 

Arbusto ou árvore de 2 a 6 m, ocasionalmente até 20 m de altura; 

tronco com até 40 cm de diâmetro; casca amarelada até avermelhado-parda. 
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Ramos delgados glabros ou curtamente pubescentes nas pontas, partes 

antigas um pouco grisalho-corticadas, mais ou menos densamente 

lenticelados. Folhas em geral , persistentes, variáveis na forma, textura e 

tamanho, aparentemente de acordo com as condições ecológicas. Forma 

variando de ovado-oblongadas até elípticas, ápice geralmente longo 

acuminado até subcaudado, consistência membranácea até finamente 

coriácea. Coloração verde-escura e lustrosa na face adaxial quando frescas, 

mais ou menos pontuadas, glabras, ocasionalmente curto-pubescentes na 

face abaxial, muitas vezes na nervura central. Margem subcrenado

serreadas até inteiras. Medem (3,0-6,0)-14,0 cm de comprimento e (2,0-3,0)

(5,0-7,0) cm de largura, nervuras laterais variando de 5 a 8 pares, curvadas, 

ligeiramente proeminentes embaixo, reticulação de veias e veinhas um 

pouco densa, geralmente não muito salientes; pedolo glabro ou pubescente, 

delgado, medindo (4,0-8,0)-10,0 mm de comprimento; estipulas subovadas, 

escarlosas, 1,0-1 ,5 mm de comprimento, caducas (Reitz, 1970). 

As inflorescências apresentam-se axilares, sésseis, fasciculadas, 

variáveis assim como a densidade do tomento, pouco ou multiflorais; 

bracteas pequenas, glabras ou pubescentes, formando um tufo; pedicelos 

delgados, articulados próximo ou debaixo da metade, glabros ou pilosos, 

com 2,0-5,0 mm de comprimento (Reitz, 1970). 

As flores, de odor desagradável, são constituidas de cinco sêpalas, 

ligeiramente unidas pela base, largamente ovais, um pouco amarelas até 

esbranquiçadas ou às vezes esverdeadas, obtusas, eretas na ântese, 

glabras até tomentulosas dorsalmente, ciliadas medindo 1,5 a 2,0 mm de 

comprimento. Os 10 estames apresentam-se como filamentos fortemente 

ineqüilongos, glabros ou esparsamente pilosos, de 1,0-1 ,5 mm de 

comprimento. As anteras didi"namo-subglobosas medem 0,3 mm de 

diâmetro, com uma pequena glândula apical. Os lobos do disco um pouco 

aderidos aos estames na base, esbranquiçado-tomentulosos, medem cerca 

de 1,0 mm de comprimento. O ovário é ovóideo-obtuso-angular, gtabro ou 

esparsamente piloso em direção ao estilete trífldo curto e delgado (o último 

permanecendo indiviso em flores com bugalhos)" Os estigmas são 
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capitulados (Reitz, 1970). 

A cápsula ovóideo-globosa, obtuso-angular, subtendida pelos sépalos 

persistentes, é subglabra, amarela, tornando-se parda ou avermelhado

purpúrea com a idade, mede de 3,0 a 4,0 mm de comprimento e parte-se em 

3 valvas subcoriáceas. Sementes (2 a 6) , um pouco achatadas, de forma 

elipsoidal, com 1,5 a 2,0 mm de comprimento, mostra testa claro-parda, 

glabra, reticulado-foveolada e arilo avermelhado (Reitz, 1970). 

3.6.3. Fenologia 

Floresce durante os meses de julho e agosto. Os frutos amadurecem 

a partir de setembro, prolongando-se até meados de novembro (Lorenzi, 

1992). 

3.6.4. Aspectos ecológicos 

Planta perenifólia, heliófita ou esciófita, seletiva higrófita, pioneira, 

característica e preferencial dos sub-bosques dos pinhais, menos freqüente 

na floresta pluvial, e rara na floresta estacionai semidecídua. Ocorre também 

com grande freqüência nas formações secundárias, como capoeiras e 

capoeirões. Produz anualmente grande quantidade de sementes, 

amplamente disseminada por pássaros (Lorenzi, 1992). 

3.6.5. Aspectos químicos 

Itokawa e colaboradores (1990), isolaram diterpenos do extrato 

etanólico das folhas. 

Saponinas, flavonóides, óleo essencial e alcalóides (Gibbs, 1974; 

Scavone et. aI. , 1979; Simões et. a/., 1986) estão presentes em C. sy/vestris. 

3.6.6. Aspectos biológicos e usos 

Popularmente, a casca é útil contra febres perniciosas e inflamatórias 

e diz-se que os aborígenes dela extraíam uma resina de aparência idêntica à 

do âmbar, com a qual os índios Coroados e os Botocudos fabricam 

ornamentos para os lábios. O suco ou o decocto das folhas tem as mesmas 
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propriedades medicinais da casca, sendo ainda antidiarréico, empregado no 

tratamento de lesões herpéticas e é usado interna e externamente contra as 

mordeduras de cobras (Reitz, 1970; Correia, 1984). Há mais de 50 anos os 

farmacêuticos do Rio Grande do Sul preparam elixires depurativos e anti

reumáticos, reconhecidos como eficazes contras as moléstias da pele, de 

origem sifilítica (Reitz, 1970; Correia, 1984). 

A atividade antimicrobiana do extrato fluido de folhas de C. sy/vestris 

foi verificada frente ao Staphy/ococcus epidermidis (Barbosa et. a/., 1994). A 

tintura obtida das folhas mostrou atividade cicatrizante em ratos (Scavone et. 

aI., 1979). 

Demonstrou-se que o extrato aquoso das folhas possui atividade 

sobre a musculatura uterina de ratas, o que poderia explicar sua ação 

abortiva (Simões et. a/., 1986). 

Basile e colaboradores (1990), comprovaram ação antiúlcera de 

caráter preventivo em ratas, verificando a proteção da mucosa gástrica. 

A madeira é usada para construção civil, marcenaria e carpintaria, ou 

para lenha (Correia, 1984; Lorenzi, 1992). Segundo Lorenzi (1992), é própria 

para arborização de ruas estreitas (Lorenzi, 1992). 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Material botânico 

As folhas de Cor dia eca/ycu/ata Vell. foram coletadas no mês de 

fevereiro, na cidade de São Paulo, no Instituto Butantã, Horto Osvaldo Cruz. 

A exsicata foi depositada no Herbário do Instituto de Botânica de São Paulo, 

sob a sigla T.G.Dias 01 (SP357765). As folhas de Casearia sy/vestris foram 

coletadas em Reserva do Instituto Florestal Martinho Prado e utilizadas no 

estudo comparativo. 

4.2. Preparo da droga vegetal 

As folhas foram desidratadas em estufa com circulação de ar, a 40°C, 

durante 48 horas. A droga vegetal foi pulverizada em moinho de facas e 
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martelos de marca Thomas®. 

4.3. Estudo farmacobotânico 

No estudo da morfologia externa das folhas, os caracteres analisados 

foram: filotaxia; limbo (comprimento x largura); forma (contomo, ápice, base, 

margem), nervação (padrão geral , superfície das nervuras); tipo de 

indumento; pedalo (comprimento x largura). A terminologia empregada na 

descrição de formas foliares, tipos de indumento e padrões de venação 

seguiu a sugerida por Rizzini (1961). O estudo de morfologia externa foi 

efetuado através de observação a vista desarmada e com lupa 

estereoscópica Willd®. 

A morfologia intema foi observada com auxílio de microscópio de luz 

Olympus®. A caracterização anatômica das folhas foi realizada em cortes 

preparados com material fresco ou com material estocado em etanol 70% 

(Berlyn, 1976). 

Nos testes histoquímicos realizados, foram empregadas as soluções 

de floroglucinol clorídrico para evidenciar lignina (Sass, 1951), Sudam 111 para 

substâncias lipídicas (Sass, 1961), hematoxilina de Delafield (Sass, 1961) 

para celulose, lugol (Berlyn, 1976) para amido e azul de metileno a 1 % para 

mucilagens (Oliveira, Akisue, 1995). 

Na obtenção das preparações semipermanentes empregou-se 

amostra seccionada no sentido transversal e longitudinal tangencial , à mão 

livre na região do terço mediano inferior da lâmina foliar plenamente 

desenvolvida, com auxílio de lâmina de barbear. Os cortes histológicos 

foram diafanizados com solução de hipoclorito de sódio a 50%, corados com 

soluções de azul de astra e safranina (Berlyn, 1976) e montados em 

glicerina-água na proporção de 1: 1 (Oliveira et aI. , 1995). A documentação 

foi realizada empregando-se fotomicroscópio Nikon®, tipo Optiphot 104 

UFX-IIA. 

As folhas de C. sy/vestris foram submetidas ao mesmo tratamento e 

as preparações microscópicas também foram fotografadas, com o intuito de 

se comparar anatomicamente as duas espécies. 
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Três amostras constituídas de folhas desidratadas e fragmentadas de 

diferentes procedências e cinco amostras de droga vegetal pulverizada e 

encapsulada de diferentes fabricantes sob a designação de porangaba 

foram adquiridas no comércio de São Paulo. As folhas foram analisadas do 

mesmo modo que o material coletado no Horto Osvaldo Cruz, após sua 

reidratação com água a 60°C. O conteúdo das cápsulas, que foram 

escoJhidas por amostragem, foi homogeneizado, e as lâminas foram 

montadas diretamente com a solução de água e glicerina 1: 1. 

4.4. Estudo químico 

4.4.1. Preparo do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) 

Solução hidroetanólica a 80% (Teixeira, 1984) foi escolhida como 

líquido extrato r, após análise cromatográfica A droga puJverizada (2800g) foi 

extraída por perco~ação, de acordo com a Farmacopéia Brasileira 2a. ed. 

com cerca de 28. L de líquido extrator. 

Em seguida, a solução hidroetanólica foi concentrada à pressão 

reduzida até a evaporação total do etanoJ e a parte aquosa obtida 

(aproximadamente 4 litros) foi liofilizada em equipamento Edwards®. O 

resíduo pastoso foi seco em cápsula de porcelana e manta elétrica a 

aproximadamente 60°C. O extrato hidroetanólico liofilizado recebeu a 

denominação de EHEL. O mesmo tratamento foi realizado com C. sy/vestris, 

utilizando-se 50g da droga pulverizada e o mesmo líquido extrator. Este 

extrato foi denominado EHELs. O resíduo pastoso obtido quando da 

concentração do extrato hidroetanólico de C. eca/ycu/ata, foi utilizado 

conjuntamente com o EHEL para a realização de todos os testes (químicos e 

farmaco1ógicos) . Para isso procedeu-se à mistura do resíduo pastoso com o 

EHEL antes de cada teste, na proporção em que foram encontrados no 

vegetal . 

4.4.2. Triagem fitoquímica do EHEL 

Os ensaios para o EHEl proveniente de droga vegetal constituída de 

folhas foram realizados em duplicata, de acordo com Matos e Matos (1989), 
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com algumas adaptações. Para avaliação da presença de cumarinas seguiu

se método proposto por Farnsworth (1966), que também é útil para 

identificação de derivados cumarínicos como furanocumarinas e 

benzocumarinas. 

4.4.2.1.Alcalóides 

Dois gramas do EHEL foram agitados com ácido clorídrico a 1 %, 

sendo que a mistura fo~ submetida ao aquecimento, mantendo-se a fervura 

por dois minutos. Após resfriamento, o filtrado foi alcalinizado com hidróxido 

de amônio a 10%, e a solução alcalina foi extraída com duas porções de 10 

mL de clorofórmio, as quais foram reunidas e filtradas em algodão hidrófilo. 

