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De tudo ficaram três coisas ... 

A certeza de que estamos começando ... 

A certeza de que é preciso continuar ... 

A certeza de que podemos ser 

interrompidos antes de terminar ... 

Façamos da interrupção um caminho 

novo ... 

Da queda, um passo de dança ... 

Do medo, uma escada .. . 

Do sonho, uma ponte .. . 

Da procura, um encontro! 

(Fernando Sabino) 
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Estudo farmacognóstico e farmacológico de Caesalpinia ferrea Martius. 

Caesalpinia ferrea Martius, popularmente conhecida como pau-ferro e jucá, é 

utilizada na medicina tradicional para o tratamento de problemas hepáticos, 

respiratórios e, em especial, para distúrbios gastrintestinais e como cicatrizante. Deste 

modo, os objetivos do presente trabalho visaram avaliar os extratos brutos liofilizados 

de folha (EBLF) e caule (EBLC) quanto a caracterização botânica, o estudo químico e 

farmacológico, direcionando principalmente, às ações antiúlcera, antioxidante e 

cicatrizante, e toxicidade destes órgãos vegetais de C. ferrea. 

A triagem fitoquímica foi realizada com a droga vegetal constituída de folha 

(DF) e de caule (DC), bem como com os seus EBLF e EBLC. Os métodos 

empregados foram preconizados por Farnsworth (1966) e Matos (1988) onde foram 

pesquisados os seguintes compostos: flavonóides, glicósidos cardiotônicos, 

saponinas, antraderivados, alcalóides, cumarinas, taninos e óleo essencial. Além 

disso, foi realizada a quantificação de taninos e flavonóides segundo a metodologia 

proposta na Farmacopéia Européia (2001) e na Farmacopéia Brasileira (2003), 

respectivamente. Para a avaliação da Toxicidade de C. ferrea foram realizadas a 

Toxicidade Aguda de ambos os órgãos vegetais, a DLso do EBLF e a Toxicidade 

subcrônica do EBLF e EBLC, todos os modelos seguiram a metodologia de Brito 

(1994). Para análise da atividade antiulcerogênica da espécie em estudo foi realizado 

o teste da indução de lesão gástrica aguda por etanol/HCI e lesão subcrônica por 

ácido acético. Grupos Tratados receberam EBLF ou EBLC ou frações ou extratos 

enriquecidos em flavonóides, Grupo Controle água ou tween 80 e Grupo de 

Referência Misoprostol ou Cimetidina. Três parâmetros foram avaliados neste modelo: 

Área Total de Lesão (ATL) , Área Relativa de Lesão (ARL) e índice de Lesão Ulcerativa 

(ILU). A atividade antioxidante "in vitro" foi medida através da inibição da autoxidação 

de homogenato de cérebro de Ratos (Stocks et aI., 1974). 

Os extratos foram solubilizados em etanol 70% e as diluições (0.05-

0.003mg/mL) foram efetuadas em etanol 35%. O etanol 35% foi utilizado como 

controle. E na avaliação da Atividade Cicatrizante, os animais (ratos) sofreram uma 

incisão na região dorsal com auxílio de punch. Os Grupos Tratados receberam 

diariamente 1 mL de EBLF ou EBLC, solubilizados a 15% em água, e o Grupo 

Controle água destilada na mesma proporção por um período de 14 dias. 

Na triagem fitoquímica foram detectados para ambos os extratos, flavonóides, 

taninos, além de antraderivados e cumarinas nas Folhas. A porcentagem encontrada 
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de Taninos na DF foi de 7.13% e no EBLF de 23.95% e na DC foi de 2.26% e no 

EBLC de 11.77%. Já a quantificação de flavonóides foi de 0.0095% na DF, 0.026% no 

EBLF, 0.00014% na DC e de 0.0017% no EBLC. 

No teste de toxicidade aguda, somente os animais que receberam EBLF 

apresentaram alterações comportamentais a partir dos primeiros tempos de 

observação e morte de 3 animais machos e 2 fêmeas (n=5/sexo). Dessa forma, a DL50 

encontrada para este extrato vegetal foi de 5471.64 mg/Kg para as fêmeas e de 

3112.94 mg/Kg para os machos. Na Toxicidade subcrônica, apenas os animais 

fêmeas que receberam EBLC (800 mg/Kg) apresentaram uma diferença significativa, 

em relação ao grupo controle, quanto ao peso do rim, porém não foi encontrada 

nenhuma alteração histológica neste órgão. 

EBLF e EBLC apresentaram significativa atividade antiulcerogênica no modelo 

de lesão gástrica aguda dentro dos parâmetros avaliados. O EBLC reduziu em 37% a 

ARL. Já o EBLF foi tão ativo como o Misoprostol reduzindo em 95%, 81% e 63% a 

ATL, a ARL e o ILU, respectivamente contra 92%, 70% e 59% do fármaco de 

referência. Porém, as frações e os extratos enriquecidos em flavonóides obtidos de 

ambos os extratos brutos liofilizados não apresentaram atividade antiulcerogênica em 

nenhum dos 3 parâmetros. Esses mesmos resultados foram obtidos no modelo de 

lesão gástrica subcrônica para ambos os extratos vegetais. Os EBLF e EBLC de C. 

ferrea promoveram uma atividade antioxidante de 94% e 84%, respectivamente, na 

concentração de 0.8196 jJg/mL, e um Q1/2 de 0.2331 (Folha) e 0.5061 (Caule) jJg/mL. 

Na avaliação da atividade cicatrizante de ambos os extratos vegetais, não foi 

encontrada diferença significativa entre os Grupos Tratados e Controle. No laudo 

histológico não se observou nenhum sinal de cicatrização tecidual. Apesar de C. 

ferrea ser utilizada pela população como cicatrizante, não foi possível confirmar tal 

atividade nas folhas e nos caules desta espécie. 
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Pharmacognostic and Pharmacologic study of Caesalpinia ferrea Mart. 

Caesalpinia ferrea Martius , populary, known as iron-wood or juca, is utilized in 

traditional medicine in the treatment of both hepatic and respiratory problems and, in 

special, for gastrointestinals disturbances and eventual healing. The objective of the 

present work is to evaluate the leiophyllized brute extracts of the leaf (lBEl) and the 

stem (lBES), the botanic caracterization, the chemical and pharmacological studies, 

focuzing principally, the antiulcer and healing action, and also the toxicity of these 

vegetable organs of C. ferrea. 

The phytochemical was ma de with the drug of the leaf (DL) and of the stem 

(DS)- LaEL and lBES. The method was precognized by Famsworth (1966) e Matos 

(1988) where doing research of: f1avonoids, cardiotonic glicosids, saponins, 

antraderivates, alkaloids, coumarins, tannins and essential oi!. Beyond that, the 

quantification of tannins and flavonoids according to the metodology proposed in 

European Pharmacopeia (2001) and Brazilian Pharmacopeia (2003) were also 

undertaken, respectively. For the evaluation of the C. ferrea toxicity, the acute toxicity 

of both vegetable organs, the DLso of LBEl and the subcronical toxicity of LaEL and 

lBES, were analyzed following the metodology of Brito (1994).The test of induction of 

acute gastric lesion for ethanollHCI was used for antiulcerogenic activity analysis of the 

species studied. Treated Groups received LaEL or lBES or fractions or extracts 

enrich in f1avonoids, Controls Groups water or tween 80 and misoprostol Reference 

Group. Three parameters were evaluated considering: Total Area of Lesion (TAL), 

Relative Area of Lesion (RAL) and Rate of Ulcerative Lesion (RUL). And for evaluation 

of subcronic gastric lesion by acetic acid 30%, the Treated Group received LaEL or 

lBES, Control Group water and cimetidine Reference Group. The ulcerative lesions 

were evaluated only in 2 parameters: RAL and RUL. An antioxidant activity "in vitro" 

was measured through inibition of antioxidation of homogenate of rat brain (Stocks et 

aI., 1974). The extracts were solubilized in ethanol 70% and dilutions (0.05-

0.003mg/mL) were performed in ethanol 35%. The ethanol 35% was utilized like 

control. And for evaluation of healing activity, the aninals (rats) suffered na incision in 

the dorsal region with a punch aid. The Treated Groups received daily 1mL of LBEL or 

lBES, solubilized by 15% in water, and Control Group distilled in the same proportion 

during a 14 day period. 

In phytochemical were detected for both extacts, flavonoids, tannins., beyond 

antradderivate and coumarins in leaves. The percentages of tannins found were 7.13% 

in DL, 23.95% in lBEL, 2.26% in OS and 11.77% in LBES. The quantification of 
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flavonoids was 0.0095% in DL, 0.026% in lBEl, 0.00014% in OS and 0.0017% in 

LBES. 

During the acute toxicity test, it was observed a behaviour alteration among 

animais that received LBEl up tp the first time of observation and death pof 3 males 

and 2 females. The DLso found to this vegetable extract was 5471.64 mglKg for the 

females and 3112.94 mg/Kg for the males. In subronic toxicity, only the females 

receiving lBES (800mg/Kg) presented a significant difference, according to the Control 

Group, as much as the weight of a kidney. However, no histologic alteration in this 

organ was found. 

LaEL and lBES presented antiulcerogenic significant activity in acute gstric 

lesions, based on the parameters evaluated. The lBES was reduced to 37% in RAL. 

The LaEL was so active as the misoprostol, being reducid to 95%,81% and 63% TAL, 

RAL and the RUL, respectively against 92%, 70% and 59% of pharmaco of reference. 

Nevertheless, nor the fractions nor the flavonoids enriched extracts obtained from both 

leiophyllized brute extracts showed antiulcerogenic activity at the 3 studied parameters. 

Up to the present time, in model subcronic gastric lesion, none of both vegetable 

extracts in question has showed active similar to TAL, RAL and RUL in relation to the 

Control Group. The LaEL and lBES of C. ferrea promoved an antioxidant activity of 

93,56% and 84,38%, respectively, in concentration of de 0.8196 J..lg/mL, and a Q1I2 of 

0.2331 (leaf) and 0.5061 (Stem) J..lglmL. 

Conceming the healing activity evaluation of both vegetable extracts, no 

significant differences between Treats and Control Groups were found. Also in 

histologic award, no sign of tecidual cicatrization was observed. In spite of the fact that 

C. ferrea has been utilized by the population as cicatrizant, no clear evidence of its 

leaves and stems healing activity has been confirmed. 



Introdução · I 



2 

1. Introdução 

Os vegetais apresentam um importante papel na cultura dos povos, 

sendo empregados com diferentes finalidades, seja como fonte de alimentos, 

materiais para vestuários, habitação, utilidades domésticas, utensílios para 

manifestações artísticas, culturais e religiosas e como meio restaurador da 

saúde. Sua importância pode ser medida não apenas pela variedade de 

empregos, mas também, pela intensidade de seus usos. Os vegetais 

representam uma das alternativas entre as diversas fontes de insumos 

necessários à existência da sociedade, tendo como principal vantagem o fato 

de serem uma fonte renovável (Schenkel et aI., 2003a), podendo atender aos 

diversos interesses das sociedades. 

Em especial podemos destacar a importância das plantas como matéria

prima para a obtenção de novos medicamentos, seja como um fitoterápico 

padronizado ou como fonte de novos fármacos com fins terapêuticos. Segundo 

a OMS, cerca de 80% da população mundial, residente em países 

subdesenvolvidos, faz uso de plantas medicinais como o único lenitivo para 

suas necessidades básicas de saúde. No Brasil, o consumo de medicamentos 

está restrito a cerca de 30% da população economicamente privilegiada, sendo 

considerado entre o 4º ou 5º mercado consumidor de medicamentos 

industrializados em âmbito mundial (A Guerra ... , 1997); o que também nos 

fornece uma idéia do quanto inacessível os medicamentos são à maioria da 

população. 

Nos Estados Unidos, as vendas de medicamentos antiulcerogênicos em 

1992 correspondeu a cerca de 4 bilhões de dólares (Alper, 1993), indicando a 

alta freqüência dessa patologia, sendo que esse quadro se repete em diversos 

países, assim como no Brasil. Mediante essa situação, o estudo de plantas 

medicinais, bem como a padronização de fitoterápicos, tornam-se necessários, 

já que esses recursos naturais são uma alternativa mais acessível à maior 

parte da população, tanto para o tratamento de úlceras gástricas como para as 

demais patologias. 
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Todavia, a incorporação desses remédios tradicionais nos sistemas 

básicos de saúde requer determinação precisa de eficácia e toxicidade, 

métodos de controle de qualidade, além da padronização local de produção e 

uso (Jaroszewski, 1984). Tais requerimentos tornam-se de maior importância 

em países como o Brasil, onde a maioria das espécies vegetais de valor 

medicinal ainda não foi estudada, especialmente as nativas encontradas nos 

diferentes ecossistemas brasileiros. 

Em função do exposto, decidimos estudar Caesalpinia terrea (pau-ferro, 

jucá, ibirá-obi, imirá-itá, muirá-obi e muiré-itá), espécie que vem sendo 

muito utilizada na medicina tradicional como cicatrizante e, principalmente, no 

tratamento de úlceras gastrintestinais (Di Stasi, Hiruma- Lima et aI, 2002). Na 

região da Amazônia e Vale do Ribeira, vários são os usos medicinais desta 

espécie; as folhas, por exemplo, são utilizadas externamente, contra 

hemorróidas, enquanto que o uso interno desta é útil contra amebíase e 

problemas hepáticos, além de ser usado como fortificante para crianças. A 

infusão conjunta das folhas e frutos é útil para tratar inflamações hepáticas e 

tuberculose, enquanto que a decocção da casca é usada internamente como 

anti-disentérica. O preparado da casca com 1 litro de água e 1 kg de açúcar, 

aquecido até formar um xarope, é utilizado contra asma e bronquite. A infusão 

conjunta da raspa da casca com folha de manga é útil como antigripal e anti

tussígeno, enquanto que o preparado de casca de jucá, casca de jatobá, folha 

de manga, açúcar e água, após aquecimento, é utilizado como anti-catarral. A 

vagem crua é útil contra tosse, inflamações hepáticas, baço, desarranjo 

menstrual e problemas renais e pulmonares (Di Stasi, Hiruma- Lima et aI, 

2002). 

Outros usos medicinais desta espécie são referidos por alguns autores, 

tais como contra feridas e contusões no Piauí (Emperaire, 1982 apud Di Stasi, 

Hiruma- Lima et aI., 2002) e contra tosse crônica, asma e como cicatrizante em 

Alagoas (Carnpêlo, 1982 apud Di Stasi, Hiruma- Lima et aI., 2002), além do 

uso das raízes como febrífugas e anti-diarreicas; do fruto com propriedades 

anti-diabéticas; da casca como desobstruente e da madeira como anti-catarral 

e contra feridas (Corrêa, 1984). Frente a esses inúmeros usos populares, é de 

fundamental importância um estudo sobre a comprovação de sua(s) 
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atividade(s), bem como de sua inocuidade e controle de qualidade da droga 

vegetal. 
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2. Revisão Bibliográfica 

o levantamento Bibliográfico encontra-se dividido nos ítens seguintes: 

estudos botânicos, químicos e farmacológicos da família Leguminosae, do 

gênero Caesalpinia e da espécie Caesalpinia ferrea. 

2.1 - Aspectos Botân icos 

Leguminosae (Fabaceae), originalmente descrita por Antoine Laurent de 

Jussieu, inclui 642 gêneros e cerca de 18.000 espécies cosmopolitas. Inclui 

desde árvores, arbustos até lianas e ervas (Di Stasi, Hiruma-Lima et aI., 2002). 

Comumente é dividida em 3 subfamílias: Caesalpinioideae, Mimosoideae e 

Faboideae (Papilionoideae) (Joly, 1966; Hutchinson, 1964; Takhtadzhian, 1997). 

Hutchinson (1964) observando que os caracteres dos 3 taxa 

interpenetram-se, considera conveniente mantê-los na categoria de 

subfamílias. O mesmo autor em 1969, passa a tratar os 3 taxa como famílias 

pertencentes à ordem Fabales ou Leguminales (Caesalpiniaceae, Fabaceae e 

Mimosaceae), assim como Taktajan (1969) igualmente elevou os 3 taxa à 

categoria de família. 

Segundo Robertson e Lee (1976), as 3 subfamílias que compreendem 

Leguminosae são grupos naturais. Entretanto, há divergências quanto à 

categoria a ser dada aos respectivos taxa. 

A espécie empregada no estudo foi identificada como Caesalpinia ferrea 

Martius, Leguminosae-Caesalpinoideae, sendo esta a terminologia empregada 

ao longo do texto. 

