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RESUMO 

Paiva Reis, Rayssa Aparecida da Silva. Obtenção de produtos a partir das cascas de 

Uncaria tomentosa (Willdernow ex Roemer & Schultes) D.C: otimização da extração, e 

secagem em spray dryer utilizando planejamentos experimentais e avaliação da atividade 

anti-inflamatória. Ribeirão Preto, 2017.127p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017.  

 

A Uncaria tomentosa (Willd.) DC., comumente conhecida como unha de gato ou cat´s claw, 

é uma planta endêmica da Amazônia Peruana. Devido às suas propriedades terapêuticas, seus 

extratos e derivados são comercializados ao redor do mundo. As propriedades medicinais são 

atribuídas aos glicosídeos do ácido quinóvico, polifenois e especialmente aos alcalóides 

oxinólicos pentacíclicos. Assim, a mitrafilina é o principal alcalóide presente nos extratos da 

planta e, portanto, é o marcador químico de suas formulações comerciais. O processo de 

extração é uma etapa importante na padronização de seus extratos e, considerando a falta de 

estudos a respeito de sua influência sob o perfil fitoquímico, amostras de casca de unha de 

gato foram extraídas por meio de maceração dinâmica e extração assistida por micro-ondas. O 

objetivo desse estudo foi avaliar a influência dos fatores envolvidos no processo extrativo a 

respeito de sua composição química, atividade anti-inflamatória e antioxidante. Devido ao 

grande número de fatores de extração a serem avaliados, um planejamento experimental do 

tipo Placket Burman foi selecionado e os fatores escolhidos nessa etapa foram: porcentagem 

de planta em solvente, temperatura e tempo de extração. Adicionalmente, através de um 

planejamento Box Behnken, as condições ótimas de extração foram delineadas na segunda 

etapa do estudo. O tempo e a porcentagem de planta em solvente foram fatores significantes 

para a extração assistida por micro-ondas. Entretanto, o conteúdo de mitrafilina nesses 

extratos foi reduzido – comparativamente ao seu conteúdo total presente nas amostras 

analisadas - e, portanto, mais estudos são necessários para otimizar o seu rendimento. Além 

disso, o extrato otimizado foi avaliado quanto à capacidade anti-inflamatória, em um teste de 

edema de pata induzido por carragenina e apresentou uma capacidade inibitória na 

concentração de 0,57 mg de mitrafilina/ Kg de rato. Por conseguinte, tais achados 

confirmaram a sua atividade anti-inflamatória.  

Os resultados obtidos a partir da extração por maceração dinâmica sugerem que o alcalóide é 

facilmente extraído, pois não foi afetado por nenhuma das variáveis experimentais. 

Adicionalmente, os extratos apresentaram maior conteúdo de mitrafilina – comparativamente 

aos resultados observados na extração por micro-ondas. Entretanto, devido ao menor tempo 

empregado na extração assistida por micro-ondas, outros estudos são necessários a fim de 

otimizar a extração desse alcalóide por esse método. O extrato otimizado sob as condições de 

maceração dinâmica foi seco em spray drying e, utilizando um planejamento de mistura do 

tipo simplex-centroid, o efeito de diferentes misturas de três adjuvantes foi avaliado: D-

manitol, maltodextrina e Aerosil. Embora os extratos secos com Aerosil e maltodextrina 

tenham prevenido a degradação de mitrafilina – quando comparado ao extrato seco sem 

excipiente – a secagem resultou em elevada perda no conteúdo de alcalóide e também 

propriedades farmacotécnicas inadequadas. Tais observações sugerem que, mesmo em 

condições amenas de secagem, há a degradação do alcalóide. Portanto, tais resultados 

reforçam a necessidade de avaliações complementares a fim de prevenir a ocorrência de tais 

eventos. 

 

Palavras chave: 1- Unha de gato 2- Extração assistida por micro-ondas 3-Maceração 

dinâmica 4- Planejamento de experimentos 5-Mitrafilina. 
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ABSTRACT 

Paiva Reis, Rayssa Aparecida da Silva. Obtaining products from the bark of Uncaria 

tomentosa (Willdernow ex Roemer & Schultes) D.C: optimization of extraction and 

drying in spray dryer using experimental designs and evaluation of anti-inflammatory 

activity 2017.127p. Dissertation (Master) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

 

The Uncaria tomentosa  (Willd.)  DC. commonly   known as unha-de-gato or cat´s claw is an 

endemic plant from the Peruvian Amazon. Due its therapeutic properties, the crude drug and a 

variety of extracts are commercialized worldwide. The healing properties   are attributed to 

the glycosides of quinovic acid, polyphenols, and especially to the pentacyclic oxindole 

alkaloids. Thereby, mitraphylline is the main alkaloid present in the bark extract of U. 

tomentosa, and therefore, is the chemical marker of commercial formulations derived from 

the plant. The extraction process is an important step in the standardization of plant extract 

and considering the lack of studies that relate the influence of extractive processes in 

phytochemical profile of the cat´s claw extracts, the bark samples were extracted by dynamic 

maceration and microwave assisted extraction. The study aimed evaluate the influence of the 

extraction factors on the chemical composition, antioxidant and anti-inflammatory activities 

of the extracts from cat 's claw barks. Due to the wide number of possible extraction factors to 

be evaluated and the lack of knowledge about the importance of this factor effects on U. 

tomentosa extract, the Placket Burman factorial design was selected and the experimental 

factors chosen in this step were: % plant solvent ratio, temperature and extraction time. 

Through a Box Behnken planning the optimal extraction conditions of cat´s claw bark will be 

outlined in the second stage of this work. The time and % plant solvent ratio were significant 

factors for microwave assisted extraction. However, the contents extracted of mitraphylline 

have been reduced - compared to the total yield of the plant - and, therefore, more studies are 

needed to optimize the alkaloid yield. The extract from the optimized conditions, was 

evaluated in carrageenan-induced rat paw oedema, and presented inhibitory capacity in 

concentration of  0.57 mg of mitraphylline / kg of rat. Therefore, these findings confirm its 

anti-inflammatory activity. 

The results obtained in the extractions by dynamic maceration, suggest that the alkaloid is 

easily extracted and is not affected by experimental variables. In addition, compared to 

microwave extraction, this methodology allowed extracts with higher content of 

mitraphylline. However, in view of the shorter extraction time employed in microwave 

extraction, other reviews are needed to increase the extraction of mitraphylline, by this 

method. The extract optimized by the conditions under dynamic maceration was dried in 

spray drying and using a simplex-centroid mixture design, the effect of different mixtures of 

three adjuvants - D- mannitol, maltodextrin and Aerosil- were evaluated. Although dried 

extracts with the aid of Aerosil  and maltodextrin slightly prevented the degradation of 

mitraphylline - as compared to the dry extract without excipient – the drying process resulted 

in high loss in the total content of this alkaloid and inadequate physical properties. Such 

observation suggests that, even under the mild drying conditions, there is degradation of the 

alkaloid. Therefore, these results reinforce the need for auxiliary evaluations to prevent the 

occurrence of such events. 

 

 

Key words: 1- Cat´s Claw 2- Microwave assisted extraction 3- Dynamic maceration 4- 

Design of experiments 5- mitraphylline 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 Pertencente à família Rubiaceae, o gênero Uncaria compreende 34 espécies 

distribuídas nas regiões tropicais da Ásia, África, América do Sul e Central (RIDSDALE, 

1978; HEITZMAN et al., 2005). Dentre essas a Uncaria tomentosa  (Willdernow ex Roemer 

& Schultes) D.C. é uma espécie endêmica da América do Sul e Central e possui notoriedade 

devido aos seus diversos efeitos terapêuticos associados ao consumo do seu chá 

(KEPLINGER et al.,1999; SANDOVAL et al.,2002). Esse uso popular bem consolidado 

despertou o interesse científico, originando um crescente número de pesquisas acerca de seu 

perfil fitoquímico e suas atividades farmacológicas
  
(KOLEVA et al., 2002; HEITZMAN et 

al., 2005; KAISER et al., 2013a; KAISER et al., 2013 b; ZHANG et al., 2015; LENZI et al., 

2013).           

 Unha de gato, Uña de gato, Savéntar, Cat´s claw, Katzenkralle, dentre outras são 

denominações populares desta planta que é conhecida principalmente como coadjuvante no 

tratamento da inflamação e da dor  (REINHARD, 1999). Possui também  outras atividades 

como: antioxidante, imunomoduladora (KEPLINGER,1989; PRADO et al., 2007) 

contraceptiva, anti hemorrágica, depurativa, neuroativa, diurética (SANDOVAL et al., 2002; 

HEITZMAN et al., 2005) antitumoral
 
(PRADO et al, 2007). O perfil fitoquímico da espécie 

é complexo e compreende diversas classes de compostos bioativos como: glicosídeos do 

ácido quinóvico, compostos polifenólicos, alcaloides, ácidos orgânicos, esteróis, triterpenos, 

etc. Dentre essas substâncias, os alcaloides oxindólicos são a classe química mais estudada e 

usada como referência na padronização da maior parte das formulações comerciais contendo 

a planta (REINHARD, 1999, KEPLINGER et al., 1999; FALKIEWICZ e ŁUKASIAK, 

2001; SANDOVAL et al., 2002; HEITZMAN et al., 2005).    

 É inegável o interesse científico e comercial nos produtos derivados da planta.                      

A pesquisa realizada no banco de dados WEB OF SCIENCE, abrangendo o período de 

1959-2017, forneceu 291 trabalhos citando a U.tomentosa. Além disso, 60 patentes de 

preparações farmacêuticas e cosméticas contendo a espécie foram depositadas entre 1982-

2017 no banco de patentes online DERWENT INNOVATIONS INDEX. Todavia, ainda são 

escassos os processos tecnológicos direcionados à obtenção de seus extratos padronizados e 

o uso popular ocorre majoritariamente através de seu extrato aquoso, obtido por infusão de 

suas cascas e raízes, sem qualquer padronização química ou controle de qualidade.  



2 

 

 

 

 Nesse contexto, tendo em vista a diversidade de aplicações terapêuticas, a pesquisa e o 

desenvolvimento de formulações a partir dessa espécie representa um grande avanço para a 

indústria nacional de fitoterápicos. E, considerando sua importância como terapia 

complementar na medicina popular do Brasil, em 2009 o Ministério da Saúde incluiu a 

Uncaria tomentosa  (Willd.) DC. na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao 

SUS (RENISUS). No ano de 2016, inseriu-a no 1º Memento de Fitoterápicos da 

Farmacopeia Brasileira, documento que visa orientar a prescrição de plantas medicinais e 

fitoterápicos  (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016).  No país, a Indústria Farmacêutica 

Herbarium é detentora das duas únicas formulações fitoterápicas contendo a planta: 

comprimidos revestidos contendo o extrato seco de Unha de gato e uma formulação gel-

creme usada no tratamento do herpes-simplex, sendo ambas padronizadas no alcaloide 

oxindolico pentacíclico mitrafilina (Nome fantasia: Imunomax
®
).   

 Diversos fatores estão envolvidos em um processo produtivo; E o conhecimento de 

como essas variáveis afetam a resposta de interesse, proporcionam um maior controle da 

produção. Nesse sentido, o uso de ferramentas estatísticas associadas aos princípios do 

planejamento experimental permitem, através de um número mínimo de experimentos, obter 

informações úteis à otimização da produção (NETO, SCARMINIO e BURNS, 2010). 

 Dentre os motivos que justificam a aplicação dos modelos disponíveis de 

delineamento de experimentos ou DOE (do inglês, Design of Experiments), estão 

principalmente: 

 -Redução do tempo e custo operacional; 

 -Melhoria no rendimento do processo; 

 -Redução na variabilidade da produção (NETO; SCARMINIO e BURNS, 2010). 

 Assim, este trabalho utilizou de ferramentas do planejamento experimental para 

realizar a otimização das condições de extração das cascas secas de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC e, posteriormente, das condições ideais de secagem dos seus extratos 

hidroalcóolicos otimizados. Os métodos de extração empregados foram: extração assistida por 

micro-ondas  (EAM) e maceração dinâmica (MD), e a metodologia de secagem foi via spray 

drying (SD).           

 A primeira etapa deste trabalho consistiu na confecção de um planejamento fatorial 

fracionado, do tipo Plackett-Burman, para ambos métodos de extração. Esse modelo é 
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comumente empregado na fase de experimentação, quando não se tem ideia de qual variável 

experimental possui significância preliminar sobre as respostas avaliadas no sistema em 

estudo. Após a determinação dos fatores críticos para o processo de extração, um experimento 

do tipo Box Behnken foi conduzido a fim de otimizar o teor de mitrafilina contido na amostra.

 A técnica de extração por maceração dinâmica permitiu a obtenção do produto com 

maior teor de mitrafilina, sendo esse extrato seco via SD  e tendo sido utilizado três diferentes  

adjuvantes de secagem. As condições a serem empregadas nesses processos foram 

estabelecidas através de um experimento de mistura e visaram avaliar a influência destes 

adjuvantes de secagem nas propriedades farmacotécnicas e químicas do extrato seco de U. 

tomentosa. Ademais, a capacidade anti-inflamatória do produto obtido sob as condições 

experimentais otimizadas na extração por micro-ondas, foi avaliada através do teste de edema 

de pata induzido por Carragenina 1%.
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             CAPÍTULO 2      

 REVISÃO LITERÁRIA 

 O uso de plantas medicinais com a finalidade de curar doenças e aliviar sintomas é 

uma prática antiga da humanidade. Embora a indústria farmacêutica tenha desenvolvido-se 

rapidamente durante o século XX, o emprego de espécies vegetais com finalidade curativa é 

prática comum a muitas comunidades ao redor do mundo. Atualmente, as propriedades 

medicinais de muitas plantas são reconhecidas oficialmente nas principais farmacopeias; fato 

que reforça a importância e necessidade de estudos mais aprofundados a respeito de seus 

perfis fitoquímicos e farmacológicos (PHARMACOPOEIA, 2007; USP, 2006; 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010; PETROVSKA, 2012). Além disso, o crescimento da 

demanda por formulações provenientes de espécies vegetais proporcionou, em 2015, uma 

receita de 120 bilhões de dólares para o mercado mundial de fitoterápicos; possuindo ainda 

esse, ampla capacidade de expansão (KESERVANI et al; 2016).   

 Uncaria tomentosa (Willdnow ex Roemer & Schultes) DC. é uma das 34 espécies 

vegetais do gênero Uncaria que compreende plantas de diversas regiões do mundo 

(RIDSDALE, 1978; HEITZMAN et al., 2005). Essa espécie é endêmica na América do Sul e 

Central e  devido às suas propriedades terapêuticas bem definidas, possui grande importância 

na fitoterapia mundial (ZHANG et al., 2015).     

 Quanto aos seus aspectos botânicos, é uma espécie trepadora que pode atingir o 

comprimento de 10 a 30 metros e diâmetro entre 5 a 40 cm. Seu caule possui coloração entre 

marrom-avermelhada e creme. Seus ramos contêm espinhos semicurvados e pontiagudos que 

facilitam a aderência à casca e ramos das árvores – característica essa responsável por sua 

denominação popular como Unha de Gato, Cat´s Claw ou Uña de Gato. Outros nomes 

também decorrem e dependem da região onde a espécie é encontrada, podendo assumir: cat’s 

crew, saventaro, hawk’s claw’, samento, garabato amarillo, Vilcacora e Katzenkralle (UGAZ 

e CALLO, 1991; FALKIEWICZ e  LUKASIAK, 2001; DE MIRANDA et al., 2001).  

 A figura 1 apresenta ramos de Uncaria tomentosa (Willd.) DC. em ilustração e 

fotografia.  
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 Figura 1: Ramos de Uncaria tomentosa (Willdenow ex Roemer & Schultes) DC. 

 

 Klaus Keplinger, durante uma expedição à tribo indígena peruana Asha´ninka, 

realizou, em 1974, os primeiros registros científicos acerca das propriedades medicinais da 

planta (KEPLINGER  et al., 1999). Tais estudos incluíam principalmente os efeitos anti-

inflamatório, contraceptivo, anti-viral, antioxidante, analgésico, antineoplásico e  

imunoestimulante, dentre outros (CERRI et al., 1988; AQUINO et al., 1989; 1991; 

KEPLINGER et al., 1999; REINHARD, 1999). O uso costumaz da população ocorre por 

meio da ingestão do extrato aquoso ou hidroalcóolico obtido a partir das cascas do caule, 

folhas ou raízes da planta (LOMBARDI e ZEVALLOS, 2000). Devido aos registros 

populares a respeito de suas propriedades farmacológicas, inúmeros estudos sobre os aspectos 

botânicos, etnobotânicos, agronômicos e fitoquímicos de U. tomentosa são conduzidos ao 

redor do mundo. Particularmente, no Brasil, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA (DE MIRANDA et al., 2001) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - 

INPA conduzem trabalhos à respeito do tema  (REVILLA, 2001; POLLITO, 2004).  

 O perfil fitoquímico da Uncaria tomentosa (Willd.) DC. é complexo e dependente de 

condições climáticas e geográficas. Abrange aproximadamente 50 classes de diferentes 

compostos sendo: os alcaloides, polifenóis e glicosídeos do ácido quinóvico os compostos 

com maior número de registros científicos acerca de suas atividades terapêuticas (LAUS e 

KEPLINGER, 1999; REINHARD, 1999; SANDOVAL et al., 2002; LAUS et al., 1997; 

LAUS, 2004; HEITZMAN et al., 2005; PERO, 2005; NAVARRO, 2015).  



6 

 

 

 

 Os alcaloides, particularmente a sub classe dos alcaloides oxindólicos tetracíclicos 

(AOT) e pentacíclicos  (AOP), são considerados os marcadores bioativos mais importantes 

para a planta, uma vez que inúmeras propriedades terapêuticas são atribuídas à esta classe 

química (REINHARD, 1999; SANDOVAL et al., 2002; HEITZMAN et al., 2005). Enquanto 

os primeiros atuam no sistema nervoso central e no sistema cardiovascular, os AOP possuem 

propriedades imunoestimulantes, sendo um dos mecanismos a indução da atividade 

fagocitária dos macrófagos (KEPLINGER et al., 1999; HEITZMAN et al., 2005). Para além, 

os AOT possuem a capacidade de antagonizar os efeitos farmacológicos dos AOP 

(REINHARD, 1999), fato que conduziu a Farmacopeia Americana a estipular a concentração 

mínima de 0,3% de alcaloides oxindólicos pentacíclicos e a concentração máxima de AOT de 

0,05% em relação ao conteúdo dos AOP (KEPLINGER et al.,1999; REINHARD, 1999; USP, 

2006). Portanto, as preparações  obtidas a partir da U. tomentosa possuem valor industrial e 

econômico apenas quando o quimiotipo dos alcalóides pentacíclicos é utilizado, e de fato, a 

maior parte das preparações comerciais terapêuticas são padronizadas com base na 

concentração de alcaloides oxindólicos pentacíclicos superior à 97% (KEPLINGER et 

al.,1999; FALKIEWICZ e ŁUKASIAK, 2001).      

 A distribuição dos alcalóides na planta ocorre  de forma desigual. MONTORO et al. 

(2004)  compararam  o conteúdo de alcalóides  oxindólicos pentacíclicos (AOP) contidos nas 

folhas e caule da U. tomentosa. De acordo com os autores, as mesmas classes de alcalóides 

são encontradas em ambas estruturas. Todavia, com exceção da mitrafilina e isomitrafilina, 

todos os demais alcalóides oxinólicos pentacíclicos estão presentes na folha em menor 

concentração. Quanto aos aspectos farmacológicos, WAGNER et al. (1985) relacionaram, 

pela primeira vez, o aumento da fagocitose celular ao conteúdo de alcalóides oxindólicos 

pentacíclico da planta. Essa observação resultou na primeira patente de um  extrato com  

propriedades imunoestimulantes e padronizado com relação ao conteúdo desses alcalóides 

(KEPLINGER et al, 1989). Posteriormente, outros estudos  comprovaram as propriedades 

anti-inflamatória e cistostática da classe química (SANDOVAL-CHACÓN et al.,1998; 

SANDOVAL et al., 2002; AGUILAR et al., 2002;  GIMÉNEZ et al., 2010).   

 A tabela 1 e a figura 2 apresentam as configurações enantioméricas e a fórmula 

estrutural geral dos alcaloides oxindólicos pentacíclicos presentes na U. tomentosa. 
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Tabela 1 - Alcalóides oxindólicos  e respectivos enantiômeros relatados na literatura para a 

espécie Uncaria tomentosa (Willd.) DC.   

       

 

Figura 2: Estrutura química genérica dos alcalóides oxindólicos da espécie Uncaria 

tomentosa (Willd) DC. 

 

Fonte: Adaptado de  PRADO et al., 2007 

 Em meio aquoso  ou sob variação de pH, os alcalóides oxindólicos se isomerizam 

facilmente. Neste sentido, os isômeros da pterodina compreendem a isopterodina, 

especiofilina e a Uncarina F e o isômero da mitrafilina compreende a isomitrafilina. Tal 

comportamento prejudica a avaliação isolada das propriedades farmacológicas de cada AOP. 

Assim, misturas equilibradas desses compostos são utilizadas de modo a garantir a 
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estabilidade e precisão na análise de produtos derivados da U. tomentosa  

(REINHARD,1999). Dentre os AOP, a mitrafilina é considerada um dos principais 

marcadores químico da planta, estando presente em 20 das 34 espécies de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. (HEITZMAN et al., 2005) e representa 87,3% da fração total de alcaloides 

presente no extrato hidroalcóolico e clorofórmico da planta (LAUS,  2004; ROJAS-DURAN 

et al., 2012).           