O solvente foi evaporado em banho-maria e o resíduo, redissolvido em ácido 

clorídrico a 1 %. 

A solução foi então testada com os reativos de precipitação: Mayer, 

Bertrand, Dragendorff e Bouchardat, considerando como resultado positivo a 

formação de precipitado. 

4.4.2.2. Glicósidos saponínicos 

Foi obtido o extrato aquoso por decocção, com cerca de 0,5 g do 

EHEL em 20 mL de água; este foi decantado e filtrado. 

Para avaliação da atividade afrogênica o filtrado foi submetido à 

agitação vigorosa, no sentido longitudinal durante 15 segundos. Após 15 

minutos verificou-se a espessura da camada de espuma. 

O poder hemolítico do extrato aquoso previamente isotonizado 

também foi avaljado na presença de suspensão de hemácias de sangue 

bovino a 2%. 

4.4.2.3. Taninos e substâncias fenólicas 

Um grama do EHEL foi mantido sob fervura por cinco minutos com 50 

mL de água destilada (concentração de .0,02 g/mL); após resfriamento a 

solução foi filtrada e alíquotas de 2 mL foram testadas frente aos reativos 

descritos a seguir. A adstringência da solução foi observada. 
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Reação com sais de ferro: cerca de 5 mL de água foram 

adicionados ao extrato aquoso e algumas gotas de solução aquosa de 

cloreto férrico a 2%. 

Reação com acetato de chumbo: foram adicionados ao extrato 

aquoso algumas gotas de solução a 1 % de acetato de chumbo. 

Reação com alcalóides: ao extrato aquoso, adicionou-se uma gota 

de solução de ácido clorídrico a 10% e algumas gotas de solução aquosa de 

sulfato de quinina a 0,1 %. 

Reação com gelatina: adicionou-se ao extrato aquoso uma gota de 

solução de ácido clorídrico a 10% e em seguida, gota a gota, uma solução 

de gefatina a 2,5%. 

Reação com acetato de cobre: ao extrato aquoso foram adicionadas 

algumas gotas de solução aquosa de acetato de cobre a 3%. 

A alteração · de . coloração da · solução teste elou formação de 

precipitado foram avaliadas. 

4.4.2.4. Compostos esteroidais 

Cerca de 2 9 do EHEL foram mantidos sob fervura durante um minuto 

com 20 mL de etanol a 50%. Após resfriamento e decantação a solução foi 

filtrada em algodão. O procedimento foi repetido duas vezes com 10 mL da 

solução etanólica. As soluções foram reunidas e submetidas a agitação com 

10 mL de solução saturada de acetato de chumbo. Após sedimentação do 

precipitado formado, o sobrenadante foi filtrado. Procedeu-se à adição de 20 

mL de água e a solução foi extraída com duas porções de 15 mL de 

clorofórmio. 

Reação de Liebermann-Burchard: cerca de 3 mL do extrato 

c!orofórmico foram evaporados e o resíduo foi retomado com 0,5 mL de 

anidrido acético. A solução foi transferida cuidadosamente para um tubo de . 

ensaio contendo 1 mL de ácido sulfúrico concentrado. A formação de 

coloração castanho-avermelhada na zona de contato foi considerado 

resultado positivo. 
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4.4.2.5. Identificação do anel lactônico pentagonal 

Utilizou-se a mesma solução clorofórmica obtida para o teste de 

compostos esteroidais. 

Reação de Baljet: ao resíduo de evaporação de 3 mL do extrato 

clorofórmico, juntou-se algumas gotas de solução aquosa a 0,5% de ácido 

pícrico e 2 gotas de solução de KOH a 5%. Considerou-se a ocorrência de 

coloração alaranjada como resultado positivo. 

4.4.2.6. Glicósidos antraquinônicos 

Ferveu-se cerca de 0,5 g do EHEL com 20 mL de ácido sulfúrico 2N. 

Após resfriamento e filtração, foi extraído com 10 mL de éter etílico. 

Reação de Borntraeger: à camada etérea juntou-se 2 mL de solução 

aquosa de hidróxido de sódio a 8% e agitou-se a mistura. Observou-se a 

possível coloração vermelha da camada orgânica e incolor da camada 

aquosa. 

4.4.2.7. Flavonóides 

Cerca de 2 g de EHEL foram mantidos sob fervura por dois minutos 

com 15 mL de etanol a 70%. 

Reação com cloreto de alumínio: em duas áreas distintas de um 

papel de filtro foram colocadas algumas gotas da solução a ser testada; 

sobre uma delas, adicionou-se uma gota de solução alcoólica de cloreto de 

alumínio a 5%. A fluorescência das duas áreas foi comparada sob luz U.v. a 

366 nm. 

Reação de Shinoda: três fragmentos de magnésio metálico e 1 mL 

de ácido clorídrico concentrado foram adicionados a 3 mL da solução teste. 

O desenvolvimento de coloração vermelha ou rósea foi considerado 

resultado positivo. 

Reação com hidróxido alcalino: A 5 mL da solução teste 

acrescentou-se 0,5 mL de solução de hidróxido de sódio 4%. A coloração 

amarelada foi considerada resultado positivo. 
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4.4.2.8. Cumarinas 

A triagem para essa classe de substâncias foi realizada com 2 g de pó 

da droga vegetal e com 2 g do EHEL, simultaneamente. 

As amostras foram lavadas a frio com éter de petróleo e extraídas sob 

aquecimento por cinco minutos com solução de NaOH a 2%. Em seguida, as 

soluções alcalinas foram, filtradas e acidificadas com ácido clorídrico a 4% e 

em seguida extraídas por três vezes, com éter etílico. As soluções etéreas 

foram reunidas, concentradas e tratadas com uma gota de solução saturada 

de hidroxilamina em álcool e uma gota de solução alcoólica de hidróxido de 

potássio a 3%. A mistura foi aquecida até início de fervura e, após 

resfriamento, adicionou-se uma gota de ácido clorídrico 2% e uma gota de 

cloreto férrico a 1 %, sendo que a formação de coloração violeta, indicando a 

presença de lactonas, foi considerada resultado positivo. 

4.4.3. Análise Cromatográfica 

4.4.3.1. Fracionamento de EHEL e EHELs 

A cerca de 20 9 de EHEL de C. eca/ycu/ata foram adicionados 200 mL 

de n-hexano. A mistura foi submetida à agitação mecânica por 30 minutos. A 

solução permaneceu em repouso e foi filtrada (fração hexânica). Ao resíduo 

desta extração foram adicionados 200 mL de clorofórmio. O procedimento foi 

repetido, em seguida, com acetato de etila, etanol 96% e etanol-água 50%. 

O mesmo procedimento foi efetuado com 5g do EHEL de C. 

sy/vestris, para proceder à análise cromatográfica comparativa das duas 

espécies medicinais. Esta análise complementou a caracterização botânica 

diferencial. 

Cada uma das frações preparadas com os extratos hidroetanólicos 

liofilizados das duas plantas foi concentrada até a secura. Os resíduos assim 

obtidos foram denominados de: 

C. eca/ycu/ata: EF1 para a fração hexânica, EF2 para a fração 

clorofórmica, EF3 para a fração de acetato de etila, EF4 para a fração de 

etanol 96% e EF5 para a fração de etano l-água 50%. 

C. sy/vestris: EF1 s para a fração hexânica, EF2s para a fração 
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clorofórmica, EF3s para a fração de acetato de etila, EF4s para a fração de 

etanol 96% e EF5s para a fração de etanol-água 50%. 

Para melhor visualização dos cromatogramas procedeu-se também à 

extração da clorofila do EHEL e EHELs. Preparou-se uma solução aquosa a 

10% com ambos os extratos e a clorofila foi extraída, em capela, com 5 

porções de aproximadamente 15 mL de benzeno. A fração aquosa foi 

liofilizada, e soluções a 10% dos extratos hidroetan61icos liofilizados sem 

clorofila e das frações foram preparadas no momento de aplicação nos 

cromatogramas. 

4.4.3.2. Desenvolvimento dos sistemas cromatográficos 

A seguir são descritos os sistemas cromatográficos empregados para: 

seleção do líquido extrator (solução hidroetanólica a 70% ou a 80%) para 

obtenção de extrato com maior teor da suposta substância ativa - alantoína ; 

avaliação qualitativa da alantoína; obtenção dos perfis cromatográficos e 

análise comparativa de C. eca/ycu/ata e C. sy/vestris, como complemento 

da análise farmacobotânica. 

Nas análises cromatográficas foram empregados: 

• placas de vidro utilizadas como suporte, com dimensão de 15X20 cm; 

• cubas de vidro, de dimensão 22X22X10 cm, com saturação total ; 

• desenvolvimento ascendente, simples; 

• aplicação de 5 ~L de amostra e padrão. 

4.4.3.2.1. Sistemas cromatográficos 

Escolha do Uquido extrator e caracterização qualitativa da 

alantoína (Sistema cromatográfico 1) 

Fase fixa: cel.ulose Merck® 

Eluente: ácido acético - água -n- butanol (15:25:60) 

Percurso: 10 cm 

Padrão: alantoína Merck® 0,5% em etanol 50% 

Revelação: reativo de Ehrlich - 1 9 de p-dimetilaminobenzaldeído é 

dissolvida em uma mistura de 25 mL de ácido clorídrico concentrado e 
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Visualização: à luz natural. 

Perfil cromatográfico 

(Sistema cromatográfico 2) 
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Fase estacionária: silicagel 60 GF254 Merck® com ativação em 

estufa a 105°C, por 1 hora 

Eluente: clorofórmio - acetato de etila - ácido fórmico (5:4:1) 

Percurso: 12 cm 

Padrão: ácido caféico, rutina e quercetina a 0,1% em metanol 

Revelação: solução de NP/PEG (Wagner, 1996) 

Visualização: luz UV 366 nm. 

4.4.4. Quantificação de alantoína 

4.4.4.1. Método 1 (Bouchers, 1977; Saito, 1984) 

Preparo do padrão 

Soluções-padrão a 0,3%, 0,4%, 0,5%, 0,6%, 0,7% e 0,8% foram 

preparadas dissolvendo-se alantoína Merck® com água destilada. Retirou

se de cada uma delas 1,0 mL e diluiu-se para 200,0 mL. 

Preparo da amostra 

Estas soluções foram preparadas em duplicata. 

O EHEL sem clorofila (5,0 g) foi extraído quantitativamente com 

metanol, e em seguida, concentrado. Ajustou-se o volume com metanol para 

2,5 mL e completou-se volumetricamente para 5,0 mL. 

Retirou-se 1,0 mL dessa solução, e então diluiu-se para 200,0 mL 

com água destilada. 

Desenvolvimento analítico 

Durante 15 minutos aqueceu-se em banho-maria 2,5 mL de cada uma 

das soluções com 0,5 mL de hidróxido de sódio a 2,5%. Em seguida, 1,0 mL 

de uma solução de 2,4-dinitrofenilhidrazina a 0,1% em ácido clorídrico a 8% 
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fai adicianada a cada saluçãa, senda que a aquecimento. ainda fai mantida 

par 4 minutas. 

Após resfriamento. das saluções, estas faram alcalinizadas cam 5,0 

mL de hidróxido. de sódio. a 10%. Um branca fai preparada da mesma 

maneira. 