A subfamília Caesalpinoideae compreende cerca de 180 gêneros e 2500 

a 3000 espécies distribuídas em regiões tropicais e subtropicais. Embora a 

subfamília seja bem representada no Brasil, a maior parte das espécies ocorre 

na África, América e sudeste da Ásia (Ribeiro et aI., 1999). 

Esta subfamília inclui diversos representantes de importância medicinal 

pertencentes aos gêneros Caesalpinia, Cassia, Dimorphandra, Hymenaea, 

Bauhinia, Copaifera e Senna (Di Stasi e Hiruma-Lima, et aI., 2002). São plantas 
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arbóreas, arbustivas, subarbustivas, trepadeiras de matas, raramente são 

ervas (Joly, 1966). 

As folhas são alternas, compostas, pari a imparipinadas ou bipinadas; os 

folíolos são opostos ou subopostos, com pulvinos. As inflorescências podem 

ser racemo, panículas ou espigas, terminais ou axilares. As flores são vistosas, 

geralmente hermafroditas, zigotl1orfas e pentâmeras; a pétala superior é 

geralmente interna em relação às duas laterais. Os frutos são geralmente do 

tipo legume. As sementes apresentam, às vezes, arilo, tegumento duro e 

impermeável. A polinização ocorre com auxílio de insetos, morcegos e beija

flores e a dispersão, através de animais, água e vento. (Metcalfe e Chalk, 1964; 

Joly, 1966, Ribeiro et ai., 1999). 

Sob o aspecto anatômico, as folhas podem apresentar tricomas 

glandulares e tectores. Epiderme papilosa ou sub-papilosa é observada em 

espécies de Apuleia, Bauhinia, Gaesalpinia, Gassia, Grudia, Gynometra, 

Delonix, Detarium, Dialium, Dicorynia, Dimorphandra, Hardwickia (somente em 

uma das faces), Labichea, Macrolobium, Peltophorum, Pterolobium, 

Schizolobium, Scorodophloeus, Wagatea. Mucilagem foi detectada nas 

espécies de Gaesalpinia, Gassia, Gereidium, Gereis, Grudia, Dialium, 

Dimorphandra, Ha ema toxylon, Hoffmanseggia, Peltophorum, Scorodophloeus. 

As folhas são hipoestomáticas, mas podem apresentar-se anfiestomáticas 

como em Gaesalpinia, Gassia, Gercidium, Erythophleum (somente em uma 

espécie). A disposição das células subsidiárias é variável entre as espécies. 

Drusas, freqüentemente observadas no mesofilo, são descritas também em 

Apuleia e Eperua, e cristais isolados e agrupados em Saraca triandra Bak. O 

mesofilo apresenta feixes vasculares freqüentemente acompanhados de 

esclerênquima em Afzelia, Berlinia, Gaesalpinia, Gassia, Gercidium, Gereis, 

Dialium, Dimorphandra, Grudia, Gynometra, Delonix. Estruturas secretoras de 

diversos tipos podem ocorrer, porém a natureza química da secreção não está 

determinada (Metcalfe & Chalk, 1964; Joly, 1966). 

Estudos de anatomia de cascas de Caesalpinoideae são raros. Em 

Gassia e Geratonia as células do súber são cúbicas, em Gleditschia e 

Tamarindus apresentam-se achatadas e, em Bauhinia e Gymnocladus esta 

forma é menos acentuada (Metcalfe & Chalk, 1964). O periciclo do caule jovem 

quase sempre é representado por um anel contínuo de esclereídes ou de 
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fibras, exceto em Bauhinia. Esse periciclo é freqüentemente acompanhado 

externamente por uma bainha cristalífera. O floema geralmente mostra cristais 

isolados, muitas vezes, acompanhados de drusas. Em Brownea coccinea Jacq. 

e Tamarindus indica Linn o floema secundário evidencia fibras. Em Cassia 

grandis Linn. o floema secundário apresenta floema estratificado contendo 

cristais isolados, ocasionalmente acompanhados por drusas. O lenho forma 

cilindro contínuo separado normalmente por raios estreitos. Vasos com 

pontoações simples são observados. Apresenta vasos de tamanho mediano 

(diâmetro tangencial de 100-200l-lm); porém em Líbidibia, Poeppigia e 

Zuccagnia estes são muito pequenos (25-50l-lm), em Apuleia, Baikiaea, 

Caesalpinia, Cercidium, Copaifera mopane Kirk., Cynometra alexandri C. H. 

Wright, Etaballia, Holocalyx, Parkinsonia, Peltogyne são moderadamente 

pequenos (50-100jJm) e largos (maiores de 200jJm) em muitas espécies de 

Abauria, Acrocarpus, Afzalía, A Idina , Be r1inia , Cassia, Cordyla, Daniel/a, 

Detarium, Dialium, Dinizia, Eperua, Erythrophelum, Koompassia, Mora, 

Peltophorum e Sclerolobium. Tipicamente solitários com alguns múltiplos de 2 

ou 3 células e alguns aglomerados irregulares, geralmente de pequenas 

células, nem sempre presente em todas as seções, múltiplos radiais mais 

comuns e às vezes de 4 ou mais células (Metcalfe e Chalk, 1964). O 

parênquima freqüentemente abundante, mostra-se tipicamente paratraqueal. 

Localiza-se em bandas confluentes irregulares ou, na maioria dos gêneros, em 

bandas contínuas regulares. Cavidades secretoras de óleo ocorrem em córtex 

primário de Copaifera spp., e alongadas, na mesma posição, em espécies de 

Caesalpinia, Daniel/a, Detarium, Hardwíckia, Kíngíodendron, Oxystigma e 

Schotia. Também foram registradas tais cavidades, no parênquima medular 

e/ou periciclo, de Detarium, Erythrophloeum densiflorum (Elm.) Merr., mas de 

acordo com Planchon (1729, apud Joly, 1966) essas estruturas não estão 

presentes em outras espécies de Erythrophloeum e Hardwickía. 

2.2- Aspectos Químicos e Farmacológicos 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo: 

Espécie 

C. bonduc (L.) 
Roxb. 

C. bonducella (L.) 
Fiem. 

Parte Utilizada 

-------------------

Sementes 

Raízes 

Atividade 
Farmacológica 

Atividade Antimalárica. 

-------------------

Antipi rética, 
anti inflamatória, 

antidiarreica, 
hipolipidêmica e 

tratamento de diabete 

Tratamento de 
hipertensão, malária 

Composição química 

-------------------

Flavonóide (bonducelina) 

diterpenos 

Referência 

Novel, 1997 

Bisky et aI., 1994 

Sharma et aI., 
1997 

Peter et aI., 1998 

Peter et aI., 1998 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. coriaria (Jacq.) 
Willd 

C. crista L. 

C. digyna Rottler 

Frutos 

Sementes 

Sementes 

Folhas 

Sementes 

Cânceres estomacais 

Antielmíntica e 
antimalárica 

Aminoácidos, peptídios e o 
alcalóide,5-Hidroxi-2- ácido 

piperidinocarboxílico 

Aminoácidos e peptídios 

Norcaesalpinias A, B e C 

Caesalpinia A 

Aminoácidos, peptídios e taninos 

Garcia-Barriga, 
1974 

Biskyet 
aI., 1994 

Biskyet 
aI., 1994 

Banskota et aI., 
2003 

Mahto et 
aI., 1983 

Faust, 1913; 
Biskyet 
ar, 1994 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpínía mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. ferrea Mart. Caule 

Casca 

Lenho 

Fruto 

Sementes 

Folhas 

Tratamento de úlceras 
gástricas 

Desobstruente 

Anti-catarral e 
Cicatrizante 

Analgésico. 
Antiinflamatório, 

Hipoglicemiante e 
Anticancerígeno 

-------------------

Anti-histamínica 

-------------------

-------------------

Ácido 2-amino-3-(3-carboxifenil) 
propanóico, ácido2-amino-4-

etilidepentanedioico 

Gaiato de metila,lupeol, a,l3-amirina 

Bacch i et aI. , 
1995 

Corrêa, 1984 

Carvalho et aI., 
1996 

Ueda et aI., 
2001; Nakamura 

et aI., 2002 

Watson e 
Fowden,1973 
(apud Bisky et 

aI., 1994) 

Coelho, 2004 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpínía mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. japoníca Sieb. & 
Zucc 

Madeira 

Nevralgia 

3'-deoxi-4-0-metilsapanol, sapanol, 
episapanol, 4-0-metilsapanol, 4-0-
metilepisapanol, sapanonas A e B, 

sapanchalcona,3-
deoxisapanchalcona, 

isoliquiritigenina, buteina, brazilina, 
protosapaninas A, B e C 

Isoflavonóides 

Diterpenóide caesaljapina 

Ogawa et aI., 1992 

Namikoshi et aI., 
1987c 

Namikoshi et aI., 
1987c 

Ogawa et aI., 1992 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. major (Medik) 
Oandy & Exell 

Raiz 

Sementes 

C. pulcherrima (L.) Sw. -------------------

Tratamento de 
reumatismo, anti

helmíntica 

Expectorante e 
antitussígena 

Antitérmica, 

emenagogo, 

odontálgica 

Oiterpenóide cassane 14-deoxi-E
caesalpina 

Oiterpenos (caesaldecarina) 

8- metoxibonducelina 

Pulcherriminas A-O 

Roengsumran et 
ai., 2000 

Roengsumran et 
a/.,2000 

Roengsumran et 
ai., 2000 

Kitagawa et ai., 
1996 

Parmar et ai., 1987 

Patil et ai., 1997 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. pulcherrima (L.) Sw. ------------------- Ácido decanedióico, cianina, 

leucodelfinidina, quercimeritrina 

Ácido 3,4,5-tri-hidroxibenzóico, 

flavonóides, (rutina, mirecitina, 

quercetina) 

2,6-dimetoxi-1 e 4-benzoquinona, 
bonducelina, pulcherrimina, 

8-metoxibonducelina, 
6-metoxipulcherrimina 

Awashi e Misra, 1997 

(apud Bisky etal., 1994) 

Rao et aI., 1978 

(apud Bisky et aI., 1994) 

Mc Pherson et aI., 1983 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. pulcherrima (L.) Sw. 

Folha, Caule e 
Raiz 

Casca e Raiz 

Partes aéreas 

Glicosídeos cianogênicos 

Terpenóides: caesalina, lupeol, 
6~-cinamoiloxi-5 a, 7~-vouacapenediol, 
8,9,11,14-dideidro-5a-vouacapenol, 
pulcherralpina e 5-vouacapenol 

Esteróides, - ~ sitosterol 

---------------------- Flavonóides: 5,7 -dimethoxy-3' -4' 

Metilenodioxiflavanona e 

isobonducelina 

Gibbs, 1974 

Varshney e Che et 
ai., 1986 (apud 

Bisky et ai., 1994) 

Srinivas et aI.; 2003 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. sappan L. 

Lenho 

Antiinflamatória 

Hipolipidêmica, 
sedativa e depressora 
do Sistema Nervoso 

Central 

Octacosanol, beta-sitosterol, 
Taraxerol 

4,4'-did roxi-2'-metoxichalcona, 8-
metoxibonducelina, quercetina, 

ramnetina e ombuina 

3'-0-metilsapanol, 3'-0-
metilepisapanol, 3'-0-metilbrazilina, 

sapanol, episapanol, 3'
deoxisapanol, brazilina 

Kim et aI., 1995 

Oh et aI., 1998 

Yadava e Nigam, 
1987 

Namikoshi et aI., 
1987a 

Namikoshi et aI., 
1987b; Kim et aI., 
1995 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. sappan L. 

C. spinosa (Molina) ------------------- Atividade de apoptose 
Kuntze 

Frutos Tratamento de 
amigdalite crônica e 

sinusite 

Protosapina, 4-0-metilsappanol, 4- Namikoshi et aI., 
O-metilepisapanol, sapanona B, 3- 1987d 

deoxisapanona B, 3'-
deoxisapanona B 

Protosapanina C, 
Protosapaninas E1 e E2, 

Glicosídeos 

brazilidina A 

Ácido gálico 

Taninos 

Nigan et aI., 1977; 
Nagai e Nagumo, 
1987; 1990 

Yang et aI., 2002 

Gali-Muhtasib e 
Yanut, 1997 

Garcia-Barriga, 
1974 

Reategui e 
Nakasone, 1988 

Garro Galves et 
aI., 1997 
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Tabela 1: As principais características das espécies (parte da planta utilizada, atividade farmacológica e composição) pertencentes 

ao gênero Caesalpinia mais utilizadas estão descritas abaixo 

C. violaceae (Mill.) 
Standl. 

C. volkensii Harms 

Madeira 

Atividade Antimalárica 

Sementes 

Folhas e Flores 

Flavonóide, brazilina. 
Bisky et aI., 1994 

Kuria et aI., 2001. 

Aminoácidos, peptídios e o Bisky et a/., 1994 
alcalóide, 5-Hidroxi-2- ácido 

piperidinocarboxílico 

Inúmeros flavonóides Bisky et aI., 1994 
(isoquercetina, canferol, luteolina, 

quercetina, nicotiflorina, narcissina) 
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3. Objetivos 

Os objetivos do presente trabalho são a caracterização 

farmacobotânica, o estudo químico e farmacológico da espécie C. terrea, 

direcionando, às ações antiúlcera e cicatrizante, e toxicidade da espécie. 

Pretende-se: 

• realizar a descrição farmacobotânica para fornecer subsídios que auxiliem na 

identificação da droga vegetal; 

• realizar o perfil cromatográfico dos extratos e frações das drogas vegetais, 

constituídas de folha ou caule; 

• avaliar as ações antiúlcera, em alguns modelos animais, cicatrizante e 

antioxidante; DL50, toxicidade aguda e subcrônica do extrato bruto liofilizado de 

folhas e de caule; 

• caracterizar os grupos de princípios ativos presentes na espécie estudada. 

Objetivos 



/ I 

• 
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4. Material e Métodos 

Secagem 
Moagem 

Drogas 
vegetais em pó 
de folha (DF) e 
de caule(DC) 

Percolação 
Liofilização 

Extratos Brutos 
Liofilizados de 

Folha (EBLF) e de 
Caule (EBLC) 

Toxidade 
Aguda e 

Subcrônica 

DLso 

Descrição 
Farmacobotânica 

Triagem 
Fitoquímica 

Antioxidante 
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Cicatrizante 

Úlcera Aguda 
(EtOH/HCI) 

Úlcera subcrônica 

Figura 1: Protocolo geral das atividades realizadas neste trabalho. 
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4.1. Material Vegetal 

Para a preparação do extrato foram utilizados separadamente caules e 

folhas de um espécime de Caesalpinia ferrea Mart., coletados na cidade 

universitária "Armando Sales de Oliveira", São Paulo, S.P. A espécie foi 

identificada por Fabíola Bovo Mendonça (mestre em Botânica do Instituto de 

Biociências, USP, SP), e a exsicata (FG01) depositada no Herbário SPF do 

Departamento de Botânica do Instituto de Biociências da Universidade de São 

Paulo. 

4.2. Coleta 

A coleta foi realizada em março de 2002. Os materiais vegetais (folha e 

caule) foram coletados por Fabiana Gaspar Gonzalez e Elfriede Marianne 

Bacchi. 

4.3. Preparo dos Extratos 

4.3.1. Elaboração dos extratos brutos e frações 

Os órgãos vegetais a serem estudados foram secos em estufa com 

circulação de ar a 40°C e moídos em moinho de martelo e facas, passando 

por tamis de tamanho apropriado (1 mm). Os extratos brutos liofilizados foram 

elaborados através de percolação, segundo Farm.Bras.1I (1988), sendo o 

etanol retirado em rotaevaporador (à pressão reduzida e a temperatura inferior 

a 50°C), e a água residual, por liofilização. 

Para o fracionamento, foram pesados 80 g de cada um dos extratos 

brutos liofilizados e adicionados 800 mL de clorofórmio. A mistura foi mantida 

em agitador magnético por 30 minutos. Após agitação, a mistura foi filtrada. O 

filtrado (fração clorofórmica) foi concentrado, utilizando-se o banho-maria. Ao 

resíduo do papel de filtro foram adicionados 800 mL de acetato de etila; o 
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conjunto foi mantido em agitador magnético por mais 30 minutos, repetindo-se 

exatamente o procedimento anterior até a obtenção do extrato concentrado. 

Foram realizadas, ainda, extrações com etanol e etanol a 50% em água, sendo 

este último concentrado, e a água residual retirada por liofilização. 