 A figura 3 apresenta a fórmula estrutural desse alcalóide oxindólico pentacíclico que 

possui a  fórmula molecular C21H24N2O4 e massa  de 368.426 Da e é denominado pela IUPAC 

como methyl (1S,4aS,5aS,6R,10aR)-1-methyl-2'-oxospiro[1,4a,5,5a,7,8,10,10a-

octahydropyrano[3,4-f]indolizine-6,3'-1Hindole]-4-carboxylate (NCBI, 2016). 

Figura 3- Fórmula estrutural da mitrafilina 

 

    Fonte: ChenSpider- Search and Share chemistry
1
 

 Os estudos in vitro e in vivo realizados para avaliar o efeito da mitrafilina sob as vias 

de ativação inflamatória demonstraram que o alcalóide foi capaz de reduzir a expressão e 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas e o fator de necrose tumoral 

(TNF-α). Além também de  modular a expressão de macrófagos M2, que possuem atividade 

imunomoduladora. Esses dados demonstram, portanto, a capacidade da substância regular as 

vias biológicas associadas à atividade anti-inflamatória (ROJAS-DURAN et al., 2012; 

MONTSERRAT-DE LA PAZ et al., 2015; MONTSERRAT-DE LA PAZ et al., 2016).   

                                                             

1 http://www.chemspider.com/Chemical-Structure.84977.html 
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 O potencial citotóxico de mitrafilina também foi avaliado para o sarcoma de Ewing´s e 

câncer de mama, demonstrando o potencial antineoplásico do alcaloide em ambos os tipos de 

tumor, bem como sua eficácia antineoplásica sob linhagens tumorais humanas de 

neuroblastoma e glioma (PRADO et al., 2007; GIMÉNEZ et al., 2010). Embora o mecanismo 

anti-inflamatório da planta não seja   relacionado diretamente  ao conteúdo de  um único  

marcador químico e alguns trabalhos sugiram a ausência de relação entre o conteúdo de 

alcalóides e o efeito anti-inflamatório (AQUINO et al., 1991; SANDOVAL et al., 2002), o  

papel da mitrafilina sob os mediadores da resposta inflamatória foi confirmado em modelo 

murino. Neste estudo, os animais foram tratados durante três dias, com extratos de U. 

tomentosa correspondes à concentração de 30 mg de mitrafilina /Kg de rato. Os achados 

demonstraram que a mitrafilina foi capaz de reduzir a liberação de TNF-α e inibir a liberação 

de Il-1α,  Ilᵦ e 1l4, Il17, que são  mediadores importantes na resposta imune (ROJAS-DURAN 

et al., 2012). Tais resultados reforçam a importância de mais estudos para avaliar a ação do 

extrato no mecanismo patológico associado às doenças auto-imunes, como a artrite 

reumatoide.                          

 Como supracitado, a maior parte das publicações se concentram no isolamento, 

caracterização e avaliação das propriedades farmacológicas dos alcaloides contidos em U. 

tomentosa. No entanto, devido à complexidade química da planta, outros efeitos terapêuticos 

são associados à outros metabólitos dessa espécie vegetal. Tal afirmação é fundamentada por 

inúmeros estudos in vitro e in vivo. SHENG et al., 2005 isolaram e avaliaram a atividade 

terapêutica de um extrato aquoso de casca de U. tomentosa (C-MED 100), caracterizado por 

possuir pouca quantidade de alcaloides (<0,05%) e elevada atividade anti-inflamatória e 

imunoestimulante. CERRI et al., 1988 também isolaram três novos constituintes não 

alcaloídicos das cascas de U. tomentosa, caracterizados como derivados de glicosídeos do 

ácido quinóvico. AQUINO et al., 1991  avaliaram a atividade anti-inflamatória de glicosídeos 

e triterpenos, extraídos das cascas da raiz da planta e concluíram a ausência de atividade anti-

inflamatória quando frações do extrato eram administrados isoladamente em edema de pata de 

rato. Por outro lado, o efeito anti-inflamatótio era observado quando o extrato era 

administrado sem  sofrer fracionamento. De autoria da mesma equipe, um estudo comprova a 

eficiência antiviral de glicosídeos do ácido quinóvico sobre cepas de vírus causador de 

estomatite (AQUINO et al., 1989). Entre 1990 e 1997, AQUINO e colaboradores  realizaram 

o isolamento de outros novos constituintes da casca do caule de U. tomentosa, três triterpenos 
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polioxigenados e seis novos glicosídeos do ácido quinóvico. SANDOVAL-CHACÓN et al., 

1998 observaram o efeito anti-inflamatório e antioxidante em uma lesão na mucosa intestinal 

a partir da administração de extratos aquosos de Unha de gato, preparados segundo a tradição 

popular peruana.         

 WIRTH E WAGNER, (1997) e HOYOS et al. (2015) realizaram o isolamento e 

detecção de diversos compostos fenólicos contidos nos extratos obtidos a partir de  folhas, 

hastes e  cascas de unha de gato. AQUINO et al. (1989) comprovaram a  atividade anti-

inflamatória e antiviral de procianidinas isoladas da casca de U. tomentosa. GONÇALVES et 

al. (2005) observaram que a remoção do conteúdo de compostos fenólicos de extratos aquosos 

de unha de gato conduzia à redução da atividade antioxidante. Por outro lado, as frações que 

não sofriam alteração no seu conteúdo fenólico, apresentaram atividade antioxidante elevada. 

 Essa observação sustenta a hipótese de sinergismo entre os compostos fenólicos e os 

demais compostos presentes na U. tomentosa. Os achados de WAGNER et  al. (1985) 

corroboram esta hipótese na qual foi observada o aumento do efeito imunoestimulante da 

espécie quando catequinas eram adicionadas à frações alcaloídicas.   

 Embora muitas pesquisas tenham sido realizadas para avaliar as atividades 

terapêuticas dos extratos de unha de gato, a maior parte dos estudos foi realizado de forma 

preliminar,  in vitro, sendo necessários estudos clínicos confirmatórios.    

 A Tabela 2 apresenta uma relação das principais publicações a respeito das diferentes 

atividade terapêuticas associadas à utilização da U. tomentosa. 
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Tabela 2- Principais atividades terapêuticas relatadas para a Uncaria tomentosa (Willd.) DC. 

ATIVIDADE 

TERAPÊUTICA 

AVALIADA 

MECANISMO DE AÇÃO 

FARMACOLÓGICA 

TIPO DE 

ESTUDO 

REFERÊNCIAL 

 

Anti-inflamatória e 

antioxidante 

Inibição da formação de    

TNF- α 

in vitro e                  

in vivo 

KAISER et al., 2013a 

Anti mitótica Inibição da proliferação em 

células de alho 

in vitro KURAŚ et al., 2009 

Citotóxica em linhagem de 

sarcoma e de câncer de 

mama 

Inibição na proliferação celular in vitro GIMÉNEZ et al., 2010 

Anti-inflamatória e 

analgésica em cistite 

Inibição da migração de 

neutrófilos 

in vivo DIETRICH et al., 2015 

Imunoestimulante e anti-

inflamatória 

 

Inibição na migração de 

neutrófilos e citocinas                  

pró-inflamatórias 

in vitro MONTSERRAT-DE LA 

PAZ et al., 2016 LENZI 

et al., 2013 

Ação na  endometriose Ação imunomoduladora e 

antioxidante 

in vitro e in 

vivo 

NETO et al., 2011 

Imunomoduladora em 

pacientes com cancer de 

mama 

Ação imunomoduladora sobre 

as citocinas Th1,Th2 e Th17 

in vivo NÚÑEZ et al., 2015 

Ação na osteoartrite do 

joelho 

Inibição da formação de   

TNF- α 

in vivo PISCOYA et al., 2001 

Antifúngica por Candida 

não albicans 

Modificação da parede celular 

de fungos 

in vitro MORAES et al., 2015 

Antimicrobiana Efeito antimicrobiano sobre  

Enterobacteriaceae e S. mutans 

in vitro CCAHUANA-

VASQUEZ et al., 2007 

Anti-inflamatória Inibição da NF-kB e proteção 

celular contra o stress 

oxidativo 

in vitro SANDOVAL-CHACÓN 

et al., 1998 

Antileucêmica Inibição de células leucêmicas in vitro STUPPNER et al.,1993; 

PILARSKI et al., 2007 

 

 A indicação de uso popular do chá de unha de gato varia de porções contendo de 2-30 

gramas de cascas da planta para 1 litro de água quente (MILLS e BONE, 2005). No entanto, 

as formulações comerciais padronizadas asseguram  maior qualidade e segurança no consumo 
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de derivados da planta. Alguns exemplos incluem: IMUNOMAX
®
, Kralledorn e Prima Uña 

de gato. Os mesmos possuem, como principal indicação terapêutica, ação anti-inflamatória e 

imunomoduladora e são comercializadas na Europa, EUA e América do Sul (PHARMAKA, 

1995; Prima Uña de gato, 2003; TRENTINI, 2013).  

 A tabela 3 apresenta um resumo descritivo de outras formulações contendo a U. 

tomentosa e seus respectivos  fabricantes.  

Tabela 3- Formulações comerciais obtidas a partir de derivados de Uncaria tomentosa 

(Willd.) DC. 

NOME 

COMERCIAL 

CARACTERÍSTICAS DA 

FORMULAÇÃO 

INDICAÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

FABRICANTE 

VINCARIA® Extrato aquoso obtido a partir 

das espécies Uncaria tomentosa 

e Uncaria guianensis. Possui 

baixa concentração de 

alcalóides. 

Redução da 

inflamação e da dor 

associada à osteoartrite 

Rainforest 

Nutritionals Inc.               

(Canson City 

USA) 

KRALLEDORN®  

 e  SAVENTARO® 

Extrato padronizado na 

concentração de 1,3-1,75% de 

alcalóides, sendo 

aproximadamente 97% destes, 

alcalóides oxindólicos 

pentacíclicos. 

Redução da 

inflamação e da dor 

associada à 

osteoartrite/ 

imunoestimulante 

respectivamente 

Immodal 

Pharmaka 

Gmb.H,  (Volders 

Austria) 

CAT´S CLAW 

FORTE® 

Cápsulas contendo extrato seco 

padronizado na concentração de 

4 mg de alcalóides oxindólicos 

pentacíclicos/ g de extrato seco. 

Imunoestimulante e   

anti-inflamatória 

MediHERB 

(USA) 

AC-11  (CMED-

100) ® 

Extrato aquoso liofilizado de 

cascas de Uncaria tomentosa, 

contendo baixo teor de 

alcalóides e padronizado em 

ésteres de ácido carboxílico. 

Anti-proliferativa e 

Imunoestimulante 

Optigenex (USA) 

IMUNOMAX® Formulação gel creme 

padronizada em alcalóides 

oxindólicos pentacíclicos. 

Imunoestimulante e 

anti-inflamatória no 

tratamento do herpes 

labial 

Herbarium 

(Brasil) 

Fonte: Adaptado de Valente, 2006. 
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 A  avaliação da toxicidade é um outro critério a ser  considerado na seleção e 

utilização terapêutica de  espécies vegetais. Particularmente, para a U. tomentosa, estudos 

clínicos demonstraram a segurança no consumo de seus derivados. Ratos tratados com doses 

orais de 10–80 mg de planta por kg de animal, por 8 semanas, ou 160 mg/kg por 4 semanas, 

não demonstraram sintomas fisiológicos de toxicidade como: alterações hepática, renal, 

cardíaca e no peso. Similar avaliação foi realizada em homens sadios que receberam 

suplementação de 5 mg do extrato liofilizado C-MED 100 por Kg, durante 6 semanas, não 

sendo notado nenhum  indício fisiológico de toxicidade (SHENG; BRYNGELSSON e PERO, 

2000). O extrato aquoso derivado da planta também foi avaliado em células ovarianas de 

hamster e em bactérias Photobacterium phosphoreum, não sendo observado sinal de 

toxicidade via teste de vermelho neutro, proteínas totais, tetrazólio (MTT) e teste por sistema 

MICROTOX (SANTA MARIA et al., 1997). A LD50 via oral em ratos que receberam o 

extrato aquoso liofilizado de raiz de U. tomentosa foi ≥  16 g/kg  do peso corporal dos 

animais, indicando a baixa toxicidade oral dos extratos provenientes da espécie (KYNOCH, 

LLOYD, 1975 apud KEPLINGER et al., 1999). 

 

2.1. Obtenção de fitoterápicos 

 Diferentes etapas compõem o processamento de plantas medicinais, particularmente as 

técnicas empregadas na coleta, identificação, lavagem, secagem e extração podem alterar o 

perfil  químico e as características do fitoterápico obtido. E, por isso, a manufatura desse tipo 

de produto deve ser executada  conforme rigorosos processos de fabricação, afim de garantir  

a qualidade em todas as etapas de desenvolvimento e assegurar a obtenção de um produto 

com  características padronizadas (YAU;GOH; KOH, 2015; WHO,2017).  

 A respeito das técnicas a serem empregadas no processamento de plantas medicinais, 

provavelmente a metodologia de extração é uma das operações unitárias mais importantes na 

obtenção de extratos vegetais, uma vez que  a complexidade química da planta  e as diferentes 

taxas de solubilidade dos seus fitocompostos, representam um grande desafio na escolha do 

método extrativo.  Nesse sentido, fatores associados ao solvente extrator como a natureza, pH, 

temperatura e o volume. Bem como a granulometria e a umidade da matéria prima vegetal são 

fatores cruciais nesse processo e exigem, portanto, uma avaliação criteriosa  (PRISTA et al., 

1995; LIST & SCHMIDT, 1989; MANDAL et al.,2015; MARTINS et al.,2017). 
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  Segundo List & Schmidt (1989) os métodos de extração se baseiam em dois 

princípios distintos.  Aqueles nos quais a extração é resultado  da concentração de equilíbrio e 

se reduz quando o gradiente de concentração entre a célula vegetal e o solvente extrator 

tendem a um valor constante. E as técnicas de extração derivadas do processamento exaustivo 

da planta, no qual a troca do solvente extrator ocorrerá até que as substâncias extraíveis da 

planta sejam completamente removidas. No primeiro grupo enquadram-se as técnicas: 

maceração dinâmica e estática, decocção, ultrasonicação, extração assistida por micro-ondas e 

extração com fluído super crítico ou pressurizado. Por outro lado, a extração por Soxhlet e a 

percolação compreendem o segundo grupo.       

 Neste trabalho, a seleção dos processos extrativos baseou-se primeiramente nas 

metodologias comumente utilizadas na obtenção de extratos de U. tomentosa. Tais como a 

extração por Soxhlet, maceração (dinâmica e estática), ultrassom, turbo extração e extração 

por refluxo (SHENG; BRYNGELSSON e PERO, 2000; PILARSKI et al., 2006; BERTOL et 

al., 2012; KAISER et al., 2013b). A seleção da maceração dinâmica como uma das técnicas 

extrativas ocorreu por tratar-se de uma metodologia comumente utilizada na rotina 

laboratorial para obter fitoterápicos e também derivados da unha de gato, uma vez que para 

essa planta, a técnica demonstrou  prevenir a isomerização dos alcalóides presentes no extrato 

líquido hidroalcoólico (KAISER et al., 2013b). Adicionalmente, publicações científicas 

acerca da extração assistida por micro-ondas demonstram ser  uma técnica promissora na 

extração de U. tomentosa (KAUFMANN; CHRISTEN, 2002; ŠTĚRBOVÁ et al., 2004; 

MANDAL et al., 2007; KLEIN-JUNIOR et al., 2016), e também ir de encontro aos princípios 

da Química Verde tais como a redução de resíduos e a eficiência energética  (ANASTAS, 

2000; TSUKUI; REZENDE, 2014).        

 Os tópicos a seguir apresentam um breve resumo dos fundamentos de ambas as 

metodologias de extração. 

 

   2.1.1. Extração assistida por Micro-ondas (EAM)   

 As micro-ondas são compostas por dois tipos de campos oscilatórios, o campo 

magnético e o campo elétrico e que operam na frequência entre 300 mHz-300 gHz. 

 No processo de extração, o campo magnético proveniente das MO interage com o 

momento dipolo da molécula de um solvente polar, provocando o seu alinhamento. A 

alternância do campo elétrico proveniente das micro-ondas provoca o atrito e  a oscilação nas 
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moléculas de solvente residual contido no interior da célula vegetal, tal fenômeno conduz ao  

seu realinhamento. Após a retirada do campo elétrico, as moléculas do solvente retornam ao 

seu estado desordenado e a energia absorvida se dissipa e provoca a elevação da temperatura 

do meio. O aquecimento promove a  evaporação desse solvente e consequentemente aumenta 

a pressão intracelular.Tal fenômeno faz com que a célula vegetal inche e rompa-se, 

favorecendo  a extração e liberação dos seus fitocompostos e, portanto, do rendimento global 

de extração (KAUFMANN e CHRISTEN., 2002; TSUKUI e REZENDE, 2014; MANDAL et 

al.,2015; MARTINS et al., 2017).        

 Algumas vantagens da  técnica, em relação às metodologias convencionais de extração 

compreendem: 

 -O solvente extrator alcança maiores temperaturas de ebulição devido à elevada 

pressão alcançada no interior do recipiente extrator, oque conduz à uma maior eficiência de 

extração;           

 -Tempo reduzido de extração;       

 -Menor volume de solvente extrator  (MANDAL et al., 2007). 

 O campo de aplicação da EAM compreende: pesticidas e produtos naturais como 

lipídeos, carotenóides, esteróides, terpenos, alcalóides,etc (GANZLER et al.,1990; 

KAUFMANN e CHRISTEN., 2002; DUAN et al., 2015; KLEIN-JÚNIOR et al.,2016).  

 ALUPULUI, CALINESCU e LAVRIC (2012) compararam a extração assistida por 

micro-ondas e a extração por decocção aplicada à algumas plantas medicinais. Os autores 

concluíram que a EAM  utilizou menor tempo de operação e promoveu maiores rendimentos 

de ativos vegetais - quando comparado à extração por decocção.    

 Embora sejam  escassos os trabalhos utilizando a EAM para obter extratos a partir da 

U. tomentosa, CHANG et al., 2017  realizaram a comparação entre a extração de U.tomentosa  

por decocção e uma metodologia otimizada de EAM para alcalóides oxindólicos. Os autores 

observaram que a EAM realizada com solvente iônico foi capaz de proporcionar rendimentos 

de aproximadamente 400% em relação à decocção, tais achados demonstram o potencial da  

técnica no processo de extração de ativos vegetais. 
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   2.1.2. Maceração dinâmica (MD)    

 Nesse processo,a extração é realizada em um frasco fechado contendo o solvente 

extrator e o material vegetal. A agitação mecânica pode ou não ser empregada, denominando-

se a técnica de maceração dinâmica ou estática, respectivamente (BOMBARDELLI., 1991).

  Seu fundamento consiste nos fenômenos de permeação e solubilização que causam a 

transferência de massa entre a célula vegetal intumescida e a fina camada de solvente ao seu 

redor  (AZWANIDA et al., 2015; MARTINS et al.,2017), e o processo tende a ocorrer até que 

o equilíbrio de saturação entre o solvente e a célula vegetal seja alcançado. Devido à isto, a 

extração tende a demandar longo tempo (horas, dias ou semanas) até finalizar, oque torna-se 

um fator desvantajoso, pois poderá conduzir à degradação dos fitocompostos ou à 

contaminação microbiológica do extrato (MARTINS et al., 2017).    

 Embora a técnica apresente algumas limitações, o investimento realizado na 

implantação dos equipamentos de MD possuem baixo custo e também facilidade de 

instalação, oque a torna  uma das técnicas de extração mais simples e econômicaa da rotina 

laboratorial. Por isso, ela é largamente empregada na obtenção de extratos vegetais,  bem 

como para a  U. tomentosa, conforme relatado nos trabalhos de PILARSKI  et al., 2006; 

BORRÉ., 2010; KAISER et al., 2013b e DÉVÉNYI et al., 2016.  

 

                       2.1.3 Secagem via spray dryer 

 A secagem é uma das operações unitárias mais utilizadas na indústria química, 

especificamente na farmacêutica são inúmeras as vantagens associadas às formas sólidas, 

como: maior estabilidade às reações de natureza química, enzimática ou microbiológica, além 

de maior facilidade de transporte e armazenamento (RUNHA et al., 2001). A seleção da 

metodologia e do excipiente de secagem adequados é dependente, principalmente, das 

características do material de partida e das propriedades desejáveis do produto final 

(MUJUMDAR, 2006).          

 Nesse sentido, a secagem por aspersão ou spray drying é uma das técnicas de secagem 

mais versáteis industrialmente. Os reduzidos tempos do processo permitem que a metodologia 

seja largamente utilizada na secagem de ativos termossensíveis como: os vegetais e 

biológicos. Além disso, a técnica possibilita a manipulação das variáveis operacionais, e 

assim, alterar as propriedades farmacotécnicas da partícula, tais como: conteúdo de umidade, 
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fluxo,  tamanho de partícula,  morfologia, dentre outros (TÓPAR, 1994; LACHMAN, 2001; 

OLIVEIRA, PETROVICK; 2010;MUJUMDAR.,2014). Essas vantagens favorecem a 

padronização das características dos produtos obtidos e os torna comercialmente 

competitivos.   

 

2.3. Planejamento de Experimentos       

 As ferramentas de Planejamento experimental, do inglês Design of Experiments 

(DOE), permitem estudar, de forma racional, as relações de causa e efeito entre as variáveis 

de entrada (independentes) e as de saída (dependentes). Por meio de uma série de testes, 

mudanças intencionais são realizadas nas variáveis independentes e as alterações na resposta 

são documentadas sendo, posteriormente,  avaliadas com o auxílio de ferramentas estatísticas 

e matemáticas (NETO, SCARMINIO e BURNS, 2010). 