Após 10 minutas a leitura fai efetuada em espectrofatômetro a 520 nm 

cantra a branca. Cam as leituras de absarbância abtidas, fai passível traçar

se a curva-padrão., e assim avaliar a quantidade de alantaína na extrato.. 

4.4.4.2. Método 2 (Vrbaski et. ai., 1978) 

Preparo do padrão 

Saluções-padrãa de alantaína nas cancentrações de 0,4 mg/mL, 0,5 

mg/mL, 0,6 mg/mL, 0,7 mg/mL, 0,8 mg/mL faram preparadas dissalvenda-se 

em água destilada alantaína Merck®. Nas saluções de cancentrações 

maiares, fai necessária aquecimento. em banha-maria par 5 minutas, para 

campleta dissaluçãa. 

Preparo da amostra 

Dissalveu-se 1,0 g do EHEL sem clarafila cam água destilada, e 

campletau-se a valume para 10,0 mL. A saluçãa fai filtrada em algadãa 

hidrófila. Preparou-se esta saluçãa em duplicata. 

Desenvolvimento analítico 

Adicianau-se, para cada 1,0 mL de saluçãa, tanta das padrões quanta 

da amastra, 2,0 mL de reagente de Ehrlich (1 g de p

dimetilaminabenzaldeída dissalvida em uma mistura de 25 mL de ácida 

clarídrica concentrada e 75 mL de metanal). 

O branca fai preparada adiciananda-se a reagente à água destilada. 

Após 10 minutas em repausa, leu-se a absarbância à 440 nm, e cam 

as vaiares abtidas traçau-se curva-padrão.. 



4.5. Estudo farmacológico 

4.5.1. Toxicidade aguda 
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Os ensaios foram realizados segundo Brito (1994). Foram usados 20 

camundongos Swiss pesando entre 30 e 40 g, divididos em grupos por sexo. 

Cinco machos e cinco fêmeas (nulíparas e não-prenhas) foram empregados 

como grupos controle e teste, totalizando dez animais para controle e dez 

para teste. Os animais permaneceram em período de adaptação de cinco 

dias no ambiente de ensaio. Ração Nuv lab-Nuvital® e água "ad libitum" 

foram fornecidas. O ciclo de claro-escuro foi regulado para 12/12 horas, e a 

temperatura, para 20°C. Foi realizado jejum pré-teste de oito horas. 

A massa de extrato, administrado por via oral, foi calculada 

individualmente, na dose de 5000 mg/kg de massa corpórea (para roedores 

o volume não excede a 1 mU100 g de massa corpórea). Os animais controle 

receberam água. Após a administração, os animais foram privados de água 

e alimento por quatro horas e foram observados, após 30, 60, 120, 240 e 

360 minutos. 

Após esse período, foram observados diariamente quanto a padrões 

de comportamento (depressão, excitação, convulsão, estereotipia, 

piloereção, diarréia ou constipação). A cada 48 horas foram medidas 

quantidade de alimento e água ingeridos, e os animais, pesados 

individualmente. 

No 15° dia os animais foram mortos e necropsiados, sendo que 

eventuais alterações macroscópicas em rins, fígado, coração e pulmões 

foram avaliadas, bem como se procedeu à pesagem destes órgãos. 

4.5.2. Atividade anti úlcera 

O modelo utilizado foi o de indução aguda por etanol e ácido 

clorídrico, preconizado por Guaraldo e colaboradores (2001 ). 

Foram utilizados 20 ratos Wistar fêmeas, com peso variando entre 

120 a 150 g, sendo 10 teste e 10 controle. Os animais permaneceram em 

período de adaptação de cinco dias no ambiente de ensaio. Ração Nuv lab

Nuvital® e água "ad libitum" foram fornecidas. O ciclo de claro-escuro foi 
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regulado para 12/12 horas, e a temperatura, para 20°C. Os animais 

permaneceram em jejum pré-teste de 24 horas, com livre acesso à água. 

Para o grupo controle, administrou-se por gavagem, água destilada, e 

para o grupo teste, o EHEL ressuspendido em água, para avaliação da 

capacidade preventiva, na dose de 400 mg/kg de massa corpórea, sendo 

que o volume administrado não excedeu a 1 mU1 00 g de peso animal. 

Decorridos 30 minutos, administrou-se, solução de ácido clorídrico 

0,3M em etanol a 60%, por via oral, na dose de 1 mU100g de peso animal. 

Ao final de uma hora, os animais foram mortos com inalação de éter 

etílico, seus estômagos foram retirados e abertos pela curvatura maior, 

sendo então colocados entre duas placas de vidro, para visualização das 

possíveis lesões formadas. 

Estas lesões foram então contadas, à vista desarmada e classificadas 

de acordo com o nível de gravidade da seguinte forma: I = leves (presença 

de edema e hiperemia, lesões hemorrágicas puntiformes - petéquias); 11 = 
moderadas (lesões hemorrágicas na submucosa com erosão moderadas); 111 

= severas (botões hemorrágicos com lesões erosivas profundas einvasivas). 



72 

5. RESULTADOS 

5.1. Estudo farmacobotânico 

5.1.1. Caracterização macroscópica 

Cordia eca/ycu/ata Vell. possui porte arbóreo, sendo que o exemplar 

estudado tem aproximadamente 10 metros de altura (figura 21). O tronco é 

reto (figura 22, A) sendo que as ramificações aparecem aproximadamente a 

2 metros do solo (figura 22, C). Pardo·avermelhada ou pardo-acinzentada é 

a cor deste tronco, sendo que é possível perceber a presença de finas 

estrias longitudinais na casca, e lenticelas. 
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FIGURA 22. Cordia eca/ycu/ata . A: tronco. B: ramos floridos (Lorenzi, 1992). 

C: ramos frutificados. D: droga vegetal. 
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As folhas apresentam-se simples, alternas e glabras (figura 22, B). As 

dimensões são variáveis, encontrando-se exemplares de 10 a 12 cm de 

comprimento por 3 a 4 cm de largura na região mais larga da lâmina. A 

forma varia de lanceolada a oblongo-Ianceolada. Os ápices são acuminados, 

raramente agudos. A base é cuneata e a margem, inteira. O padrão de 

venação observado é peninérvia. A nervura central é biconvexa, 

evidenciando-se saliência acentuada principalmente na face abaxial. As 

nervuras laterais mostram ângulo de divergência de aproximadamente 60°. 

Quando transformadas em droga vegetal , as lâminas mostram-se 

recurvadas para a face adaxial, adquirem coloração verde acastanhada e 

consistência coriácea (figura 22, D). O odor é característico. 

O pecíolo mede entre 1 e 2 cm de comprimento, possuindo secção 

transversal côncavo-convexa e a porção distai levemente curvada. 

5.1.2. Caracterização microscópica 

5.1.2.1. Lâmina foliar 

A epiderme da lâmina foliar é uniestratificada, formada por células 

irregulares no tamanho, de formato aproximadamente retangular, alongadas 

no sentido periclinal. As células da face abaxial são proporcionalmente 

menores e revestidas por cutícula menos espessada e lisa. Em vista frontal , 

as faces adaxial e abaxial mostram-se constituídas por células de forma 

variada e contorno sinuoso (figura 23, B e C). As células da face adaxial 

apresentam menor sinuosidade (figura 23, B). Nesta face, são visíveis 

pequenas áreas, arredondadas, onde se inserem os litocistos (figura 23, A). 

Estas células destacam-se por sua coloração e pela disposição radial das 

demais células epidérmicas em relação a esta região. 

As folhas são hipoestomáticas. O estômato anomocítico ocorre com 

maior freqüência (figura 23, C). Três a cinco células, que não se destacam 

das demais células epidérmicas envolvem as células-guarda. A secção 

transversal mediana do estômato revela que as células estomáticas situam

se ao mesmo nível das demais células epidérmicas. Papilas destacam-se na 

face abaxial (figura 23, D). 
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FIGURA 23. C. eca/ycu/ata . A: secção transversal da folha, destacando 

litocisto (+). B - O: vistas frontais de superfícies. B: face adaxial, 

evidenciando região de inserção do litocisto (seta). C: face abaxial, 

evidenciando estômato anomocítico (seta). O: detalhe de formação papilosa 

(seta). Escala = 50 !-Im, para B e C, e 100 !-Im para A e D. 
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As folhas são dorsiventrais (figura 24, A). O parênquima paliçádico é 

constituído de uma camada de células que ocupa de um terço até a metade 

do mesofilo. Intercalados a esta camada de parênquima, é possível notar a 

presença de litocistos. Estas células contém inclusões de carbonato de 

cálcio de formato globoso, que alcançam até a metade da espessura do 

mesofilo (figura 22, A). 

O parênquima lacunoso é constituído de 5 a 7 camadas de células de 

contorno irregular, observando-se por vezes, células alongadas 

periclinalmente (figura 23, A). 

A nervura mediana (figura 24, A) é revestida por epiderme 

uniestratificada, formada de células poligonais proporcionalmente menores 

que aquelas observadas na região do mesofilo. A cutícula é espessa. O 

colênquima angular é formado por 3 a 7 camadas de células; este número 

diminui progressivamente em direção ao mesofilo. Células 

esclerênquimáticas isoladas são observadas nessa região (figura 24, 8). O 

parênquima fundamental é constituído de células de contorno arredondado 

delimitando pequenos espaços intercelulares. Grande número de idioblastos 

contendo areia cristalina são observados neste tecido (figura 25, A). Os 

feixes vasculares (figura 24, C), em número de 12 a 14, encontram-se 

dispostos em círculo. Estes feixes colaterais estão separados entre si por um 

raio parenquimático constituído de 2 a 3 fileiras de células. O floema 

apresenta elementos de tubos crivados, células companheiras e células 

parenquimáticas contendo areia cristalina (figura 25, 8). Externamente ao 

floema observam-se calotas fibrosas. O xilema é constituído de elementos 

de vaso. Na região medular predominam os duetos mucilaginosos, 

geralmente em número de três (figura 24, C). Cortes histológicos tratados 

com solução de azul de metileno permitiram detectar este grupo de 

substâncias nesta região. 
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FIGURA 24. C. eca/ycu/ata. A: secção transversal de folha. Escala = 100j.Jm. 

B: detalhe da nervura central, apontando célula esclerenquimática (seta). 

Escala = 200 j.Jm. C: detalhe da nervura central , evidenciando duetos 

secretores (seta) . Escala = 200 j.Jm. 
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FIGURA 25. C. eca/ycu/afa. Secções traflsversais de nervura mediana. 

Detalhes de idioblastos contendo are.ia cristalina (setas) na região cortical 

(A) e na região floemática (B). Escala = 50 !-Im. 
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5.1.2.2. Pecíolo 

A secção transversal do pecíolo (figura 26, A, B) de contorno 

côncavo-convexo possui duas "alas" ou expansões laterais, pronunciadas na 

face adaxial. Uma dois feixes vasculares são observados nesta região. 

A epiderme é formada por células de tamanho e de contorno 

irregulares; a cutícula é relativamente espessa e sob a epiderme observa-se 

de 1 a 2 camadas de parênquima .clorofiliano, de contorno arredondado. O 

colênquima angular, que vêm sob essa camada, é formado de 5 a 7 fileiras 

de células (figura 27), sendo que intercaladas neste tecido, por vezes, 

observam-se fibras isoladas (figura 28, B). 

O parênquima cortical é formado por células de contorno arredondado 

ou ovalado, que delimitam pequenos espaços intercelulares. Amiloplastos e 

idioblastos contendo areia cristalina são observados nesta região (figura 28, 

A). Externamente ao sistema vascular, encontra-se bainha amilífera (figura 

28, A). 