4.3.2. Elaboração dos extratos brutos enriquecidos em flavonóides 

A partir de 30g de cada um dos Extratos Brutos Liofilizados de Caule 

(EBLC) e Folha (EBLF) ressuspendidos em 420 mL de acetato de etila e 

240 mL de água, foram obtidos, por partição em funil de separação, os extratos 

acetato de etila (Wagner et aI., 1984). Estes extratos foram concentrados com 

auxílio de evaporador rotativo, para eliminação completa do solvente. Os 

extratos secos foram solubilizados em Tween 80 a 10% e administrados na 

dose de 400mg/kg, via oral, nos animais de experimentação. 

4.4. Descrição Macroscópica e Microscópica das Drogas Vegetais 

4.4. 1. Caracterização farmacobotânica 

As drogas, constituídas de caule e folha de C. ferrea, foram analisadas 

quanto à sua dimensão, forma, aspectos de sua superfície e cor. Para tanto, os 

materiais foram observados a olho nu ou com auxílio de lupa de pequeno 

aumento. As mensurações foram feitas com auxílio de régua. 

Na caracterização anatômica das drogas foram empregados o caule e a 

folha frescos ou fixados em FAA (Johansen, 1940) e conservados em solução 

de etanol a 70% (Berly e Miksche, 1976). Foram realizados cortes a mão livre, 

nos sentidos transversal e longitudinal (Oliveira e Akisue, 1989) de caule e 

folha do vegetal, os quais foram clareados com solução aquosa de hipoclorito 

de sódio a 50% (v/v) e, posteriormente, corados com azul de Astra (Roeser, 

1962) e/ou safranina 0,1%, tendo-se utilizado solução aquosa de glicerina a 

50% (v/v), como meio de montagem de preparações semipermanentes 
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(Oliveira e Akisue, 1989). 

Nos testes histoquímicos foram utilizados floroglucina clorídrica e 

safranina para lignina (Oliveira e Akisue, 1989), solução de Sudam III para 

materiais lipófilos (lipídios, suberina, cutina), cloreto de zinco iodado para 

celulose, cloreto férrico para compostos fenólicos (Johansen, 1940), 

constituintes possivelmente presentes nos tecidos das drogas vegetais 

(Johansen, 1940; Sass, 1951). 

As observações microscópicas foram realizadas com auxílio de um 

microscópico ótico Olympus biocular. Para as fotomicrografias empregou-se 

fotomicroscópico Nikon, Optiphot com aumento de 40, 100, 200 e 400 vezes. 

4.4.2. Dissociação de elementos celulares 

O material vegetal (caule) foi fragmentado e imerso em uma solução de 

ácido acético glacial e água oxigenada (20 volumes) 50% (v/v). Submeteu-se o 

conjunto ao aquecimento a 60 ºC, por cerca de 15 horas (Franklin, 1945). Após 

a dissociação, lavou-se com água e, posteriormente, efetuou-se coloração e 

montagem de acordo com os procedimentos já descritos anteriormente 

(preparações semipermanentes). 

4.5. Análises Químicas 

4.5. 1. Triagem Fitoquímica 

A triagem fitoquímica foi realizada com o pó da droga vegetal obtida a 

partir de caule e folha de C. ferrea, bem como com seus extratos brutos 

liofilizados. Os métodos empregados foram preconizados por Farnsworth 

(1966) e Matos (1988). Os seguintes ensaios foram realizados: 

a) ALCALÓIDES: A 2,0 g de amostra foram adicionados 10 mL de água 

destilada e ácido clorídrico 0,2N, até pH ácido. O conjunto foi aquecido até 

a fervura por 2 minutos. O filtrado foi transferido para um funil de separação 
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e, em seguida, foi adicionado hidróxido de amônio a 10%, até pH alcalino. 

A solução foi extraída com 2 porções de 1 ° mL de éter etílico, em funil de 

separação. A fração etérea foi concentrada em rotavapor e ao resíduo 

foram acrescentados 2 mL de HCI 0,2N, seguindo-se os testes de 

precipitação com os reativos de Bertrand (ácido silicotúngstico a 5%), 

Bouchardat (solução aquosa de iodo em iodeto de potássio) Dragendorff 

(solução aquosa de ácido nítrico 6%, subnitrato de bismuto 8% e iodeto de 

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

potássio a 5%). 

O aparecimento de precipitado, após a adição dos reagentes, foi 

considerado como indicativo da presença de alcalóides nas drogas vegetais 

ou nos extratos brutos liofilizados. 

b) ANTRADERIVADOS: A 2,0 g de amostra foram adicionados 1 ° mL de 

ácido sulfúrico 2 N e o conjunto foi aquecido até a fervura por 2 minutos. O 

filtrado foi transferido para funil de separação e extraído com 1 ° mL de éter 

etílico. A fase etérea foi transferida para um tubo de ensaio e foram 

adicionados 2 mL de solução aquosa de hidróxido de sódio 2 N. 

O aparecimento de coloração vermelha intensa na fase aquosa após a 

agitação foi considerado como indicativo da presença de antraquinonas nas 

drogas vegetais ou nos extratos (Reação de Borntrager). 

b) CUMARINAS: 2,0 g de amostra foram lavados com éter de petróleo a frio. 

Depois de lavado, o pó foi colocado em um béquer e extraído com 1 ° mL 

de solução de hidróxido de sódio 0,5 N a quente. A mistura foi filtrada e o 

extrato acidificado com ácido clorídrico 1 N. Após acidificação, a extração 

foi realizada com éter etílico. O extrato etéreo foi colocado em cápsula de 

porcelana e concentrado. A seguir, foi tratado com uma gota de solução 

saturada de hidroxilamina em álcool e uma gota de solução alcoólica de 

hidróxido de potássio a 0,5N. A mistura foi aquecida até início da fervura e 

após resfriamento, adicionada uma gota de ácido clorídrico 0,5 N e uma 

gota de solução de cloreto férrico 1 %. 
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d) GLlCÓSIDOS CARDIOTÔNICOS: A 2,0 g de amostra foram adicionados 

20mL de etanol 50% e o conjunto foi aquecido até fervura por 1 minuto e 

filtrado a seguir. O processo foi repetido por 2 vezes. Aos filtrados reunidos 

foram adicionados 10 mL de solução saturada de acetato básico de 

chumbo. Após a agitação, a mistura permaneceu em repouso até 

sedimentação do precipitado formado. O sobrenadante foi transferido para 

um funil de separação e extraído com 2 porções de 15 mL de clorofórmio. A 

fração c1orofórmica foi filtrada através de sulfato de sódio anidro e 

posteriormente concentrada. Esta fração foi submetida às reações de 

Liebermann-Burchard. Kedde, Baljet e Keller-Killiani. 

O aparecimento de coloração vermelho-acastanhada na região de 

contato dos dois líquidos foi considerado reação positiva para a presença 

do núcleo esteroidal (Reação de Liebermann-Burchard), de cor violácea 

(Reação de Kedde), alaranjada (Reação de Baljet), para o anel lactônico 

pentagonal e vermelho-acastanhada (Reação de Keller-Killiani), para 2-

desoxiaçúcares. 

e) FLAVONÓIDES: A 2,0 g de amostra foram adicionados 15 mL de etanol 

70% e o conjunto foi aquecido até fervura por 2 minutos e filtrado a seguir. 

Esta solução foi utilizada nas reações para identificação de flavonóides: 

.,. Reação de Cloreto de Alumínio 

As soluções foram gotejadas em papel de filtro em duas áreas distintas. 

Em uma das áreas foi adicionada uma gota de solução de cloreto de 

alumínio em etanol a 5% (p/v). O papel de filtro foi observado sob luz 

ultravioleta no comprimento de onda de 365nm. O desenvolvimento ou 

intensificação de fluorescência na zona de contato com a solução de 

cloreto de alumínio foi considerado reação positiva para flavonóides; 
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-1- Reação de Shinoda 

À solução previamente obtida foram adicionados 2 a 3 fragmentos de 

magnésio metálico e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. O 

desenvolvimento de coloração rósea a vermelha foi considerado como 

indicativo da presença de flavonóides; 

-1- Reação com Hidróxidos Alcalinos 

A 2 mL da solução previamente obtida foi adicionado 0,5 mL de solução 

de hidróxido de sódio 1 N. A intensificação da coloração amarela foi 

considerada reação positiva para flavonóides; 

f) TANINOS: A 1,0 g de amostra foram adicionados 50 mL de água destilada, 

o conjunto foi aquecido, mantido em fervura por 5 minutos e filtrado. 

Alíquotas das soluções obtidas a partir das drogas vegetais e dos 

extratos brutos liofilizados foram separadas para a realização dos ensaios 

de identificação descritos a seguir. 

'" Reação com Sais de Ferro 

A 2 mL de cada solução aquosa obtida foram adicionados 5 mL de água 

destilada e 2 a 3 gotas de solução de cloreto férrico 2%. O desenvolvimento 

de precipitado ou a mudança de coloração foram considerados reação 

positiva para compostos fenólicos. 
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"" Reação com Acetato e Chumbo 

A 2 mL de cada solução aquosa obtida foram adicionadas 3 gotas de 

solução aquosa de acetato de chumbo 10%. O desenvolvimento de 

precipitado foi considerado reação positiva para compostos fenólicos. 

"" Reação com Acetato de Cobre 

A uma alíquota de 2 mL de cada solução aquosa obtida foram 

adicionadas 2 a 3 gotas de solução aquosa de acetato de cobre 3%. O 

desenvolvimento de precipitado foi considerado reação positiva para 

compostos fenólicos. 

"" Reação com Alcalóides 

A uma alíquota de 2 mL de cada solução aquosa obtida foram 

adicionados 1 gota de ácido clorídrico a 10% e 5 gotas de solução aquosa 

de sulfato de quinina a 0,1%. O desenvolvimento de precipitado foi 

consideradQ reação positiva. 

"" Reação com Gelatina 

A 2 mL de cada solução aquosa obtida foi adicionada 1 gota de ácido 

clorídrico 10% e 0,5 mL de gelatina 2,5%, gota a gota. O desenvolvimento 

de precipitado foi considerado reação positiva. 

g) SAPONINAS: A 0,5 g de amostra foram adicionados 20 mL de água 

destilada e o conjunto foi aquecido até a fervura por 2 minutos. Após 

resfriamento, a mistura foi filtrada para balão volumétrico de 50 mL, 
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mantendo-se o sólido no béquer. O procedimento foi repetido com porções 

de 1 ° mL de água destilada até que o volume do balão fosse completado. 

Os extratos aquosos a 1 % foram utilizados para a avaliação da 

presença de saponinas nas drogas vegetais e nos extratos (EBL). 

"" Espuma 

Em tubo de ensaio provido de tampa foram colocados 5 mL da solução 

aquosa obtida das drogas vegetais. O tubo foi agitado vigorosamente por 

15 segundos e deixado em repouso por 15 minutos. 

O mesmo procedimento descrito acima foi realizado empregando-se as 

soluções aquosas obtidas a partir dos extratos brutos liofilizados. 

A verificação de uma camada de espuma persistente de ao menos 1 em 

foi considerada indicativa da presença de glicósidos saponínicos. 

"" Hemólise 

Cinco mililitros da solução aquosa obtida das drogas vegetais foram 

previamente isotonizados com cloreto de sódio e colocados em um tubo de 

ensaio com 2 mL de uma suspensão de sangue bovino desfibrinado 2% 

em solução fisiológica. 

O tubo foi homogeneizado e após 1 hora de repouso foi avaliada a 

ocorrência de hemólise. 

h) ÓLEO ESSENCIAL: 2,0 g de amostra foram colocados em anel metálico 

entre. duas lâminas microscópicas e submetidos ao aquecimento, na 

presença de água. As gotículas do hidrodestilado, depositadas na lâmina 

superior, foram analisadas ao microscópio óptico com reagente Sudam li/. 
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4.5.2 Perfil Cromatográfico do extrato bruto e das frações de caule e folha de 
Caesalpinia ferrea Mart. 

Foi realizada análise cromatográfica em camada delgada para 

delineamento do perfil cromatográfico dos extratos brutos e frações em 

clorofórmio, acetato de etila, etanol e etanol 50% em água, obtidas a partir do 

EBLC e EBLF de C. ferrea, através de comparação com padrões. Os seguintes 

sistemas cromatográficos foram utilizados: 

40 Sistema A: 

Tamanho da placas: 15X20 cm; 

Fase estacionária: Sílica gel GF254; 

Espessura da camada: 300l)m; 

Ativação: 110 ºC, por 1 hora; 

Saturação da cuba: Total; 

Percurso: distância-12 cm; sentido: ascendente; 

Fase móvel: Hexano: Acetato de Etila (9: 1); 

Quantidade de amostra aplicada: extrato bruto, frações etanol e 

etanol 50% em água (2l)1) e frações clorofórmio, e acetato de etila 

(1,5l)1); 

Padrões: ácido cafeico (1 %) em metanol e ácido c1orogênico (0.5%) 

em metanol; 

Revelador: difenilboriloxietilamina 1 % em metanol (NP) + 

polietilenoglicol 5% em metanol (PEG); 

Visualização: UV 365nm 

Nos sistemas a seguir, todos os parâmetros são idênticos ao Sistema 1, 

mudando a fase móvel e os padrões. 
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+- Sistema B: 

Fase móvel: Clorofórmio: Acetato de Etila: Acetona (75:8,5:16,5). 

Padrões: ácido clorogênico (0,5%) em metanol e naringenina (0,5%) 

em metanol 

+- Sistema C: 

Fase móvel: Clorofórmio: Acetato de Etila: Etanol (98:2:3) 

Padrões: ácido cafeico (1 %) em metanol e ácido clorogênico (0,5%) 

em metanol 

FOLHA: 

+- Sistema A: 

Fase móvel: 1- Acetato de Etila: Ácido Fórmico: Butanona: Água 

(75: 10:5: 10), seguido de 

11- Acetato de Etila: Ácido Acético (95:5) 

Padrões: ácido gálico (1 %) em metanol 

4.6. Quantificação de Taninos das Drogas Vegetais e dos Extratos 

Brutos Liofilizados (EBL) 

o doseamento de taninos nas drogas vegetais e nos extratos brutos 

liofilizados foi realizado conforme preconizado pela European Pharmacopoeia 

(2001). O resultado foi expresso em porcentagem de taninos. O método 

baseia-se na reação colori métrica dos polifenóis com o ácido 

fosfomolibdotúngstico, utilizando-se como referência o pirogalol (Sigma). 
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• Quantificação 

A 0,75 g de droga vegetal foram adicionados 150 mL de água destilada. 

O conjunto foi aquecido em banho-maria por 30 minutos, resfriado e transferido 

quantitativamente para balão volumétrico de 250 mL. Após a decantação dos 

sólidos, o conjunto foi filtrado por papel de filtro (F1). Foram descartados os 50 

mL iniciais de F1. 

O mesmo procedimento descrito acima foi realizado utilizando-se 0,300g 

de Extrato Bruto Liofilizado de Caules (EBLC-F2c) e Folhas (EBLF-F2f) . 

• Polifenóis Totais 

Cinco mililitros do filtrado obtido a partir da droga vegetal (F1) foram 

diluídos em água destilada em balão volumétrico de 25 mL. A 2 mL desta 

solução foram adicionados 1 mL de reagente fosfomolibdotúngstico e 10 mL 

de água destilada em balão volumétrico de 25 mL e o volume foi completado 

com solução de carbonato de sódio (29%). Após 30 minutos foi feita a leitura 

da absorbância a 760nm (A1), usando água como branco. 

O mesmo procedimento foi realizado utilizando-se o filtrado obtido a 

partir dos extratos brutos liofilizados (F2c e F2f) . 

• Polifenóis não Adsorvidos pelo PÓ de Pele 

A 10 mL do filtrado obtido a partir da droga vegetal (F1) foram 

adicionados 0,10 g de pó de pele cromada Merck. O conjunto foi levado à 

agitação em agitador magnético durante 1 hora sendo, em seguida, filtrado 

através de papel de filtro. Cinco mililitros deste filtrado foram diluídos com água 

destilada em balão volumétrico de 25 mL. A 2 mL desta solução foram 

adicionados 1 mL de reagente fosfomolibdotúngstico e 10 mL de água 

destilada em balão volumétrico de 25 mL e o volume foi completado com 

solução de carbonato de sódio (29%). Após 30 minutos foi feita a leitura da 

absorbância a 760 nm (A2), usando água como branco. 

Material e Métodos 



o mesmo procedimento foi realizado utilizando-se o filtrado obtido a 

partir dos extratos brutos liofilizados (F2) . 