 As metodologias envolvidas nesses processos visam:  

 - Detectar a faixa onde a influência das variáveis experimentais sobre as variáveis 

resposta   é próxima ao desejável; 

 -Determinar o nível de influência das variáveis experimentais controláveis sobre as 

variáveis resposta, de modo que os efeitos das variáveis experimentais não controláveis  

(ruídos) sejam minimizados; 

 -Descrever como as respostas são afetadas pelas variáveis em teste; 

 -Determinar como as variáveis em teste se relacionam, de modo a descrever os efeitos 

resultantes destas interações sobre as respostas avaliadas. 

 E os seus objetivos são: 

 -Realizar a melhoria da qualidade e produtividade; 

 -Reduzir  os custos operacionais; 

 -Diminuir a variabilidade das características do produtos; 

 -Diminuir o tempo de processo, etc  (MONTGOMERY, 1997).  

 Diversas metodologias podem ser empregadas no DOE e, desse modo, a escolha do 

modelo adequado dependerá, principalmente, de informações como: o tamanho da amostra, as 

variáveis experimentais envolvidas, a finalidade do estudo e os recursos disponíveis para a 
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realização do experimento.         

 Montgomery (1997) enumera sete etapas essenciais para o planejamento de 

experimentos.                                                 

 Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 De acordo com a natureza, o tamanho da amostra e a finalidade do estudo, podemos 

dividir os modelos de experimentos, em dois tipos:

 

  Fonte: Portal Action- Planejamento de Experimentos,2017
2
 

                                                             

 

2
 Disponível em: http://www.portalaction.com.br/planejamento-de-experimento/superficie-de-resposta-

Acesso:10/02/2017 
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 A ordem de um modelo define a tendência -linear, quadrático ou cúbico- de como os 

dados irão ajustar-se para predizer uma resposta, sendo importante para a determinação de sua 

precisão.           

 O primeiro passo para a elaboração do DOE é o screening design, isto é, a etapa de 

triagem, onde através da combinação aleatória das inúmeras variáveis de entrada serão obtidas 

diferentes condições experimentais, que vão guiar a realização de experimentos nessa etapa 

inicial de estudo.. Após, os resultados obtidos serão avaliados, permitindo a triagem das 

variáveis com efeito significativo nas respostas avaliadas. Na segunda etapa, quando se 

conhece os fatores significantes ao processo, as respostas são ajustadas de acordo com um 

modelo matemático adequado, que permite a geração de um gráfico de  superfície de resposta. 

Tal representação serve para determinar as condições operacionais ótimas, além de avaliar a 

sensibilidade da variável de resposta às mudanças nos níveis dos fatores de interesse.  

 Os requisitos e os objetivos desta dissertação, exigiram que os experimentos fossem 

executados de acordo com os modelos: fatorial fracionado, superfície de resposta e de mistura 

(uma classe especial de experimentos de superfície de resposta). Todas essas avaliações foram 

conduzidas com o auxílio dos seguintes softwares para fins estatísticos: MINITAB
® 

14.0 e 

STATISTICA
®
 9.0 - que possuem em sua interface os recursos necessários à criação e análise 

desses três tipos de Planejamento de experimentos. 

 

                                         2.3.1. Planejamento fatorial  fracionado   

 O número de experimentos a serem realizados em um planejamento aumenta 

proporcionalmente ao número de fatores e níveis a serem testados. Nesse sentido, o 

planejamento fatorial fracionado permite, através de um número reduzido de testes, verificar 

quais variáveis ou fatores são críticos ao processo. Nesse modelo de planejamento de 1ª 

ordem, os efeitos principais dos fatores são maiores que os resultantes de suas interações. Por 

isso os efeitos de associação são destituídos de importância e, assim, não são avaliados 

experimentalmente. Na rotina industrial esse modelo é muito utilizado no início da fase de 

triagem, quando não se tem ideia de quais são os fatores importantes para o processo (NETO, 

SCARMÍNIO e BRUNS, 2010). Por conseguinte, nessa etapa identificam-se todos os 

parâmetros do processo que afetam significativamente as variáveis de resposta na etapa inicial 

de experimentação.          

 O arranjo Plackett-Burman é um tipo de planejamento fatorial fracionado saturado 



20 

 

 

 

usado quando o número de fatores é elevado e se desconhece quais deles são significativos ao 

processo. Esses experimentos são normalmente de resolução III, ou seja, nenhum efeito 

principal é confundido com outro efeito principal; mas os efeitos principais são confundidos 

com interações de dois fatores. Assim, ao aplicar esse tipo de planejamento supõe-se que a 

interação entre os dois fatores quaisquer do processo é desprezível. Tais arranjos são criados 

em tamanhos múltiplos de quatro e compostos de dois níveis com sinais positivos para os 

níveis superiores e sinais negativos para os níveis inferiores. Os números de ensaio dependem 

do número de fatores e vão de 12-48 ensaios (MONTGOMERY, 1997; Suporte MINITAB, 

2017). 

   2.3.2. Metodologia de Superfície de resposta (MSR)  

 Após o delineamento dos fatores estatisticamente significantes no campo 

experimental, a Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) visa realizar a otimização do 

processo e obter um produto com características ideais. Nessa etapa, técnicas matemáticas e 

estatísticas são empregadas afim  de estabelecer um modelo empírico que descreva a relação 

exata entre os fatores experimentais e os resultados finais  (MONTGOMERY, 1997; 

PORTAL ACTION, 2017).         

 De modo geral, as equações de MSR podem ser representadas graficamente e 

utilizadas com três finalidades: 

 -Determinar o modo como as variáveis independentes relacionam-se;  

 -Determinar o modo como as variáveis independentes afetam, isoladamente, as 

variáveis dependentes;         

 -Identificar a existência do efeito combinado entre as variáveis independentes sobre a 

resposta. 

 Dentre as vantagens dessa metodologia tem-se, por exemplo, a robustez de sua análise, 

frente aos impactos gerados por erros aleatórios.       

  Para a análise de superfície de resposta de segunda ordem o planejamento Box-

Behnken é uma alternativa adequada. Esse tipo de experimento quadrático é usado quando o 

número de fatores ≥3 e o número de tratamento, é resultante da combinação dos níveis da 

parte cúbica e do ponto central. Adicionalmente, o modelo fornece uma representação gráfica 

otimizada do comportamento entre a variável resposta e os fatores experimentais, gerando um 

panorama da melhor configuração para os níveis em todo o intervalo considerado. Desse 
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modo, verifica-se se a configuração ótima faz parte do intervalo verificado e se possível a 

execução de um novo experimento considerando os novos níveis dos fatores 

(MONTGOMERY, 1997; NETO, SCARMINIO e BRUNS,  2010; Portal Action, 2017).

 Após o ajuste dos dados experimentais ao modelo matemático adequado e o 

delineamento de seu gráfico de superfície de resposta, a ferramenta otimização permite avaliar 

como diferentes configurações experimentais afetam as múltiplas respostas  avaliadas. Além 

de também estimar a sensibilidade entre as variáveis dependentes e as independentes e 

determinar o melhor ajuste aos níveis dos fatores nos quais a resposta é ótima                                      

– correspondente às condições experimentais que minimizam a perda global do processo 

(CATEN e RIBEIRO., 1996). 

 

    2.3.3. Experimentos de Mistura    

 Quando o produto investigado é formado por vários componentes ou ingredientes, 

uma classe especial de experimento de superfície de resposta - denominada  experimento de 

mistura - é muito útil na pesquisa e desenvolvimento de formulações farmacêuticas. Essa 

classe permite a avaliação da resposta em função das proporções dos diferentes constituintes 

do planejamento.           

 Em uma mistura de três componentes, as relações entre os mesmos é organizada em 

um diagrama ternário denominado arranjo simplex. Nesse tipo de arranjo cada vértice 

representa a mistura pura (mistura com um componente) e os lados correspondem a uma 

mistura binária (mistura com dois componentes), enquanto o ponto central ao triângulo 

corresponde à uma mistura completa com os três componentes. No total, cada ponto no 

triângulo corresponde à uma proporção relativa à quantidade total do sistema. Por outro lado, 

em experimentos do tipo fatorial, a resposta varia em função apenas da quantidade de cada 

fator. Existem diversos tipos de região simplex que se diferenciam pelo grau do lattice. Isso é, 

a maneira que a distribuição dos pontos no modelo triangular (vértices, lados ou região 

interna) é organizada (Suporte MINITAB, 2017; MONTGOMERY, 1997).  

 Os principais modelos de simplex são:  



22 

 

 

 

-Simplex lattice: Os pontos estão distribuídos uniformemente (lattice) por toda a região do 

simplex. Esse projeto permite o ajuste ao modelo linear e pontos adicionais no interior do 

modelo são necessários para avaliar o comportamento completo da mistura.  

-Simplex centroide: Permite que os termos ajustem-se até uma ordem que corresponda ao 

número de componentes. Portanto, o simplex centróide ajusta-se até a um modelo cúbico 

especial. 

-Simplex com pontos adicionais: São construídos com pontos internos que correspondem às  

misturas nas quais todos os componentes estão presentes ao mesmo tempo. Desse modo, por 

meio desses pontos, é possível abranger completamente a parte interna de uma superfície de 

resposta e assim, modelar curvaturas mais complexas. Além de permitir a realização do teste 

de falta de ajuste (lack-of-fit) do modelo.  

-Vértices extremos: Abrange apenas uma subparte do simplex e é utilizado quando existem 

restrições quanto às proporções dos componentes da mistura (Suporte MINITAB, 2017; 

MONTGOMERY, 1997).  

    2.3.4. Função desejabilidade global    

 O método de otimização “Desirability” é uma das etapas finais no processo de 

Planejamento de experimentos. Essa técnica visa realizar a otimização simultânea das 

variáveis envolvidas no processo a fim de obter as melhores respostas experimentais. 

 Desse modo, a partir dos resultados obtidos no planejamento experimental, são 

delineadas as condições desejáveis e o valor ótimo a ser alcançado para cada variável                        

- dependendo da situação mais conveniente para o processo. Nessa função, as respostas 

individuais de cada variável são convertidas em uma função individual de desejabilidade (d). 

Se a resposta corresponder ao valor mais desejável, d será igual a 1.Caso não seja, d será igual 

a 0 e a resposta estará fora da região aceitável.       

 O ponto ótimo experimental é obtido através da desejabilidade global do processo (D) 

que é resultante da média geométrica individual de todas as variáveis. A equação a seguir 

representa a função matemática geral da desejabilidade global. Conforme apresentado nessa 

relação, a média geométrica de cada uma das respostas (Y1 , Y2, ...,Yk ) do conjunto original 

é transformada, tal que (di) pertença ao intervalo 0 ≤ di ≤ 1.  
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 Nessa função, a desejabilidade global igual a 1 só será obtida se a resposta coincidir 

exatamente com o valor alvo, isto é: quando todas as respostas se aproximarem o máximo 

possível de suas especificações ou também  quando os numeradores forem  iguais  aos 

denominadores das funções (NETO, SCARMINIO e BURNS, 2010; TEIXEIRA., 2012; 

PIMENTAA  et al., 2015). 
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     CAPÍTULO 3     

      OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral       

 Obter extratos secos quantificados em mitrafilina à partir das cascas de Uncaria 

tomentosa, assim como avaliar os processos de extração e secagem aplicando técnicas de 

delineamento experimental multivariados (DOE).  

  

 3.2.Objetivos específicos 

- Desenvolver e validar metodologia de quantificação do alcalóide oxindólico pentacíclico 

mitrafilina via Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE); 

-Estudar os parâmetros relativos ao processo de extração das cascas de Uncaria tomentosa 

(Willd) DC. por maceração dinâmica e assistida por micro-ondas; 

- Estudar os parâmetros relativos ao processo de secagem dos extratos das cascas de Uncaria 

tomentosa (Willd) DC. por spray dryer; 

- Caracterizar e avaliar as propriedades farmacotécnicas dos extratos secos padronizados em 

mitrafilina obtidos das cascas de Uncaria tomentosa (Willd) DC.; 

- Avaliar a atividade anti-inflamatória pelo método de edema de patas, dos extratos 

padronizados em mitrafilina, que foram obtidos à partir da extração por micro-ondas das 

cascas de Uncaria tomentosa (Willd) DC. 
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     CAPÍTULO 4     

                                   MATERIAIS E MÉTODOS  

  Esta pesquisa consistiu de 13 etapas:   

 1)Identificar e caracterizar a droga vegetal;      

 2) Estudar a extração exaustiva a fim de determinar o teor total de mitrafilina contido 

nas amostras analisadas de U. tomentosa;        

 3) Desenvolver metodologia de clean-up a fim de obter uma fração orgânica 

abundante em alcalóides;         

 4) Analisar o extrato por espectrometria de massa a fim de avaliar a presença de 

mitrafilina no extrato obtido após o clean-up;      

 5) Desenvolver e validar o método em cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)  

para  quantificação de mitrafilina nos extratos obtidos de cascas de U. tomentosa; 

 6) Estudar através de planejamento fatorial fracionário Plackett Burman os processos 

extrativos via maceração dinâmica e assistida por micro-ondas;    

 7) Avaliar a atividade antioxidante (via DPPH), rendimento de sólidos e teor de 

mitrafilina presente nos extratos obtidos por ambos métodos extrativos;   

 8) Desenvolver um planejamento experimental do tipo Box Behnken a partir das 

condições determinadas no planejamento Plackett Burmam, a fim de otimizar as condições 

extrativas de ambos os processos;        

 9) Quantificar o teor de mitrafilina contido nos extratos provenientes de ambos 

processos extrativos;          

 10) Selecionar três tipos de excipientes de secagem e aplicar um planejamento 

experimental de mistura a fim de realizar a secagem, via spray drying, do extrato obtido pelas 

condições otimizadas na maceração dinâmica;      

 11) Avaliar as propriedades farmacotécnicas e quantificação do teor de mitrafilina do 

extrato seco obtido;             

 12) Determinar as condições otimizadas de  secagem;    

 13) Avaliar a atividade anti-inflamatória, por edema de patas induzido por 

carragenina, do extrato proveniente da extrato contendo o maior teor de mitrafilina e, que foi 

obtido através da extração por micro-ondas. 
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Desenho experimental das etapas desenvolvidas neste projeto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cascas moídas de Uncaria tomentosa (Willd) DC  

 

Identificação e caracterização da droga 

vegetal                                                                         

-Determinação da perda por dessecação                                  

-Determinação da fração de cinzas totais  e 

insolúveis                                                                                            

-Índice de intumescência                                               

-Granulometria  

 

Avaliação da atividade anti-inflamatória do 

extrato  em edema de pata 

 

Planejamento de mistura para 

secagem em Spray drying (SD) 

Maceração exaustiva                                            

Estudo dos processos extrativos                      

Planejamento fatorial fracionário                                       

(Etapa preliminar) 

 

Maceração dinâmica (MD) 

Avaliação da significância dos fatores experimentais de 

extração sob as seguintes respostas 

 

- 

Extração assistida por micro-ondas (EAM) 

Otimização do processo de extração 

Box Behnken 

Clean up da amostra e 

posterior Espectrometria 

de massa 

Extrato otimizado via EAM Extrato otimizado via  MD 

Caracterização farmacotécnica do pó obtido                                                                                        

-Fator de Hausner                                                                                      

-Índice de Carr                                                                                     

-Determinação do ângulo de repouso                                                          

-Rendimento do processo de secagem                                              

-Umidade                                                                                                 

-Teor de Mitrafilina 

Extrato seco de U. tomentosa 

Condições otimizadas 

de secagem em SD 

Clean up da amostra e posterior avaliação do teor 

de Mitrafilina via  CLAE. 

- 

- Atividade antioxidante                                              

-Rendimento de sólidos                                                    

-Teor de Mitrafilina (Via  CLAE) 

- 
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4.1. Obtenção e identificação da matéria-prima vegetal     

 A amostra da casca de Uncaria tomentosa (Willd.) DC, do tipo amarelo amarronzado, 

foi gentilmente cedida pela Professora Drª Tatiane Pereira de Souza (Universidade Federal do 

Amazonas, AM, Brasil).  Esse material foi identificado pelo pesquisador e botânico Dr. Juan 

David Revilla Cardeñas (INPA, Manaus, AM). Uma exsicata se encontra depositada no 

Instituto de Medicina Tradicional (Manaus, AM, Brasil) e uma contraprova do material 

vegetal encontra-se depositada no LADIFARP  (Laboratório de Desenvolvimento Industrial 

Farmacêutico de Ribeirão Preto) do DCF/FCFRP/USP.  

4.2. Obtenção da droga vegetal moída        

 A matéria prima constituída de cascas secas de U. tomentosa sofreu prévia redução de 

tamanho utilizando-se de um moinho de facas SL31 (Solab Ltda, Piracicaba, Brasil). Após, a 

droga vegetal resultante foi armazenada em frasco hermeticamente fechado para posterior 

preparo das soluções extrativas. 

4.3. Caracterização da droga vegetal       

 A amostra de matéria vegetal foi caracterizada quanto às seguintes avaliações: 

distribuição granulométrica, determinação da perda por dessecação, teor de cinzas totais, 

cinzas insolúveis em ácido e substâncias extraíveis em álcool - conforme o preconizado nos 

seguintes referenciais ANSEL et al., 2000; AULTON, 2008 e FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA 5ª ed., 2010. 

 

    4.3.1. Distribuição granulométrica    

 A distribuição granulométrica das cascas secas e moídas foi avaliada através de um 

jogo de tamises (ANSEL et al., 2000), sendo as análises realizadas em triplicata. Os pós 

foram previamente tamisados em tamises com tamanho de malha 1000 µm, para que os 

materiais fibrosos fossem retirados e desconsiderados.      

 O diâmetro médio de partícula (d50) foi determinado através da distribuição 

granulométrica cumulativa
 
. 
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   4.3.2. Determinação da perda por dessecação   

 Em um pesa filtro previamente dessecado e pesado foram adicionados 2 g de amostra. 

Posteriormente, a amostra foi colocada em estufa  (Nova Ética, N480) a 105
o
C  até que o peso 

apresentado pelo conjunto pesa filtro e amostra fossem constantes.   

  Os resultados do teor de umidade (TU) foram expressos em porcentagem sobre a 

quantidade da droga total pela média de três determinações, segundo a equação 1:  

 

No qual, Mf é a massa final da amostra e Mi é a massa inicial da amostra. 

 

  4.3.3. Determinação da fração de cinzas totais    

 Três cadinhos de porcelana foram colocados em mufla  (Bravac, modelo S885) a           

450 ºC, durante 30 min. Após, os mesmos foram resfriados em dessecador e tiveram as 

respectivas massas determinadas em balança analítica. Foram tomados exatamente 1,0 g da 

droga vegetal pulverizada, cuja transferência para o cadinho se deu prontamente. A amostra 

foi distribuída uniformemente e incinerada em forno mufla (Bravac, S885) à 450 
o
C, durante 

2 horas. Após, deixou-se arrefecer em dessecador e fez-se a determinação da massa do 

conjunto, até que a análise conduzisse a valores de massa constantes (Farmacopeia 

Brasileira, 2010).          

 A metodologia foi conduzida em triplicata e a porcentagem das cinzas totais em 

relação a massa da droga foi calculada através da média das determinações, com auxílio da 

equação 2. 

                          

          No qual, TCt: Teor de cinzas totais; MF é a massa final da amostra e MI é a massa 

inicial da amostra. 



29 

 

 

 

   4.3.4. Determinação do teor de cinzas insolúveis em ácido 

  Nesse ensaio, realizado em triplicata, o resíduo sólido - obtido na determinação de 

cinzas totais- foi submetido à fervura durante 5 minutos juntamente à 25 mL de ácido nítrico 

10 % (p/v) em cadinho coberto com vidro de relógio. Após, o vidro de relógio foi lavado com 

5 mL de água quente, sendo este líquido recolhido no próprio cadinho. Então, o material 

insolúvel em ácido foi filtrado em papel de filtro e lavado com água quente até obter um 

filtrado neutro. Após, o papel de filtro contendo o material insolúvel foi transferido para outro 

cadinho e seco em chapa aquecedora, sendo posteriormente incinerado a 500ºC em forno 

mufla (Bravac, modelo S885), até peso constante. Por fim, a amostra foi resfriada em 

dessecador e pesada. A análise foi realizada em triplicata (Farmacopeia Brasileira, 2010).

 A porcentagem de cinzas insolúveis em ácido foi calculada em relação ao material 

vegetal utilizado no início do ensaio do teor de cinzas totais. 

 

    4.3.5. Índice de intumescência    

 O índice de intumescência é uma determinação quantitativa do volume de solvente 

absorvido pela droga vegetal. Esse é um dado útil quando se deseja estimar o volume de um 

solvente específico a ser usado na extração.        

 Em uma proveta com capacidade de 50 mL foi pesado 1 g da droga vegetal 

pulverizada, sendo posteriormente adicionados 25 ml de solução hidroalcoolica 70º GL.                    

A proveta foi agitada a cada 15 minutos  por uma hora e a mistura permaneceu em repouso 

por 3 horas à temperatura ambiente.  

A análise do índice de intumescência foi realizada em triplicata através da equação 3.  

    

Onde, IT é índice de intumescência , VF é o volume final da droga (mL) e VI é o volume 

inicial da droga (mL). 
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4.4. Métodos extrativos: Avaliação da capacidade extrativa máxima  

 O objetivo da técnica é avaliar a máxima capacidade extrativa da solução hidro 

alcoólica 70ºGL para as cascas de U. tomentosa através das técnicas de maceração dinâmica e 

micro-ondas. Esse dado será usado como referência para comparação com os demais extratos 

obtidos pelos processos extrativos de maceração dinâmica e assistida por micro-ondas.  