Os feixes vasculares colaterais, em número de 10 a 15, estão 

dispostos em círculo. Na região medular, por vezes, pode-se notar duetos de 

mucilagem. Estas estruturas são mais freqüentes na região proximal. 
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FIGURA 27. C. eca/ycu/ata. Secção transversal. do pecíolo. Colênquima 

voltado à face abaxial (T ). Escala = 100 !-Im. 
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FIGURA 28. C. eca/ycu/afa. Detalhes de secções transversais do pedalo. A: 

amiloplastos externos ao feixe vascular (seta preta) e idioblasto contendo 

areia cristalina (seta cinza). B: fibra isolada (seta) na região colenquimática 

(.), junto à face adaxial. Escala = 100 j.Jm. 
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5.2. Diferenças morto-anatômicas entre folhas de Cordia eca/ycu/ata e 

Casearia sy/vestris 

Na análise farmacobotânica das amostras comerciais, sejam íntegras, 

fragmentadas ou pulverizadas, não se observaram características 

macroscópicas ou microscópicas de C. eca/ycu/ata descritas na literatura 

(Saito, 1984; Correia, 1984; Lorenzi, 1992), tampouco características do 

gênero Cordia ou família Boraginaceae (Metcalfe, Chalk, 1950; Smith, 1970). 

O levantamento de quais espécies medicinais apresentavam o nome 

popular "porangaba", indicou a espécie inscrita na Farmacopéia Brasileira 1a. 

edição, sob a designação de "herva de bugre" como um provável substituto. 

As amostras analisadas apresentaram as características macro e 

microscópicas coincidentes com esta última. 

Na tabela 4 apresentam-se as principais diferenças que auxiliaram na 

caracterização do fitoterápico encontrado no comércio de São Paulo. As 

características listadas encontram-se nas figuras 29 a 32. 



TABELA 4. Diferenças morto-anatômicas entre folhas de Cordia eca/ycu/ata e Casearia sy/vestris . 

Caracteres C. eca/ycu/ata C. sy/vestris 

Bordas lisas, forma lanceolada a oblongo-Ianceolada (fig. Bordas serreado-denteadas, foma oblonga a 

Formato/bordas 29, A) elíptico-Ianceolada (fig. 29, A) 

As células apresentam contorno ligeiramente sinuoso. Células poligonais de paredes 

Epiderme Região de inserção dos litocistos, em vista frontal, é aproximadamente retas nas duas faces (fig. 

arredondada (fig. 29, C). Papilas na face abaxial (fig. 29, B). 29, E). 

Estômatos Estômatos anomocíticos (fig. 29, D) Estômatos paracíticos, e raros anomocíticos 

(fig. 29, F) 

O parênquima lacunoso é composto de 5 a 7 fileiras de O parênquima paliçádico é composto de 

células alongadas periclinalmente. O parênquima paliçádico duas a três fileiras de células que alcançam 

Mesofilo é formado por uma única fileira de células alongadas cerca de 1/3 do mesofilo, e o lacunoso é 

anticlinalmente, que atingem cerca de metade da composto de células arredondadas (fig. 30, 

espessura do mesofilo (fig. 30, A) C) 

Inclusões Cistólitos que alcançam aproximadamente metade da Grande número de drusas e cristais 

celulares espessura do mesofilo (fig. 30, A) Areia cristalina no prismáticos nos parênquimas cortical , 

parênquima cortical e no floema (fig. 30, B e 31, A) lacunoso e no floema (fig. 30, De 31, B) 
- -- ------ -- - -- - - -- - -----

00 
VI 



TABELA 4. Diferenças morfo-anatômicas entre folhas de C. ecalyculata e C. sy/vesfris . 

Caracteres C. eca/ycu/afa C. sy/vesfris 

Feixes 12 a 14 feixes vasculares colaterais dispostos em círculo, Sistema vascular arqueado (figura 32, C), 

vasculares separados entre si por duas a três fileiras de raios recoberto na face abaxial por floema 

(nervura parenquimáticos (fig. 32, A e B) provido de várias cavidades secretoras (fig. 

mediana) Calotas fibrosas externas ao floema (fig. 32, A e B). 31, B) O sistema vascular é recoberto por 

grupos de fibras (fig. 32, C e D). 

Estruturas Cavidades secretoras no parênquima 

secretoras Duetos mucilaginosos na região medular (fig. 32, B) cortical e no mesofilo (fig.30, C e D). 
- ---

00 
0'\ 
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FIGURA 29. A: folhas de C. eca/ycu/ata e C. sy/vestris transformadas em 

droga vegetal. 8, C e O: vistas frontais de superfícies de C. eca/ycu/ata. B: 

detalhe de formação papilosa na face abaxial (seta). C: região de inserção 

do litocisto (seta) na face adaxial. O: estômatos (seta) na face abaxial. E e F: 

vistas frontais de superfícies de C. sy/vestris. E: face adaxial. F: estômatos 

(seta) na face abaxial. Escala (para C, D, E e F) = SOj.Jm. 
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FIGURA 30. Detalhes de secções transversais de folhas. A e B: C. 

eca/ycu/ata. C e O: C. sy/vestris. A: mesofilo evidenciando litocisto (seta) 

junto à face adaxial. B: parênquima cortical com areia cristalina (AC). C: 

cavidade secretora (CS) na região mediana do mesofilo. O: cavidades 

secretoras (CS), drusas (D) e cristais prismáticos (CP) no parênquima 

cortical. Escala = 100 IJm (para A). Escala = 50 IJm (para B, C e D). 
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FIGURA 31 . A: C. eca/ycu/afa, areia cristalina (seta) na região ftoemática. B: 

C. sy/vesfris, drusas (O) e cristais prismáticos (CP) e cavidade secr.etora 

(CS) na região floemática. Escala = 50 j..Im. 
/' BIBLIOTECA 
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FIGURA 32. A e B: C. eca/ycu/afa nervura mediana. C e O: C. sy/vesfris 

nervura mediana. B: parte central da nervura mediana evidenciando duetos 

mucilaginosos (seta). Escala = 200 IJm (para A e C). Escala = 100 IJm (para 

B e O). 
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5.3. Estudo químico 

5.3.1. Triagem fitoquímica do EHEL 

Os resultados obtidos estão expressos na tabela 5. 

TABELA 5. Triagem fitoquímica do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) 

de C. eca/yculata. 

Grupos de substâncias/reativos/testes Resultados 

Alcalóides 

Mayer -
Bertrand -

Dragendorff -
Bouchardat -
Saponinas 

Propriedade afrogênica + 

Atividade hemolítica -
Taninos 

Cloreto férrico ++ 

Acetato de chumbo +++ 

A1calóides ++ 

Gelatina +++ 

Acetato de cobre ++ 

Esteróides 

Liebermann-Bouchard + 

Anel lactônico pentagonal 

Baljet -
Antraquinonas 

Bomtraeger + 
- --

intensidades (precipitação ou coloração) 

(-)negativo; (+)fraca; (++)média; 

(+++)forte 
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TABELA 5. Triagem fitoquímica do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) 

de C. eca/ycu/ata. 

Grupos de substâncias/reativos/testes Resultados 

Cumarinas 

Flavonóides 

Cloreto de alumínio 

Shinoda 

Hidróxido alcalino 

intensidades (precipitação ou coloração) 

(-)negativo; (+)fraca; (++)média; 

(+++)forte 

5.3.2. Análise cromatográfica 

++ 

+ 

++ 

5.3.2.1. Sistema cromatográfico para escolha do líquido extrato r e 

caracterização qualitativa de alantoína 

Utilizando-se o sistema cromatográfico 1 para a escolha do líquido 

extrator, observou-se que a solução hidroetanólica a 70% foi menos eficiente 

do que a solução hidroetanólica a 80% na extração de alantoína. Este fato 

foi verificado visualmente pelo tamanho e intensidade de coloração da 

mancha formada pela alantoína após o desenvolvimento do cromatograma 

em camada delgada do extrato e posterior revelação. Partindo-se desses 

dados, foi escolhido como líquido extrator a solução hidroetanólica a 80%. 

A análise cromatográfica em camada delgada para avaliação da 

presença de alantoína no EHEL de C. eca/ycu/ata é apresentada na figura 

33. 
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5.3.2.2. Perfil cromatográfico 

O perfil cromatográfico do EHEL de C. eca/ycu/ata obtido utilizando-se 

o sistema cromatográfico 2 encontra-se nas figuras 34 e 35. 

A comparação entre os perfis cromatográficos dos extratos 

hidroetanólicos liofilizados (EHEL e EHELs), de C. eca/ycu/ata e C. 

sy/vestris, respectivamente, realizados como complementação da análise 

farmacobotânica objetivando o controle de qualidade dos fitoterápicos 

comercializados, podem ser visualizados na figura 36. 
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p EB EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 p 

FIGURA 33. Cromatograma em camada delgada do EHEL e frações de 

Cordía eca/ycu/ata Vell. . P- padrão alantoína 0,5%; EB-extrato bruto sem 

clorofila; EF1-fração hexânica; EF2-fração clorofórmica; EF3-fração acetato 

de etila; EF4-fração etanol 96%; EF5-fração etanol 50%. Sistema 

cromatográfico 1: fase fixa: celulose; eluente: ácido acético-água-n-butanol 

(15:25:60). Revelador: reativo de Ehrlich (Stahl, 1969). 
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p EB EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 

FIGURA 34. Cromatograma em camada delgacla do EHEL e frações de 

Cordia eca/ycu/ata Vell .. P-padrão de ácido caféico 0,1 %; EB-extrato bruto 

sem clorofila; EF1-fração hexânica; EF2-fração clorofórmica; EF3~fração 

acetato de etila; EF4-fração etanol 96%; EF5-fração etanol 50%. Setas: 

marcador (Rf=0,43). Sistema cromatográfico 2: fase estacionária: slilicagel 

60 GF254; eluente: clorofórmio - acetato de etila - ácido fórmico (5:4: 1). 

Revelador: NP/PEG (Wagner, 1996). 
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R Q EB EF5 
R Q EB EF5 

A B 

FIGURA 35. Perfil cromatográfico do EHEL de Cordia eca/ycu/ata Vell. à luz 

natural e em luz UV. R-padrão rutina; a-padrão. quercetir:.1a; EB-extrato bruto 

sem clorofila; EF5- fração etar:lol 50%. Sistema cromatográfico 2: fase 

estacionária: slilicagel 60 GF254; eluente: clorofórmio - acetato de. etila -

ácido fórmico (5:4:1). Revelador: NP/PEG (Wagner, 1996). 



Ea EF1 EF2 EF3 EF4 EF5 p EBs EF1s EF2s EF3s EF4s EF5s p 

FIGl)RA 36. Cromatograma em camada delgé,ida do EHEL e frações de .Cordia eca/yculafa Vell. (A) (P- ácido café i co; EB

extrato bruto sem clorofila; EF1-fr~ção hexânica; EF2-fração clorofórmica; EF3-fração acetato de etila; EF4-fração etanol 

96%; EF5-fração etano I 50%) e Casearia sy/vestris Swartz (B) (EBs-.extrato bruto sem clorofila; EF1 s-fração hexânica; EF2s

fração clorofórmica; EF3s-fração acetato de etila; EF4s~fração ~tanol 96%; EF5s-fração etanol 50%) Sistema cromatográfico 

2: fase estQcionária - slilicagel60 GF254; elyente - clorofórmio - acetato de etila - ácido fórmico (5:4:1). Revelador: NP/PEG 

(Wagner, 1996). \O 
.-.....l 
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5.3.3. Quantificação de alantoína 

Os resultados de quantificação de alantoína avaliados nos dois 

métodos são apresentados nas tabelas 6 e 7 e gráficos 37 e 38. Através da 

plotagem dos pontos traçou-se curva-padrão e obteve-se sua respectiva 

equação de reta. Os resultados foram expressos em porcentagem de 

alantoína. 