.;. Padrão 

Imediatamente antes do uso, 50 mg de pirogalol (Merck) foram diluídos 

em água em um balão volumétrico de 100 mL. A 2 mL desta solução foram 

adicionados 1 mL do reagente fosfomolibdotúngstico e 10 mL de água em 

balão volumétrico de 25 mL e o volume foi completado com a solução de 

carbonato de sódio. Após 30 minutos foi feita a leitura da absorbância a 760nm 

(A3), usando água como branco. 

o teor de taninos foi calculado em porcentagem através da equação: 

Onde: 

% taninos= 62,5 (A1-A2) m2 
A3 m1 

AF Absorbância dos polifenóis totais a 760 nm; 

A2= Absorbância dos polifenóis não adsorvidos pelo pó de pele a 760 nm; 

A3= Absorbância do padrão de pirogalol a 760 nm; 

m1= massa da amostra analisada (drogas vegetais ou extratos brutos 

liofilizados) em gramas; 

m2= massa do pirogalol em gramas. 
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4.7. Quantificação de Flavonóides das Drogas Vegetais e dos 

Extratos Brutos Liofilizados (EBL) 

o doseamento de flavonóides nas drogas vegetais e nos extratos brutos 

liofilizados foi realizado conforme preconizado pela Farmacopéia Brasileira 

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

-Te Determinação de Água 

Dois gramas das drogas vegetais e dos extratos brutos liofilizados foram 

levados à estufa a 100-105 ºC, separadamente, por 5 horas. Após o 

resfriamento em dessecador, as drogas vegetais e os extratos brutos 

liofilizados foram pesados até que a massa entre as pesagens não diferisse 

em mais de 5 mg em 3 pesagens consecutivas. A determinação de água foi 

calculada em porcentagem em relação à massa da amostra inicial através da 

fórmula: 

Onde: 

Pd=mfx100 
mi 

Pd= determinação de água em porcentagem; 

mi= massa inicial da amostra em gramas; 

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

." Quantificação 

Uma massa de 0,4 g da droga vegetal constituída de folhas e 4 g da 

droga vegetal constituída de caules foram aquecidas à fervura sob refluxo 

durante 30 minutos com 20 mL de acetona, 1 mL da solução de metenamina 

(0,5%) e 2 mL de ácido clorídrico. A mistura foi filtrada por algodão para um 
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balão volumétrico de 100 mL. O resíduo das drogas e o algodão foram 

extraídos mais duas vezes usando-se porções de 20 mL de acetona com 

aquecimento à fervura sob refluxo por 10 minutos. Os filtrados de cada uma 

das drogas vegetais foram reunidos no balão e o volume completado para 100 

mL com acetona. 

A 20 mL das soluções obtidas foram adicionados 20 mL de água e 15 

mL de acetato de etila, em funil de separação. A fase de acetato de etila foi 

recolhida e foram realizadas mais 3 extrações empregando-se porções de 10 

mL de acetato de etila. Após a reunião das fases de acetato de etila, foram 

realizadas 2 lavagens com porções de 50 mL de água. A fase orgânica foi 

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

Mãe). 

A 10 mL de cada uma das Soluções Mãe foi adicionado 1,0 mL da 

solução de cloreto de alumínio e o volume foi completado para 25 mL em balão 

volumétrico com solução metanólica a 5% (v/v) de ácido acético. Foi preparada 

uma solução de comparação (branco) diluindo-se 10 mL de Solução Mãe a 

25 mL em balão volumétrico com solução metanólica a 5% (v/v) de ácido 

acético. 

Após 30 minutos foi lida a absorbância da amostra a 425 nm, utilizando

se a solução sem a adição do cloreto de alumínio como o branco. 

O mesmo procedimento para o doseamento de flavonóides foi realizado 

partindo-se de 0,4 g de extratos brutos liofilizados de folha e caule da espécie 

em estudo. 

"'" Cálculo 

O teor de flavonóides foi calculado em porcentagem como quercetina 

através da equação: 

% flavonóides= A 62.500 

500m (100- Pd) 
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Onde: 

A= absorbância da amostra a 425 nm; 

m= massa da amostra em gramas; 

Pd= determinação da porcentagem de água presente na amostra 

4.8. Ensaios Biológicos 

4.8.1. Avaliação da Toxicídade 

o!e DL50 

37 

Para a realização do ensaio de dose letal 50% foram utilizados 10 

camundongos Swiss por grupo, sendo 5 machos e 5 fêmeas (Brito, 1994). 

Estes animais foram agrupados em caixas por sexo e submetidos a 

jejum por 6 horas e, após este período, receberam, por via oral, água (Grupo 

Controle) e doses progressivas de extrato bruto de folha de C. ferrea (961.3; 

1538; 2461; 3938; 6300 mg/kg - Grupo Tratado). Além destas 5 doses, as 

fêmeas receberam mais uma dose de 10.080 mg/kg. Após 30, 60, 90 e 120 

minutos, 24 e 48 horas da administração até o 14º dia de tratamento, observou

se o número de animais que vieram a óbito, em cada um dos tempos, dentro 

de cada uma das doses. 

O método para cálculos dos valores de DL50 em bioensaios é o Trimmed 

Spearman - Karber (Hamilton et aI., 1977). 

o!e TOXICIDADE AGUDA 

O ensaio para avaliação da toxicidade aguda, dose simples, de extrato 

bruto de caule e folha foi conduzido segundo o protocolo descrito por Brito 
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(1994). Este ensaio pretende avaliar o potencial de toxicidade aguda de 

extratos vegetais, quando administrado por via oral a camundongos, na dose 

única de 5000 mg/kg. 

Os extratos secos foram diluídos em água. A suspensão foi administrada 

a grupos machos e fêmeas. Conforme recomendado nos protocolos, o volume 

administrado não deve exceder 1 mL por 100 gramas de massa do animal. O 

grupo controle (5 machos e 5 fêmeas) recebeu volume de água destilada, por 

grama de peso de animal, equivalente ao do extrato, nos grupos tratados. 

Os camundongos da linhagem Swiss (25-35g), machos e fêmeas, 

permaneceram em jejum por cerca de 6 horas antes da administração das 

doses, porém com água fornecida ad libitum. Após administração do veículo e 

extratos, todos os grupos foram deixados sem ração e água nas primeiras 

quatro horas, e observados ao longo deste período e a cada 24 horas, durante 

14 dias, verificando-se comportamentos tais como agitação, piloereção, 

irritabilidade, resposta ao toque, aperto de cauda, contorção, força de agarrar, 

tremores, convulsão, respiração, número de mortos (adaptado de Brito, 1994, 

Figura 2). O peso corpóreo individual, o consumo de água e ração, para cada 

grupo de 5 animais, foram anotados a cada 48 horas. 

Decorridos os 14 dias, os animais foram mortos e tiveram seus órgãos 

retirados (fígado, rins, coração/pulmão), analisados macroscopicamente 

quanto a possíveis alterações e pesados. 
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Figura 2: Teste Hipocrático Toxicidade de drogas por Análise 
comportamental (adaptado de Brito, 1994). 

Droga ............................................................... ;Via de administração ....................... ; 

Dose .................... mg/Kg; Volume de injeção: ................. ml; Concentração da 

Droga ..................................... Hora da injeção ............... hs.; Data ......... .! .......... .! .......... ; 

Animal....................... .Sexo: ( ) Masc. ( ) Fem.; Peso ............ g; Tempo de 

jejum .................. .. 

Sintoma Tempo 
30' 60' 2h 3 h. 4h 24 h. 

Aparência geral 
Frêmito vocal 
I rritabilidade 
Atividade motora 
Redução do Reflexo de 
endireitamento 
Resposta ao aperto de cauda 
Contorção 
Perda da força de agarrar 
Reflexo auricular 
Reflexo corneal 
Respiração 
Tremores finos do corpo 
Tremores grossos do corpo 
Reação de susto 
Convulsões 
Anestesia 
Ptose palpebral 
Enoftamia e exoftalmia 
Straub 
Piloereção 
Defecação (consistência) 
Mortes 

Observações/Comentários: ............................................................................................ . 
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"'" TOXICIDADE SUBCRÔNICA 

o estudo de toxicidade subcrônica dos extratos foi realizado segundo 

metodologia preconizada por Brito (1994). 

Ratos machos e fêmeas Wistar pesando cerca de 150 g, foram divididos 

em grupos de dez animais (cinco fêmeas e cinco machos por grupo). Os 

animais foram aclimatados à temperatura de cerca de 22 ºC, com ciclos de 12 

horas de claro e escuro; regime alimentar com ração tipo purina e água ad 

libitum. 

Os Extratos Brutos Liofilizados (EBLF e EBLC) foram solubilizados em 

água, sendo a mesma utilizada como controle, e administrados aos animais via 

oral, por gavagem, nas doses de 400 mg/kg e 800 mg/kg, num volume máximo 

de 1 mLl100g de animal, uma vez ao dia, durante 33 dias. O padrão de 

comportamento dos animais (depressão, excitação, convulsão, esterotipia, 

piloereção, diarréia, constipação) foi observado diariamente durante o período 

do experimento. 

A toxicidade subcrônica foi avaliada através da determinação de 

parâmetros bioquímicos e hematológicos (Stevens e Gallo, 1982) e verificação 

anatomopatológica. A cada 2 dias, durante os 33 dias de tratamento, foram 

determinados o peso corporal de cada animal e o consumo de água e ração. 

As análises hematológicas e bioquímicas foram realizadas no 

Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Realizaram-se as seguintes 

análises bioquímicas: dosagem de glicose pelo método enzimático 

colorimétrico, utilizando-se enzimas GOD/POD, quantificadas no 

espectrofotômetro Hitachi, dosagem de uréia pelo método colorimétrico de 

acordo com o fabricante (Bayer) em espectrofotômetro Micronal B 380, em 

cu beta de 1 cm, dosagem de creatinina por uma reação cinética colorimétrica 

sem desproteinização - reação de Jaffé, de acordo com o fabricante (Bayer) 

em espectrofotômetro Coleman Jr. "A modelo 6\20 A (USA). 

As amostras de sangue dos animais foram coletadas da artéria abdominal 

com seringa de plástico contendo 500 l,IL de EDTA 0,2 M, sob anestesia com 
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éter etílico. 

Os órgãos foram analisados histologicamente na Faculdade de Medicina 

Veterinária e Zootecnia da USP. 

4.8.2. A va/iação da Atividade Antiu/cerogênica 

.r. LESÃO GÁSTRICA AGUDA (ETANOLlHCI) 

O estudo da lesão gástrica aguda foi realizado segundo metodologia 

preconizada por Mizui e Doteuchi (1983). 

Neste ensaio foram utilizados 10 ratos Wistar machos em cada grupo 

experimental, provenientes do Biotério da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas - USP, pesando entre 150 e 180 g. Os animais permaneceram 

em jejum por 24 horas, antes do experimento. Aos animais foram 

administrados, por via oral, 400 mg/kg de Extratos Brutos Lioflizados (EBLF e 

EBLC) e frações (grupos tratados), água ou Tween 80, conforme o solvente 

utilizado para solubilizar as amostras (grupos controles) e Misoprostol na dose 

de 100 iJg/kg, v.o. (grupo de referência). Após 30 minutos, todos os animais 

receberam 1 mLl100g (v.o.) de solução 0,3 M de HCI em etanol a 60% como 

agente ulcerogênico. Após uma hora, os animais foram mortos por sobre 

dosagem de anestésico - éter etílico, seus estômagos retirados, abertos ao 

longo da grande curvatura, lavados com água corrente, prensados entre duas 

placas de vidro e suas áreas medidas através do programa /mage pro p/uso 

A análise destes resultados foi realizada, considerando os seguintes 

parâmetros (Gonzalez et aI., 2001): 

1. Área Total de Lesão Ulcerativa em mm2
, calculada pela somatória 

das áreas de lesão individuais; 

2. Área Relativa de Lesão que se refere à porcentagem de área 

ulcerativa (p) em relação à área total do estômago. Esta 
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porcentagem foi transformada em arcoseno pela fórmula: p' = arcsen 

-.Jp, para se proceder a análise estatística adequada; 

3. índice de Lesão Ulcerativa (ILU). Para cálculos dos índices de Lesão 

Ulcerativa (ILU), as úlceras foram classificadas em três níveis, de 

acordo com a severidade: nível 1 (n1): úlceras com área menor que 1 

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

úlceras com área maior que 3 mm2. Para cada estômago, o ILU foi 

calculado pela fórmula: 

ILU= 1x (no. de úlceras em n1) + 2x (no. de úlceras em n2) + 3x (no. de úlceras em n3) 

ofo LESÃO GÁSTRICA SUBCRÔNICA (ÁCIDO ACÉTICO) 

Para a realização do ensaio de úlcera subcrônico foram utilizados grupos 

de 8 animais (Ratos machos Wistar) , mantidos em jejum por 24 horas, com 

livre acesso a água. Após indução de úlcera com ácido acético, os animais 

foram tratados por via oral, durante 8 dias, com os Extratos Brutos Liofilizados 

(EBLF e EBLC). 

O experimento seguiu a técnica preconizada por Takagi et aI. (1969), de 

acordo com a seguinte seqüência: 

~ aos animais submetidos a anestesia com éter, procedeu-se uma incisão na 

região abdominal e, no estômago parcialmente exposto, onde foram 

injetados 0,05 mL de ácido acético a 30%, abaixo da se rosa; 

~ no segundo dia após a cirurgia, foram administrados aos diferentes grupos 

(Controle, Tratados e Referência), por via oral, água, extratos brutos de 

Caesalpinia ferrea, na dose de 200 mg/kg ou 400 mg/kg, ou cimetidina 

(100 mg/kg); 

~ os animais foram mortos após 8 dias, e verificou-se o tamanho das 

ulcerações segundo os parâmetros descritos anteriormente (ATL e ARL). 
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4.8.3. Avaliação da Atividade Antioxidante 

A atividade antioxidante in vitro foi medida através da inibição da 

autoxidação de homogeneizado de cérebro. 

Este modelo experimental foi utilizado para os Extratos Brutos 

Liofilizados de Folhas (EBLF) e Caules (EBLC) de C. ferrea. Os extratos foram 

solubilizados em etanol 70% e as diluições foram efetuadas com etanol 35%. 

O etanol 35% foi utilizado como controle. 

Para a obtenção do homogeneizado de cérebro foram utilizados ratos 

machos adultos Wistar com massa corpórea entre 200-250 g. Os animais 

foram anestesiados com éter e então submetidos à laparotomia e o cérebro 

perfundido, através do coração, com tampão NaCI 140 mM fosfato 40 mM, pH 

7,4 a 4 oCo 

Os cérebros foram homogeneizados em quatro vezes seu peso no 

tampão acima e centrifugados por 15 minutos a 3000rpm, a 4 oCo O 

sobrenadante foi imediatamente diluído em três vezes o seu volume com o 

mesmo tampão (Stocks et aI., 1974) e conservado em gelo até o final do 

experimento. Foram transferidos 3 mL desta solução para erlenmeyers de 

25mL e acrescentados 50 l,lL da amostra (solução do extrato). 

Para tempo zero foi reservado 1 mL da diluição acima e acrescentado 

1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 5% (To). O restante foi incubado por uma 

hora, a 37 ºC, sob agitação constante. Após 1 hora, foi retirado 1 mL da 

diluição incubada e acrescentado 1 mL de TCA 5% (T1). 

Posteriormente, as amostras, tanto To como T1, foram centrifugadas por 

15 minutos a 3000rpm. De todas as amostras foi retirado 1 mL do 

sobrenadante e a este acrescentado 1 mL de solução de ácido tiobarbitúrico a 

0,67% em água (TBA). Essa mistura foi levada a aquecimento em banho de 

água fervente por 20 minutos, seguido de um resfriamento em banho de gelo 

pelo mesmo intervalo de tempo. Após este período, esta mistura foi mantida 

por 20 minutos em temperatura ambiente e em seguida foi realizada a leitura 

da inibição da autoxidação de homogeneizado de cérebro em 

espectrofotômetro a 535nm. 

Material e Métodos 



44 

Homogeneizados de cérebro, quando incubados em condições de 

oxigenação e temperatura, sofrem peroxidação espontânea que pode ser 

avaliada quer pela produção de malonildialdeído (MOA), através de medidas 

de TBARS (thiobarbituric acid reactants substance), ou pela medida de 

quimioluminescência. Dessa forma, as medidas de TBARS foram 

determinadas de acordo com Fee e Teitelbaum (1972) e realizadas na 

presença de diferentes concentrações dos extratos brutos liofilizados (0,05; 

0,025; 0,0125; 0,00625 e 0,003125 mg/mL) suspensos em tampão 

fosfato/salina (pH=7,4). A capacidade antioxidante (CAOx) foi calculada em 

porcentagem relativamente a controles aos quais não se adicionam extratos. 