 A proporção utilizada de planta em solvente foi de 10% p/p, para ambos os processos 

extrativos. O tempo e a temperatura empregados na extração exaustiva conduzida por 

maceração dinâmica foram, respectivamente, 24 horas e 25ºC. A troca de solvente foi 

realizada a cada 6 horas sendo o extrato líquido armazenado em frasco de vidro âmbar  

tampado e mantido sob refrigeração até o momento da quantificação de mitrafilina. Por outro 

lado,a extração exaustiva por micro-ondas foi conduzida durante 34 minutos e em temperatura 

de 21ºC. O solvente extrator foi substituído  nos tempos 2,6,12,22 e 34 minutos e o extrato 

líquido foi armazenado em frasco de vidro âmbar tampado e mantido sob refrigeração até o 

momento da quantificação de mitrafilina.        

 O teor de mitrafilina foi feita através de metodologia de CLAE   e é representado pela 

massa de mitrafilina (mg) extraída por mg de casca seca de U. tomentosa.  

 

4.5. Avaliação preliminar dos processos de extração     

 Em ambas as técnicas extrativas, a etapa preliminar foi realizada a partir das condições 

experimentais estabelecidas no planejamento Plackett Burman (Tabela 4) e através das 

técnicas apresentadas nos itens  4.5.1. e 4.5.2. A tabela 4 apresenta as cinco variáveis 

dependentes e seus respectivos níveis experimentados, adicionados das respostas avaliadas em 

ambos os processos de maceração dinâmica e extração assistida por micro-ondas.  

 A análise estatística foi feita com o auxílio do software  MINITAB
®
 14.0 (Minitab 

Inc., State College, EUA), que permitiu comparar a intensidade dos efeitos e, posteriormente,  

selecionar os três fatores que mais influenciaram as respostas experimentais.   
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 Tabela 4- Fatores estudados e seus níveis no planejamento fatorial fracionado da 

Extração assistida por micro-ondas e Maceração dinâmica. 

 

Fatores 

Extração assistida 

por micro-ondas 

Extração por 

maceração dinâmica 

-1 +1 -1 +1 

1) Granulometria (µm) 231 925 231 925 

2) % Planta:Solvente 5 20 5 20 

3) Tempo (minutos) 2 8 30 300 

4) Temperatura (ºC) 30 60 30 60 

5) Agitação (RPM) - - 100 300 

6) pH da solução 

extratora 

2 8 - - 

 

                                          4.5.1. Maceração dinâmica     

 As extrações foram realizadas em um agitador magnético multi-ponto MAG 15 (Marte 

Ltda, São Paulo, Brasil) com banho de ar termostatizado, TAB/15 (Labmaq do Brasil Ltda, 

Ribeirão Preto, Brasil) e utilizando-se de Erlenmeyers de 250 ml devidamente tampados com 

tampa esmerilhada. A planta ficou em contato com a solução extratora (álcool etílico 70ºGL) 

sob as condições determinadas na tabela 5. 
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Tabela 5 - Planejamento fatorial do tipo Plackett Burman com fatores codificados para 

extração por maceração dinâmica do pó da casca de U. tomentosa. 

 

                                                    4.5.2. Micro-ondas     

 As análises foram realizadas no laboratório de pesquisas em Química Medicinal da 

FCFRP, coordenado pela professora Drª Ivone Carvalho.      

 As extrações foram conduzidas em um reator em batelada por micro-ondas do Modelo 

Discover (Cem Corporation, United States), utilizando-se balões de vidro com fundo redondo 

com capacidade de 40 ml. Nessa técnica a planta ficou em contato com a solução extratora 

(álcool etílico 70ºGL) sob a ação de micro-ondas em potência fixa de 100W. A tabela 6 

apresenta as condições empregadas nessa técnica de extração. 
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Tabela 6 - Planejamento fatorial do tipo Plackett Burman com fatores codificados  para 

extração por micro-ondas do pó da casca de U. tomentosa. 

 

 

4.6. Planejamento Box-Behnken  

Após a determinação dos fatores significantes no planejamento fatorial fracionário 

Plackett Burman, os planejamentos do tipo Box-Behnken foram aplicados a fim de realizar 

uma análise mais detalhada do processo de extração, bem como possibilitar a sua otimização.                  

 De acordo com a análise dos resultados obtidos na etapa preliminar de estudo, os 

fatores: % Planta:solvente, temperatura e tempo de extração e a granulometria de 231 µm 

foram selecionados devido à influência significativa em ambos processos extrativos.  

 Desse modo, os fatores serão avaliados nos níveis apresentados na tabela 7 e os 

experimentos de extração por maceração dinâmica e assistida por micro-ondas serão 

conduzidos de acordo com o planejamento Box Behnken apresentado na tabela 8.              

  Nessa etapa, apenas o teor do alcalóide oxindólico pentacíclico mitrafilina será 

quantificado. 
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Tabela 7 - Fatores estudados e seus níveis no planejamento Box Behnken para maceração 

dinâmica  e extração assistida por micro-ondas. 

FATORES EXTRAÇÃO 

ASSISTIDA POR 

MICRO-ONDAS 

EXTRAÇÃO POR 

MACERAÇÃO DINÂMICA 

  NÍVEL NÍVEL 

 -1 0 +1 -1 0 +1 

1)% Planta:solvente 5 12,5 20 5 12,5 20 

2) Tempo (minutos) 2 5 8 30 165 300 

3) Temperatura (ºC) 30 45 60 30 45 60 

 

Tabela 8 - Planejamento Box Behnken utilizado nos experimentos de extração conduzidos 

por  maceração dinâmica e  assistida por micro-ondas. 
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4.7. Caracterização dos extratos vegetais líquidos     

 Os extratos hidroalcoólicos obtidos foram caracterizados com relação à atividade 

antioxidante in vitro  (AA), rendimento de sólidos (RSOL) e teor do alcalóide pentacíclico 

oxindólico mitrafilina (TMIT). Os tópicos a seguir apresentam as metodologias empregadas 

nessas avaliações. 

 

4.7.1. Atividade antioxidante (AA) - Sequestro do radical livre 2,2-difenil-1-picril-hidrazil 

(DPPH) 

 Considerando os registros bibliográficos a respeito da elevada atividade antioxidante e 

o conteúdo polifenólico dos extratos hidroalcóolicos de U. tomentosa, nesse projeto será feita 

uma previsão de sua capacidade em prevenir/minimizar a oxidação celular através do teste in 

vitro DPPH.            

 Em tubos de ensaio foram adicionados 1 ml de tampão acetato pH 5,5, 1 ml de etanol, 

100 μL de extrato hidroalcóolico de cascas de U. tomentosa e 500 μL de DPPH (250 mM).                

Os tubos de ensaio foram agitados e deixados reagindo por 10 minutos sendo a leitura 

realizada em espectrofotômetro (Camspec M330) a 510 nm. Para o preparo do branco, foram 

adicionados 1,6 ml de etanol e 1 ml de tampão acetato de sódio. Para o preparo do controle, 

foram adicionados 1,1 ml de etanol, 1ml de tampão e 500 μL de DPPH 250 mM. Todas as 

reações foram feitas em triplicata.   

A porcentagem de inibição, isto é, a capacidade de neutralização de 50% do radical 

DPPH foi determinada pela equação 4. 

 

 

Equação 4 
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 Os resultados serão expressos com IC50, ou seja, quantidade de antioxidante em μg/ml 

necessário para diminuir em 50% a concentração inicial de DPPH. O IC50 foi calculado com o 

auxílio do software GraphPad Prism
®
 3.0. 

 

  4.7.2. Determinação do teor de sólidos extraíveis-Rendimento de sólidos 

(RSOL)           

 O RSOL foi calculado em função dos sólidos solúveis extraídos em relação à 

quantidade de material usado para a extração (p/p). Para essa analise foi necessário determinar 

primeiramente o teor de sólidos. Para tanto, uma quantidade de extrato hidroalcóolico  

(aproximadamente 0,5 g) foi adicionado em uma balança analisadora de umidade com  

lâmpada de halogênio MB 45 (OHAUS Inc, EUA), sendo seco até peso constante. 

 As leituras foram realizadas em triplicata e o resultado foi expresso em teor de sólidos 

no extrato. Então, esse valor foi relacionado com a massa de planta utilizada na extração, 

sendo o resultado final expresso em mg de sólidos/100 gramas de planta.  
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4.8 Preparação da amostra para quantificação de mitrafilina nos extratos hidro 

alcoólicos           

 A quantificação dos alcalóides presentes nos extratos hidroalcólicos de U. tomentosa 

foi realizada através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). No entanto, tal 

análise representa um desafio devido à complexidade química da planta. Assim, a fim de 

quantificar o conteúdo do alcalóide oxindólico pentacíclico mitrafilina, presente nos extratos 

hidroalcoólicos derivados de ambas as metodologias extrativas, fez-se a sua partição ácido 

base; obtendo-se uma fração orgânica enriquecida (FOE) que foi reservada para posterior 

quantificação em CLAE.         

 Em um funil de separação foram adicionados: 10 mL de amostra, 5 mL de  ácido 

clorídrico 1,2M e 10 mL de clorofórmio. Após a certificação de que o pH  encontrava-se  

igual a 2, todo o conteúdo do funil de separação foi agitado até a dissolução e distribuição da 

amostra entre as fases orgânica e aquosa. Posteriormente, a fase orgânica foi removida do 

funil e então foi adicionado à fase aquosa 10 mL de clorofórmio e volume suficiente de 

hidróxido de sódio até pH = 10. Novamente o funil de separação foi agitado até que houvesse 

a separação entre a fase orgânica e a aquosa.       

 Por fim, a FOE foi recolhida, seca sob ar comprimido e reservada para posterior 

análise por CLAE.          

 No momento da análise cromatográfica, a FOE foi ressuspendida em 5 mL de 

acetonitrila e filtrada  com auxílio de filtro para seringa PVDF com 25 mm de diâmetro e 

porosidade 0,22 µm (Millipore, EUA). 

 

4.9. Espectrometria de Massas        

  Todas as análises foram conduzidas pelo analista J. C. Thomaz do Laboratório de 

Espectrometria de Massas do Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais e Sintéticos da 

FCFRP, sob coordenação do Prof. Dr. Norberto Peporine Lopes. O aparelho espectrômetro de 

massa do modelo MICROTOF-QII, Bruker
®
 foi utilizado em ionização por eletrospray (ESI-

MS) no modo positivo [M+H]
+
. Para a realização desse ensaio, as amostras de FOE foram 

secas em rota evaporador, e posteriormente ressuspendidas  em acetonitrila. Nessa avaliação, 

o íon molecular predominante na amostra foi o de sinal m/z 369,1783 Da, confirmou a 

presença majoritária do alcalóide mitrafilina no extrato. Tal observação corrobora ao descrito 

por LAUS, 2004 e ROJAS-DURAN et al., 2012.  
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4.10. Detecção e quantificação por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

 4.10.1. Condições cromatográficas utilizadas na quantificação da mitrafilina  

 As amostras de FOE provenientes da partição ácido-base dos extratos hidroalcoólicos, 

foram ressuspendidas em acetonitrila e  analisadas em um aparelho de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência da marca Thermo, modelo Ultimate 3000, equipado com bombas Ultimate 

DGP 3600SD, sistema de injeção de amostras termostatizado Ultimate WPS 3000TSL, 

detector de arranjo de diodos modelo UltiMate
™

 3000 LC e sistema controlador com software 

Chromeleon. Foi utilizada uma coluna cromatográfica analítica de fase reversa Syncronis C18 

4,6 mm x 250 mm, diâmetro de partícula 5m e diâmetro de poro 100Ǻ; acoplada à pré-

coluna Syncronis C18.          

 O volume de injeção das amostras foi de 30 µL  e a fase móvel consistiu de gradiente 

de concentração formado pelo tampão fosfato de potássio 10mM, pH=7 (A) e Acetonitrila 

(B). As análises foram conduzidas à fluxo constante de 1,0 ml/minuto, temperatura do forno 

de 35ºC e detecção em 245 nm; empregando-se gradiente de eluição apresentado na Tabela 9.

  

Tabela 9- Gradiente de eluição utilizado nas análises por CLAE de extratos  obtidos a partir 

de U. tomentosa. 

 

 O presente método de quantificação da mitrafilina em CLAE foi desenvolvido com 

base nos trabalhos de BERTOL et al., 2012 e KEPLINGER et al., 1999,  sendo validado 

segundo os parâmetros estabelecidos na resolução nº 166 de 2017 da ANVISA.  
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                                                  4.10.2. Seletividade      

 Existem diversas maneiras de determinar a seletividade de um método e nesse 

trabalho, tal requisito foi obtido através da comparação entre os perfis espectrais de amostras 

de extratos de U.tomentosa e de soluções de padrão de mitrafilina pela análise em CLAE. 

E,adicionalmente, foi realizado o monitoramentos dos extratos hidroalcóolicos em 

Espectrometria de massa. A verificação da seletividade de um método visa confirmar a sua 

capacidade de quantificar e detectar o alcaloide mitrafilina nas amostras de FOE. 

 

           4.10.3. Linearidade e curva analítica    

 A linearidade foi avaliada em triplicata através da construção de uma curva analítica 

obtida a partir da injeção de diferentes concentrações de soluções de padrão do alcalóide 

mitrafilina  (Chromadex, lote: 00013955-15; pureza: 96,0%). As concentrações do alcalóide 

utilizadas foram: 0,01; 0,02; 0,03; 0,05; 0,07; 0,08 e  0,1 mg/mL.    

 A análise estatística dos dados foi realizada pelo método de ajuste por mínimos 

quadrados e os resultados expressos pelos coeficientes de regressão (R
2
) e coeficiente de 

correlação de Pearson (r). O volume de injeção foi de 30 µL, de modo a obter parâmetros de 

comparação com os dados obtidos à partir das análises das amostras de extrato hidroalcoólico 

de U. Tomentosa.           

 Uma nova curva analítica foi realizada a cada dia de análise utilizando-se de cinco 

concentrações em triplicata dentro da faixa linear (RIBANI et, al., 2004). 

 

     4.10.4. Precisão     

 A precisão foi avaliada de duas maneiras: repetibilidade ou precisão intradia e precisão 

intermediária ou precisão inter-dia  (RIBANI et al., 2004; BRASIL, 2017).   

 A amostra utilizada para avaliar esse parâmetro foi o extrato hidroalcóolico de U. 

tomentosa proveniente  da extração por maceração dinâmica sob as condições nº4 do 

Planejamento Plackett Burman (tabela 5).       

 Para a repetibilidade ou precisão intradia, seis preparações de cada amostra foram 

injetadas em sequência no mesmo dia (dia 1), pelo mesmo analista, sob as mesmas 

condições instrumentais e cromatográficas.       

  A  precisão  foi representada através do coeficiente de variação (CV) entre os teores 
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quantificados no dia 1. A precisão intradia é confirmada se o CV das análises for menor que 

5%  (ANVISA, 2017). 

    A precisão foi dada pela equação 5:  

100(%) x
X

S
CV                Equação 5 

Na qual S é a estimativa do desvio padrão e X é a média das medidas obtidas em 

cada concentração.          

 A precisão intermediária ou inter-dia foi avaliada a partir de outras seis preparações da 

mesma amostra que foi utilizada no ensaio de repetibilidade. As análises foram realizadas 

em sequência em outro dia (dia 2) pelo mesmo analista e sob as mesmas condições 

instrumentais e cromatográficas.  

 

4.10.5. Exatidão e recuperação 

 A exatidão foi avaliada através do ensaio de recuperação em amostras de extrato 

hidroalcoolico de U. tomentosa que foram enriquecidas com o padrão mitrafilina em três 

diferentes concentrações 0,036 mg/ml, 0,045 mg/ml e 0,054 mg/ml, que contemplaram o 

intervalo linear de 80%, 100% e 120% do método analítico.     

 O cálculo da exatidão foi expresso em função da porcentagem da recuperação de 

mitrafilina no extrato através da equação 6 (RIBANI et al., 2004). 

                   Equação  6 
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  4.10.6. Limite de quantificação (LQ)  e limite de detecção (LD)  

 A menor concentração do analito que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada (sob condições experimentais estabelecidas) constitui o LD.   

 O LQ é definido como a menor concentração do analito que pode ser quantificada na 

amostra com exatidão e precisão aceitáveis.Embora existam diferentes maneiras de obter-se 

os limites de detecção e de quantificação, o método baseado nos  parâmetros da curva 

analítica é o mais adequado por ser estatisticamente mais confiável (RIBANI et al., 2004). 

 Três curvas analíticas foram confeccionadas à partir da análise de concentrações de 

mitrafilina abaixo do limite linear mínimo da curva de calibração. Após, foi estimado o 

desvio padrão de seus coeficientes lineares (Sb) e coeficientes angulares (Sa). O LD foi 

calculado de acordo com a equação 7 e o LQ foi calculado de acordo com a equação 8 

(RIBANI et al., 2004). 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Equação 7 
Equação 8 
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4.11. Secagem por aspersão/nebulização do extrato hidroalcóolico    

 O planejamento, análise e otimização dos trabalhos experimentais foram realizados 

com o auxílio dos softwares Statistica
®
 9.0  (Statsoft Inc, EUA) e Minitab  14 (Minitab Inc, 

EUA).             

 As proporções dos três excipientes, D-manitol (A), maltodextrina (B) e Aerosil (C), 

contidas em cada formulação, encontram-se na tabela 10.   

 Anteriormente à secagem, as soluções hidroalcóolicas foram homogeneizadas com os 

excipientes de secagem por 2 minutos e a 15.000 rpm, utilizando-se um ultra-turrax T25                     

(Ika Inc, São Paulo, Brasil). Após, a suspensão foi atomizada usando um mini secador de 

spray modelo LM MSD 0,5 (Labmaq do Brasil Ltda, Ribeirão Preto, SP) sob as seguintes 

condições de pulverização: taxa de fluxo de ar de secagem de 0,5 m
3
 / min e temperatura de 

saída de  80 ° C, taxa de alimentação da suspensão de 5 ml / min, pressão de ar de atomização 

de 5 bar e vazão de 40 l / min.         

 A proporção de conteúdo de sólidos do extrato líquido de U.tomentosa e a quantidade 

de adjuvante de secagem adicionado foi mantida a 8:1 (p/p) para todos os processos.  

  

     Tabela 10-  Planejamento de mistura com três componentes. 

EXPERIMENTO PROPORÇÃO DE EXCIPIENTES (%) 

 D-Mannitol 

(A) 

Maltodextrina 

(B) 

 Aerosil             

(C) 

1 50 0 50 

2 0 100 0 

3 50 50 0 

4 33.33 33.33 33.33 

5 0 0 100 

6 0 50 50 

7 100 0 0 
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4.12. Caracterização farmacotécnica do extrato seco de Uncaria tomentosa   

  4.12.1. Avaliação da densidade aparente  (ρa) (Bulk density)  

 Em uma proveta de vidro, com capacidade de 25 mL, foi transferido uma massa do 

extrato seco de U. tomentosa correspondente a 5 mL na graduação da vidraria. Em seguida, 

evitando-se movimentos bruscos, realizou-se a leitura da massa ocupada pelo material.  

 A densidade aparente foi calculada a partir da relação entre a massa e o volume 

ocupado pelo pó (USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010).   

 

  4.12.2. Avaliação da densidade compactada (ρc) (Tapped density) 

  Após realizar a avaliação da densidade aparente, submeteu-se a mesma proveta 

utilizada no ensaio anterior , a uma série de agitações até que o volume ocupado pelo  pó não 

apresentasse variação. Após a compactação, o volume ocupado pela amostra foi anotado e a 

densidade compactada obtida através da relação entre a massa inicial e o volume final 

ocupado pelo pó (USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010). 

 

4.12.3. Índice de Carr (%CI)      

 O Índice de Carr visa avaliar indiretamente as propriedades de fluxo de pós através da 

comparação entre a sua densidade aparente (ρa) e densidade compactada (ρc).  

 O  %IC  é calculado  por meio da relação apresentada na equação 9: 

 

 

 

 

 

 

Equação 9 
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Relação entre fluxo e Índice de Carr apresentada conforme o disposto abaixo:  

    

        

                               

  

 

 

  

(USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010). 

                       

                            4.12.4. Proporção de Hausner (Hr)    

 A proporção de Hausner relaciona a densidade aparente e a compactada, sendo outro 

parâmetro útil na avaliação das propriedades de fluxo do pó. Tal avaliação pode ser 

realizada por meio da relação apresentada na equação 10: 

                                                     

Relação entre o fluxo do pó e  proporção de Hausner apresentada conforme o disposto abaixo:

         

 

 

 

 

 

     (USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010). 

Índice de Carr                    FLUXO 

%IC< 10% excelente  

%IC de 11 a 15% bom 

% IC de 16 a 20% fraco 

% IC de 21 a 31% pobre 

% IC de 16 a 31% coesivos (pobre) 

% IC>32%        muito pobre 

Proporção de Hausner                 FLUXO 

1,00 a 1,11     excelente 

1,12 a 1,18     bom 

1,19 a 1,25                 fraco 

1,26 a 1,45       pobre 

1,35 a 1,45 coesivos (pobre) 

>1,50 muito pobre 

Equação 10 
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   4.12.5. Avaliação do ângulo de repouso (Ɵ)   

 Cerca de 500 mg de extrato seco foram transferidos para o interior de um funil de 

plástico (orifício inferior de 12 mm, 90 mm de altura), altura de 32 mm da superfície em base 

fixa.            

  O resultado do ângulo de repouso foi fornecido pela tangente da altura sobre o raio 

formado pela amostra após passar pelo cone. Por meio dos resultados obtidos, os pós foram 

classificados segundo a suas propriedades de escoamento, conforme relação apresentada 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

(USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010). 