5.3.3.1. Método 1 

A tabela 6 apresenta os valores da absorbância obtidos para as 

soluções-padrão de alantoína de concentração crescente. A concentração 

de alantoína no extrato hidroetanólico (EHEL) de C. eca/ycu/ata foi calculada 

aplicando-se os valores de absorbância obtidos para a solução amostra na 

equação de reta (figura 37). 

TABELA .6. Valores de absorbância das soluções-padrão de alantoína, 

obtidos a 520 nm após reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina, utilizados no 

traçado da curva-padrão. 

Concentração alantoína 

(rng/rnL) 

0,015 

0,020 

0,025 

0,030 

0,035 

0,040 

Absorbância 

0,243 
'ai 

0,.312 

0,340 

0,417 

0,487 

0,553 

BIBLIOTECA ........ 
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FIGURA 37. Curva-padrão e equação de reta utilizada para o cálculo da 

concentração de alantoína no extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) de C. 

eca/ycu/ata, obtidas após reação das soluções-padrão de alantoína com o 

reagente 2,4-dinitrofenilhidrazina e leitura a 520 nm contra branco. 

Foram obtidos 0,70% e 0,71 % de alantoína no EHEL de C. 

eca/ycu/ata (absorbância = 0,475 e 0,481, respectivamente, a 520 nm, após 

reação com 2,4-dinitrofenilhidrazina). Os valores foram calculados 

utilizando-se a equação de reta da curva-padrão. 

5.3.3.2. Método 2 

A tabela 7 mostra os valores da absorbância obtidos para as 

soluções-padrão de alantoína de concentração crescente. A concentração 

de alantoína no extrato hidroetanólico (EHEL) de C. eca/ycu/ata foi calculada 

aplicando-se os valores de absorbância obtidos para a solução amostra na 

equação de reta (figura 38). 
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TABELA 7. Valores de absorbância das soluções-padrão, obtidos a 440 nm 

após reação com p-dimetilaminobenzaldeído, utilizados no traçado da curva

padrão. 

1 

0,8 

0,6 
absorbância 

0,4 

0,2 

° ° 

Concentração alantoína Absorbância 

(mg/mL) 

0,4 0,207 

0,5 0,388 

0,6 0,607 

0,7 0,722 

0,8 0,865 

y = 1 ,65x - 0,4322 

0, 1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

concentração de alantoína (mg/mL) 

FIGURA 38. Curva-padrão e equação de reta utilizada para o cálculo da 

concentração de alantoína no extrato hidroetanólico de C. eca/ycu/ata , 

obtidas após reação das soluções-padrão de alantoína com o reagente p

dimetilaminobenzaldeído, e leitura a 440 nm contra branco. 

BIBLIOTECA 
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Foram obtidos 0,68% e 0,69% de alantoína no EHEL de C. 

eca/ycu/ata (absorbância = 0,698 e 0,704, respectivamente, a 440 nm, após 

reação com p-dimetilaminobenzaldeído). Os valores foram calculados 

utilizando-se a equação de reta da curva-padrão. 

5.4. Estudo farmacológico 

5.4.1. Toxicidade aguda 

No ensaio de toxicidade aguda, onde foi testado o extrato 

hidroetanólico (EHEL) de Cordia eca/ycu/ata Vell., não ocorreram mortes. 

Também não se percebeu alteração de comportamento dos animais 

até o último dia do experimento. 

Os órgãos analisados (fígado, rins, pulmão e coração), 

macroscopicamente, também não apresentaram sinais de alteração, 

inclusive no que diz respeito ao peso relativo dos órgãos em face ao peso 

corpóreo, quando comparados ao grupo controle. 

Foram observadas diferenças significativas entre a massa corpórea 

dos animais tratados e controle tanto no grupo dos machos quanto no grupo 

das fêmeas. Os dados foram submetidos à análise estatística (teste t de 

Student, sendo que se p<0,05 o resultado é estatisticamente significativo). 

Para as fêmeas p=0,002 (diferença muito significativa) e para os machos 

p=O,0013 (diferença muito significativa). 

Os resultados estão apresentados nas figuras 39 a 47 e tabelas 8 a 

16. 
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TABELA 8. Massa média corpórea (g) dos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com extrato EHEL de C. eca/ycu/ata na dose 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda, p=0,OO2. Os resultados 

representam a média ± o erro padrão da média. N=5 

Dias Controle tratadas 

1 25, 52±0, 50 24,37±O,78 

3 28,18±0,35 26, 75±0, 76 

5 29,44±0,71 27,01±0,66 

7 28,33±0,63 26,21±0,59 

9 29,48±O,50 26,43±0,80 

11 29,10±0,56 26,95±0,81 

13 29,15±0,36 26,82±O,30 

15 29,40±0,33 27,07±0,25 

35 

~~.---. ~ • • •• •• 25 

massa ZO -+-- controle 

corpórea (g) 15 -11- tratadas 
10 

5 

° 1 3 5 7 9 11 13 15 

Dias 

FIGURA 39. Massa média corpórea dos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 9. Massa média corpórea (g) dos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com extrato EHEL de C. eca/ycu/ata na dose 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda, p=0,0013. Os resultados 

representam a média ± o erro padrão da média. N=5 

Dias Controle tratados 

1 34,67±1,53 33,27±1,06 

3 38,52±1,14 36,22±1,28 

5 39,23±1,12 36,17±1 ,08 

7 39,16±1,37 36,34±1,45 

9 39,19±1,56 36,31±1,39 

11 39,87±1,79 36,16±1,21 

13 39,67±1,46 36,46±1 ,37 

15 39,97±1,66 36,46±1,36 

50 

40 ;d : : : : : : 
30 

massa I-+-controle 

corpórea (g) 20 ___ tratados 

10 

O 

1 3 5 7 9 11 13 15 
Dias 

FIGURA 40. Massa média corpórea dos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/yculafa na dose de 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 10. Consumo de água (mL) dos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5 glkg de 

massa do animal , no ensaio de toxicidade aguda, p>0,05. N=5. 

Volume 
(mL) 

dia controle tratadas 

1 - -
3 75 80 

5 70 85 

7 80 110 

9 90 80 

11 70 80 

13 75 75 

15 75 80 

120 

100 I / "" 

:~ I ~ • ' '!5 . ;?J 
40 +1----------------------

20 +1----------------------

O +1 ---,----------,-----.-------.----,----,-----, 

3 5 7 9 11 13 15 

Dias 

-+- controle 

___ tratadas 

FIGURA 41. Consumo de água de camundongos fêmeas,controle e tratadas 

por via oral com EHEL de C. ecalyculata na dose de 5 g/kg de massa do 

animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 11. Consumo de água (mL) pelos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/yculata, na dose de 5 g/kg de 

massa do animal, no ensaio de toxicidade aguda, p>O,05. N=5. 

Volume 
(mL) 

100 

80 

60 

40 

20 

O 

3 

dia 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

5 

controle tratados 

- -
85 75 

80 70 

75 95 

90 85 

75 75 

70 95 

80 90 

7 9 11 13 

Dias 

15 

--.- controle 

___ tratados 

FIGURA 42. Consumo de água de camundongos machos controle e tratados 

por via oral com EHEL de C. eca/yculata, na dose de 5 g/kg de massa do 

animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 12. Consumo de ração (g) dos camundongos fêmeas, controle e 

tratadas por via oral com o EHEL de C. eca/ycu/ata, na dose de 5 g/kg de 

massa do animal, no ensaio de toxicidade aguda, p>O,05. N=5. 

dia 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

60-

50 

40 
Ração 30 
(g) 

20 

10 

O 

3 5 

controle 

-
53,74 

32,08 

44,25 

41,84 

46,12 

50,40 

43,37 

7 9 

Dias 

tratadas 

-
52,58 

56,30 

45,99 

37,23 

48,00 

46,90 

48,35 

11 13 15 

-+- controle 

___ tratadas 

FIGURA 43. Consumo de ração dos camundongos fêmeas controle e 

tratadas por via oral com EHEL de C. eca/yculata na dose de 5 g/kg de 

massa do animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 13. Consumo de ração (g) pelos camundongos machos, controle e 

tratados por via oral com o EHEL de C. ecaJyculata, na dose de 5 g/kg de 

massa do animal, no ensaio de toxicidade aguda, p>0,05. N=5. 

80 
70 
60 

Ração 50 

(g) 40 
30 
20 
10 
O 

dia controle tratados 

1 - -
3 65,85 63,70 

5 70,05 70,04 

7 53,35 54,84 

9 50,44 43,57 

11 54,61 48,42 

13 54,97 47,86 

15 52,56 45,09 

I ~ ~::: 

3 5 7 9 11 13 15 

Dias 

~controle 

___ tratados 

FIGURA 44. Consumo de ração dos camundongos machos controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. ecalyculata na dose de 5 g/kg de 

massa do animal, no ensaio de toxicidade aguda. 
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TABELA 14. Massa relativa dos fígados (g x 10-2) dos camundongos machos 

e fêmeas (analisados separadamente), controle e tratados por via oral com 

EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa de animal, no ensaio 

de toxicidade aguda, p>0,05. 

animal machos 

controle 

I 

11 

111 

IV 

V 

MEDIA 

EPM 

Massa 
fígado/massa do 
animal x 10-2 g. 

6,00 

7,07 

6,93 

6,31 

8,00 

6,86 

0,35 

10 

8 

6 

2 

° machos 
controle 

machos 

tratados 

7,03 

8,74 

7,65 

6,42 

7,88 

7,54 

0,39 

machos 
tratados 

fêmeas 

controle 

7,79 

8,98 

6,91 

7,05 

6,27 

7,40 

0,46 

fêmeas 
controle 

fêmeas 
tratadas 

fêmeas 

tratadas 

7,23 

6,70 

7,03 

7,73 

7,86 

7,31 

0,22 

111 1 

. 11 

0111 

olV 

.v 

FIGURA 45. Massa relativa dos fígados (g x 10-2) dos camundongos machos 

e fêmeas (analisados separadamente), controle e tratados por via oral com 

EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de massa de animal, no ensaio 

de toxicidade aguda. 
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TABELA 15. Massa relativa dos corações+pulmões (g x 10-2) dos 

camundongos machos e fêmeas (analisados separadamente), controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda, p>0,05. 

animal machos 

controle 

I 

11 

111 

IV 

V 

MEDIA 

EPM 

Massa 
coração+pulmõesl 
massa do animal x 
10-2 g. 

2,53 

1,52 

2,20 

1,59 

2,32 

2,03 

0,20 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

O 

machos 
controle 

machos fêmeas 

tratados controle 

2,15 2,32 

2,53 1,69 

1,74 2,32 

1,68 2,30 

1,37 1,78 

1,89 2,08 

0,20 0,14 

machos fêmeas 
tratados controle 

fêmeas 
tratadas 

fêmeas 

tratadas 

1,71 

2,31 

2,21 

1,81 

1,85 

1,98 

0,12 

111 1 

. 11 

0111 

olV 

.V 

FIGURA 46. Massa relativa dos coraçães+pulmões (g x 10-2) dos 

camundongos machos e fêmeas (analisados separadamente), controle e 

tratados por via oral com EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 5 g/kg de 

massa de animal, no ensaio de toxicidade aguda. 