%CAOx= 100 1- TBARSa60 - TBARSao 

TBARSC60 - TBARSco 

Onde: 

%CAOx= Capacidade Antioxidante medida em porcentagem; 

TBARSa60= TBARS da amostra com a adição de extrato após 60 minutos de 

incubação a 37 ºC sob banho-maria com agitação; 

TBARSao= TBARS da amostra com a adição de extrato antes da incubação; 

TBARSC60= TBARS da amostra sem a adição de extrato após 60 minutos de 

incubação (controle); 

TBARSco= TBARS da amostra sem a adição de extrato antes da incubação. 
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4.8.4. Avaliação da Atividade Cicatrizante 

o ensaio com controle (água) e Extratos Brutos Liofilizados de Folhas 

(EBLF) e Caule (EBLC) de Caesalpinia ferrea foi realizado com 10 ratos Wistar 

machos (150-200 g), para cada grupo. Cada animal, anestesiado com éter 

etílico, foi depilado na região dorsal, sofrendo uma incisão realizada com 

"punch" (trepano para extração de córnea) de 1 cm de diâmetro (Mukherjee et 

aI., 2000). Os animais foram mantidos em gaiolas individuais, sendo 

adicionado em cada bebedouro Anador®, na proporção de 6 gotas para 

400mL. Povidine® foi utilizado como antisséptico no momento da incisão e no 

material cirúrgico. O animais foram tratados topicamente com água (grupo 

controle) e extratos brutos liofilizados (a 15% em água). Todas as aplicações 

foram realizadas uma vez ao dia, durante 14 dias, com o auxílio de uma pipeta 

de 1 mL. 

No 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12° e 14° dias, as feridas foram avaliadas 

quantitativamente. As medidas foram determinadas através do programa 

Image-Pro Plus, após terem sido copiadas. 

Os tecidos das feridas dos animais controle e tratados foram analisados 

histologicamente, em animais mortos no r e 15°dia. Para tanto, a região onde 

ocorreu a cicatrização foi novamente depilada, separada através de tesoura 

cirúrgica e colocada em solução de Formol a 10%. As peças histológicas foram 

obtidas por desidratação, diafanização e imersão em parafina. O estudo 

morfológico foi realizado nas peças, cortadas em micrótomo (5 micrômetros de 

espessura) e utilizada a técnica de coloração pela hematoxilina de Harris e 

eosina (H&E), basicamente como descrito por Luna (1968). Utilizou-se 

também, a coloração denominada Picro sírus, para evidenciar fibras colágenas 

(Junqueira et aI., 1979). 

Os tecidos foram analisados em microscópio óptico e as fotos realizadas 

em câmara acoplada ao microscópio. 
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4.9. Análise Estatística 

Os resultados dos ensaios biológicos foram analisados por meio de 

Análise de Variância, seguida do Teste Tukey para análise de dados 

paramétricos ou Kruskal Wallis (Dunn) para dados não paramétricos, com 

nível de significância de 5% (p<O.05). 
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5. Resultados 

5. 1. Descrição Macroscópica e Microscópica 

Descrição geral da planta 

Árvore com tronco liso, cinéreo, provido de manchas esbranquiçadas, 

geralmente alongadas longitudinalmente, pode alcançar até 30 m de altura e 

50-80 cm de diâmetro (Figura 3 A-O). Os ramos terminais de 5 a 20 mm de 

diâmetro apresentam-se amarronzados e glabros. 

Folha 

Descrição Macroscópica 

As folhas são bipinadas, paripinadas, opostas, medindo 14-20 cm. Os 

folíolos são opostos a subopostos, sésseis, 6-8 jugados, lâmina de 0.5 a 0.7 cm 

de largura e 0.9 a 1.3 cm de comprimento, obovada, de ápice retuso a obtuso, 

de base inequilátera, margem inteira, verde opalescente nas 2 faces, venação 

curvivenia, com nervura central ligeiramente impressa na face superior e algo 

saliente na face inferior (Figura 3B-C). As nervuras secundárias, em número de 

7 a 8 pares, são opostas ou subopostas, pouco proeminentes na face abaxial. 

Pulvinos e pulvínulos são evidentes. 

As folhas frescas são inodoras. Quando transformadas em droga, 

mostram-se papiráceas, parcialmente recurvadas, com densidade menor que a 

água, odor adocicado e sabor amargo e adstringente. 

- Descrição Microscópica 

A epiderme dos folíolos, em corte transversal, apresenta-se 

uniestratificada, constituída por células de contorno aproximadamente 

retangular, alongadas no sentido periclinal, revestidas por cutícula lisa. Na 
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região da nervura mediana, as células evidenciam-se aproximadamente 

arredondadas. As paredes periclinais externas das células epidérmicas são 

espessadas em ambas as faces da lâmina e, na face abaxial, observa-se 

convexidade evidente. Em vista frontal, o contorno mostra-se sinuoso. A 

sinuosidade revela-se acentuada na face abaxial (Figura 4). Tricomas 

glandulares pluricelulares, sésseis, localizados em ligeiras depressões, são 

observados, algumas vezes, nesta face. Estas estruturas não apresentaram 

espaços conspícuos (Figura 5A-B). Seu conteúdo adquiriu coloração laranja 

intensa, quando tratado com Sudam III (Figura 5C). 

A folha é hipoestomática (Figura 6 A-O). Os estômatos, que ocorrem no 

mesmo nível das demais células epidérmicas, apresentam-se circundados por 

2 a 4 células, predominando os paracíticos (Figura 6 C-O). 

O mesofilo é constituído de 4 a 5 camadas de parênquima paliçádico. 

Algumas destas células, junto às duas faces, sofrem divisões periclinais, sendo 

que as células mais externas normalmente contém drusas de oxalato de cálcio 

(Figura 7 A, C). Os feixes vasculares de menor calibre apresentam bainha 

cristalífera (Figura 78). No mesofilo encontram-se freqüentemente drusas e 

raros cristais prismáticos (Figura 7C), além de idioblastos com conteúdo 

marrom. Estes últimos, após tratamento com reativo contendo solução de ácido 

sulfúrico adquiriram forma cristalina acicular. 

A nervura mediana é aproximadamente plano-convexa (Figuras 4A, 5A, 

7A e 8A). As células epidérmicas que recobrem esta região são 

comparativamente menores, observando-se, em seguida, 2 a 3 camadas de 

parênquima paliçádico. Junto à face abaxial, encontram-se células 

arredondadas de paredes delgadas, delimitando meatos. 

No xilema, os elementos de vaso estão dispostos em fileiras radiais e 

separados por 1 a 2 fileiras de células parenquimáticas. No floema observa-se 

grande número de drusas. Externamente a esta região, observa-se calota 

fibrosa conspícua (Figuras 4A, 7A). 

Fenólicos são abundantes nas células paliçádicas mais externas, 

principalmente junto à face adaxial (cloreto férrico) (Figura 8). 
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Descrição Macroscópica 

A supetiície externa do caule de menor diâmetro apresenta coloração 

marrom com freqüentes lenticelas de forma lenticular (Figura 3E-F). No caule 

de 1-2 mm de diâmetro, em secção transversal e longitudinal, observada à 

vista desarmada ou com auxílio de lupa, encontram-se quatro regiões de 

coloração distinta, onde pode-se destacar a medula e poros difusos. 

O caule, quando transformado em droga apresenta-se inodoro, com 

densidade maior que a água, sabor amargo e adstringente. 

Descrição Microscópica 

No caule com cerca de 1-2 mm de diâmetro, o súber é constituído por 

células espessadas, suberizadas, de contorno aproximadamente retangular, 

alongadas no sentido periclinal, intercaladas com faixas de células de contorno 

quadrangular. Nesta região podem ser observadas de 5 a 20 camadas de 

células (Figura 9). 

A feloderme é constituída de até 10 camadas de células espessadas de 

paredes celulósicas, achatadas, alongadas no sentido tangencial. Nesta região 

observa-se grande número de drusas e cristais prismáticos (Figura 9A,B, 11). 

O parênquima cortical é constituído de células de diferentes formas e 

tamanhos delimitando meatos. Nesta região observa-se freqüentemente drusas 

e raros cristais prismáticos (Figura 9A). 

Externa à região floemática, encontra-se anel esclerenquimático 

contínuo, constituído, predominantemente de fibras, intercaladas com 

esclereídes providos de ponto ações simples e ramificadas (Figura 9A, 10 e 

11 A). 

O floema é constituído de elementos de condução e parênquima. Os 

raios floemáticos formados por 1-3 células em largura contêm abundantes 

drusas e raros cristais prismáticos (Figura 11A,B). 

O xilema apresenta elementos de vasos geralmente arredondados, 
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solitários e/ou múltiplos radiais, em arranjo difuso. No material dissociado, 

podem ser observadas drusas, elementos de condução com espessamento 

espiralado, reticulado e providos de ponto ações areoladas ou guarnecidas 

(Figura 12). 

Nos caules de diâmetro menor que 2mm, observa-se no xilema um 

parênquima axial em faixas tangenciais descontínuas irregularmente 

espaçadas e arranjo paratraqueal escasso a vasicêntrico, já em caules de 

diâmetro maior (2mm) há predominância do parênquima em faixas contínuas. 

Raios geralmente unisseriados e parênquima radial heterogêneo, 

constituído de evidentes células procumbentes e quadradas. 

O parênquima medular é formado de células de diferentes tamanhos 

delimitando meatos (Figura 12A) contendo ocasionais cristais prismáticos e 

freqüentes amiloplastos. 
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Figura 3: Caesalpinia ferrea Mart. 
A) Hábit0; B) Detalhe das folhas 
(Fonte: Lafit-Botu); C) Droga 

J~ vegetal pulverizada e folíolos 

•................... desidratados; D) Detalhe do caule 
de maior diâmetro; E, F) caule 
fraqmentado e pulverizado. 
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Figura 4: Corte); B) Detalhe, destacando a forma das células 

epidémicas de ambas as faces (setas) (Escala=100lJm); C) Corte 

descolorido evidenciando conteúdo castanho nas células parenquimáticas 

(Escala=100lJm); D) Destaque ao contorno das células epidérmicas da face 

abaxial na região da nervura mediana (Escala=20lJm). 
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A 

Figura 5: Cortes transversais da folha de C. ferrea Mart. A) Visão geral, com 

destaque ao tricoma glandular (seta) (Escala=100I-lm); B) Detalhe, destacando 

mesofilo e tricoma glandular (Escala=40l-lm); C) Detalhe do tricoma glandular 

corado com Sudam 111 (Escala=20l-lm). 

Resultados 



Figura 6: Cortes paradérmicos (A,C e D) e transversais (B) da 

folha de C. ferrea Mart. (Escala=100l..lm). A) Face Adaxial; B) Visão 

geral; C, D) Destaque células epidérmicas. e estômatos com 2 a 3 

células subsidiárias. 
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Figura 7: Cortes transversais da folha de C. ferrea Mart. A) Visão 

geral (Escala=40l..lm). ; B) Detalhe da bainha cristalífera (seta) 

(Escala=100I..lm); C) Detalhe de cristais de oxalato de cálcio, 

especialmente drusas, no parênquima paliçádico (seta) (Escala=1 OOl..lm). 
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Figura 8: Cortes transversais da folha de C. ferrea Mart. 

(Escala=40l-lm). A) Visão geral do corte com cor natural; B) Corte 

tratado com FeCb, evidenciando maior concentração de fenólicos 

nas células paliçádicas mais externas. 
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Figura 9: Cortes 

transversais do caule de C. 

ferrea Mart., de 1 a 2mm de 

diâmetro. A) Visão geral do corte 

transversal (Escala=40IJm); B) 

Células do súber e do feloderme, 

destacando a presença de 

drusas na feloderme (setas) 

(Escala=10IJm); C) Detalhe das 

células espessadas do súber 

(Escala=10lJm). 
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Figura 10: Cortes transversais do caule de 

C. ferrea Mart., de 1 a 2mm de diâmetro. 

A) Visão geral do parênquima cortical e do 

anel esclerenquimático (AE) 

(Escala=100lJm); B) Detalhe das células 

parenquimáticas corticais com inclusões 

celulares, drusas (DR), edo anel 

esclerenquimático evidenciando as 

intercaladas aos esclereides 

(seta) (Escala=10lJm); C) Detalhe das 

fibras intercaladas (seta) aos esclereídes 

no anel esclerenquimático 

Resultados 



Figura 11: Cortes transversais (A,B) e 

longitudinais (C,D) do caule de C. ferrea Mart., de 1 a 

2mm de diâmetro. A) Visão geral dos raios floemáticos 

com drusas (seta) (Escala=20lJm).; B, D) Detalhe da 

região floemática com inúmeras drusas (setas) 

(Escala=10IJm); C) Detalhe das células da feloderme, 

destacando a presença de inclusões celulares, drusas 

(seta) (Escala=20lJm). 
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12: 

transversais (A,B) e 

longitudinais (C) do caule de C. 

ferrea Mart., de 1 a 2mm de 

diâmetro. A, B) Visão geral do 

xilema com vasos isolados (VI) 

agrupados (VA) e do 

parênquima medular (PM); C) 

Detalhe da região xilemática, 

destacando a presença de 

inúmeras inclusões celulares, 

drusas (setas). Escala= 40l-lm. 
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5.2. Triagem Fitoquímica. 

Tabela 2: Triagem Fitoquímica realizada com o pó da droga e com o 
extrato bruto liofilizado de caule (DC, EBLC) e das folhas (DF, EBLF), 
respectivamente, de Caesalpinia ferrea Mart. 

Grupo Químico Reação de Resultados 

Caracterização 

DC EBLC DF EBLF 

• Alcalóides Bertrand (-) (-) (-) (-) 

Bouchardat (-) (-) (-) (-) 

Dragendorff (-) (-) (-) (-) 

Mayer (-) (-) (-) (-) 

• Antraderivados Borntrager (-) (-) (+) (+) 

• Cumarinas HCI/Cloreto férrico (-) (+) (+) (+) 

Glicósidos Cardiotônicos Liebermann- Burchard (+) (+) (+) (+) 

Keller-Killiani (-) (-) (-) (-) 

Kedde (-) (-) (-) (-) 

Baljet (-) (-) (-) (-) 

Resultados 



• Flavonóides Cloreto de Alumínio (+) (+) (+) (+) 

Shinoda (+) (+) (+) (+) 

Hidróxidos (+) (+) (+) (+) 
alcalinos 

• Taninos Sais de Ferro (+) (+) (+) (+) 

Acetato de chumbo (+) (+) (+) (+) 

Acetato de cobre (+) (+) (+) (+) 

Alcalóides (quinina) (+) (+) (+) (+) 

Gelatina (+) (+) (+) (+) 

• Saponina Espuma (-) (-) (+) (+) 

Hemólise (-) (-) (-) (-) 

• Óleo Essencial Microdestilação (-) (-) (-) (-) 

Legenda: (+) Reação Positiva; (-) Reação Negativa. 
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5.2. Quantificação de Taninos nas Drogas Vegetais e nos Extratos Brutos 
Liofilizados. 

Tabela 3: Teor de Taninos (%) nas drogas vegetais de caule e de folha 

de Caesalpinia ferrea Mart e nos seus respectivos extratos brutos liofilizados. 

% de taninos 

Droga Vegetal Extrato Bruto Liofilizado 

Folha 7,13 23,95 

2,26 11,77 

5.3. Quantificação de Flavonóides nas Drogas Vegetais e nos Extratos 

Brutos Liofilizados. 

Tabela 4: Teor de Flavonóides (%) nas drogas vegetais de caule e de 

folha de Caesalpinia ferrea Mart e nos seus respectivos extratos brutos 

liofilizados. 

% de flavonóides 

Droga Vegetal Extrato Bruto Liofilizado 

Folha 0,0095 0,0260 

0,0001 0,0017 

Resultados 







A partir da dose de 2.461 mg/kg, após 120 minutos da administração do 

extrato bruto liofilizado de folha (EBLF), já podia se observar alteração 

comportamental como respiração ofegante. 

Os animais, fêmeas e machos, que receberam EBLF nas doses de 

3.938 mg/kg e 6.300 mg/kg, apresentaram hemorragia pelo nariz., além de 

respiração 0fegante e emissão de sons. Algumas fêmeas ainda apresentaram 

ptose palpebrar e piloereção. Os que morreram, exibiram pulmão, fígado e 

pâncreas com coloração alterada (pontos escuros) e porção do intestino 

delgado e estômago com sangue internamente. Já todos os camundongos que 

receberam 10.080 mg/kg de EBLF morreram em menos de 24 horas após a 

administração do mesmo. Estes animais apresentaram respiração ofegante, 

emissão de sons, ptose palpebrar, pulmão de coloração alterada (hiperemia), 

hemorragia na região do pulmão/coração e fígado com pontos escuros, mas 

não tiveram hemorragia no trato gastrintestinal. 

Todas as mortes ocorreram até 96 horas após a administração do 

extrato. 