 

                             4.12.6. Teor de umidade (Φ)     

 Os teores de umidade contido no extrato seco de U. tomentosa foram avaliados por 

meio do método em estufa.  Três béqueres de vidro foram previamente etiquetados e 

pesados, sendo mantidos em estufa de convecção forçada (NOVA ÉTICA) por 24 horas, sob 

105ºC. Após esse período, aproximadamente 100 mg de extrato seco de U. tomentosa foram 

transferido para cada um destes béqueres de vidro. Sendo posteriormente novamente 

aquecidos sob 110 ºC por 1 hora. Após, as amostras secas foram retiradas da estufa e 

Ângulo de repouso                      FLUXO 

25º- 30º excelente 

31º- 35º       bom 

36º- 40º     aceitável 

41º- 45º passável 

46º-55º pobre 

56º-65º      muito pobre 

65º Extremamente pobre 
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transferidas para um dessecador até o resfriamento; quando foram pesadas. O processo de 

aquecimento em estufa a 105ºC ocorreu até que a massa contida nos béqueres tornasse-se 

constante.           

 O teor de umidade foi obtido por meio da relação entre a massa inicial e a massa final 

da amostra contida no béquer (USP, 2006, FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 5ª ed,2010). 

 

   4.12.7. Rendimento do processo (Rp)    

 O rendimento do processo de secagem por SD foi calculado imediatamente ao final de 

cada ensaio de secagem. A análise foi conduzida considerando-se o peso de pó coletado ao 

final do processo e o  peso dos sólidos totais na dispersão (antes da secagem por aspersão) 

adicionado ao peso do excipiente (USP, 2006).      

 Desse modo, tem-se a relação apresentada na equação 11: 

  

 

4.13. Estudo preliminar da atividade anti-inflamatória de Uncaria tomentosa (Willd) 

DC.            

 A atividade anti-inflamatória do extrato  hidroalcoólico de U. tomentosa -obtido à 

partir da extração assistida por micro-ondas- foi avaliada através de um modelo de edema de 

pata de rato induzido por carragenina. Os estudos foram conduzidos no laboratório de 

Farmacologia da FCFRP, sob a coordenação da Profa. Drª. Glória Emilia Petto de Souza. 

 O extrato líquido proveniente da EAM foi escolhido para ser avaliado quanto a sua 

atividade anti-inflamatória em edema de pata induzido por carragenina devido a inexistência 

de ensaios deste tipo para extratos da planta obtidos pela citada metodologia de extração. 

      

 

 

Equação 11 
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4.13.1. Avaliação da atividade anti-inflamatória do extrato líquido de U. tomentosa sob o 

edema de pata induzido por carragenina       

            

 A avaliação da atividade anti-inflamatória dos extratos hidroalcoólicos de U.tomentosa 

foi  feita a partir das amostras provenientes das condições otimizadas de EAM. Desse modo,  

afim de eliminar quaisquer  resquícios de álcool etílico do extrato hidroalcoólico, reduzir o 

volume e padronizar a concentração de mitrafilina para 0,2003 mg de alcalóide/mL de extrato, 

fez-se a rotaevaporação das amostras. Posteriormente, foi realizada a sua diluição em salina 

originando outras duas soluções aquosas com C= 0,1002 mg/mL e C= 0,0487 mg/ mL. Após, 

as três amostras foram mantidas sob-refrigeração para avaliação de sua atividade anti-

inflamatória in vivo. Nesta avaliação foram  utilizados 30 ratos Wistar, adultos, machos, com 

peso médio de 176 gramas. Os animais foram divididos em seis grupos de cinco animais (n= 

5), sendo a população dos grupos 1, 2 e 3 tratados  por via oral com 0,5 ml de cada um dos 

três extratos rota evaporado de U. tomentosa. Considerando que o peso médio da população 

analisada dos ratos é de 176 g, as concentrações testadas via oral nos grupos 1, grupo 2 e 

grupo 3 corresponderam à 0,57; 0,28; 0,14 mg de mitrafilina/Kg de peso de animal 

respectivamente. Por outro lado, os ratos do grupo 4 - Controle (+) - receberam via oral 0,5 ml 

de indometacina 2 mg/kg;  em seguida, injeções de 0,1 ml de carragenina 1% na região 

subplantar direita e 0,1 ml de solução salina na região subplantar esquerda. Os ratos do grupo 

5 - Controle (-) - receberam via oral 0,5 ml de água filtrada; e em seguida injeções de 0,1 ml 

de carragenina 1% na região subplantar direita e  0,1 ml de solução salina na região subplantar 

esquerda. Os ratos do grupo 6  (Branco)  receberam 0,5 ml de água filtrada, por via oral, e em 

seguida injeções de 0,1 ml de solução salina na região subplantar direita e esquerda. Os 

volumes das patas foram mensurados pelo método de deslocamento de água medido em 

pletismômetro modelo 7150  (Ugo Basile, Itália). Nos tempos: 0, 1h, 2h, 3h, 4h e 5h da 

administração da carragenina e salina.       

 Adicionalmente, afim de estimar o efeito anti-inflamatório de uma solução padrão de 

mitrafilina sob o edema de pata, foram avaliadas duas concentrações do alcaloide (C1:33 mg 

de mitrafilina/mL de extrato e C2:66 mg de mitrafilina/mL de extrato). Nessa etapa, 15 ratos 

Wistar  (peso médio:166 g)  foram divididos  em 5 grupos de 3 animais. O tratamento foi 

administrado via oral e consistiu de 0,5 mL de solução de C: 33,2 mg de MIT/mL, 

correspondendo à C: 100  mg de MIT/Kg. O segundo grupo de tratamento  recebeu 0,5 ml de 
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padrão  de C: 66,4 mg de MIT/mL correspondendo à concentração de 200 mg de MIT/Kg de 

animal. Em ambas as avaliações após a administração do padrão de mitrafilina, os animais 

receberam injeções de 0,1 ml de carragenina 1% na região subplantar direita e 0,1 ml de 

solução salina na região subplantar esquerda. O modelo experimental dessa etapa também foi 

composto por grupo: controle (-), controle (+) e branco, constando de 3 animais em cada 

grupo.            

 Ao final do estudo, os animais foram eutanasiados através de deslocamento cervical 

sendo, posteriormente, apropriadamente descartados.    

 Todos os ratos do estudo  foram provenientes do Biotério da Faculdade de 

Odontologia de Ribeirão Preto-USP e mantidos no biotério do Bloco S da FCFRP, 

climatizados, com ciclo de 12h claro/12h escuro e tratados com água e ração ad libitum. O 

estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo (Protocolo nº 200/2008). 

  As tabelas 11 e 12 apresentam   o desenho experimental da avaliação da atividade 

anti-inflamatória do extrato hidroalcoólico de U. tomentosa e do padrão mitrafilina sob um  

modelo de inflamação induzido por carragenina em edema de pata de ratos machos  Wistar. 

 Tabela 11 - Modelo experimental empregado na avaliação da atividade anti-

inflamatória de extrato aquoso de U. tomentosa. 
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Tabela 12 - Modelo experimental empregado na avaliação da atividade anti-inflamatória da 

solução padrão de mitrafilina.  
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    CAPÍTULO 5                       

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Caracterização da droga vegetal        

 As técnicas descritas nas farmacopeias e literaturas especializadas visam à 

padronização dos procedimentos experimentais de preparo, caracterização e doseamento 

químico dos extratos vegetais; assim como verificar a identidade botânica e a pureza do 

material analisado. Tais metodologias são de suma importância para assegurar a identidade e 

evitar adulterações, assim como garantir as especificações mínimas na manipulação de 

extratos vegetais medicinais e seus derivados. 

 

   5.1.1. Distribuição granulométrica     

 A análise granulométrica, embora não seja um critério de qualidade farmacopéico, é 

um parâmetro essencial na garantia da homogeneidade e reprodutibilidade dos métodos 

analíticos de desenvolvimento de um medicamento fitoterápico.    

 A importância de tal etapa justifica-se no efeito da distribuição de tamanho médio e da  

superfície específica da partícula sob a cinética de extração dos constituintes químicos da 

planta (COSTA-MACHADO, 2011). Pós muito finos, com diâmetro inferior a 0,2 mm  

podem se compactar e prejudicar a penetração do solvente no momento do processo extrativo, 

ou também se compactar no filtro e prejudicar a filtração do extrato líquido. Além disso, 

também podem conferir uma aparência turva ao extrato obtido. Por outro lado, partículas com 

diâmetro médio acima de 0,8 mm possuem área superficial menor e, por isso, não permitem a 

completa penetração do líquido extrator no interior da célula vegetal, conduzindo à extração 

incompleta. Assim, pós moderadamente grossos possuem as características mais adequadas à 

extração de ativos vegetais (SANTOS et al., 2000).      

 A metodologia mais utilizada para descrever a distribuição de tamanho em uma 

amostra de partículas é através dos valores de D10, D50 e  D90. Esses dados representam o 

ponto médio e os intervalos de tamanho de partículas e são calculados através da avaliação da 

curva de distribuição gausiana que é obtida por meio da relação porcentagem de massa 

cumulativa versus distribuição granulométrica.      

 A análise granulométrica, apresentada na figura 4, mostrou que o D50 da amostra é de 

287,5 µm e que a maior parte da amostra possui granulometria de 325 µm. Desse modo, 
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optou-se por realizar a redução de tamanho até a granulometria de 223 µm, sugerida no 

trabalho de KAISER e colaboradores, 2013b.  

 

Figura 4 - Distribuições da frequência granulométrica das cascas secas e moídas de                      

U. tomentosa. 

 

    

                                                   5.1.2. Perda por dessecação    

 A perda por dessecação ou teor de umidade é uma análise essencial no controle de 

qualidade farmacognóstico de matérias-primas vegetais. A medida auxilia no estabelecimento 

das condições de armazenamento e manuseio do produto, uma vez que elevados teores de 

umidade podem favorecer o crescimento de fungos e bactérias, além de facilitarem a 

ocorrência de reações de origem químicas, enzimáticas e biológicas.   

 As análises foram realizadas em triplicata nas cascas secas e moídas de U. tomentosa, 

apresentando umidade final igual a 7,67% ± 0,47 m/m estando tais valores dentro dos limites 

preconizados pela 5ª edição da Farmacopéia Brasileira (8-14%  para drogas vegetais ). Desse 

modo, para garantir a sua estabilidade, as amostras foram armazenadas em frasco plástico de 

cor escura tampado.                               

            

 

ABERTURA MÉDIA DO TAMIS  (µm) 
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      5.1.3. Determinação da fração de cinzas totais e do teor de cinzas insolúveis  

 A determinação do teor de cinzas totais abrange as cinzas derivadas do tecido vegetal, 

insetos aderidos a planta, etc (cinza orgânica) e também de materiais inorgânicos e não 

voláteis que podem estar presentes como constituintes ou contaminantes da planta, tais como: 

cloretos, carbonatos e diversos tipos de óxidos. Adicionamente, a determinação do teor de 

cinzas insolúveis corresponde apenas à verificação da presença de materiais inorgânicos na 

droga vegetal    .       

 Ambas as análises visam avaliar a qualidade e pureza do material vegetal, sendo 

indicativo de adulterações da amostra (FARMACOPEIA BRASILEIRA., 2010).   

 Tabela 13 - Determinação de cinzas totais e cinzas insolúveis em ácido presentes nas 

cascas de U. tomentosa. 

Parâmetro avaliado  Resultado obtido 

Cinzas totais  5,25±0,07% 

Cinzas insolúveis em ácido 4,31±0,17% 

  

 À partir dos resultados apresentados na tabela 13, conclui-se que a maior parte das 

cinzas presentes na amostra analisada é composta de materiais de natureza silicosa. Segundo o 

preconizado pela Farmacopéia Brasileira (2000), o limite máximo para cinzas insolúveis em 

ácido deve ser de 3%, desse modo, o resultado apresentado na tabela 13 indica que as 

amostras de cascas de U. tomentosa  possuem grande quantidade de areia ou terra aderida à 

sua superfície. Embora o dado represente um desvio na qualidade na matéria prima não 

representa risco sanitário, uma vez que os extratos líquidos não são para consumo humano.

 Por outro lado, a fração de cinzas totais apresentada pela amostra encontra-se dentro 

do limite estabelecido pela determinação da FB (2010), não ultrapassando 14%. 
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    5.1.4. Índice de Intumescência    

 As informações apresentadas na tabela 14 determinam o quanto a droga vegetal 

absorveu de solvente extrator. Tal dado é útil para ajustar o volume final do solvente  que será 

adicionado à planta. O índice de intumescimento obtido para a U. tomentosa foi de 1,0  0,07 

mL/g ,ou seja, 1 g de droga vegetal absorve cerca de 1,0 mL de solução hidroalcoólica de 

graduação 70ºGL. Portanto, o volume total de solvente extrator a ser adicionado à matéria 

prima vegetal compreende o seu volume de extração adicionado ao de intumescência. 

 Tabela 14 - Índice de Intumescência por solução hidroaetanólica. 

Solução hidroalcoolica extratora Índice de Intumescência 

70º GL 1,0 0,07  ml/g de planta seca 

  

5.2. Extração exaustiva da Uncaria tomentosa   

 A mitrafilina contida nos extratos obtidos em ambos os métodos exaustivos de EAM e 

MD foi feita quantificada através da CLAE, por meio da relação entre a massa (mg) de 

alcaloide contido em cada grama de casca de U. tomentosa.     

 Através das figuras 5 e 6, que apresentam a massa de mitrafilina obtida em cada tempo 

de extração exaustiva, concluiu-se que as condições empregadas na extração por micro-ondas 

foram capazes de proporcionar maiores rendimentos de mitrafilina por grama de casca seca. 

Tais resultados corroboram às observações realizadas por  CHANG et al., 2017 e justificam-

se pela capacidade das micro-ondas alterarem a estrutura física da parede da célula vegetal, 

proporcionando uma maior extração dos seus fitocompostos.    

 Adicionalmente,o  etanol 70ºGL foi utilizado como solvente  extrator  pois segundo os 

referenciais bibliográficos consultados, esta faixa de concentração permite realizar a extração 

eficiente de alcaloides oxindólicos pentacíclicos  (AGUILAR et al., 2002; BERTOL et al., 

2012; KAISER et al., 2013b); além de ser considerado um solvente GRAS (“generaly 

recognized as safe”) e GREEN (solvente com baixo impacto ambiental) (MARTINS et al., 

2017). 
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     Figura 5 - Conteúdo de mitrafilina obtido na extração exaustiva por maceração dinâmica. 

 

 

             Figura  6 - Teor de Mitrafilina obtido por extração exaustiva por micro-ondas. 
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5.3. Validação do método analítico para quantificação da Mitrafilina  por CLAE 

 A cromatografia líquida de alta eficiência, utilizando-se de uma coluna cromatográfica 

em fase reversa foi a técnica escolhida para a análise dos alcalóides. A interação química da 

molécula de alcalóide e os grupos silanóis, presentes na coluna cromatográfica, são do tipo 

dipolo-dipolo. Portanto, o pH 7 do tampão de eluição garantiu que o nitrogênio heterocíclico, 

presente nas  moléculas do alcalóide, mantivesse-se na forma alcalina e, assim, diminuísse a 

sua afinidade pelos grupos silanóis da coluna. Favorecendo as interações dipolo-dipolo, 

aumentando a eficiência de separação na coluna cromatográfica.     

 Os grupos cromóforos, como o anel aromático do grupamento indólico e as duplas 

ligações conjugadas da mitrafilina, facilitam a detecção em ultravioleta, no comprimento de 

onda de 245 nm. O método desenvolvido neste estudo foi adaptado de BERTOL et al., 2010; 

2012 e  KEPLINGER et al., 1999; e validado segundo as normas preconizadas na resolução 

nº166 da ANVISA e RIBANI et al., 2004.    

 

            5.3.1. Seletividade     

 Em um método analítico a  seletividade é a capacidade desse procedimento avaliar, de 

forma inequívoca, as substâncias de interesse em presença de outros componentes que possam 

interferir em sua determinação. Por meio desse parâmetro, garante-se que o pico resposta seja 

exclusivamente daquela substância que se está determinando. E é uma das primeiras etapas no 

desenvolvimento e validação de um método analítico e, caso ela não seja assegurada, a 

linearidade, a exatidão e a precisão estarão comprometidas (RIBANI et al., 2004). 

 A seletividade do método foi determinada através da pureza do pico cromatográfico, 

sendo tal análise realizada através da avaliação por espectrometria de massa por modo 

positivo. Normalmente as substâncias que apresentam grupos básicos (como por exemplo, os 

alcalóides) são protonadas facilmente e, assim, o íon analisado corresponde à forma positiva 

da molécula  ([M + H]
+
 (CROTTI et al., 2006 apud PEREIRA, 2013). Portanto, tendo em 

vista que a mitrafilina apresenta massa molecular de aproximadamente 368,5 Da, o sinal 

predominante no espectro de massas corresponderá ao íon molecular em m/z [M
+
] 369,5. Os 

espectros obtidos à partir das amostras analisadas por MS (figuras 7 e 8) apresentaram 

elevada abundância do sinal com razão m/z 369,2 Da em relação aos demais sinais. Tal 

observação indica a pureza do material isolado e confirma a predominância do alcalóide 
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mitrafilina nas frações orgânicas analisadas.     

 Adicionalmente, o perfil cromatográfico dessas mesmas frações foi comparado ao 

perfil cromatográfico do padrão de mitrafilina sob mesmas condições de quantificação em 

CLAE. Desse modo, a similaridade entre os tempos de retenção (tr:26 min.) e os perfis 

cromatográficos dos picos apresentados nas figuras 7 e 8 confirmaram a identidade do 

alcalóide presente nas amostras de FOE. Portanto, tais resultados caracterizam a seletividade 

do método de CLAE para a análise do alcalóide. 
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           Figura 7 - Espectro de massas da mitrafilina isolada - [m+H]+  da FOE proveniente do extrato obtido por  MD. 
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          Figura 8 - Espectro de massas da mitrafilina isolada - [m+H]+  da FOE proveniente do extrato obtido por EAM. 
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Figura 9 – Perfil cromatográfico de uma FOE  isolada de extrato de C:0,04 mg/mL (obtido por MD), ressaltando o pico de mitrafilina (em rosa). 
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Figura 10 -  Cromatograma obtido por análise CLAE/UV de solução padrão de mitrafilina C:0,1 mg/mL. 
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    5.3.2. Linearidade e curva analítica    

 A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação (RIBANI et al., 2004). Os resultados dos ensaios para 

verificação da linearidade e construção da curva analítica (figura 11) estão apresentados 

nas Tabelas 15 e 16.  

        Tabela 15- Relação entre área medida e concentração da mitrafilina para confecção 

da curva de calibração. 

Concentração (mg/ml) Área  (média ± DP) 

0,01 10,1873±0,32 

0,02 20,7032±0,59 

0,03 31,3195±0,11 

0,05 53,9474±0,40 

0,07 72,7763±1,16 

0,08 84,3162±0,44 

0,1 105,2818±0,71 

 

    Tabela 16 – Parâmetros utilizados na validação da linearidade do método por CLAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetro          Valores 

Linearidade     0,01-0,1 mg/ml 

Coeficiente linear/Intersecção (a) 0,1807 

Coeficiente angular/Inclinação da reta (b) 1055 

Coeficiente de Correlação de Pearson (r) 

 

0,999 

61 
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         Figura 11 - Curva analítica de calibração e equação da reta para a mitrafilina. 

 

 Os dados da tabela 15 foram analisados pelo método de mínimos quadrados, de 

modo a gerar o melhor ajuste para a curva de calibração apresentada na figura 11. 

Adicionalmente, os dados apresentados na tabela 16 evidenciaram a ausência de desvios de 

linearidade e ajuste dos dados ao modelo linear avaliado - através do coeficiente de 

determinação (R
2
 ) igual a 0,999, além do coeficiente de correlação de Pearson (r) situado  

entre os limites -1 e 1 -  o que indica forte correlação positiva entre a área e a concentração 

de mitrafilina analisada. E, portanto, uma evidência da proporcionalidade entre o sinal 

analítico e a concentração de mitrafilina.       

 O desempenho do método foi avaliado através dos limites de detecção e 

quantificação da mitrafilina nas amostras avaliadas. Essa análise é essencial nas etapas 

iniciais de desenvolvimento analítico e pode ser determinada através dos dados 

apresentados na Tabela 16 e das equações 12 e 13..    
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Tabela 16 - Análise estatística das curvas analíticas para obtenção dos limites de detecção 

e quantificação. 

Concentração 

Mitrafilina (mg/ml) 

Área  

1 

Área  

2 

Área  

 3 

MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 

 

5 x 10
-5 

 

1,66 

 

1,59 

 

1,59 

 

1,61 

 

0,04 

 

10
-4 

 

3,33 

 

3,37 

 

3,36 

 

3,35 

 

0,02 

 

2 x 10
-4

 

 

6,65 

 

6,77 

 

6,62 

 

6,68 

 

0,08 

Coeficiente angular 33,25 34,436 33,423 33,70 0,64 

Coeficiente linear 0,0008 -0,1082 -0,0413 -0,050 0,055 

  

Através dos dados da Tabela 16, tem-se que: 

LD= 3,3 x (0,055/0,64) = 0,2836 mg/mL 

LQ=10 x (0,055/0,64) = 0,8594 mg/mL    

   

     

     5.3.3.  Precisão     

 A precisão das análises da amostra nº4 da extração por MD (otimizada de acordo 

com as condições estabelecidas no Planejamento Plackett Burman) foi avaliada de duas 

maneiras: repetibilidade ou precisão intradia e precisão intermediária ou precisão inter-dia. 

A repetibilidade foi expressa através do coeficiente de variação (CV), que foi obtido por 

seis medições da mesma amostra em diferentes preparações (RIBANI et al., 2004).         