BIBLIOTECA 
Faculdade (~ e Ciências F.rmac~ticas 

Uni'v?ísiddc(> ,1e São Paulo 
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TABELA 16. Massa relativa dos rins (g x 10-2) dos camundongos machos e 

fêmeas (analisados separadamente), controle e tratados por via oral com 

EHEL de C. eca/yculata na dose de 5 g/kg de massa de animal, no ensaio 

de toxicidade aguda, p>0,05. 

animal 

I 

11 

111 

IV 

V 

MEDIA 

EPM 

machos 

controle 

1,85 

2,22 

2,25 

1,78 

2,86 

2,19 

0,19 

3 

2,5 

Massa rins/massa 2 
do animal x 10-2 g. 1,5 

1 

0,5 

° 

machos fêmeas 

tratados controle 

2,60 2,14 

2,83 1,88 

2,29 1,93 

1,96 1,79 

1,78 2,29 

2,29 2,01 

0,19 0,09 

machos machos fêmeas 
controle tratados controle 

fêmeas 
tratadas 

fêmeas 

tratadas 

2,24 

1,86 

2,32 

2,23 

2,48 

2,23 

0,10 

111 1 

. 11 

0111 

olV 

.V 

FIGURA 47. Massa relativa dos rins (g x 10-2
) dos camundongos machos e 

fêmeas (analisados separadamente), controle e tratados por via oral com 

EHEL de C. eca/yculata na dose de 5 g/kg de massa de animal, no ensaio 

de toxicidade aguda. 
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5.4.2. Atividade anti úlcera 

O ensaio da atividade anti úlcera por indução aguda do extrato 

hidroetanólico (EHEL) de Cordia eca/ycu/ata Vell. não apresentou resultado 

significativo para nenhum dos níveis de ulceração. 

Estes resultados foram submetidos à análise estatística, sendo que 

para os três níveis de ulceração encontrou-se p>0,05. 

Os resultados obtidos encontram-se na tabelas 17 a 19 e figura 48: 

TABELA 17. Média do número de ulcerações nível I, induzidas por ácido 

clorídrico O,3M em etanol, nos grupos de animais tratados por via oral com a 

dose de 400 mg/kg de EHEL de C. eca/ycu/ata e controle (1 mU100 g), 

p>0,05. 

controle tratados 

média 10,7 10,2 

EPM 1,59 1,44 

TABELA 18. Média do número de ulcerações nível 11, induzidas por ácido 

clorídrico 0,3M em etanol, nos grupos de animais tratados por via oral com a 

dose de 400 mg/kg de EHEL de C. eca/yculata e controle (1 mU100 g), 

p>0,05. 

controle tratados 

média 8,5 9,3 

EPM 2,02 1,01 
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TABELA 19. Média do número de ulcerações nível 111, induzidas por ácido 

clorídrico 0,3M em etanol, nos grupos de animais tratados por via oral com a 

dose de 400 mg/kg de EHEL de C. eca/ycu/ata e controle (1 mLl100 g), 

p>0,05. 

número médio 
de ulcerações 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

O 

média 

EPM 

média 
controle 

controle 

7,3 

2,01 

média 
tratadas 

tratados 

9,9 

3,12 

• ní\rel de 
ulceração I 

• ní\rel de 
ulceração 11 

O ní\rel de 
ulceração 111 

FIGURA 48. Atividade antiúlcera do EHEL de C. eca/ycu/ata na dose de 400 

mg/kge do controle negativo, frente à indução aguda por solução de ácido 

clorídrico 0,3M em etanol a 60%. Cada barra representa a média de 10 

animais avaliados. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1. Generalidades 

Cor dia eca/ycu/ata Vell ., conhecida por porangaba e chá-de-bugre, é 

confundida com outras plantas medicinais, seja com aquelas do mesmo 

gênero ou não. 

Este fato decorre do problema que envolve a confusão de nomes 

populares de espécies vegetais no Brasil ; devido às diferenças regionais e 

culturais, as espécies medicinais são conhecidas por diversos nomes, 

conforme a região. Casearia sy/vestris Swartz. (Flacourtiaceae), por 

exemplo, que é conhecida por chá-de-bugre e erva-de-bugre no Rio Grande 

do Sul e estados do Sul do Brasil , recebe os nomes de guaçatonga, 

guaçatunga ou língua-de-Iagarto em outras regiões do país (Simões et. a/., 

2000). 

Destaca-se também o fato de espécies distintas serem conhecidas 

pelos mesmos nomes populares, acarretando o uso ou comercialização de 

uma espécie em lugar de outra. A própria denominação "guaçatunga" é 

empregada pelos caboclos para a designação genérica de qualquer espécie 

de Casearia (Almeida, 1993). 

Saito (1984) menciona a confusão que existe entre Cordia eca/ycu/ata 

Vell. e Cordia sellowiana Chamo ou Cordia silvestris Fresen., e, em seguida, 

expõe características externas que auxiliam na diferenciação, como tamanho 

e formato das folhas e da base, muito embora estas características não 

possam ser empregadas para solucionar problemas com a droga 

pulverizada ou mesmo fragmentada, dependendo do tamanho destes 

fragmentos. 

Pela denominação de "chá-de-bugre" são conhecidas diversas 

espécies vegetais, entre as quais pode-se citar: Rudgea viburnoides 

Bentham (Rubiaceae) , conhecida também como coto, Hedyosmum 

brasiliensis Martius ex Miguel (Chloranthaceae) , e a Casearia sy/vestris 

Swartz. (Saito, 1984; Coimbra, 1994). 
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Agravando esta situação, têm-se ainda a má-fé de alguns 

comerciantes que se aproveitam da situação precária de controle de 

qualidade desse tipo de matéria-prima, procedendo a adulterações. Não 

bastasse isso, as pessoas que se prestam à coleta de plantas nativas, são, 

com freqüência, possuidoras de parcos conhecimentos; portanto, à 

desonestidade de alguns vem juntar-se a ignorância de outros (Oliveira, 

Akisue, 1973). 

O problema da adulteração de drogas vegetais é antigo. Já em 1513 

Colim publicou um trabalho sobre falsificação de medicamentos, sendo que 

muitos outros se preocuparam com esta questão no decorrer dos tempos 

(Silva, 1966). 

Os poucos trabalhos desenvolvidos no sentido de averiguar a 

qualidade de medicamentos de origem vegetal comercializados, mostram 

claramente que grande parte destes não atende aos requisitos mínimos 

necessários, sendo que um dos principais problemas encontrados é a falta 

de correspondência entre o que se diz que está sendo vendido e a 

verdadeira espécie vegetal de que se constitui este fitoterápico (Silva, 1966; 

Oliveira, Akisue, 1973; Leite, Biavatti , 1996). 

Essa condição poderia ser menos problemática se no Brasil existisse 

o cultivo racional das espécies medicinais, evitando o fornecimento de 

materiais provenientes de exemplares silvestres, que estão sujeitos a 

equívocos. 

Atualmente, já é maior a preocupação com relação à qualidade dos 

fitoterápicos. Entende-se por qualidade o conjunto de critérios que 

caracterizam a matéria-prima para o uso ao qual se destina (Simões et. aI. , 

2000). A Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA), 

por meio da Resolução - RDC número 48 de 16 de março de 2004, dispõe 

sobre os requisitos para o registro de medicamento fitoterápico. Dentre estes 

requisitos estão: apresentação de relatório técnico com dados considerados 

essenciais, como nomenclatura botânica, bula indicando a parte da planta 

utilizada, resultados de estudos de estabilidade, relatório completo de 

produção e de controle de qualidade, laudo de identificação do vegetal, 
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referência bibliográfica, teste de autenticidade (caracterização organoléptica 

e identificação macro e microscópica), entre outros. 

Além da qualidade da droga vegetal, é importante ressaltar que é 

necessário que um fitoterápico passe por testes de eficácia através de 

ensaios farmacológicos e de segurança, por meio de avaliação de ausência 

de efeitos tóxicos (Simões et. a/. , 2000). 

6.2. Caracterização de C. eca/ycu/ata 

O estudo da morfologia e dos aspectos anatômicos da espécie é 

valioso do ponto de vista do controle de qualidade das matérias-primas 

utilizadas. Por meio desta análise, foi possível a observação de estruturas 

características presentes na família Boraginaceae e também na espécie 

Cordia. 

As folhas apresentaram-se simples, alternas e glabras, como descrito 

por Correia (1984). 

A análise microscópica das folhas de C. eca/ycu/ata, muito embora já 

tivesse sido realizada anteriormente (Saito, 1984), foi revisada e 

documentada através de micrografias. Em 1984, o registro foi feito através 

de desenhos, e, sendo assim, não era possível observar certas 

características importantes, como por exemplo, a coloração adquirida pelas 

células após contato com os reagentes específicos. Estes dados facilitam a 

identificação de tecidos e inclusões, mesmo para observadores menos 

experientes. Por meio das fotomicrografias pôde-se registrar todos os 

aspectos observados ao microscópio de luz, inclusive estruturas que ainda 

não haviam sido descritas. 

Na análise microscópica de C. eca/ycu/ata foi observada a presença 

de cistólitos, que são comuns na família (Metcalfe, Chalk, 1950; Esau, 1972; 

Heywood, 1993) e de grande valor taxonômico para o gênero Cordia 

(Metcalfe, Chalk, 1950); podem estar presentes na base de tricomas 

tectores, como em C. francisci, C. ma rtinicensis , C. serratifo/ia e C. u/mifo/ia 

(Rapisarda et. a/. , 1997) ou isolados. Em C. myxa são observados apenas 
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cistólitos isolados (Rapisarda et. a/., 1997), como 05 encontrados em C. 

eca/ycu/ata, presos à face adaxial da epiderme. 

Formações de areia cristalina, que são relativamente abundantes em 

C. eca/ycu/ata, são características da subfamília Cordioideae, a qual 

pertence a espécie em estudo (Metcalfe, Chalk 1950). 

Apesar de cristais prismáticos terem ampla distribuição na família 

(Metcalf, Chalk, 1950), e no gênero, como encontrados nas folhas de C. 

francisci, C. martinicensis, C. serratifo/ia e C. u/mifolia (Rapisarda et. a/. , 

1997), estes cristais não foram encontrados nas folhas de C. eca/ycu/ata, 

assim como estão também ausentes em C. myxa (Rapisarda et. a/., 1997). 

Tricomas tectores ou glandulares não foram observados em C. 

eca/ycu/ata, embora sejam comuns na família. Rapisarda e colaboradores 

(1997), estudando 5 espécies de Cordia, observoutricomas tectores em 4 

espécies, sendo que em C. myxa, verificaram a presença de tricomas 

glandulares. 

As calotas fibrosas localizadas externamente ao floema em C. 

eca/ycu/ata são comumente observadas em espécies de Cordia (Rapisarda 

et. a/. , 1997). 

Constatou-se a ausência de hipoderme, o que ocorre comumente em 

boragináceas (Metcalfe, Chalk, 1950; Saito, 1984). O mesofilo de C. 

eca/ycu/ata apresentou apenas uma camada de células de parênquima 

paliçádico e várias de parênquima lacunoso com células de contorno 

irregular, assim como o existente em outras espécies de Cordia (Rapisarda 

et. a/., 1997). 

As células da epiderme de C. eca/ycu/ata possuem contorno sinuoso; 

isto também é aspecto comum em Cordia (Rapisarda et. a/. , 1997). 