Resultados 
==== 









71 

No ensaio biológico de toxicidade aguda de dose única, 5000 mg/kg, 

V.O., foram observados em alguns dos animais machos e fêmeas que 

receberam o EBLF de C. fe rrea , escurecimento da mucosa na porção final do 

intestino, bem como sangue e fezes de consistência alterada (líquida) no seu 

interior. 

Além destes efeitos, os animais machos apresentaram respiração 

ofegante, hiperexcitabilidade, aumento na reação de susto, redução do reflexo 

de endireitamento até parada cárdio-respiratória, e as fêmeas manifestaram 

apenas alteração na freqüência respiratória, ocorrendo a morte de 3 animais 

machos e 2 fêmeas. Estes animais foram necropsiados e as alterações 

morfológicas registradas foram pulmão, fígado e rins de coloração alterada com 

pontos escuros nos 3 animais machos e numa das fêmeas, em outra, apenas o 

pulmão apresentou modificação de cor. 

Já, os animais que receberam o EBLC de C. terrea, dose única, 5000 

mg/kg, V.O., na toxicidade aguda, não apresentaram nenhuma alteração 

comportamental, exceto um animal macho que exibiu uma diminuição na 

atividade motora, bem como respiração ofegante até parada cárdio-respiratória, 

96 horas após a administração do extrato. Este animal foi autopsiado e as 

alterações morfológicas registradas foram semelhantes às já citadas 

anteriormente. 
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Quanto aos resultados da análise histológica dos ól'gãos retirados ao 

término da toxicidade subcrônica (coração/pulmão, fígado e rim) não 

evidenciaram-se alterações histopatológicas dignas de nota. 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, v.o., durante 33 dias. 

Fêmeas Hb (g/dL) Ht (%) Hem (x106
) Leuc (/mm 3

) 

CONTROLE 
1 10,88 38 5,40 6100 
2 11,10 39 5,66 6550 

FOLHA 

.. 400 mg/kg 
1 11,73 36 5,4 5050 
2 10,28 36 5,4 5850 .. 800 mg/kg 
1 12,02 38 5,4 7550 
2 12,89 37 5,2 7600 

~ I; 

.. 400 mg/kg 
1 14,90 35 5,12 6200 
2 13,04 33 5,47 6600 .. 800 mg/kg 
1 12,54 34 5,81 6900 
2 11,73 34 5,92 5400 

Legenda: Hb: Hemoglobina; Ht: Hematócito; Hem: Hemácia. 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, v.o., durante 33 dias. 

Forma Leucocitária Relativa (%) 

Fêmeas Linfócito Monócito Segmentado 

CONTROLE 
1 88 3 9 
2 86 5 9 

FOLHA 

.. 400 mg/kg 
1 86 2 12 
2 89 2 9 .. 800 mg/kg 
1 88 2 10 
2 85 2 13 

jC 
~~ 1..-

.. 400 mg/kg 
1 85 1 14 
2 89 1 10 .. 800 mg/kg 
1 88 2 10 
2 83 3 14 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, V.O., durante 33 dias. 

Forma Leucocitária Absoluta (/mm3
) 

Fêmeas Linfócito Monócito Segmentado Eosinófilo 

CONTROLE 
1 5338 183 549 O 
2 5633 327 589 O 

. __ .~._---~--_._------------ ------~_. ----_._--_ .. _---~-~-~_._-_._._---

LHA 

.. 400 mg/kg 
1 4343 101 606 O 
2 5206 117 526 O .. 800 mg/kg 
1 6644 151 755 O 
2 6460 152 988 O 

.. 400 mg/kg 
1 5270 62 868 O 
2 5874 66 660 O 
.. 800 mg/kg 
1 6072 138 690 O 
2 4482 162 756 O 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpínía terrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, v.O., durante 33 dias. 

Machos Hb (g/dL) Ht (%) Hem (x106
) Leuc (/mm 3

) 

CONTROLE 
1 12,82 42 5,94 7400 
2 13,10 40 5,85 9600 

FOLHA 

• 400 mg/kg 
1 12,1 44 6,20 5800 
2 11,10 42 6,11 6300 
• 800 mg/kg 
1 13,10 42 6,3 7400 
2 13,70 45 6,6 9100 

.-o:~, 

UI~.E '-J 

• 400 mg/kg 
1 13,68 38 5,32 8800 
2 12,54 37 5,41 7850 
• 800 mg/kg 
1 14,71 39 6,02 10000 
2 12,84 36 6,05 8100 

Legenda: Hb: Hemoglobina; Ht: Hematócito; Hem: Hemácia. 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, V.O., durante 33 dias. 

Machos 

1 
2 

CONTROLE 

Forma Leucocitária Relativa (%) 

Linfócito 

88 
86 

Monócito 

3 
2 

Segmentado 

9 
12 

---------------------------------------------------~---~----

FOLHA 

.. 400 mg/kg 
1 
2 
.. 800 mg/kg 
1 
2 

.. 400 mg/kg 
1 
2 
.. 800 mg/kg 
1 
2 

84 
89 

79 
83 

90 
81 

78 
85 

3 
2 

4 
1 

1 
3 

3 
4 

13 
9 

17 
16 

9 
16 

18 
12 
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Tabela 6: Determinação dos parâmetros Hematológicos dos animais 

fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade Subcrônica dos 

extratos brutos liofilizados de folha e caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 

400 e 800 mg/kg, V.O., durante 33 dias. 

Forma Leucocitária Absoluta (/mm 3
) 

Machos Linfócito Monócito Segmentado Eosinófilo 

CONTROLE 
1 6512 22 666 O 
2 8256 192 1152 O 

FOLHA 

.. 400 mg/kg 
1 4872 174 754 O 
2 5607 126 567 O .. 800 mg/kg 
1 5846 296 1258 O 
2 7553 91 1456 O 

.. 400 mg/kg 
1 7920 88 792 O 
2 6358 235 1256 O 
.. 800 mg/kg 
1 7800 400 1800 O 
2 6885 243 972 O 
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Tabela 7: Determinação dos parâmetros bioquímicos dos animais fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade 

Subcrônicados Extratos Brutos Liofilizados de Folha e Caule de Caesalpinia ferrea, nas doses de 400 e 800 mg/kg , v.o. , durante 

33 dias. 

Fêmeas Glicose Uréia AST/ TGO ALT/ Proteínas Colesterol T riglicerídeos 
(mg/dL) (mg/dL) (U/L) TGP (g/dL) (mg/dL) (mg/dL) 

(U/L) 

CONTROLE 
1 81 46 98 39 5,8 76 43 
2 105 47 65 26 5,9 51 70 

FOLHA 

• 400 mg/kg 
1 65 26 86 35 5,9 39 52 
2 81 36 74 26 6,2 51 103 
• 800 mg/kg 
1 85 39 62 32 6,0 89 60 
2 101 48 62 23 6.0 52 8 

• 400 mg/kg 
1 105 42 50 29 6,2 51 80 
2 120 54 60 32 6,1 40 42 
• 800 mg/kg 
1 117 50 49 27 6,1 53 45 
2 lOl 46 58 32 6,5 35 38 
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Tabela 7: Determinação dos parâmetros bioquímicos dos animais fêmeas e machos submetidos à Avaliação da Toxicidade 

Subcrônicados Extratos Brutos Liofilizados de Folha e Caule de Caesalpinía terrea, nas doses de 400 e 800 mg/kg, V.O., durante 

33 dias. 

Machos 

1 
2 

CONTROLE 

FOLHA 

.. 400 mg/kg 
1 
2 
.. 800 mg/kg 
1 
2 

.. 
1 
2 .. 
1 
2 

400 mg/kg 

800 

Gllcose 
(mg/dL) 

124 
107 

96 
t21 

130 
131 

124 

115 
tIO 

(mg/dL) (U/L) TGP 

47 
47 

47 
40 

56 
45 

45 

47 
39 

73 
87 

87 
75 

70 
58 

89 

64 
61 

(U/L) 

26 
30 

3( 
30 

45 
29 

32 

30 
24 

Proteínas Colesterol 
(g/dL) (mg/dL) 

6,3 
5.9 

6,1 

6,4 
5.8 

6.4 

6,4 
5.8 

75 
46 

<'-

65 
62 

63 
69 

66 

59 
50 

~--

Triglicerídeos 
(mg/dL) 

197 
54 

91 
100 

38 
67 

96 

84 
97 
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5.8. ATIVIDADE ANTIÚLCERA AGUDA 
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Indução de lesão gástrica pelo Etanol/HCI 

(10) 

(10) 

(10) 

(10) 

(9) 

Caule 
_ Folha 
_ Controle (água) 

c:J Misoprostol 

Figura 22: Efeito dos extratos hidroetanólicos 70% liofilizados de folhas e 
caule de C. ferrea, 400 mg/kg (v.o), no modelo de indução gástrica pelo Etanol 
(60%)/ HCI (0.3M), 1 ml/100g (v.o). No gráfico estão representadas as médias 
da Área Total de Lesão, da Área Relativa de Lesão e do ILU e seus respectivos 
erros padrões (*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001; ANOVA, Teste de Tukey ou 
Kruskal Wallis-Dunn). Entre parênteses está representado o número de 
animais utilizado em cada grupo experimental. 
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Frações enriquecidas em flavonóides 

Caule 
_ Folha 
_ Controle (Tween 10%) 

Figura 23: Efeito dos extratos de caule e folha de C. ferrea enriquecidos 
com flavonóides, 400 mg/kg (v.o), no modelo de indução gástrica pelo Etanol 
(60%)/ Hei (0.3M), 1 ml/100g (v.o). No gráfico' estão representadas as médias 
da Área Total de Lesão, da Área Relativa de Lesão e do ILU e seus respectivos 
erros padrões (ANOVA, Teste de Tukey). Entre parênteses está representado o 
número de animais utilizado em cada grupo experimental. 
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c:::::J C Iorofórmica 
l:Z:2ZI Controle (Tween 1 %) 

mmmll Ac. Etila 
(]TIJ] Controle (Tween 7%) 

~ Etanólica 100% 
I±ld±l Etanólica 50% 
~ Controle (água) 

Figura 24: Efeito das frações clorofórmica, acetato de etila, etanólica 
100% e etanólica 50% de folhas de C. ferrea, 400mg/kg (v. o), no modelo de 
indução gástrica pelo Etanol (60%)/ HCI (0.3M), 1ml/100g (v.o). No gráfico 
estão representadas as médias da Área Total de Lesão, da Área Relativa de 
Lesão e do ILU e seus respectivos erros padrões (p<0.05, ANOVA, Teste de 
Tukey ou Kruskal Wallis-Dunn). Entre parênteses está representado o número 
de animais utilizados em cada grupo experimental. 
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Imagens dos estômagos do experimento de indução de lesões gástricas por 
etanol/ Hei. 

C: Clorofórmio 
n%: Tween 1% 
AE: Acetato de Etila 
T7%: Tween 7% 
Et100%: Etanol 100% 
Et50%: Etanol 50% 
CT: Controle (água) 

AE 

Frações-Folha 

T7% T7% 

Et100% Et100% Et50% Et50% 

CT CT 
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Figura 25: Efeito das frações clorofórmica, acetato de etila, etanólica 
100% e etanólica 50% de caule de C. terrea, 400mg/kg (v.o), no modelo de 
indução gástrica pelo Etanol (60%)/ HCI (0.3M), 1 ml/1 OOg (v.o). No gráfico 
estão representadas as médias da Área Total de Lesão, da Área Relativa de 
Lesão e do ILU e seus respectivos erros padrões (p<0.05, Teste de Tukey ou 
Kruskal Wallis-Dunn). Entre parênteses está representado o número de 
animais utilizado em cada grupo experimental. 
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Imagens dos estômagos do experimento de indução de lesões gástricas por 
etanol/ HeI. 

C: Clorofórmio 
AE: Acetato de Etila 
Et100%: Etanol 100% 
Et50%: Etanol 50% 
CT: Controle (água) 

Et100% 

CT 

C 

Et100% 

CT 

Frações-Caule 

AE AE 

Et50% Et50% 

CT CT 
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5.9. ATIVIDADE ANTIÚLCERA SUBCRÔNICA 
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c:=J Cimetidina 

Figura 26: Efeito dos extratos de caule e folha de C. terrea, 200 mg/kg 
(v.o), no modelo de indução gástrica pelo Ácido Acético 30%. No gráfico estão 
representadas as médias da Área Total de Lesão e da Área Relativa de Lesão 
e seus respectivos erros padrões (*p<O.05, ANOVA, Teste de Tukey). Entre 
parênteses está representado o número de animais utilizado em cada grupo 
experimental. . 
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Figura 27: Efeito dos extratos de caule e folha de C. terrea, 400 mg/kg 
(v.o) , no modelo de indução gástrica pelo Ácido Acético 30%. No gráfico estão 
representadas as médias da Área Total de.Lesão e da Área Relativa de Lesão 
e seus respectivos erros padrões (***p<0.001 , ANOVA, Teste de Tukey). 
Entre parênteses está representado o número de animais utilizado em cada 
grupo experimental. 
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Imagens dos estômagos do experimento de indução de lesões gástricas 
por ácido acético 

C: Caule (400mg/kg) 
F: Folha (400mg/kg) 
CT: Controle 
FR: Fármaco de referência (Cimetidina) 

C C 

CT 

FR FR 

F F 

CT CT 

FR FR 
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5.10. ATIVIDADE ANTIOXIDANTE 

Os valores representam a média de 4 determinações (CAOx±erro 

padrão) de substâncias reagentes com o ácido tiobarbitúrico (TBARs) e estão 

apresentados na Tabela 8 e 9 e Figuras 28 e 29. 

Tabela 8: Capacidade Antioxidante (CAOx%) dos extratos brutos liofilizados de 

folhas e caule de C. ferrea na lipoperoxidação de cérebro de rato. 

Capacidade 1/Concentração do 1/CAOX% 
Antioxidante CAOx extrato (lJg/mL) 

(%) 
--------

FOLHAS 93,56±0,44 1,22 0,0107 

73,00±0,97 2,44 0,0137 

44,47±0,57 4,88 0,0225 

28,95±0,95 9,76 0,0345 

13,82±0,66 19,52 0,0724 

CAULE 84,38±0,87 1,22 0,0118 

54,64±1,10 2,44 0,0183 

27,58±0,89 4,88 0,0362 

16,22±0,90 9,76 0,0616 

11,35±0,97 19,52 0,0881 
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Figura 28: Capacidade Antioxidante dos Extratos brutos liofilizados de 
folhas (A) e caule (B) de C.ferrea no ensaio de lipoperoxidação de 
homogenato de cérebro de ratos. 
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Figura 29: Capacidade Antioxidante dos Extratos brutos liofilizados de 
folhas (A) e caule (B) de C.ferrea no ensaio de lipoperoxidação de 
homogenato de cérebro de ratos. 
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Tabela 9: Cálculo de Q1/2 (concentração necessária para atingir 50% da 

Capacidade Antioxidante) dos Extratos brutos liofilizados de folhas e caule de 

C. ferrea na lipoperoxidação de cérebro de rato. 

Folhas 

Equação da reta: y=a+bx 

a=0,0054 

b= 0,0034 

Regressão linear (R2):0,9932 

y= 1/50=0,0054+0, 0034x 

0 112= 0,2331 IJg/mL 

a=0,0042 

b= 0,0117 

Regressão linear (R2):0,959 

y=1/50=0,0117+0,0042x 

0112= 0,5061 IJg/mL 
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5.11. ATIVIDADE CICATRIZANTE 
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Figura 30: Efeito dos extratos brutos de folhas e caule de C. ferrea, 
15% em água, via tópica, no modelo de atividade cicatrizante. No gráfico 
estão representadas as médias das lesões (mm2

) e seus respectivos erros 
padrão (*p<0.05; ***p<0.001; Teste de Tukey) no 2°, 4°, 6°, aO, 10°, 12° e 14° 
dia após a incisão . Entre parênteses está representado o número de 
animais em cada grupo experimental. 
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Figura 31: Fotomicrografia de corte histológico de pele 
de animal controle, com 15 dias de evolução, mostrando 
reparação epitelial, com formação de epitélio pavimentoso 
estratificado queratinizado. Na derme subjacente, nota-se 
reparação por cicatrização. Coloração: hematoxilina-eosina 
(H E). Aumento:40x. 

Figura 32: Detalhe em maior.aumento da fotomicrografia 
anterior, evidenciando o epitélio regenerado e a área de 
reparação, com escassez de fibroblastos, alguns fibrócitos e 
grande quantidade de colágeno. Nota-se resquícios de vasos 
neoformados. Coloração: HE. Aumento: 100x. 
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Figura 33: Fotomicrografia de corte histológico de pele 
de rato tratado com extrato de caule de C. terrea, com 15 dias 
de evolução, mostrando falta de regeneração epitelial , derme 
subjacente com vasos neoformados, alta celularidade e 
colágeno desorganizado. Coloração: HE. Aumento:4x. 