 As variâncias dos teores do dia 1 e do dia 2 foram obtidas para que se pudesse 

realizar a comparação dos resultados empregando-se o teste F, permitindo avaliar a 

significância estatística da diferença entre as análises. E, desse modo, pode-se avaliar a 

precisão do método analítico para os ensaios realizados em dias diferentes (RIBANI et al., 

Equação 12 

 

Equação 13 
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2004; BRASIL, 2017;COSTA-MACHADO,2011).                     

 Como se pode observar na tabela 17 e 18, o coeficiente de correlação obtido 

(CV=1,29%) apresentou-se menor que o limite de 5% estabelecido pela resolução nº166 da 

ANVISA. Portanto, o método utilizado não demonstrou grandes dispersões nas respostas 

de uma mesma análise e, por isso, foi considerado preciso.   

 Adicionalmente, a precisão interdia foi também avaliada por meio da análise de 

variância (teste t) com nível de significância de 0,05, confirmando diferenças não 

significativas entre os dois dias de análise. 

 Tabela 17: Concentração de mitrafilina no extrato de U. tomentosa analisado no 

dia 1. 

 

 

   

            Tabela 18:  Concentração de mitrafilina no extrato de U. tomentosa analisado no 

dia 2. 

 

 

                                                 5.3.4 Exatidão 

Amostra  Concentração de mitrafilina no extrato (mg/mL) 

1 0,0433 

2 0,0425 

3 0,0439 

4 0,0432 

5 0,0431 

6 0,0436 

média 0,0432 

desvio padrão 0,0006 

%CV 1,29 

Amostra      Concentração de mitrafilina no extrato (mg/mL) 

1 0,0432 

2 0,0425 

3 0,0436 

4 0,0432 

5 0,0422 

6 0,0435 

média 0,0434 

desvio padrão 0,0431 

% CV 0,0005 

Fcalculado 
0,9398 
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A exatidão foi avaliada pelo método de adição, analisando-se em triplicata amostras 

de matrizes de U. tomentosa isentas de mitrafilina obtidas pelo estudo de extração 

exaustiva  e que foram, posteriormente, enriquecidas com três concentrações diferentes do 

marcador mitrafilina  (concentrações: 0,036 mg/ml, 0,045 mg/ml e 0,054 mg/ml).  

 A exatidão de um método representa o grau de concordância entre avaliações 

individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência considerado 

como verdadeiro (RIBANI et al., 2004).       

 Embora as etapas envolvidas para a obtenção das frações enriquecidas de alcalóides 

sejam complexas, a porcentagem de recuperação de mitrafilina demonstrou que o método 

de partição ácido-base apresentou exatidão adequada. A recuperação média de mitrafilina 

variou de 90-99,4%. Os resultados da avaliação da exatidão do método encontram-se 

na Tabela 19. 

 Tabela 19– Determinação da recuperação do padrão de mitrafilina adicionado às 

amostras de extrato hidroalcóolico de U. tomentosa 

Concentração  

adicionada de  

mitrafilina (mg/ml) 

Recuperação de 

mitrafilina (mg/ml) 

na maceração 

exaustiva 

(%)Recuperação       Média Desvio 

padrão 

0,036 0,0317 88,14  

90,04 

 

1,90 0,036 0,0331 91,94 

0,036 0,0324 90,05 

0,045 0,0421 93,66  

95,35 

 

3,14 0,045 0,042 93,42 

0,045 0,0445 98,97 

0,054 0,0535 99,14  

99,39 

 

0,23 0,054 0,0538 99,59 

0,054 0,0537 99,44 
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5.4. Estudo do processo de extração através do planejamento experimental   

 Na extração dos constituintes químicos presentes em uma droga vegetal, têm-se 

dois processos ocorrendo em paralelo. A saída das substâncias do interior da célula vegetal 

desintegrada e sua dissolução no meio extrator ocorre por meio do mecanismo de difusão.                 

O processo de extração diminui quando o gradiente de concentração entre a micela da 

célula vegetal e o meio extrator tende à zero, nessa situação atinge-se o “gradiente de 

equilíbrio”.    Desse modo, nesse caso, a concentração da solução, é dependente de 

diversos fatores que estão associados à metodologia de extração, às propriedades da planta 

e ao solvente extrator. Além disso, outras características compreendem principalmente a 

umidade, a granulometria da planta, o tipo e a quantidade de solvente extrator, etc (LIST e 

SCHMIDT, 1989). Portanto, tendo-se em vista os inúmeros fatores que podem afetar um 

experimento, as ferramentas estatísticas- que abrangem o Planejamento experimental-  são 

artifícios de grande utilidade pois realizam a triagem dos fatores críticos ao experimento 

(NETO, SCARMINIO e BURNS, 2010).        

 Inúmeros estudos evidenciam a relação entre o conteúdo de alcalóides oxindólicos 

pentacíclicos, principalmente a mitrafilina, à atividade anti-inflamatória observada nos 

extratos da U. tomentosa (SANDOVAL-CHACÓN et al., 1998; LENZI et al., 2013; KAISER et 

al.,  2013ª; MONTSERRAT-DE LA PAZ et al., 2016 ). E, a maior parte das preparações 

obtidas à partir da planta são quantificadas em relação ao conteúdo dessa substância. Nesse 

sentido, é de extrema importância avaliar e identificar as variáveis do processo extrativo 

responsáveis por alterarem o conteúdo desse composto. Adicionalmente, a atividade 

antioxidante foi avaliada tendo em vista os registros bibliográficos da presença de 

polifenóis nos extratos hidroalcoólicos de U.tomentosa (AQUINO et al.,1981; 

FALKIEWICZ et al,2001; GONÇALVES et al,2005).      

  No início da fase de experimentação desconhecem-se os efeitos das variáveis 

experimentais sob as respostas estudadas. Assim, o planejamento fatorial fracionado 

Plackett Burman é adequado para identificar as variáveis experimentais (variáveis 

independentes) que possuem efeitos estatisticamente significativos sob as respostas de 

interesse (variáveis dependentes). Nessa primeira etapa, além da quantificação (%) TMIT, 

foram avaliados  (%) RSOL e o IC50 (µg/mL). 

 As Tabelas 20 e 21 apresentam as condições experimentais e suas respectivas 

respostas, obtidas para ambos os processos extrativos. 
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Tabela 20- Resultados obtidos nos experimentos de extração por maceração dinâmica. 

 VARIÁVEIS INDEPENDENTES VARIÁVEIS   DEPENDENTES 

Exp. D50                  

(µm) 

(%) 

P/S 

t 

(min) 

T 

(ºC) 

STS  

(RPM) 

(%) TMIT 

 

IC50   

(µg/ml) 

(%)  

RSOL 

1 925 20 2 60 100 0,01 14,57 5,02 

2 925 5 8 60 100 0,02 14,36 6,62 

3 231 20 8 25 300 0,01 11,03 4,38 

4 925 20 8. 25 300 0,02 8,78 4,67 

5 231 20 2 25 100 0,02 8,3 5,04 

6 925 5 8 25 100 0,03 7,43 4,81 

7 925 5 2 25 300 0,03 6,38 3,51 

8 231 20 8 60 100 0,02 12,42 4,09 

9 231 5 2 25 100 0,01 5,21 10,2 

10 925 20 2 60 300 0,01 8,73 5,85 

11 231 5 2 60 300 0,02 17,83 6,16 

12 231 5 8 60 300 0,01 6,46 2,72 
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Tabela 21 - Resultados obtidos nos experimentos de extração por micro-ondas. 

 VARIÁVEIS INDEPENDENTES VARIÁVEIS  DEPENDENTES 

Exp. D50                  

(µm) 

(%) 

P/S 

t 

(min) 

T 

(ºC) 

     pH (%) 

TMIT 

 

IC50  

(µg/ml) 

(%)           

RSOL 

1 925 20 2 60 2 0,03 8,81 6,31 

2 925 5 8 60 2 0,05 8,09 8,38 

3 231 20 8 25 8 0,02 8,21 3,60 

4 925 20 8. 25 8 0,02 6,75 3,60 

5 231 20 2 25 2 0,03 8,69 5,69 

6 925 5 8 25 2 0,05 12,75 6,01 

7 925 5 2 25 8 0,05 4,36 2,38 

8 231 20 8 60 2 0,02 16,65 6,30 

9 231 5 2 25 2 0,05 7,88 3,58 

10 925 20 2 60 8 0,02 11,57 4,49 

11 231 5 2 60 8 0,06 4,413 2,41 

12 231 5 8 60 8 0,05 4,21 2,35 

  

 5.4.1. Avaliação dos extratos obtidos através da extração assistida por micro-

ondas  

O diagrama de Paretto apresentado na figura 12 permite avaliar a significância de 

cada um dos fatores experimentais, envolvidos na extração por micro-ondas, frente ao 

TMIT (mg/100 mg de planta) presente no extrato vegetal  líquido.  

 Nesse caso, a análise dos efeitos padronizados demonstrou que somente os efeitos 

maiores que o valor 2,04 foram significantes e, deste modo, apenas os efeitos dos fatores 

%P/S e T enquadram-se nesses requisitos. A importância da proporção entre a droga e o 

solvente extrator, seja ela em massa ou em percentual, em processos extrativos de ativos de 

plantas têm sido amplamente demonstradas na literatura (LIST e SCHMIDT, 1989; 

SASIDHARAN  et al; 2011; NUR AQILAH KAMARUDIN et al.,2016;MUHAMAD et 
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al;2017; MARTINS et al;2017) e foi confirmado nesse trabalho. Isso decorre da extração 

em micro-ondas ser um processo dito de “equilíbrio”, onde o ativo da planta é extraído 

pelo solvente até que as respectivas concentrações daquela substância na droga e no 

solvente resultem em uma gradiente de concentração reduzido; minimizando a difusão 

Fickiana entre ambos. Ademais, a condição de “equilíbrio” é alterada quando se muda a 

proporção de droga e solvente. Ainda, a modificação da temperatura de extração 

comumente também desloca esse “equilíbrio” através da mudança de solubilidade do ativo, 

difusividade, viscosidade, tensão superficial e outras propriedades do solvente com a 

temperatura (LIST e SCHMIDT, 1989; COSTA-MACHADO et al., 2013). Os gráficos 

apresentados nas figuras 13 e 14 mostram a interação dos fatores e permitem confirmar que 

a associação %P/S e T é a mais importante para a resposta avaliada, ou o (%) TMIT.  

  

Figura 12 - Diagrama de Paretto mostrando os efeitos padronizados dos fatores 

experimentais sob o teor de mitrafilina (mg/100mg planta) dos extratos de U. tomentosa 

obtidos por extração assistida por micro-ondas.  

 

 Diversas formas de interação entre os fatores, como sinergismo ou antagonismo, 

aparecem na figura 13; porém, nessa etapa do estudo, o planejamento utilizado não nos 

permite avaliar a existência e significância estatística das interações entre as variáveis 

experimentais. Através desse modelo experimental apenas permite-se predizer 

preliminarmente o comportamento observado entre as variáveis, sendo necessárias outras 

avaliações afim de avaliar a significância estatística dos dados.    

 Portanto, através das informações apresentadas, supõem-se que o TMIT é maior 
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quando %P/S estiver em seu nível mínimo e a T em seu nível máximo. Esse 

comportamento pode ser explicado através do efeito de saturação do solvente extrator 

quando há excesso de massa de droga vegetal, conduzindo à diminuição na taxa de 

extração pelo deslocamento do equilíbrio (LIST e  SCHMIDT, 1989). Além disso, como 

anteriormente apresentado, a elevação da temperatura tende à favorecer os métodos 

extrativos, uma vez que há aumento da solubilidade dos solutos, do coeficiente de difusão 

e da constante dielétrica da água. (PINELA et al., 2006). 

Figura 13 – Interferência das interações pareadas de fatores sob o teor de mitrafilina 

contido nos  extratos de U. tomentosa obtidos por extração assistida por micro-ondas. 
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Figura 14 - Efeitos dos fatores sob o teor de mitrafilina dos extratos de U. tomentosa 

obtidos por extração assistida por micro-ondas     

 

 A intensidade dos efeitos dos fatores sob o TMIT é apresentado na figura 14. Como 

é possível notar, as maiores inclinações são correspondentes aos efeitos de % P/S e T, 

confirmando o indicado no diagrama de Paretto da figura 12.   

 Diferentemente do observado para o TMIT, o rendimento de sólidos (RSOL) nos 

extratos de Uncaria tomentosa sofreu a influência dos 5 fatores avaliados. Conforme o 

diagrama de Paretto da figura 15, observa-se que os fatores com maior efeito padronizado 

sob o  RSOL foram o pH e D50, seguindo decrescente pela ordem t, T e %P/S. Alterando-

se o pH do solvente, muda-se a solubilidade dos componentes químicos da droga, 

favorecendo a sua extração. Embora isso possa incorrer na perda de seletividade química.

 Tal hipótese é considerada com base nos resultados de extração da mitrafilina, nas 

figuras 13 e 14, já que nesse caso, a variação do pH foi incipiente na extração do 

(%)TMIT, enquanto as figuras 15 e 16 demonstraram  que o pH ácido favoreceu o (%) 

RSOL. 
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Figura 15 - Diagrama de Paretto mostrando os efeitos padronizados dos fatores no 

rendimento de sólidos dos extratos de U. tomentosa obtidos por extração assistida por 

micro-ondas. 

   

 

Figura 16 - Efeitos dos fatores no rendimento de sólidos dos extratos de U. tomentosa 

obtidos por extração assistida por micro-ondas. 

 

 A figura 17 permite estimar os efeitos das combinações entre os fatores sob o 

RSOL. Concluí-se que as interações do pH com os demais fatores são mínimas, ou seja, 

sem sinergismo ou antagonismo e, em todos os casos, o efeito do aumento do pH diminui 

RSOL. Quanto à T, observa-se que o seu aumento conduz à elevação de RSOL em quase 
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todas as condições de extração, porém, há um antagonismo com D50 pois, quando se 

diminui o tamanho médio da droga, o efeito da temperatura inverte-se. O antagonismo 

também é observado na relação D50 contra t, D50 contra %P/S e %P/S contra t, que geram 

os maiores RSOL.          

  Como anteriormente apresentado, o aumento da temperatura tende a favorecer os 

métodos extrativos, uma vez que há aumento da solubilidade dos solutos, do coeficiente de 

difusão e da constante dielétrica da água. Além disso, o pH ácido favorece o aumento da 

permeabilidade das células vegetais, facilitando a saída das substâncias de seu interior e 

conduzindo ao aumento do teor de sólidos (LIST e SCHMIDT, 1989).  

Figura 17 - Interferência das interações pareadas de fatores sob o rendimento de sólidos 

contido nos extratos de U. tomentosa obtidos por extração assistida por micro-ondas.

 

 

 A atividade antioxidante do extrato foi avaliada através da medida de seu IC50, ou 

seja, a concentração que expressa a quantidade de antioxidante necessária para reduzir em 

aproximadamente 50% a concentração do radical livre DPPH. A figura 18 apresenta e 

identifica os fatores com maior efeito padronizado, sendo eles:  pH, %P/S e t. Através das 

figuras 19 e 20, observa-se que o maior efeito antioxidante, ou menor IC50, é conseguido 
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quando a %P/S  e t estão em seu nível mínimo (5% e 2 minutos respectivamente) e o valor 

de pH em seu nível alto (pH:8).  

Figura 18 - Diagrama de Paretto mostrando os efeitos padronizados dos fatores sob o IC50 

dos extratos de U. tomentosa obtidos por extração assistida por micro-ondas. 

 

 

Figura 19 - Efeitos dos fatores no IC50 dos extratos de U. tomentosa obtidos por extração 

assistida por micro-ondas.               
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Figura 20 - Interferência das interações pareadas de fatores sob o IC50 dos extratos de U. 

tomentosa obtidos por extração assistida por micro-ondas. 

 

 Conforme apresentado anteriormente, o rendimento de um processo extrativo não é 

diretamente proporcional ao aumento de material vegetal, provavelmente devido à 

saturação do solvente. Quanto ao fato da maior capacidade antioxidante do extrato ser 

observada quando a extração dava-se em meio básico, tem-se que em meio ácido pode 

haver a degradação de compostos fenólicos conduzindo ao decréscimo da atividade 

antioxidante (ROBARDS, 2003). Adicionalmente, a falta de correlação entre os fatores de 

extração da U. tomentosa que influenciaram os resultados de TMIT e IC50 por micro-

ondas, contribui para reforçar os registros que apontam a atividade antioxidante dos 

extratos de U. tomentosa derivada de outros marcadores químicos, como os polifenóis 

(AQUINO et al.,1981; FALKIEWICZ et al,2001; GONÇALVES et al,2005). 
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  5.4.2. Avaliação dos extratos obtidos por maceração dinâmica  

 O diagrama de Paretto apresentado na figura 21 permite concluir que todos os 

fatores são estatisticamente significantes quanto à capacidade de extrair a mitrafilina no 

processo de maceração dinâmica. Sendo os fatores com maiores efeitos padronizados: 

%P/S e D50, seguidos na ordem decrescente de valor de efeito por T, STS e t.  

Figura 21 - Diagrama de Paretto mostrando os efeitos padronizados dos fatores 

experimentais sob o TMIT dos extratos de U. tomentosa obtidos por MD.    

       

Figura 22 - Interferência das interações pareadas de fatores sob o teor de mitrafilina 

contido nos extratos de U. tomentosa obtidos por maceração dinâmica. 
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 A figura 22 apresenta a estimativa do efeito das interações par a par dos fatores 

estudados, mostrando que as variáveis mais significantes sob a %TMIT são mesmo o D50 

e a %P/S. Nessa relação, o aumento concomitante da %P/S e de D50 conduzem a uma 

diminuição de (%) TMIT. Observa-se antagonismo de %P/S contra t, e sinergismo de D50 

contra t. Quanto aos efeitos propriamente ditos, a figura 23 demonstra que a máxima 

resposta é obtida quando a %P/S é baixa (5%) e a D50 está em seu nível elevado (925µm), 

t elevado (8 min), e T (25 °C) e STS (100 rpm) em seus níveis baixos. Segundo LIST e 

SCHMIDT (1989), o maior grau de pulverização do material vegetal conduz à maior 

permeabilidade da célula vegetal ao solvente extrator. Desse modo, os processos extrativos 

são conduzidos com maior rapidez. Portanto, mesmo que a D50 da droga vegetal não altere 

o gradiente de equilíbrio, ela consegue alterar a velocidade na qual o mesmo é alcançado. 

Nesse caso, embora a D50 seja máxima, a proporção % P/S se mantém em nível mínimo e 

isso evita  a saturação do meio extrator. O efeito linear e negativo da %P/S também foi 

observado por KAISER et al., 2013b. Segundo os autores o aumento dessa variável causou 

diminuição geral no conteúdo de polifenóis, alcalóides oxindólicos pentacíclicos e 

derivados do ácido quinóvico.        

 De modo semelhante, STS, T e t alteraram os processos difusivos, conforme 

discutido anteriormente. 

Figura 23 - Efeitos dos fatores sob o teor de mitrafilina dos extratos de U. tomentosa 

obtidos por maceração dinâmica. 
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 A avaliação dos fatores significantes na atividade antioxidante (IC50) dos extratos 

obtidos por maceração dinâmica, mostrados na figura 24, permitiu concluir que apenas T 

foi capaz de afetar o comportamento antioxidante do extrato. Adicionalmente, a figura 25 

sugere que a atividade antioxidante máxima é conseguida quando há interação entre a 

%P/S e T em seus níveis mínimos. Conforme analisado na figura 26, observa-se que 

quando a temperatura de extração foi igual a 60ºC houve diminuição da atividade 

antioxidante do extrato. Possivelmente, tal comportamento adveio da degradação dos 

compostos polifenólicos em temperaturas maiores que 50ºC (CACACE & MAZZA, 2003). 

Figura 24 - Diagrama de Paretto dos efeitos padronizados dos fatores sob o IC50 dos 

extratos de U. tomentosa obtidos por maceração dinâmica. 

 

Figura 25 - Interferência das interações pareadas de fatores sob o IC50 dos extratos de U. 

tomentosa obtidos por maceração dinâmica. 
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Figura 26 - Efeitos dos fatores sob o IC50 dos extratos de U. tomentosa obtidos por 

maceração dinâmica. 

 

 A figura 27 apresentou o efeito das variáveis experimentais da MD sob o RSOL, a 

análise demonstrou que apenas a STS e t foram significantes para essa resposta. No 

entanto, as análises das figuras 28 e 29 demonstraram que a combinação STS versus %P/S, 

em nível mínimo, foi a que proporcionou o maior  valor de (%)RSOL.   

 Em um processo de extração, a velocidade de agitação se relaciona com o 

fenômeno de transferência de massa entre as células vegetais e o solvente extrator. Isso 

ocorre pois,  tem-se uma fina camada de solvente em contato direto com as partículas do 

material (denominada camada limite) e tal está completamente saturada com constituintes 

químicos da droga. Quando se tem métodos de extração estáticos, a camada limite é 

espessa e a extração das substâncias do interior da célula vegetal depende apenas dos 

fenômenos de difusão. No entanto, quando se utiliza agitação na extração, tem-se a 

diminuição desta camada limite e a transferência de massa ocorre mais rapidamente (LIST 

e SCHMIDT, 1989).  O tempo é outra variável relevante nos métodos dependentes do 

equilíbrio de concentração. Porém, se o tempo utilizado no processo de extração for 

superior ao necessário para alcançar o equilíbrio de concentração, o rendimento do 

processo sofrerá pouco ou nenhum aumento (LIST e SCHMIDT, 1989; COSTA-

MACHADO, 2011). 
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Figura 27 - Diagrama de Paretto dos efeitos padronizados dos fatores no teor de sólidos 

presentes nos extratos de U. tomentosa obtidos por maceração dinâmica. 