As células epidérmicas de contorno sinuoso e 05 estômatos 

anomocíticos localizados na face abaxial da epiderme de C. eca/ycu/ata 

estão em conformidade com o observado no gênero (Metcalfe, Chalk, 1950; 

Rapisarda et. a/. , 1997). 

Formações papilosas na face abaxial da epiderme foram verificadas 

em C. eca/ycu/ata, sendo que esta estrutura não havia sido mencionada por 
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Saito (1984), quando da análise desta espécie. Segundo Metcalfe e Chalk 

(1950), há ocorrência destas papiloses na face abaxial de espécies de 

Cordia. 

Outras estruturas não verificadas anteriormente em C. eca/ycu/ata são 

as células esclereificadas isoladas, presentes no tecido colenquimático da 

nervura mediana e do pecíolo. Em C. sprucií este tipo de células está 

presente no mesofilo (Metcalfe, Chalk, 1950). 

Segundo estes mesmos autores, em alguns exemplares de 

Boraginaceae, há presença de feixes vasculares subsidiários próximos à 

face adaxial do pecíolo, fator também presente em C. eca/ycu/ata, onde 

estes feixes estão localizados na área das expansões laterais do pecíolo. 

6.3. Diferenças morto-anatômicas entre folhas de C. eca/ycu/ata e 

C. sy/vestris 

Considerando o que foi exposto anteriormente sobre a adulteração de 

drogas vegetais e a confusão entre espécies, seja devido aos nomes 

populares ou à falta de conhecimentos botânicos suficientes, se fez 

necessário, diante dos primeiros resultados obtidos na análise das amostras 

comerciais de "porangaba", diferenciar C. eca/ycu/ata de C. sy/vestris. 

Com relação à morfologia das folhas, os aspectos mais importantes a 

serem observados são: em C. sy/vestris, a presença de pontos translúcidos 

(que correspondem às cavidades secretoras presentes na espécie) e bordas 

serreado-denteadas; em C. eca/ycu/ata não há os pontos translúcidos e as 

bordas são lisas. 

As flores também trazem algumas informações importantes na 

diferenciação: em C. eca/ycu/ata, os estames são em número de cinco e o 

estilete terminal é bífido, provido de quatro estigmas, sendo que em C. 

sy/vestris são dez estames com estilete terminal trífido. 

Também há diferença na época da floração que, para C. eca/ycu/ata é 

de outubro (ou novembro) a janeiro, os frutos amadurecendo de janeiro a 

março; já em C. sy/vestris, a floração ocorre de julho a agosto, os frutos 

amadurecendo de setembro a novembro. 
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Considera-se de fundamental importância descrever 

comparativamente as principais características anatômicas da espécie 

encontrada como adulterante. Estes dados possibilitam a identificação 

mesmo no material pulverizado. Dentre as diferenças anatômicas 

observadas entre as folhas das duas espécies (tabela 4 e figuras de 29 a 

32), destacam-se: em C. sy/vestris, a presença de grande número de drusas 

e cristais prismáticos; cavidades secretoras principalmente no mesofilo e no 

floema; predominância de estômatos paracíticos; distribuição arqueada do 

tecido vascular na nervura central. E. C. eca/ycu/ata observa-se: presença 

de idioblastos contendo areia cristalina e litocistos; duetos de mucilagem na 

região medular; predominância de estômatos anomocíticos; feixes 

vasculares dispostos em círculo. 

6.4. Características morto-anatômicas das amostras obtidas no 

comércio de São Paulo como Porangaba 

As três amostras da droga vegetal fragmentada, quando de sua 

análise macro e microscópica, não deixaram dúvidas de . que não se 

tratavam de C. eca/ycu/ata. As amostras apresentaram as características 

pertencentes à C. sy/vestris listadas na tabela 4, confirmando, assim, a 

confusão que ocorre com relação aos nomes populares. Estas 

características coincidem com aquelas descritas na Farmacopéia Brasileira 

para C. sy/vestris (erva-de-bugre). O mesmo ocorreu com as cinco amostras 

pulverizadas, que foram vendidas sob o rótulo de Cor dia salicifolia Chamo , 

Cordia eca/ycu/ata Vel,l. e até mesmo Coffea arabica. 

Estes materiais apresentaram: duas a três camadas de parênquima 

paliçádico; cavidades secretoras; drusas e cristais prismáticos em 

abundância; estômatos paracíticos; células epidérmicas poligonais; ausência 

de litocistos e areia cristalina, além de, nas amostras fragmentadas, ter sido 

possível notar-se a semelhança entre o tipo de arranjo do sistema vascular. 

Com isso, pode-se afirmar que, além das oito amostras adquiridas no 

comércio com o nome popular Porangaba não serem C. eca/ycu/ata, 

pertencem à família Flacourtiaceae e ao gênero Casearia, sendo possível, 
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ainda, especular-se que se trata de C. sy/vestris devido às semelhanças 

morfológicas e anatômicas. 

6.5. Triagem fitoquímica do extrato hidroetanólico liofilizado 

(EHEL) de C. eca/ycu/ata 

Para caracterizar uma espécie vegetal, além de sua estrutura 

morfológica e anatômica, deve-se conhecer sua composição química, 

mesmo que seja sob um aspecto geral, observando-se grupos de 

substâncias. A triagem fitoquímica tem por objetivo proporcionar esse 

conhecimento, para que se possa entender um pouco mais sobre a ação 

farmacológica desses vegetais, ou seja, qual grupo (ou grupos) de 

substâncias presentes podem estar atuando. 

A triagem fitoquímica foi realizada com o EHEL de C. eca/yculata, já 

que estes testes já havia sido realizada para o pó da droga vegetal por Saito 

(1984), com exceção do teste para cumarinas e atividade hemolítica. Assim, 

estes dois ensaios foram realizados tanto para o pó da droga quanto para o 

extrato. A triagem fitoquímica para o EHEL foi realizada com o intuito de se 

detectar grupos de substâncias que, estando em baixas concentrações na 

droga, poderiam ser detectados no extrato. 

A reação de Borntraeger, realizada para avaliação de compostos 

antraquinônicos, apresentou resultado positivo para o EHEL, muito embora 

este grupo de substâncias não tenha sido detectado na droga vegetal (Saito, 

1984). Consultando a literatura, não foram encontradas referências 

indicando a presença dessa classe de substâncias na família Boraginaceae 

(Saito, 1984; Aynehchi et a/., 1985; Sabahi et a/., 1985; Schultes et ai., 1990; 

Barroso et ai. 2002), nem tampouco no gênero Cordia {Gibbs, 1974). Porém, 

Gibbs (1974) menciona a presença de qui nonas e naftoquinonas, além de 

compostos como a alcanina e a shiconina (figura 1) no gênero e na família, 

que, assim como os compostos antracênicos, possuem hidroxilas ligadas ao 

núcleo aromático. 

Estas hidroxilas fenólicas, como grupos auxocromos, ao serem 

ionizadas em meio alcalino, . contribuem para o aumento da ressonância 
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molecular (Costa, 1994). Deste modo, há um deslocamento batocrômico 

(Muradian, 1979) e a solução adquire coloração vermelha. 

Pelas razões expostas, presume-se que na avaliação de compostos 

antraquinônicos trate-se de um falso positivo, pela interferência destas 

benzoquinonas relacionadas com a alcanina. 

A triagem fitoquímica evidenciou a presença de taninos, f1avonóides, 

saponinas. Todos esses grupos de substâncias foram citados por Gibbs 

(1974) como comuns no gênero Cordia. 

6.6. Análise cromatográfica 

A análise cromatográfica foi realizada com o intuito de caracterizar o 

EHEL de C. eca/ycu/ata, através de perfil cromatográfico, além de 

preliminarmente, buscar a detecção de algumas substâncias. Esta análise 

também foi conduzida para distinguir os extratos obtidos com folhas de C. 

eca/ycu/ata e C. sy/vestris, e, assim, complementar a análise 

farmacobotânica, auxiliando o controle de qualidade da matéria-prima. 

As análises cromatográficas permitiram detectar substâncias 

coincidentes com a alantoína tanto no extrato bruto quanto nas frações, com 

exceção da fração hexânica. A presença de alantoína tem importância 

taxonômica (Dominguez et. aI., 1973), sendo característica das 

boragináceas. 

Além disso, foi possível, através do perfil cromatográfico, a verificação 

de um marcador com Rf= 0,43; que está presente em todas as frações do 

extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) de C. eca/ycu/ata; esse é um 

aspecto importante para a diferenciação dos extratos de C. eca/ycu/ata e de 

C. sy/vestris, já que, no extrato da última, não há a presença dessa 

substância. Esforços foram feitos para o isolamento e identificação da 

substância, porém não foi possível a obtenção de quantidade suficiente 

deste composto para as referidas análises. 

Outro aspecto de diferenciação entre os dois extratos é que em C. 

eca/ycu/ata há a presença, . no extrato e nas frações mais polares, de uma 

substância com aparência e Rf (0,54) muito semelhante ao ácido caféico, 
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sendo que a mesma mancha não está presente em nenhuma fração do 

extrato hidroetanólico de C. sylvestris (figuras 34 e 36). Foi possível também 

a verificação de uma mancha com coloração e Rf semelhante ao da rutina 

(figura 35). 

Apesar da análise cromatográfica ter sido desenvolvida com amostras 

coletadas em apenas uma época do ano, é possível , em avaliação 

preliminar, concluir que o sistema cromatográfico obtido para a realização do 

perfil cromatográfico do extrato e frações de C. ecalyculata (sistema 

cromatográfico 2) é eficiente para diferenciação entre os extratos de ambas 

as espécies medicinais. 

6.7. Quantificação de alantoína 

Dentre os vários métodos existentes para quantificação de alantoína, 

como aqueles realizados por meio de Cromatografia Líquida de Alta 

Performance (HPLC), tomam-se problemáticos devido à grande quantidade 

de interferentes na amostra, além de terem custo elevado, se comparados 

aos métodos espectrofotométricos. 

Estes últimos foram utilizados para a quantificação da alantoína. Saito 

(1984) utilizou o método de Bouchers (1976) para quantificar esta substância 

em seu extrato, e por isso este método foi usado para servir como um 

parâmetro. Um segundo método foi empregado no doseamento de 

alantoína, (Vrbaski et. ai., 1978) no EHEL de C. ecalyculata. 

O método 1 (Bouchers, 1976), quantifica tanto a alantoína quanto o 

ácido alantóico presente no extrato, pois baseia-se na transformação da 

alantoína em ácido alantóico e deste, em ácido glioxílico. O método 2 

(Vrbaski et. ai., 1978), fundamenta-se na formação de um complexo colorido, 

entre o p-dimetilaminobenzaldeído em meio ácido (reagente) e uma 

estrutura de fórmula geral RNHCONH2 (Cline, Fink, 1956), quantificando 

tanto a alantoína quanto o ácido alantóico presentes no extrato. 

Os valores obtidos nas quantificações de alantoína foram de 0,70% 

para o método 1 e de 0,68% para o método 2. 
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Foram escolhidos os métodos espectrofotométricos, devido à 

dificuldade em se adaptar métodos de outra natureza para doseamento de 

alantoína em extratos vegetais; além disso, os métodos em questão 

possuem a vantagem de serem relativamente baratos, rápidos e simples, 

proporcionando uma alternativa a ser considerada no auxílio do controle de 

qualidade da matéria-prima comercializada como porangaba. 