Figura 34: Fotomicrografia de corte histológico de pele 
de animal tratado com extrato de caule de C. terrea, com 15 
dias de evolução, mostrando tentativa de regeneração epitelial. 
Na derme subjacente, nota-se tecido . de granulação, com 
grande quantidade de vasos neoformados, fibroblastos, 
fibrócitos e colágeno desorganizado. Coloração: HE. 
Aumento: 1 OOx. 
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Figura 35: Fotomicrografia de corte histológico de pele 
de rato, tratado com extrato de folha de C. terrea, com 15 dias 
de evolução, mostrando ausência de regeneração epitelial. Na 
derme subjacente, nota-se tecido de granulação com escassez 
de colágeno. Coloração: HE. Aumento: 4x. 

Figura 36: Detalhe em maior aumento da fotomicrografia 
anterior, evidenciando tecido de granulação com exuberância 
de vasos neoformados, grande quantidade de fibroblastos. Na 
superfície , à direita, nota-se ausência de regeneração epitelial. 
Coloração: HE. Aumento: 100x. 
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Figura 37: Fotomicrografias de cortes histológicos de pele 
de animal controle com 15 dias de evolução A) corado pelo Picro 
sírius, evidenciando colágeno. B) corado com Picro sírius em luz 
polarizada, destacando o colágeno da área de reparação por 
cicatrização. Aumento: 40x. 
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Figura 38: Fotomicrografia de corte histológico de pele de 
rato tratado com extrato de caule de C. ferrea com 15 dias de 
evolução A) corado pelo Picro sírius, evidenciando colágeno. 8) 
corado com Picro sírius em luz polarizada, destacando o 
colágeno. Aumento: 40x. . 
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Figura 39: Fotomicrografia de corte histológico de pele de 
rato tratado com extrato de folha de C. ferrea com 15 dias de 
evolução A) corado pelo Picro sírius, mostrando quantidade 
escassa de colágeno na área de reparação. 8) corado com Picro 
sírius em luz polarizada, mostrando pequena quantidade de 
colágeno na área de reparação. Aumento: 40x: 
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Quanto ao estudo histopatológico da evolução do processo de reparação 

por cicatrização e regeneração, pudemos observar que o grupo controle exibiu 

delimitação perfeita entre as extremidades normais de pele com área central 

mostrando os fenômenos biológicos, morfológicos da reparação como, por 

exemplo, a formação de epitélio sobre a área de cicatrização que apresentou 

múltiplas camadas de células, comparando-o com o epitélio vizinho normal, 

quadro de hiperplasia (acantose), devido estar bem mais espessado. Verificou

se também a presença de camada delgada de queratina na superfície. Na 

derme subjacente foram evidenciados elementos que compõem o quadro de 

reparação por cicatrização, onde se observou formação de extensa quantidade 

de tecido conjuntivo, rico em fibras colágenas, nas quais estas apresentaram

se densas, relativamente bem organizadas, formando feixes paralelos, de 

entremeio a fibroblastos e fibrócitos. Houve ainda, vasos neoformados na 

região, contudo, em pequeno número (Figuras 31 e 32). Através de lâminas 

coradas pelo Picro sírius, foram evidenciadas as fibras colágenas e seu nível 

de organização, bem como a densidade com que se apresentam (Figuras 37). 

Nos cortes histológicos de pele do Grupo Tratado com o extrato bruto 

liofilizado de Caule de C. ferrea não se observou resposta epitelial regenerativa 

em todos os exemplares examinados. Em apenas um dos animais foi 

observada resposta regenerativa do epitélio, contudo, a espessura do mesmo 

apresentou-se mais delgada que o do controle. As diferenças mais evidentes 

deste grupo em relação ao Grupo Controle, foram observadas no tecido 

conjuntivo da derme, onde a reparação deu-se de maneira muito menos 

eficiente em termos de avaliação histopatológica. Notou-se que houve a 

formação de uma quantidade bem menor de tecido conjuntivo, pela falta de 

densidade de fibras colágenas. Ocorreu grande quantidade de vasos 

neoformados, o que não deveria haver para esse tempo de evolução da 

reparação (15 dias) (Figuras 33 e 34). Observando-se lâminas coradas com 

Picro sírius notou-se com evidência a escassez de fibras, bem como seu baixo 

nível de organização (Figura 38). 

Da mesma forma, o Grupo Tratado com extrato bruto liofilizado de Folha 

de C. ferrea exibiu um quadro predominantemente composto por falta de 

resposta regenerativa epitelial, tendo sido observado apenas um caso com 

regeneração. A resposta do tecido conjuntivo da derme, no que concerne à 
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formação do tecido de granulação, apresentou grande quantidade de vasos 

neoformados, não compatíveis com 15 dias de evolução e, da mesma forma, 

deposição de fibras colágenas a menos do que deveria ocorrer. Quanto a 

organização das mesmas, essas diferiram do Grupo Controle por estarem mal 

organizadas (Figuras 35 e 36). A coloração de Picro sírius evidenciou o 

presente fato (Figura 39). 
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6. Discussão 

o gênero Caesalpinia (Leguminosae- Caesalpinioideae), apresenta 

inúmeras espécies medicinais com uso em diversos países, das quais se 

destacam C. bonduc, C. bonducella; C. sapan e C. pulcherrima (Di Stasi, Hiruma

Lima et aI., 2002). 

Caesalpinia ferrea Mart., conhecida como pau-ferro, jucá, é uma das 

espécies mais conhecidas e empregadas na medicina popular brasileira. É 

utilizada como desobstruente, analgésica, antiinflamatória, anti-diabética e, 

principalmente, como antiulcerogênica (Corrêa, 1984; Di Stasi, Hiruma- Lima et 

aI., 2002). Apesar dessas inúmeras aplicações terapêuticas, poucas pesquisas já 

foram realizadas com esta espécie vegetal, sendo justificável, portanto, estudos 

para seu melhor conhecimento. 

Alguns dos aspectos morfológicos da família Leguminosae, subfamília 

Caesalpinoideae, descritos por Joly (1966) e importantes no reconhecimento da 

espécie tema da dissertação, quando da sua coleta são: árvores de grande porte 

(Figura 3A), folhas compostas e bipinadas, paripinadas, folíolos com pulvino na 

base (Figura 3B-C). Uma característica não descrita pelo autor, mas que merece 

grande destaque é o tronco cinéreo acrescido de manchas esbranquiçadas 

alongadas longitudinalmente (Figura 3A,O). Tal caracter morfológico sobressai 

quando comparado aos demais já citados, podendo até ser considerado um 

"marcador diferencial" dessa espécie vegetal entre as demais pertencentes ao 

mesmo gênero. 

Resultados semelhantes aos anteriores foram obtidos no estudo anatômico 

do presente trabalho, no qual várias estruturas da família Leguminosae e do 

gênero Caesalpinia descritas por Metcalfe e Chalk (1964) foram detectadas. 

Podem ser citados como exemplo, nas folhas, a presença de tricomas glandulares 

na face abaxial, cristais de oxalato de cálcio (drusas e cristais prismáticos) no 

mesofilo e feixes vasculares acompanhados de esclerênquima e, no caule, feixes 

vasculares com anel esclerenquimático muitas vezes acompanhado externamente 
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por bainha de células contendo cristais isolados (Figura 9A, 10A,B, 11A), floema 

secundário com cristais isolados (Figura 11A,B,D); vasos do xilema tipicamente 

solitários com alguns múltiplos de 2 ou 3 células (Figura 12A,B). 

o estudo da anatomia revelou algumas características importantes, 

como a presença de inclusões celulares inorgânicas (drusas) na feloderme (Figura 

9B), o que não havia sido descrito para outras espécies do gênero. 

Além disso, nas folhas, foi encontrado mesofilo constituído de 4 a 5 

camadas de parênquima paliçádico (Figura 4 A-B, 7 A), dado este que contradiz 

parcialmente o resultado descrito por Silva et aI. (1997) e totalmente o 

apresentado por Curtis et aI. (1996), visto que Silva et aI. (1997) expõem mesofilo 

dorsiventral (2 camadas de parênquima paliçádico e 2 camadas de parênquima 

lacunoso) ou isobilateral (4 camadas de parênquima paliçádico), dependendo da 

porção da lâmina em que se efetua o corte transversal. Já, Curtis et aI. (1996) 

traça mesofilo apenas dorsiventral. 

Resultados semelhantes também puderam ser observados no trabalho 

descrito por Myers et aI. (1987), onde folhas de Castanospermum australe 

(Fabaceae) de três ambientes diferentes (sombra, sol e intermediário) 

apresentaram a mesma diferença na distribuição de parênquima paliçádico e/ou 

lacunoso no mesofilo. Folhas de sombra exibiram parênquima lacunoso com 

grandes espaços intercelulares. Folhas de habitat intermediário apresentaram 

parênquima lacunoso com espaços intercelulares menores e poucas camadas de 

parênquima paliçádico com células menores, e as de sol, parênquima paliçádico 

bem desenvolvido e menos camadas de parênquima lacunoso. 

Estas diferenças talvez possam ser compreendidas por meio das 

influências dos fatores externos ambientais, visto que esses podem vir a causar 

mudanças anatômicas, morfológicas e químicas nos vegetais (Myers et aI., 1987; 

Mendes et aI., 2001; Oguchi et aI., 2003). 

Um dos fatores que pode estar diretamente relacionado a estas 

mudanças é o nível de luminosidade e radiação. É sabido que folhas que recebem 

alta luminosidade (folhas de sol) apresentam espessura de lâmina foliar 39% 
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maior que as folhas de sombra (baixa luminosidade). Isto ocorre, principalmente, 

devido ao aumento do parênquima paliçádico cerca de 2.3x (Evans, 1999 apud 

Mendes et aI., 2001). Segundo o autor, o parênquima paliçádico permite uma 

melhor penetração da luz nos cloroplastos. Desta forma acredita-se que as folhas 

de sol, exibindo o parênquima paliçádico bem desenvolvido, apresentem uma 

eficiente estrutura em termos de fotossíntese. 

Outro fator ambiental que pode estar relacionado com estas desigualdades 

estruturais do mesofilo pode ser em relação aos diferentes habitats, 

especialmente no que diz respeito à disponibilidade de água. 

Plantas de ambiente seco (xerófitas) apresentam parênquima paliçádico 

mais desenvolvido do que o esponjoso, ou então a ocorrência só de paliçádico e 

pequenos espaços intercelulares (Esau, 1974). O mesofilo isobilateral, 

apresentando parênquima paliçádico em ambas as faces da folha, é um caráter 

fortemente xeromorfo (Esau, 1974). Já, as folhas hidromorfas apresentam como 

caracter comum grandes espaços intercelulares e as folhas mesófitas apresentam 

combinações de caracteres destes dois ambientes. 

Além de todos estes fatores externos, essas diferenças anatômicas 

também podem ser devido a existência de variedades de Caesalpinia ferrea, 

conhecidas por C. ferrea Mart. ex Tul. varo ferrea e C. ferrea ex Tul. varo 

leiostachya Benth (Lorenzi, 1992), todavia nos trabalhos científicos as variedades 

não são diferenciadas. Portanto neste trabalho considerou-se a espécie em 

estudo como C. ferrea. 

Apesar dos resultados apresentados neste trabalho quanto às 

características macro e microscópicas de caule e folhas de Caesalpinia ferrea 

Mart., ainda devem ser realizados estudos complementares dos processos 

indiretos (caracterização química, através de cromatografia e reações de 

identificação de grupos de princípios ativos) dessa espécie, visto que é de 

fundamental importância a correta identificação da droga vegetal, principalmente 

de espécies muito utilizadas pela população, como é o caso do pau-ferro. 

Discussão 



114 

Além dos estudos voltados à determinação de eficácia e segurança de uso 

para produtos fitoterápicos comercializados, a determinação de padrão de extrato 

e de métodos de controle de qualidade deste padrão são exigidos por lei. Além da 

garantia da identidade botânica e coleta criteriosa, pode-se estabelecer um 

controle da matéria-prima vegetal por perfil cromatográfico (Figuras 13 e 14) e 

análise química qualitativa (testes fitoquímicos- Tabela 2). 

No perfil cromatográfico de caule de C. ferrea pode-se observar na Figura 

13 (marcado com retângulo) a presença de um composto químico no extrato bruto 

liofilizado e em todas as suas frações, o que pode servir como um marcador deste 

órgão vegetal. Já, no da folha nota-se que há um composto químico, no extrato 

bruto e nas frações, de mesmo Rf e coloração do padrão utilizado, ácido gálico, o 

que pode possivelmente sugerir que este padrão sirva como marcador deste 

órgão vegetal (Figura 14). Além disso, as análises dos cromatogramas no UV 

(365nm) apresentaram manchas vermelhas sugerindo a presença de clorofilas, 

amarelas que poderiam sugerir a presença de flavonóides e xantonas e outras 

manchas de azul claro (triterpenos e/ou saponinas) (Wagner et aI., 1996). Já na 

análise fitoquímica das drogas e dos extratos brutos liofilizados da espécie tanto 

nas folhas como no caule (Tabela 2), observa-se que os grupos químicos 

majoritários detectados em ambos os órgãos vegetais por tal metodologia foram 

flavonóides e taninos. Todos estes compostos são responsáveis por inúmeras 

atividades farmacológicas, dentre elas a atividade antiulcerogênica (Lewis e 

Hanson, 1991; Martin-Calero et aI., 1996; Martin et aI., 1998; Carvalho et aI., 

1999; Santos e Mello, 1999; Harborne e Williams, 2000; Lewis e Shaw, 2001; 

Schenkel et aI., 2003b). Além destes, a droga e o extrato bruto liofilizado de folhas 

(EBLF) apresentam saponinas, cumarinas e antraderivados. 

Os antraderivados destacam-se, principalmente, por sua ação laxante e 

seus efeitos adversos, tais como o escurecimento da mucosa do reto e cólon 

durante o consumo abusivo dos fitoterápicos contendo este grupo de princípios 

ativos, além de alterações morfológicas, processos inflamatórios e degenerativos 

(Falkenberg, 1999). No ensaio biológico de toxicidade aguda de dose única, 5000 

mg/kg, v.o., alguns destes efeitos puderam ser observados nos animais machos e 
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fêmeas que receberam o EBLF, pois 2 machos e 1 fêmea, que morreram ao longo 

do experimento, apresentaram na porção final do intestino um escurecimento da 

mucosa, bem como sangue e fezes de consistência alterada (líquida) no seu 

interior. 

Além destes efeitos, os animais machos apresentaram respiração ofegante, 

hiperexcitabilidade, aumento na reação de susto, redução do reflexo de 

endireitamento até parada cárdio-respiratória, e as fêmeas manifestaram apenas 

alteração na freqüência respiratória, ocorrendo a morte de 3 animais machos e 2 

fêmeas. Estes animais foram necropsiados e as alterações morfológicas 

registradas foram pulmão, fígado e rins de coloração alterada com pontos escuros 

nos 3 animais machos e em uma das fêmeas, em outra, apenas o pulmão 

apresentou modificação de cor. Não foi observada diferença significativa entre a 

relação peso órgão/animal deste grupo tratado com o grupo controle de ambos os 

sexos (Figura 17). Já as fêmeas e os machos deste grupo experimental, 

apresentaram de maneira geral comportamento semelhante ao grupo controle no 

consumo de água e ração ao longo de todo o ensaio biológico (Figuras 15 e 16). 

Resultados semelhantes também puderam ser observados em 

camundongos, no ensaio biológico de DL5o, 1.538-10.080 mg/kg, v.o. (Tabela 5), 

do extrato bruto liofilizado de folhas (EBLF), como pulmão, fígado e pâncreas com 

coloração alterada com pontos escuros e estômago e porção do intestino delgado 

com sangue internamente (possivelmente devido à presença de antraderivados 

neste extrato vegetal, como já foi discutido anteriormente), e hemorragia pelo 

nariz, em ambos os sexos nas doses de 3.938 e 6.300 mg/Kg. Dentre estas 

variações, vale ressaltar a hemorragia interna apresentada pelos animais que 

vieram a óbito. 

Este resultado, junto aos da triagem fitoquímica qualitativa (Tabela 2) leva

nos a sugerir que tal efeito é devido à presença de cumarina neste extrato vegetal. 