 

Figura 28 - Interferência das interações pareadas de fatores sob o rendimento de sólidos 

contido no  extrato de U. tomentosa obtido por maceração dinâmica. 
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Figura 29 - Efeitos dos fatores sob o rendimento de sólidos presentes nos extratos de U. 

tomentosa obtidos por maceração dinâmica. 

 

 

 Desse modo, tendo-se em vista as informações apresentadas nessa etapa de triagem, 

pelo delineamento de Plackett Burman, os fatores estatisticamente significantes escolhidos 

para ambos os processos extrativos foram: proporção planta em solvente, temperatura e 

tempo. Além disso, tendo-se em vista que a granulometria tem um importante papel no 

rendimento da mitrafilina, conforme BERTOL e colaboradores (2012), na próxima etapa 

será utilizado granulometria compreendida entre 212-250 µm. Para a extração por micro-

ondas, o tamanho de partícula normalmente têm uma influência significativa sob a eficácia 

do processo, uma vez que um passo limitante da extração é a difusão dos sólidos para fora 

da matriz celular. Assim, quanto menor for a granulometria do pó, maior será a sua área 

superficial e maior será o contato entre a matriz de planta e do solvente (LIST e 

SCHMIDT, 1989). 
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5.5. Planejamento Box Behnken        

 Os experimentos de superfície de resposta (MRS) abrangem técnicas estatísticas 

que visam obter um modelo matemático empírico que melhor representará a relação entre 

as variáveis experimentais e as respostas observadas. Deste modo, permite prever, dentro 

de um intervalo estudado, a resposta experimental em função de modificações intencionais 

nas variáveis de entrada e, assim, otimizar o processo.     

 O planejamento construído segundo o arranjo de Box Behnken constitui-se da 

variação dos fatores %P/S, T e t, que foram estabelecidos anteriormente no planejamento 

Placket Burman. Tais variáveis foram modificadas sob três diferentes níveis (baixo, médio 

e alto), totalizando quinze diferentes experimentos.       

  As tabelas 22 e 23 apresentam as condições empregadas em cada experimento e as 

respectivas respostas obtidas. A interpretação estatística desses dados foi feita através da 

análise da variância (ANOVA) com o auxílio do software Minitab
®
 14.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

 

 

Tabela 22 - Condições experimentais utilizadas no planejamento Box-Behnken da EAM e 

respectivas respostas. 

 Fatores codificados Resposta avaliada 

Ensaio %P/S T (ºC) t (minutos) (%) TMIT (%) Rendimento do 

processo 

1 20 60 5 0,025 15,63 

2 12,5 30 2 0,045 28,13 

3 12,5 60 2 0,04 25,00 

4 5 60 5 0,061 38,13 

5 20 30 5 0,020 12,50 

6 12,5 45 5 0,058 36,25 

7 12,5 45 5 0,048 30,00 

8 12,5 30 8 0,048 30,00 

9 12,5 60 8 0,062 40,00 

10 5 30 5 0,037 23,13 

11 12,5 45 5 0,042 26,25 

12 20 45 2 0,02 12,50 

13 5 45 2 0,039 24,38 

14 5 45 8 0,047 29,38 

15 20 45 8 0,053 33,13 
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Tabela 23- Condições experimentais utilizadas no planejamento Box-Behnken da extração 

por maceração dinâmica e suas respectivas respostas. 

 Fatores decodificados Resposta avaliada 

Ensaio %P/S T(ºC) t (minutos) (%) TMIT (%) Rendimento do 

processo 

1 12,5 60 30 0,084 75,00 

2 5 60 165 0,023 20,63 

3 5 45 300 0,089 79,64 

4 12,5 30 300 0,094 83,75 

5 12,5 60 300 0,045 40,54 

6 12,5 45 165 0,066 58,93 

7 5 45 30 0,031 27,59 

8 5 30 165 0,053 46,96 

9 12,5 45 165 0,055 48,66 

10 12,5 45 165 0,048 43,21 

11 12,5 30 30 0,085 75,63 

12 20 60 165 0,068 60,67 

13 20 30 165 0,066 59,11 

14 20 45 300 0,064 57,50 

15 20 45 30 0,033 29,20 

 

 A interpretação estatística dos dados apresentados nas tabelas 22 e 23, foi feita 

através da análise da variância (ANOVA) com o auxílio do software Minitab
®
 14.0. 
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5.5.1. Planejamento experimental das condições de extração assistida por micro-ondas. 

 A análise da tabela 24 permite concluir que o teor dos extratos obtidos à partir da 

EAM variou de 0,02 mg à 0,062 mg de mitrafilina em cada 100 mg de cascas de                               

U.tomentosa,  representando um rendimento entre 12,50% à 40,00% em relação ao total da 

substância obtida na extração exaustiva pelo mesmo método.    

 A precisão dos resultados obtidos à partir das condições experimentais da EAM 

pode ser confirmada através da análise dos pontos situados ao nível central do 

planejamento (experimentos 6,7 e 11), sendo a diferença observada para os teores de 

mitrafilina menores que 1%.         

 A análise da variância (ANOVA) foi conduzida com o auxílio do software Minitab, 

de modo a avaliar a significância estatística das variáveis de entrada sob a resposta 

experimental. Foram considerados estatisticamente significantes os fatores que 

apresentaram p<0,05%, sendo descartados os que não se encaixaram nesse requisito. 

Quanto ao modelo matemático usado, os dados experimentais mostraram-se bem ajustados 

à função polinomial de primeira ordem, não demonstrando falta de ajuste (p> 0,05). O 

coeficiente de determinação (R
2
) foi igual a 84,8% (R-Sq. (Adj)) = 57,5%, indicando que o 

modelo ajustado conseguiu explicar 57,5%   da variação total observada no processo de 

extração por micro-ondas. Isso é,  a função matemática conseguiu descrever de modo 

razoável os dados experimentais.        

 A análise dos resíduos demonstrou que esses foram relativamente baixos e 

apresentaram distribuição próxima e ao longo da reta analítica. Tal análise reflete a sua 

independência em relação aos valores preditos e demonstra a probabilidade reduzida dos 

resultados serem derivados de erros não aleatórios.       

 A análise por ANOVA demonstrou a significância do termo linear da variável 

tempo sob o teor de mitrafilina  (p=0,048). Além disso, o valor positivo apresentado pelo 

coeficiente de regressão dessa variável demonstrou o efeito positivo sob o (%) TMIT do 

extrato. Isso é, quanto maior o tempo empregado na extração por micro-ondas, maior foi o 

teor de mitrafilina  apresentado pelo extrato. Tal resultado é reforçado através da figura 30. 

As influências dos termos linear e quadrático da (%) P/S também mostraram-se 

significativos (p=0,047 e p=0,055 respectivamente) a 5 e 10% respectivamente. Ambos os 

coeficientes de regressão apresentaram-se  negativos, demonstrando uma inflexão na 

relação linear (x) e na curvatura da superfície de resposta (x
2
) originada da relação %P/S e 
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%TMIT. Nesse ponto, o aumento isolado ou associado da proporção de planta no solvente 

extrator conduziu ao decréscimo do teor de mitrafilina presente nos extratos. Essa 

observação também foi feita no planejamento Plackett Burman e justifica-se pela saturação 

do solvente pelo aumento na quantidade de matéria vegetal no meio extrativo; ou até 

mesmo, devido ao crescente aumento no teor de mitrafilina contido no extrato durante a 

extração. Nessa etapa, o efeito da temperatura não se mostrou significante sob o TMIT, 

contrariando o observado anteriormente. Em uma análise estatística, a ausência de 

significância não representa ausência de efeito da variável experimental, e apenas 

demonstra que os valores da variância daquele fator, quando comparadas com o valor do 

erro experimental, não possuem confiabilidade e, por isso, seus efeitos devem ser 

desconsiderados na avaliação da resposta.        

 Portanto, a superfície de resposta foi determinada em função das variáveis 

significativas %P/S e tempo. Tais relações são  apresentadas nas representações gráficas              

30-33 e fornecem uma melhor visualização das condições experimentais ótimas para 

maximizar o  % TMIT contido nos extratos obtidos pelo processo de EAM. 
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Figura 33 - Superfície de resposta de (%) TMIT em função das variáveis significantes para 

o processo de extração assistida por micro-ondas e respectiva equação matemática que 

descreve o modelo proposto. 

 

 

 As superfícies de resposta 32 e 33 correspondem à superfície formada pela 

interação das variáveis significantes %P/S e tempo para (%) TMIT. Por meio dessas 

figuras, tem-se que a % TMIT aumenta com o tempo de extração e, por outro lado, a 

elevação da %P/S conduz à diminuição nos valores de %TMIT. Entretanto, a interação 

entre ambos fatores não se mostrou significante sob o teor de mitrafilina (p=0,219). 
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 5.5.2. Otimização do processo de extração assistida por micro-ondas  

 Afim de otimizar as condições experimentais da EAM estabelecidas no 

Planejamento Box Behnken, a função desejabilidade foi aplicada, sendo o modelo de 

otimização estabelecido a fim de proporcionar um extrato hidroalcóolico contendo máximo 

teor de mitrafilina. Através do software Minitab 14.0 (Minitab Inc., State College, 

EUA), o módulo Response optimizer foi aplicado utilizando os dados experimentais 

apresentados na Tabela 22, sendo as condições otimizadas  neste experimento apresentadas  

na tabela 24 e na figura 34. 

 

Tabela 24- Condições otimizadas e desejabilidade da resposta estudada. 

 Fator experimental 

%Planta/Solvente Temperatura (ºC) Tempo 

CONDIÇÕES OTIMIZADAS 8,5 60 8 

 Resposta predita (%) TMIT  0,061 mg/100 mg planta 

 

 

Figura 34 - Desejabilidade individual de TMIT em função das variáveis experimentais. 

 

 

As condições estabelecidas através da função desejabilidade global, constantes na 

tabela  25, ratificam o efeito da %P/S e do tempo sob a  %TMIT. Portanto, o ponto ótimo 
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de extração corresponde à P/S no nível reduzido, o tempo de extração no nível máximo e a 

temperatura à 60ºC.  

Visando validar os resultados obtidos na otimização do processo de EAM, o mesmo 

foi executado em triplicata sob as condições estabelecidas no ponto ótimo e, então 

caracterizado com relação à resposta desejada. A Tabela 25 mostra as comparações entre 

os valores preditos e os valores obtidos nas condições ótimas da extração. 

 

 

 Tabela 25- Valores preditos e os valores obtidos sob as condições otimizadas na 

EAM. 

Respostas Valor predito Valor obtido 

(%) Teor de mitrafilina 0,061 0,064±0,02 

 

Com os dados constantes na Tabela 25 observa-se que o extrato apresentou o teor de 

mitrafilina superior ao predito. Este extrato otimizado foi avaliado quanto a sua atividade 

antiedematogênica, em um teste de edema de pata induzido por carragenina, descrito no 

tópico 5.6 desta dissertação. 

 

 

 5.5.3. Planejamento experimental da extração por maceração dinâmica  

 Os dados constantes na tabela 23, referente ao TMIT  dos extratos hidroalcoolicos 

obtidos à partir do planejamento Box Behnken na extração por MD, demonstraram que o 

teor de alcalóide variou de 0,023 mg à 0,094 mg em cada 100 mg de cascas da planta, 

representando um rendimento entre 20,63% à 83,75%, em relação  ao total de mitrafilina 

obtida na extração exaustiva pelo mesmo método.      

 A significância dos fatores experimentais e suas respectivas interações, envolvidos 

na MD, foi avaliada através da ANOVA. Contudo, esta análise demonstrou que nenhuma 

das variáveis operacionais apresentou efeito significativo sob a %TMIT. Deste modo, 

pode-se supor que neste tipo de metodologia o processo de extração dos componentes da 

U. tomentosa ocorre facilmente e, portanto, não sofre interferência de condições 

experimentais específicas. Como anteriormente apresentado, no trabalho de  KAISER et 

al.,2013b o tempo utilizado na extração das cascas de U. tomentosa, por maceração 
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dinâmica, não exerceu efeito significante no conteúdo final de mitrafilina e de outros 

fitocompostos derivados da planta.Além disso, segundo os autores, a %P/S apresentou 

efeito linear e negativo, sendo o máximo %TMIT obtido com 5% de planta em solvente 

extrator, confirmando o observado nas condições otimizadas na tabela 27 e figura 36. 

 

 

 De modo similar ao realizado na EAM, a precisão das medidas de % TMIT obtidas 

na extração por MD, também foi confirmada através da análise dos valores de %TMIT, 

situados no nível central do planejamento (experimentos 6,9 e 10 da tabela 24), que 

demonstraram diferença menor que 1%. 
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   5.5.4. Otimização do processo de  extração por maceração dinâmica 

 A função desejabilidade também foi aplicada aos dados experimentais obtidos na 

extração por maceração dinâmica, a fim de  otimizar o teor de mitrafilina presente nos 

extratos obtidos através desta metodologia. Os resultados estão apresentados na Tabela 26 

e figura 36. 

Tabela 26- Condições otimizadas e desejabilidade da resposta estudada 

 Fator experimental 

%Planta/Solvente Temperatura (ºC) Tempo (min) 

CONDIÇÕES OTIMIZADAS 5 30 300 

 Resposta predita (%) TMIT  0,1029 mg/ 100 mg planta 

 

 

Figura 36 - Desejabilidade individual de TMIT em função das variáveis experimentais. 

 

 

A fim de validar os resultados obtidos na otimização do processo de MD, o mesmo 

foi realizado de acordo com as condições operacionais estabelecidas no ponto ótimo. A 

Tabela 27 mostra as comparações entre os valores preditos e os valores obtidos sob estas 

condições. 
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   Tabela 27 - Valores preditos e os valores obtidos sob as condições otimizadas na 

MD. 

Respostas Valor predito Valor obtido 

(%) Teor de mitrafilina 0,1029 0,1353±0,06 

 

Com os dados constantes na Tabela 27 observa-se que o extrato obtido sob as 

condições otimizadas para a maceração dinâmica também apresentou o teor de mitrafilina 

superior ao predito na otimização. 

Deste modo, tendo em vista o maior rendimento experimental obtido neste  processo, 

novas extrações  foram  realizadas sob as condições otimizadas, e o  extrato líquido obtido 

foi seco por nebulização em SD, conforme os requisitos estabelecidos no  planejamento de 

mistura, descrito no tópico 5.7 desta dissertação. Posteriormente, o extrato seco foi 

avaliado quanto ao seu conteúdo de mitrafilina (%) CMIT e propriedades farmacotécnicas.  

 

5.6. Avaliação da atividade anti-edematogênica - Teste do edema de pata induzido por 

carragenina           

 O planejamento Box-Behnken aplicado à extração assistida por micro-ondas, 

possibilitou o estabelecimento de condições otimizadas a fim de obter um extrato 

hidroalcóolico com maior teor de mitrafilina. Este extrato hidroalcoólico foi avaliado 

quanto a capacidade anti-inflamatória, em teste de edema de pata induzido por carragenina.

 A carragenina é um composto mucopolissacarídeo, extraído da parede de alguns 

tipos de algas, sendo frequentemente utilizada como agente indutor da inflamação no teste 

de edema de pata de rato (SANTOS; RAO, 1998; RANG  et al., 2011). Desse modo, esta 

avaliação é comumente utilizada na triagem de agentes anti-inflamatórios, principalmente 

na avaliação de produtos naturais (THOMAZZI et al., 2010).     

 Os resultados do estudo para avaliação da atividade antiedematogênica dos extratos 

de U. tomentosa estão apresentados na figura 37 e Tabela 28, e foram avaliados quanto à 

sua significância estatística perante ao obtido no controle negativo. O teste foi conduzido 

através da análise da variância (ANOVA), usando o software GraphPad Prism 7, onde 

p<0,05 foram considerados significantes. 
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Três fases distintas estão associadas à resposta vascular associada à inflamação 

aguda. Na primeira fase ocorre simultânea liberação de histamina e serotonina (0-90 

minutos), na segunda fase ocorre liberação de cininas, como a bradicinina (90-150 

minutos) e na fase final (3-6 horas) ocorre liberação de prostaglandinas. A rápida produção 

destas substâncias conduz a diversos sintomas inflamatórios, sendo o edema um destes 

(RANG  et al., 2007). Portanto, no teste de edema de pata induzido por carragenina, a 

capacidade anti-inflamatória de uma substância, é quantificada através da medida do 

tamanho da pata (edema) medido através de um aparelho pletismômetro.   

 Os animais pertencentes ao grupo controle negativo não receberam nenhum tipo de 

agente anti-inflamatório, apenas administração de salina na região subplantar e água 

destilada via oral. Desse modo, esta população serviu como controle para avaliar o edema 

gerado pela carragenina. O volume podal dos animais deste grupo, variou de 1,06 ml à 

1,25 ml  e atingiu o máximo após três horas da administração do agente edematogênico. 

Essa fase caracteriza - se pela maior intensidade do edema, causada pela ação de 

prostaglandinas  sob a permeabilidade capilar (DI ROSA; WILLOUGHBY, 1971).  

  O grupo controle positivo recebeu a administração de indometacina, que é um 

agente anti-inflamatório não esteroidal cujo o mecanismo de ação se baseia na inibição da 

síntese de prostaglandinas (MONTEIRO et al.,2008). E, embora a liberação de 

prostaglandinas ocorra de 3-6 depois, foi observado a redução significativa de 80,83± 2,88 

% do edema, na primeira hora de estudo. De modo similar, os extratos padronizados de U. 

tomentosa nas 3 doses avaliadas - 0,14 mg/kg; 0,28 mg/kg e 0,56 mg/Kg -  apresentaram 

efeito máximo na redução do edema após 1 hora de sua administração com porcentagem de 

inibição de38,33 ±1,73; 35,83±1,73 e 82,5±1,92 %, respectivamente. Na segunda hora de 

avaliação, a redução do volume do edema foi estatisticamente significativa (p<0,01) 

apenas para os extratos de concentração 0,28 e 0,56 mg/Kg com porcentagem de inibição 

de 11,32,±3,37 e 12,26±3,73 %, respectivamente. Na terceira hora de avaliação, quando o 

edema no grupo controle negativo atingiu o pico máximo, o grupo tratado com o extrato 

hidroalcóolico de concentração 0,56 mg/Kg apresentou a inibição máxima Imax de 

61,6±2,9 %, comparativamente ao observado  no controle negativo. Além disso, o volume 

podal (0,77 ml) observada no grupo tratado com o extrato de C:0,56 mg/Kg foi 

aproximadamente 1,35 vezes menor que o observado no grupo controle positivo (1,04 ml). 

Portanto, quanto menor o edema,maior é a atividade anti-inflamatória do extrato.  
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  Na quarta hora de avaliação houve inibição de 2,78± 0,04%; 14,41± 4,71%; 21,18± 

9,50% e 44,92±1,95% do edema em relação ao controle negativo, pelas doses de 0,14; 0,28 

e 0,56 mg/kg de extrato padronizado e de Indometacina 2 mg/Kg, respectivamente. Na 

quinta hora de estudo, o volume medido do edema em todos os grupos, sofreu pouca 

variação sendo a redução de 10,48±2,40; 14,29±2,65; 15,24±2,12 % para 0,14; 0,28; 0,56 

mg/Kg de extrato administrado. Portanto, os resultados experimentais demonstraram que a 

inibição do edema foi estatisticamente significante, mesmo sob reduzidas concentrações de 

mitrafilina e as doses testadas do extrato hidroetanólico de U. tomentosa  foram capazes de 

reduzir o edema de pata em todas as fases da resposta inflamatória. Além disso, na 3ª hora 

de avaliação, quando o edema apresentado pelo controle negativo atingiu volume máximo, 

o extrato hidroalcoólico de concentração 0,57 mg de mitrafilina/Kg de animal apresentou 

maior efeito antiedematogênico, comparativamente ao observado no grupo controle (+). 
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Tabela 28- Efeito da administração oral  do extrato hidroalcoólico de U. tomentosa (EH) e 

da indometacina (IND) no teste de edema de pata induzido por carragenina 1%. 

 1ªh 2ªh 3ªh 4ªh 5ªh 

Branco 0,01±0,07 0,04±0,02 0,12±0,05 0,11±0,03 0,11±0,02 

Controle 

negativo 

1,20±0,34 1,06±0,11 1,25±0,16 1,18±0,20 1,05±0,09 

Controle 

positivo  

Indometacina 

2mg/Kg 

 

0,23±0,1 

 

0,85±0,14 

 

1,04±0,08 

 

0,65±0,08 

 

0,66±0,14 

(%)I 80,83±2,9    

**** 

19,81±1,95

** 

16,8±2,1 

*** 

44,92±1,95 

**** 

37,14±6,9 

**** 

      

EH 0,57 mg/Kg 0,21±0,06 0,93±0,1 0,77±0,03 0,93±0,11 0,89±0,1 

(%)I 82,5±1,92        

**** 

12,26±3,73

*** 

61,6±2,9 

**** 

21,19±3,42 

**** 

15,24±2,12 

**** 

      

EH 0,28 mg/Kg 0,43±0,07 0,97±0,11 0,95±0,09 1,01±0,15 0,90±0,60 

(%)I 35,83±1,73 

**** 

11,32±3,4 

** 

24,00±0,9   

* 

14,41±4,61               

* 

14,29±2,7         

*** 

      

EH 0,14 mg/Kg 0,46±0,03 1,03±0,08 1,10±0,02 1,05±0,15 0,94±0,04 

(%)I 38,33±1,7**

** 

97,17±1,19 88±2,6* 2,78±0,04 10,48±2,40 

Cada valor representa a média ± erro padrão do volume deslocado pela pata do rato na avaliação do edema 

induzido por carragenina. As diferenças estatísticas foram determinadas por ANOVA e teste de comparação 

múltipla de Bonferroni. A (%) I é obtida através da comparação entre os tratamentos e o edema observado no 

grupo controle negativo ao longo do tempo.  Onde p<0,05;**p<0,01;***p<0,0005;****p<0,0001.  
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Figura 37 - Avaliação da redução do edema de pata induzido por carragenina após 

administração do extrato hidroalcoólico de U. tomentosa em modelo animal em função do 

tempo. 