6.8. Estudo farmacológico 

6.8.1. Toxicidade aguda 

É comum o pensamento, principalmente dentre os adeptos da 

fitoterapia, de que as plantas utilizadas popularmente não são tóxicas, pois 

já foram testadas em humanos através de sua extensa utilização ao longo 

dos tempos. 

Porém, a planta medicinal utilizada em medicamentos é um 

xenobiótico, isto é, um produto estranho ao organismo humano, nele 

introduzido com finalidades terapêuticas. Como todo corpo estranho, os 

produtos de sua biotransformação são potencialmente tóxicos, e assim 

devem ser encarados até prova em contrário (Simões et. a/. , 2000). 

Desta forma, o uso tradicional de um fitoterápico não é suficiente para 

validar o uso de plantas medicinais, e por isso, a avaliação da segurança do 

medicamento, por meio de estudos toxicológicos se faz essencial (Simões 

et. a/. , 2000). 

A toxicidade aguda é uma avaliação estimativa e preliminar das 

propriedades tóxicas de uma substância-teste, fornecendo informações 

acerca dos riscos para a saúde resultantes de uma exposição de curta 

duração pela via escolhida (Brito, 1994). 

Define-se toxicidade aguda como sendo o efeito nefasto que se 

produz dentro de um curto período de tempo e que resulta da administração 

de uma dose única ou de várias doses de uma substância em um período de 

24 horas (Brito, 1994). 

A extrapolação dos resultados obtidos com roedores para seres 

humanos é aceita internacionalmente (Brito, 1994), embora não dispense o 
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ensaio em humanos, pois os resultados não são considerados valores 

absolutos. 

Os macerados etanólicos de folhas de C. marfinicensis e de C. 

u/mifolia, apresentaram alterações no parênquima hepático, observadas 

utilizando-se microscopia de luz e eletrônica (Rapisarda et.a!., 1993). Estes 

autores atribuíram esse efeito à presença de alcalóides pirrolizidínicos nos 

macerados. 

O ensaio de toxicidade aguda realizado com o EHEL de C. 

eca/ycu/ata evidenciou como significativa a diferença de massa corpórea 

entre os animais utilizados como controle e os animais tratados, sendo que 

isso ocorreu tanto no grupo dos machos quanto no grupo das fêmeas, ou 

seja nota-se uma menor massa corpórea ao longo dos 15 dias nos animais 

tratados com o extrato (tabelas 8 e 9 e figuras 39 e 40). 

Outros parâmetros analisados tais como comportamento e alteração 

fisiológica perceptível não apresentaram diferença significativa. 

O consumo de água e ração (tabelas 10 a 13 e figuras 41 a 44) não 

apresentou diferença significativa, assim como a massa relativa dos órgãos 

analisados (tabelas 14 a 16 e figuras 45 a 47), nem tampouco foram 

observadas alterações macroscópicas nestes órgãos. 

Não houve morte de nenhum animal no período do experimento. A 

ausência de toxicidade do EHEL de C. eca/ycu/ata para este modelo 

experimental está em conformidade com a ausência de substâncias 

potencialmente tóxicas, verificada na triagem fitoquímica. 

6.8.2. Atividade anti úlcera 

A úlcera gástrica (ou péptica) é uma doença relativamente comum, 

haja vista que são encontradas úlceras em aproximadamente 10% da 

população dos Estados Unidos (Vander et. aI., 1981). 

Essa enfermidade caracteriza-se como uma erosão da parede do 

trato gastrintestinal na área exposta ao suco gástrico contendo ácido e 

pepsina (Spence, 1991). De regra, as úlceras pépticas agudas ocorrem sob 

circunstâncias de tensão, tais como grandes procedimentos cirúrgicos, 
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queimaduras severas, grande tensão emocional ou em decorrência da ação 

de medicamentos como o ácido acetilsalicílico e corticosteróides (Zanini, 

Oga, 1994). 

Quanto à patogenia, parece não haver dúvida de que decorre de um 

desequilíbrio entre fatores agressores, como ácido clorídrico, pepsina ou 

infecção por He/icobacter py/ori, e os mecanismos que agem como defesa 

na mucosa gástrica, como a produção de bicarbonato, prostaglandinas e 

também de muco (Brunton, 1996). 

A úlcera gástrica pode ser tratada por fármaco que atue localmente, e 

que, portanto, apresente uma ação cicatrizante, ou por substância que 

diminua a agressão à mucosa gástrica, isto é, que entre outros fatores, 

aumente o pH e diminua o volume de secreção gástrica, agindo 

sistemicamente (Bacchi, 1986). Substâncias com ação cicatrizante externa 

possivelmente também terão uma ação local interna, portanto, uma ação 

antiúlcera (Bacchi, 1986). 

Muitas espécies vegetais apresentam atividade anti úlcera. O próprio 

extrato bruto de folhas de Casearia sy/vestris possui essa atividade 

preventiva (Basile et. aI., 1990). 

Além de C. eca/ycu/ata ser utilizada popularmente como cicatrizante 

externo, no EHEL de C. eca/ycu/ata foi detectada a presença de flavonóides 

e taninos. Por isso, houve interesse na avaliação da atividade antiúlcera que, 

muitas vezes, deve-se à ação sinérgica dessas duas classes de substâncias, 

os taninos agindo como protetores localmente, e os flavonóides com 

atividade sistêmica, provavelmente devido à sua ação antioxidante, já que os 

radicais livres desempenham papel importante nos processos erosivos da 

mucosa. 

No ensaio de atividade antiúlcera com o EHEL de C. eca/ycu/ata não 

houve diferença significativa nos estômagos dos animais tratados em 

comparação com os animais utilizados como controle, já que p>0,05 para os 

três níveis de ulceração avaliados; o extrato hidroetanólico de C. eca/ycu/ata 

não possui, portanto, atividade antiúlcera neste tipo de animal. 
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7. CONCLUSÕES 

A análise morfo-anatômica apresentou-se como ferramenta rápida e 

relativamente fácil na detecção de fraudes ou substituições. 

Entre os caracteres observados em C. eca/ycu/ata, os de maior 

relevância na identificação da droga vegetal foram: forma da folha; 

estômatos anomocíticos; presença de litocistos globosos junto à face 

adaxial; mesofilo dorsiventral ; idioblastos contendo areia cristalina no 

parênquima cortical e no f1oema; duetos mucilaginosos na região medular. 

As amostras comerciais analisadas apresentaram características de 

C. sy/vestris, como presença de drusas, cristais prismáticos e cavidades 

secretoras, predominância de estômatos paracíticos, entre outros. 

O extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) de C. eca/ycu/ata não 

apresentou toxicidade aguda e atividade antiúicera nos modelos 

experimentais adotados. 

Foi possível a detecção de potenciais grupos de substâncias 

farmacológicas, como taninos, f1avonóides, saponinas e mucilagens. 

O perfil cromatográfico obtido para o EHEL de C. eca/ycu/ata 

caracteriza este extrato, auxiliando o controle de qualidade da droga vegetal. 

O teor de alantoína no EHEL de C. eca/ycu/ata foi de 0,70% e 0,68% 

nos dois métodos utilizados. 
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8. RESUMO 

Cordia eca/ycu/ata Vell. (Boraginaceae), espécie medicinal 

vulgarmente conhecida como porangaba e chá-de-bugre, é utilizada 

popularmente como emagrecedor, diurético, para curar tosses catarrais e 

reumatismos além de ser usada no tratamento de úlceras externas em forma 

de banhos. No Brasil existe grande confusão com relação aos nomes 

populares das espécies medicinais, fato que motivou a realização do 

presente trabalho. A espécie estudada é confundida com outras espécies 

vegetais, particularmente com Casearia sy/vestris Swartz (Flacourtiaceae), 

também conhecida pelos nomes de guaçatonga e erva-de-bugre. O estudo 

farmacobotânico de C. eca/ycu/ata revelou estruturas papilosas na epiderme 

e células esclereificadas no parênquima cortical, que não haviam sido 

descritas anteriormente. Foram listadas as principais diferenças morfo

anatômicas entre as folhas de C. sy/vestris e C. eca/ycu/ata. auxiliares na 

diagnose da droga vegetal comercializada. As amostras adquiridas no 

comércio como porangaba não apresentaram características de C. 

eca/ycu/ata, mas sim, de C. sy/vestris, como: duas a três camadas de 

parênquima paliçádico; cavidades secretoras; drusas e cristais prismáticos 

em abundância; estômatos paracíticos; células epidérmicas poligonais; 

ausência de litocistos e areia cristalina. Fotomicrografias ilustram o trabalho. 

A triagem fitoquímica do extrato hidroetanólico liofilizado (EHEL) de C. 

eca/ycu/ata apresentou resultado positivo para taninos, flavonóides e 

saponinas. A análise cromatográfica permitiu verificar a presença de 

substância coincidente C'~m a alantoína no extrato de C. eca/ycu/ata, além 

de possibilitar o desenvolvimento do perfil cromatográfico, auxiliar na 

diferenciação de C. sy/vestris. Os ensaios de quantificação de alantoína no 

EHEL foram realizados por meio de dois métodos espectrofotométricos, 

cujos valores encontrados foram 0,68% e 0,70% de alantoína. O EHEL não 

apresentou róxicidade no ensaio de toxicidade aguda, na dose de 5 g/kg de 

massa corpórea do animal , por via oral. O experimento de atividade 

antiúlcera do EHEL de C. eca/ycu/ata não apresentou diferenças 

significativas entre os animais controle e tratados. 
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9. ABSTRACT 

Cordia eca/ycu/ata Vell. (Boraginaceae) is a medicinal species most 

known as porangaba and chá-de-bugre. It is commonly used as diuretic, 

weight controller, for phleem cough healing, rheumatism healing and also in 

baths for externai ulcers treatment. lhe present work aims at clarifying the 

popular names of medicinal species often misnamed in Brazil. For example, 

the species cited above has always been mistaken as Casearia sy/vestris 

Swartz. (Flacourtiaceae), also known as guaçatonga and erva-de-bugre. lhe 

pharmacological-botanical study of C. eca/ycu/ata revealed papillary 

structures on the epidermis and sclerenchymatous cells on the cortical 

parenchyma which had not yet been described in the literature. lhe main 

morphológical-anatomical differences between the C. sy/vestrís and the C. 

eca/ycu/ata leaves were listed. lhese differences have been of great help 

concerning the diagnosis of commercialized vegetal drug. lhe 

commercialized samples do not show the features of the C. eca/ycu/ata, but 

the features of the C. sy/vestris, such as: two or three palisade parenchyma 

layers; secretive cavities; plenty of druses and prismatic crystals; paracytic 

stomata; polygonal epidermical cells; absence of Iythocysts and crystal-sand, 

as it can be seen in the illustrative photomicrographies. lhe phytochemical 

screening of the Iyophilized hydroethanolical extract (EHEL) of the C. 

eca/ycu/ata showed a positive outcome for tannins, flavonoids and saponins. 

lhe chromatographic analysis not only allowed the evaluation of the 

coincident substance with the allantoin in the C. eca/ycu/ata extract, but also 

enable the development of its chromatographic aspect, what eventually 

helped to differenciate it from C. sy/vestrís. lhe quantification assays of 

allantoin in the EHEL extract of the C. eca/ycu/ata were performed through 

two spectrophotometric methods and the values found were 0,68% and 

0,70% of allantoin. lhe EHEL extract displayed no toxicity in the acute toxicity 

trial in the 5 g/kg oral dosage per animal body weighí. lhe anti-ulcer assay of 

this extract showed no meaningful differences among the subject and the 

treated animais. 
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