 

Embora os dados tenham demonstrado a ação anti-inflamatória de baixas 

concentrações de mitrafilina sob o edema de pata, gerado pela a administração de 

carragenina, não se pode afirmar que tal resposta terapêutica seja exclusivamente devido à 

este alcaloide, pois a avaliação não foi feita com a fração isolada e/ou enriquecida da 

substância.Portanto, a fim de avaliar esta resposta, foram testadas duas soluções padrão de 

mitrafilina (C:33 mg/mL e C:66 mg /mL).       

  A tabela 29 e a figura 38 apresentam os dados obtidos nessas avaliações. 
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Tabela 30 - Efeito do tratamento da solução padrão de mitrafilina e da indometacina (IND) 

no teste de edema de pata induzido por carragenina 1%. 

Cada valor representa a média ± erro padrão do volume deslocado pela pata do rato na avaliação                     

do edema induzido por carragenina. As diferenças estatísticas foram determinadas por ANOVA e              

teste de comparação múltipla de Bonferroni.                                  

A (%) I é obtida através da comparação entre os tratamentos e o edema observado no grupo controle 

negativo ao longo do tempo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 1ª h 2ª h 3ª h 

 

4ª h 

Branco 0,06±0,46 0,62±0,03 

 

0,62±0,03 0,56±0,01 

 

Controle negativo 0,20±0,01 1,10±0,03 

 

1,00±0,03 1,20±0,02 

Controle positivo (IND) 0,24± 0,05 

 

0,86±0,05 0,84±0,03 

 

0,64±0,04 

(%)I Sem 

inibição 

21,82±0,02 16,00±0,01 46,67±0,05 

     

C:200 mg de MIT/Kg 0,29±0,01 1,07±0,06 1,23±0,04 

 

1,3±0,03 

(%)I Sem 

inibição 

2,73±0,03 Sem  

inibição 

Sem inibição 

     

C:100 mg de MIT/Kg 0,36±0,04 1,07±0,03 

 

1,23±0,03 1,03±0,03 

(%)I Sem 

inibição 

2,72±0,04 Sem  

inibição 

14,17±0,02 
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Figura 38 - Avaliação da redução do edema de pata induzido por carragenina após 

administração oral de solução padrão de mitrafilina em modelo animal em função do 

tempo. 

 

Por meio dos dados constantes na tabela 30, tem-se que nas 1ª e 3ª horas o edema 

observado em ambos os grupos de tratamento foi maior que aquele observado no grupo 

controle negativo e por isso, o tratamento foi incapaz de reduzir o inchaço. Na 2ª e 4ª hora, 

embora tenha havido  redução no volume do edema, esta foi mínima e não significante. 

Portanto, tendo em vista os resultados experimentais associados à complexidade química 

da U. tomentosa, sugere-se que o efeito anti-inflamatório observado após a administração 

do extrato hidroalcoólico, é derivado do sinergismo entre os compostos que foram 

extraídos através das condições de EAM.      

 ROJAS-DURAN et al., 2012 avaliaram o papel da mitrafilina na resposta imune e 

anti-inflamatória. Segundo os autores, o alcalóide foi capaz de modular a liberação de 

TNF-α e outros marcadores da resposta imune. Quanto a atividade anti-inflamatória, os 

pesquisadores ainda citam que a mitrafilina é uma das responsáveis por essa atividade 

terapêutica, atuando em conjunto com as demais substâncias. Devido aos mecanismos de 
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ação ainda serem desconhecidos, o estudo dos mecanismos de ação terapêutica, 

correlacionandos ao perfil fitoquímico  da planta representam a possibilidade de melhoria 

nos extratos derivados da U. tomentosa. 

 

5.7. Planejamento de mistura       

 O processo de secagem por SD foi conduzido com o auxílio das condições 

estabelecidas em um planejamento de mistura do tipo simplex-centroide.    

 Nesse modelo, a composição de três diferentes excipientes de secagem foi variada a  

fim de obter um extrato seco com alto teor de mitrafilina e adequadas propriedades 

farmacotécnicas. Além disso, permitiu verificar se os efeitos individuais dos excipientes de 

secagem foram realmente importantes ou significantes na manutenção do conteúdo de 

mitrafilina, ou  se existiu alguma interação entre os componentes.    

 Após o processo de secagem, os produtos sólidos foram avaliados quanto ao 

conteúdo de mitrafilina, CMIT (mg de mitrafilina/g de extrato seco), ao rendimento do 

processo de secagem (Rp), além de características farmacotécnicas como: ângulo de 

repouso Ɵ, Índice de Carr (CI), Proporção de Hausner (Hr) e conteúdo de umidade, Φ 

(%p/p ).            

 A Tabela 31 apresenta os resultados experimentais obtido em cada uma das sete 

análises. Tais resultados foram analisados com o auxílio do software Minitab
®
 14.0  

(Minitab Inc, State College, USA) e Statistica
®
 9.0 (Statsoft Inc, USA). 
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Tabela 31 - Resultado das análises do planejamento de mistura utilizado na obtenção 

de extratos secos  de U. tomentosa  por spray drying. 

Experimento CMIT Rp Ɵ Hr %CI Φ  

1 0,71 62.96 55 1.67 40 1.4 

2 2,44 67.99 39 2 50 2.5 

3 1,75 24.83 47 1.5 33.31 1.9 

4 1,30 67.47 35 1.43 30 2.4 

5 2,13 87.81 39 1.43 30 1.9 

6 2,45 81.51 28 1.25 20 2.2 

7 2,63 56.38 48 1.5 33.33 1.8 

 

  A análise dos resultados apresentados na Tabela 31 permitiu concluir que a Φ 

variou de  1.4%-2.5%, o Rp  de 24.8 - 87.8%, o CMIT 0,71-2,63 mg de mitrafilina/g de 

extrato seco, Hr de 1.25 - 2.00, % CI de 20 -50 e  Ɵ  de 28º-55°.   

 

 5.7.1. Avaliação da perda do conteúdo de mitrafilina nos extratos secos segundo 

as condições estabelecidas no planejamento de mistura.     

 A complexidade química característica dos extratos vegetais juntamente à sua 

elevada afinidade pelo vapor de água, torna o extrato seco higroscópico e pegajoso 

conduzindo à elevada aderência à câmara de secagem, reduzindo o rendimento do processo 

e também à propriedades farmacotécnicas inadequadas. Nesse sentido, excipientes foram 

empregados afim de auxiliar no processo de secagem. Desse modo, o CMIT das amostras 

secas com e sem auxílio de excipientes foi comparado, segundo os dados apresentados na 

figura 39. A taxa de degradação de mitrafilina nos extratos secos por nebulização variou de 

72,2% a 92,5%, sendo estas  porcentagens baseadas na concentração inicial do marcador 

no extrato hidroalcóolico líquido. Os dados obtidos confirmam o observado por PAVEI et 

al., 2010. Segundo os autores, embora o spray drying seja uma técnica de secagem rápida, 

as temperaturas empregadas durante o processo conduzem à elevados índices de 

isomerização alcaloídica, o que foi observado através da  redução na altura do pico 
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cromatográfico obtido na quantificação de mitrafilina contida nos extratos secos pelo 

citado método.          

 Foi observado um ligeiro efeito protetor, sob o conteúdo de mitrafilina, proveniente 

dos excipientes de secagem empregados nos experimentos 2, 5, 6 e 7. Isso é, o conteúdo de 

alcalóide desses extratos foi maior que o apresentado nos extratos secos com os demais 

excipiente. A partir de tal observação pode-se concluir que de alguma forma, esses 

adjuvantes reduziram a degradação do alcalóide presente na amostra. Esses resultados 

corroboram ao observado por PAVEI et al., (2010)- segundo os autores, na secagem de um 

extrato hidroalcóolico obtido à partir de cascas de U. tomentosa, o aumento na proporção 

de dióxido de silício coloidal na mistura de excipientes de secagem, proporciona o 

aumento nos rendimentos experimentais  e também realiza um efeito protetor químico 

moderado - em nossa avaliação, quando as condições de secagem 1 e 4 foram empregadas, 

houve grande perda no conteúdo de mitrafilina, além de declínio no rendimento 

experimental. Tal observação demonstra a pouca eficiência da combinação desses  

adjuvantes de secagem na preservação da estabilidade química do extrato seco de U. 

tomentosa, e demonstra a importância da escolha adequada de excipientes de secagem na 

manutenção da estabilidade química das formas farmacêuticas sólidas  (GALLO et al., 

2012).        

Figura 39- Conteúdo de mitrafilina (CMIT) e porcentagem de perda  nos extratos obtidos 

através das condições estabelecidas no planejamento de mistura. 
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 A análise da superfície de resposta (figura 40), obtida a partir da relação entre a  

variável resposta CMIT e a composição de adjuvantes de secagem, corrobora com as 

informações apresentadas na figura 39. De acordo com o gráfico de superfície de resposta, 

os maiores conteúdos de mitrafilina no extrato seco foram observadas utilizando o D-

manitol ou a maltodextrina, como único adjuvante de  secagem, ou uma mistura binária de 

maltodextrina e aerosil. Por outro lado, a mistura de D-manitol e maltodextrina resultou em 

menor rendimento  durante o processo de secagem, uma vez que a combinação de ambos 

excipientes aumentou a aderência do pó à câmara do secador spray dryier.  

Figura 40 - Vista topográfica da superfície de resposta do conteúdo de mitrafilina presente 

nos extratos secos de U. tomentosa em função da composição do agente de secagem 

estabelecido no planejamento de mistura. 

 

 A técnica de regressão permitiu a construção de um modelo matemático capaz de 

descrever a relação entre as variáveis operacionais e as respostas avaliadas. Deste modo, o 

modelo quadrático apresentado na equação 14 corresponde ao melhor ajuste das variáveis  

experimentais ao CMIT.  
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 A função é representada pelo coeficiente ± erro padrão, sendo o Rajust
2
 igual 

99,25, com significância a 5%.  

 

 

(14)  

 Onde: A: D-manitol;B: Maltodextrina e C: Aerosil. 

 

 5.7.2. Avaliação das propriedades farmacotécnicas dos extratos secos de U. 

tomentosa obtidos sob as condições experimentais estabelecidas no planejamento de 

mistura           

 A avaliação das propriedades farmacotécnicas de um extrato seco abrange diversos 

parâmetros de extrema relevância na produção de formas farmacêuticas sólidas. Neste 

sentido, a fim de se estimar o fluxo e a compactabilidade do pó obtido experimentalmente, 

as variáveis ângulo de repouso Ɵ, índice de Carr (CI) e proporção de Hausner (Hr) foram 

utilizadas como parâmetros farmacotécnicos neste estudo.      

  Em um pó de fluxo livre, a densidade aparente se aproxima da densidade 

compactada, e assim o índice de Carr é baixo. Por outro lado, em pós com dificuldade de 

fluir existe grande interação interpartícula, por isso a diferença entre a densidade aparente e 

a compactada é grande, refletindo em valores elevados de CI (USP, 2008).  

 Neste estudo, os valores encontrados para CI e Hf  indicaram um pó com um fluxo 

e compactabilidade caracterizado como fraco à pobre. Sendo tais achados confirmados 

através dos valores  elevados de  Ɵ.         

 A análise da significância dos modelos matemáticos quadráticos e lineares 

ajustados para as respostas Hf e CI demonstra a significância de ambos os modelos à 5% e 

a 10% respectivamente. As equações 15 e 16 representam o melhor ajuste matemático aos 

dados experimentais e são representadas pelos coeficientes ± erro padrão e Rajust.
2
.  

    



105 

 

 

 

    

(15)  

 

   

(16)  

Onde  A: D-manitol;B: Maltodextrina e C: Aerosil. 

As vistas topográficas das superfície de resposta para Hf e CI são apresentadas 

nas figuras 40 e 41, respectivamente. A análise das figuras permite concluir que o menor 

valor de Hf é obtido quando se utilizam as condições experimentais nº6, uma mistura entre 

maltodextrina e Aerosil
®
  como agentes de secagem. Outros valores reduzidos de Hf são 

observados nas condições experimentais nº 4 e 5. Em todas as três condições, tem-se que o 

aumento da proporção de  dióxido de silício como agente de secagem conduziu ao aumento 

da fluidez do extrato seco. Tal observação é descrita extensamente na literatura (SOUZA et 

al., 2007;ARAUJO et al., 2010;  COUTO et al.,2011; MARTINS et al.,2013) e corrobora 

com o observado na  equação 12, no qual o valor de Hf diminui quando o Aerosil
®
 é 

utilizado como agente de secagem isoladamente, ou em uma mistura binária com a 

Maltodextrina ou com o D-manitol. 
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Figura 40 - Superfície de resposta do Hf em função da composição de excipientes 

estabelecidas no Planejamento de mistura. 

 

  A figura 40 apresenta a superfície de resposta do CI em função da variação na 

composição da formulação. Os resultados observados na análise desta variável são 

similares aos observados na figura 40, para o Hf Tal resultado é esperado, uma vez que 

ambos parâmetros são calculados a partir das densidades absolutas e compactadas. Os 

melhores fluxos e compactabilidade foram obtidos através de elevadas quantidades de 

Aerosil
®
 como excipiente de secagem.   
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Figura 41 - Superfície de resposta do IC em função da composição de excipientes 

estabelecidas no Planejamento de mistura. 

 

 Quanto ao teor de umidade, todas as amostras de extrato seco mostraram Φ muito 

baixo (1,4%-2,5%), portanto tais limites garantem a estabilidade físico-química e 

microbiológica do extrato vegetal seco obtido. 

 

    5.7.3. Otimização do processo de secagem    

  Os modelos matemáticos ajustados para o CMIT, Hf e CI foram utilizados para 

estabelecer as condições otimizadas na secagem por SD e obter um extrato contendo 

adequadas propriedades de fluxo e conteúdo aumentado de mitrafilina.   

  A otimização das condições experimentais de secagem também foi conduzida 

através da ferramenta desejabilidade, e utilizando-se os resultados experimentais obtidos 

anteriormente no planejamento Box Behnken. As desejabilidades individuais das respostas 

CMIT, Hf e CI, assim como a  desejabilidade global do processo são mostradas na figura 

42. 
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Figura 42 - Desejabilidade individual de CMIT, Hf e CI em função da composição dos 

adjuvantes de secagem. 

 

 Por meio dessa análise, tem-se que a desejabilidade global do processo é igual à 

98.78% e correspondeu à uma formulação de U. tomentosa contendo como agentes de 

secagem 57.28% de maltodextrina e 42.72% de Aerosil
®
. O conteúdo de mitrafilina predito 

correspondeu a 2.45 mg/g de extrato seco, com  Hf  e CI iguais a 1.30 e 22%, 

respectivamente. 
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     CAPITULO 6 

CONCLUSÃO 

 O principal objetivo desse trabalho foi obter extratos líquidos e secos de cascas de 

Uncaria tomentosa (Willdernow ex Roemer & Schultes) D.C. contendo teor elevado de 

mitrafilina. À partir de técnicas de planejamento experimental visou-se otimizar as 

condições de extração por maceração dinâmica e micro-ondas, e comparar os resultados 

obtidos à partir de cada um desses processos extrativos – sendo o objetivo central, a 

maximização do conteúdo de mitrafilina dos extratos líquidos e seco. 

 No início da fase de experimentação, empregando-se um planejamento Plackett 

Burman realizou-se a triagem das variáveis que tiveram efeito estatisticamente significante 

sob as respostas avaliadas. Embora essa classe de experimentos não permita investigar o 

efeito das interações sob a resposta estudada, proporciona um panorama do comportamento 

entre variáveis experimentais versus variáveis resposta. Para a extração por maceração 

dinâmica, todas os fatores experimentais tiveram efeito significativo sob o teor de 

mitrafilina, sendo o efeito da % P/S inversamente proporcional ao conteúdo desse 

alcalóide. Por outro lado, o aumento no tempo de extração, juntamente à diminuição da 

agitação e temperatura do meio extrator conduziram  ao  aumento do teor de mitrafilina. 

De modo similar, a temperatura demonstrou efeito inversamente proporciona sob a 

atividade antioxidante do extrato; quando o nível máximo dessa variável experimental foi 

utilizado (60ºC) observou-se redução da resposta. Quanto ao rendimento de sólidos, a 

agitação e o tempo de extração foram os únicos fatores capazes de alterarem essa variável 

resposta. Nesse estudo, quanto menor o tempo e a velocidade de agitação, maior foram o 

rendimento de sólidos nos extratos. 

 Na extração assistida por micro-ondas,apenas a %P/S e temperatura foram 

significantes para  o  teor de mitrafilina  dos extratos. A temperatura, por outro lado, 

favoreceu ligeiramente o aumento do teor de alcalóide contido no extrato. O rendimento de 

sólidos foi alterado significativamente por todas as variáveis experimentais, 

particularmente o pH ácido do meio extrator foi eficaz no aumento dessa resposta e 

prejudicial para a atividade antioxidante do extrato. A % P/S reduzida também teve efeito 

semelhante sob o rendimento de sólidos, demonstrando que menores quantidades de planta 

no solvente extrator favoreceram o processo, possivelmente por prevenirem a saturação do 

meio. Portanto, na segunda etapa do estudo, os fatores % P/S, temperatura e tempo foram 
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empregados em ambos os processos extrativos das cascas de U. tomentosa, a fim de avaliar 

seus efeitos isolados e de interação sob o teor de mitrafilina.  

 Na etapa de otimização, as condições experimentais significantes para a extração 

assistida por micro-ondas foram o tempo e a % P/S. Nesse processo, o aumento do tempo 

de extração conduziu às maiores concentrações de alcalóide no extrato, por outro lado, o 

aumento da % P/S exerceu efeito inverso. Todavia, o rendimento global de extração do 

alcalóide foi razoável e, portanto, sugere a necessidade de mais estudos a fim de delinear 

as condições satisfatórias na obtenção de elevados teores de mitrafilina.  

 Na maceração dinâmica, nenhum dos fatores estudados foi estatisticamente 

significante para o teor de mitrafilina, tal achado sugere a facilidade dessa metodologia em 

realizar a extração do alcalóide  das cascas da planta. Ademais, o conteúdo de mitrafilina 

de seus extratos mostrou-se superior ao observado na extração por micro-ondas. Portanto, 

os resultados demonstraram que os maiores rendimentos de alcalóide foram obtidos através 

de um método de extração comumente utilizado na rotina laboratorial e industrial. Porém,                 

tendo-se em vista o menor tempo de extração empregado na extração por micro-ondas e, 

registros bibliográficos a respeito da elevada capacidade extratora do método, fazem-se 

necessário outras avaliações a fim de delinear as condições mais adequadas à obtenção de 

extratos com elevado teor de mitrafilina. 

 A atividade anti-inflamatória dos produtos obtidos à partir da extração por micro-

ondas foi testada em edema de pata de rato. Os resultados corroboraram com as descrições 

da literatura e apontaram o efeito anti-inflamatório dos extratos hidroalcóolicos 

padronizados no conteúdo de mitrafilina. Além disso, duas soluções padrão de mitrafilina 

foram testadas frente à capacidade de reduzir o edema, no entanto, nenhuma das 

concentrações foi capaz de reduzir o edema. Assim, considerando a complexidade química 

do extrato vegetal e a possibilidade de sinergismo, sugerem-se outros estudos a fim de 

avaliar o papel das outras substância na resposta anti-inflamatória. 

 Além disso, tendo-se em vista a importância das formas farmacêuticas sólidas, os 

extratos derivados da maceração dinâmica foram secos por metodologia spray drying. O 

principal objetivo do estudo foi avaliar o efeito da combinação de três diferentes 

adjuvantes de secagem (D-manitol, maltodextrina e Aerosil)  sob a manutenção do teor de 

mitrafilina e, sob as propriedades farmacotécnicas do extrato seco. Embora os extratos 

secos com auxílio de Aerosil e maltodextrina tenham prevenido ligeiramente a degradação 
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da mitrafilina – comparativamente ao extrato seco sem excipiente - de modo geral, durante 

o processo houve perda de alcalóide (comparativamente ao teor do extrato líquido). Tal 

observação sugere que, mesmo sob as condições amenas de secagem via spray drying, há 

degradação. Portanto, tais resultados reforçam a necessidade de avaliações auxiliares afim 

de  prevenir a ocorrência de tais eventos. Além disso, embora o conteúdo de umidade tenha 

sido adequado, os fluxos de escoamento foram  classificados de fraco - pobre, e deste 

modo, são fatores limitantes no processo produtivo de formas farmacêuticas sólidas. 

Assim, tal observação demonstra a necessidade de avaliações a fim de delinear melhores 

condições de secagem , bem como obter extratos secos com adequadas propriedades 

farmacoténicas. 

 Por fim, o método cromatográfico empregado na quantificação de mitrafilina foi 

adequado pois apresentou linearidade, precisão, exatidão e robustez para os dois tipos de 

formas farmacêuticas desenvolvidas: extrato líquido e extrato seco. Além disso, o uso dos 

planejamentos experimentais no desenvolvimento farmacotécnico foram de suma 

importância para avaliar as variáveis críticas ao processo de extração e secagem dos 

extratos derivados da casca de U. tomentosa. 
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