Atualmente, as cumarinas além de um grande potencial terapêutico como 

anticoagulantes, destacam-se clinicamente no tratamento de linfedema (Born et 

a/., 1998), bruceloses, infecções crônicas (Egan et a/., 1990; Fentem et a/., 1992) 

e cânceres humanos (Egan et aI., 1990; Fentem et a/., 1992; Born et aI.; 1998). 
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Porém, nos animais de laboratório, em especial nos roedores, este grupo químico 

não apresenta nenhuma atividade farmacológica, mas uma peculiar toxicidade 

hepática ou pulmonar (Lake et ai., 1989; Egan et a/., 1990; Born et ai.; 1998), que 

leva a uma intensa hemorragia interna e conseqüentemente à morte do animal 

(Fracasso e Larini, 1987). 

Já, os animais que receberam o extrato bruto liofilizado de caule de C. 

ferrea, dose única, 5000 mg/kg, V.O., na toxicidade aguda, não apresentaram 

nenhuma alteração comportamental, exceto um animal macho que exibiu uma 

diminuição na atividade motora, bem como respiração ofegante até parada cárdio

respiratória, 96 horas após a administração do extrato. Este animal foi autopsiado 

e as alterações morfológicas registradas foram semelhantes às já citadas 

anteriormente. Diante destes resultados apresentados, não foi realizado a DLso 

deste extrato vegetal. 

Os animais, machos e fêmeas deste grupo experimental, também não 

apresentaram nenhuma diferença significativa na relação peso órgão/animal em 

comparação ao grupo controle (Figura 17). Na ingestão de água, as fêmeas 

apresentaram consumo semelhante ao grupo controle, enquanto que os machos 

mostraram uma diminuição bastante evidente ao longo dos 14 dias de observação 

do teste de toxicidade aguda (Figura 15). Quanto ao consumo de ração, ambos os 

sexos apresentaram um aumento por volta do 5°dia de observação, que decaiu 

pelo 13° dia em relação ao grupo controle (Figura 16). 

Frente a todos estes resultados, estudou-se a toxicidade subcrônica de 

ambos os extratos brutos liofilizados, caule e folha, nas doses de 400 mg/kg e 

800 mg/kg, V.O., durante 33 dias. Ao longo do tratamento, foram determinados a 

cada 2 dias, o peso corporal de cada animal e o consumo de água e ração. 

Alguns resultados já descritos nos experimentos de toxicidade aguda, como 

fígado com pontos escuros puderam ser observados em machos e fêmeas de 

ambas as doses dos dois extratos vegetais. Além disso, 1 animal macho e 1 

fêmea, que receberam extrato bruto liofilizado de folha (EBLF) ou de caule (EBLC) 

de C. ferre a, na dose de 800 mg/kg, V.O., mostraram alteração na coloração do 
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pulmão (pontos escuros (EBLF) ou avermelhado (EBLC)). Porém, não foi 

observada diferença significativa entre a relação peso órgão/animal (fígado e 

coração/pulmão) dos animais fêmeas e machos que receberam 400 ou 800 mg/kg 

de EBLC ou EBLF em relação ao controle (Figuras 20 e 21), exceto uma diferença 

significativa (p<0.05) em relação ao rim dos animais fêmeas do EBLC na maior 

dose. 

As fêmeas e os machos que receberam EBLF-400 mg/kg ou 800 mg/kg, 

não apresentaram diferença no consumo de água em relação ao grupo controle 

ao longo de todo o ensaio (Figura 18). Já, na ingesta de ração, os machos, de 

ambas as doses, exibiram um menor consumo durante os 33 dias de experimento 

(Figura 19). Entretanto, os animais machos que receberam EBLC, na dose de 

800 mg/kg, apresentaram um pequeno aumento do consumo de água durante o 

ensaio (Figura 18). Já, os animais fêmeas e machos que receberam este mesmo 

extrato vegetal, em ambas as doses, não mostraram diferença no consumo de 

ração em relação ao grupo controle ao longo dos 33 dias de experimento (Figura 

18 e 19). 

Quanto à determinação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos, os 

grupos tratados (EBLF e EBLC) apresentaram, de uma maneira geral, resultados 

semelhantes ao grupo controle (Tabelas 6 e 7). Além disso, estes dados 

hematológicos vão ao encontro dos propostos por Matsuda et aI. (2000) onde os 

autores indicam os intervalos de normalidade de alguns dos parâmetros 

sangüíneos de ratos como, por exemplo, proteína total (g/dL): 5.9-8.4; glicose 

(mg/dL):89.5-183.3 e colesterol total (mg/dL):50-1 00. 

Di Stasi e Hiruma-Lima (Di Stasi, Hiruma-Lima et aI., 2002), em pesquisa 

bibliográfica sobre a espécie vegetal, verificaram que foram realizados ensaios de 

toxicidade, apresentados em Congressos da Área. Apesar de nossos dados 

estarem de acordo com os encontrados na literatura, novos experimentos de 

toxicidade aguda, subcrônica e crônica devem ser realizados com outros animais 

experimentais (mamíferos, não-roedores) para que se possa determinar realmente 

a toxicidade deste vegetal à espécie humana, já que há uma significativa 
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diferença interespecífica no metabolismo, em especial das cumarinas, entre o 

homem e os roedores. 

Considerando-se ainda os objetivos deste trabalho, realizamos o teste de 

atividade antiulcerogênica aguda e subcrônica de ambos os extratos vegetais, 

propriedade pela qual a espécie é muito utilizada pela medicina tradicional. 

A úlcera gástrica, induzida pelo etanol ou pelo etanol acidificado, ocorre 

devido à redução do fluxo sangüíneo na mucosa gástrica seguida de estase 

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

tecidos (Guth et a/., 1984), causando também redução dos níveis de compostos 

sulfidrílicos, agentes capazes de se ligarem a radicais livres ativos, gerando injúria 

tecidual (Crawford, 1994; Sartori, 1997; Rang e Dale, 2001). Todos estes efeitos 

são observados em maior nível de severidade com a utilização da solução 

etanollHCI como agente irritante, em comparação com o etanol isoladamente. 

Por outro lado, as ulcerações gástricas induzidas por etanol causam danos 

diretos sobre as células da mucosa gástrica, resultando no desenvolvimento dos 

radicais livres e peroxidação de lipídios (Puurunen et aI., 1981; Glavin e Szabo, 

1992). Muitos trabalhos têm demonstrado que os radicais livres derivados de 

oxigênio estão diretamente relacionados às lesões provocadas pelo etanol e pela 

associação deste com o HCI, o qual acarreta injúria isquêmica no estômago 

(Szabo e Vattay, 1990; Sartori, 1997), levando, desta forma, a hipóxia e 

conseqüentemente ao aumento da concentração de íons superóxido (Kvietys et 

aI., 1990; Salim, 1990). 

Uma revisão realizada por Lewis e Hanson (1991) mostrou que dentre os 

inúmeros compostos secundários presentes no reino vegetal, os triterpenos, os 

alcalóides e os flavonóides destacam-se por apresentar atividade antiulcerogênica 

em diferentes modelos experimentais como indometacina, etanol, ligadura de 

piloro, estresse, e antioxidante entre outros. Dentre estes compostos, os 

flavonóides, presentes em ambos os extratos vegetais (Tabela 2), apresentam 

inúmeras propriedades farmacológicas no trato gastrintestinal, como 

antiinflamatória (Sánchez de Medina et aI., 1996; Ocete et a/., 1998; Crespo et aI., 
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1999), protetora de mucosa de colite em ratos (Gálvez et aI., 1997), antioxidante 

(Yuting et aI., 1990; Suzuki et aI., 1998; Kahraman et aI., 2003), seqüestrante de 

radicais livres (Yuting et aI., 1990; Harborne e Williams, 2000; Borrelli e Izzo, 

2000) e antiulcerogênica (Di Carlo et aI., 1999; La Casa et aI., 2000). Uma revisão 

realizada por La Casa et aI. (2000) mostra que estes compostos secundários são 

bons agentes antiinflamatórios e também capazes de proteger a mucosa gástrica 

contra inúmeros fatores ulcerogênicos. Tais ações ocorrem via inúmeros 

mecanismos de ação dos quais pode-se destacar a ação seqüestrante de radicais 

livres (Yuting et aI., 1990; La Casa et aI., 2000), conduzindo a atividade 

antioxidante. Os radicais livres (02°, OHO) têm uma importante função na formação 

das lesões ulcerativas e erosivas do trato gastrintestinal, por atacarem 

constituintes celulares essenciais (proteínas, lipídios, ácidos nucléicos) e também 

induzirem a peroxidação lipídica dos ácidos graxos das membranas celulares 

levando à formação de compostos tóxicos (Kahraman et aI., 2003). 

Além dos flavonóides, outros compostos fenólicos, também presentes em 

ambos os extratos brutos liofizados, vêm recebendo destaque na terapia 

antiulcerogênica, os taninos (Tabela 2). Este grupo químico têm apresentado 

inúmeras atividades biológicas e farmacológicas das quais se destacam a ação 

bactericida e anti-helmíntica, anti-hepatotóxica, inibição da replicação do HIV e, 

principalmente, complexação com macromolécula (proteínas e polissacarídeos), 

ação antioxidante e seqüestrante de radicais livres (Haslam, 1996). 

Os resultados obtidos com os extratos brutos liofilizados de folhas e caule 

de C. ferrea no modelo de úlcera gástrica induzida por etanol/HCI pode ser 

observado na Figura 22. A dose de 400 mg/kg (v. o) do extrato de caule reduziu 

em 37% a Área Relativa de Lesão (ARL). Já o extrato de folhas foi tão ativo como 

o Misoprostol reduzindo em 95%, 81% e 63% a Área Total de Lesão (ATL), a Área 

Relativa de Lesão (ARL) e o índice de Lesão Ulcerativa (ILU), respectivamente 

contra 92%, 70% e 59% do fármaco de referência. 

Frente a estes dados de potente atividade antiulcerogênica apresentada 

por ambos os extratos brutos liofilizados vegetais, utilizou-se o modelo de indução 
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gástrica subcrônica por ácido acético 30%, devido à semelhança macro e 

microscópica à úlcera humana. 

Os grupos tratados, de ambos os extratos brutos liofilizados deste 

experimento, não apresentaram diferença significativa com o grupo controle 

(Figuras 26 e 27). 

Os resultados obtidos do EBLC e EBLF de C. terrea foram bastante 

significativos no ensaio de lipoperoxidação de homogenato de cérebro de rato 

(Tabela 8 e 9, Figuras 28 e 29). Estes extratos apresentaram uma atividade 

antioxidante de 93,56% (folhas) e 84,38% (caule) na concentração de 0,05mg/mL 

e um 0 1/2 de 0,2331 flg/mL e 0,5061 flg/mL, respectivamente (Tabela 8 e 9), 

contra um 0112 de 38,5 flg/mL e 19,3 flg/mL dos extratos etanólicos 50% destes 

mesmos órgãos vegetais de Pothomophe umbellata (Barros et aI., 1996). 

Diante de todo este contexto e da significativa atividade antioxidante 

apresentada pelos EBLF e EBLC, realizou-se o ensaio de úlcera gástrica aguda 

induzida por etanol/HCI com as frações dos extratos brutos liofilizados 

(clorofórmica, acetato de etila, etanólica 100% e etanólica 50%) e frações 

enriquecidas em flavonóides. Os grupos tratados com as frações de ambos os 

extratos ou os extratos enriquecidos, neste modelo farmacológico, não 

apresentaram diferença significativa em relação ao grupo controle (Figuras 23-25). 

Diante de todos estes resultados, a compreensão do mecanismo de ação 

da atividade antiulcerogênica desta espécie requer a realização de outro modelos 

experimentais de ulceração, no entanto pode-se descartar inicialmente uma 

possível ação trófica da gastrina, como por exemplo, a estimulação da 

proliferação das células da mucosa gástrica (Ishihara e Ito, 2002), já que os 

extratos não apresentaram atividade antiulcerogênica no modelo de úlcera 

subcrônica. Porém, pode-se sugerir uma ação sinérgica entre alguns grupos 

químicos dos extratos brutos liofilizados de caule e folhas de C. terrea, visto que o 

fracionamento destes levou à anulação do efeito protetor de mucosa gástrica. 

Desta forma, estes dados juntamente àqueles da triagem fitoquímica 

qualitativa (Tabela 2) sugerem que os flavonóides e os taninos possam ser os 
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possíveis princípios ativos de ambos os extratos vegetais. Os taninos, por se 

complexarem com proteínas, podem vir a formar uma camada protetora sobre a 

mucosa gástrica, e os flavonóides, sendo potentes compostos antioxidantes, são 

capazes de inibir a peroxidação lipídica e também, de inativar os íons superóxido 

(Haslam, 1996; Arts et ai., 2001), produzindo assim um significativo efeito 

antiulcerogênico, confirmando o uso popular da espécie estudada. 

Já, no ensaio de atividade cicatrizante da espécie em estudo, observou-se 

que a partir do 2º dia após a incisão, os animais dos grupos tratados (extratos 

brutos liofilizados de folhas e caule) já apresentaram uma formação de crosta 

mais significativa que aqueles do grupo controle. Todavia, evidenciou-se o 

fechamento das feridas, primeiramente nos animais que receberam água 

topicamente (Figura 30). 

Apesar desta espécie ser utilizada pela população como cicatrizante, 

também não foi possível confirmar tal uso, para ambos os órgãos vegetais, folha e 

caule, no laudo histopatológico (Figuras 31-39). 
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7. Conclusões 

A droga vegetal constituída de folha de C. ferrea apresentou folíolos 

sésseis, de base inequielátera, verde opalescente nas 2 faces. Já a droga vegetal 

de caule da mesma espécie vegetal, apresenta superfície externa de coloração 

marrom com freqüentes lenticelas de forma lenticular (caule de menor diâmetro-

1-2 cm) ou tronco cinéreo acrescido de manchas esbranquiçadas alongadas 

longitudinalmente. 

As características anatômicas observadas foram: 

Na folha: mesofilo constituído de 4 a 5 camadas de parênquima 

paliçádico; tricomas glandulares pluricelulares na face abaxial; feixes 

vasculares de menor calibre apresentam bainha cristalífera, calota 

fibrosa conspícua externamente à região floemática. 

No Caule: no caule com cerca de 1-2 mm de diâmetro, o súber é 

constituído por células espessadas, suberizadas; a feloderme é 

constituída de até 10 camadas de células espessadas de paredes 

celulósicas, observando-se grande número de drusas e cristais 

prismáticos; externamente à região floemática, encontra-se anel 

esclerenquimático contínuo, constituído, predominantemente de fibras, 

intercaladas com esclereídes; no floema observa-se freqüentemente 

drusas e raros cristais prismáticos e no xilema parênquima axial em 

faixas tangenciais descontínuas irregularmente espaçadas e arranjo 

paratraqueal escasso a vasicêntrico, já em caules de diâmetro maior 

(2mm) há predominância do parênquima em faixas contínuas. 

Os principais constituintes químicos presentes em ambos os órgãos 

vegetais da espécie foram flavonóides e taninos, além de saponinas, cumarinas e 

antraderivados nas folhas. O teor de taninos na droga vegetal de folha foi de 

7,13% e caule 2,26%, já no extrato bruto liofilizado foi de 23,95% e 11,77%, 

respectivamente. O pó da droga vegetal de folha apresentou 0,0095% de 
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flavonóides totais e 0,026 no EBLF, enquanto que o caule, 0,00014% no pó da 

droga e 0,0017% no EBLC. 

o perfil cromatográfico dos extratos vegetais foi determinado em 

comparação com o ácido clorogênico, naringenina e ácido cafeico como padrões 

no caule, e ácido gálico na folha. 

Os dados da avaliação toxicológica mostram que o EBLC apresentou baixa 

toxicidade, e que o EBLF merece novos experimentos para que se possa 

determinar realmente a toxicidade deste órgão vegetal, já que há uma significativa 

diferença interespecífica no metabolismo, em especial das cumarinas, entre o 

homem e os roedores; 

Os resultados permitem atribuir atividade antiulcerogênica dos EBLF e 

EBLC da espécie vegetal em estudo, na dose de 400mg/kg, V.O., no modelo de 

indução de úlcera aguda por etanol acidificado em ratos. 

Pode-se sugerir inicialmente uma ação sinérgica entre flavonóides e 

taninos quanto à atividade antiulcerogênica aguda dos EBLF e EBLC. 

OS EBLF e EBLC indicam excelente atividade antioxidante, através da 

medida da produção de malonildialdeído na lipoperoxidação espontânea de 

homogeneizado de cérebro de ratos, comparado a outros extratos, avaliados 

através do mesmo método. 

Os resultados não permitem atribuir atividade cicatrizante dos EBLF e 

EBLC da espécie vegetal em estudo, através do ensaio realizado, na dosagem de 

15% em água, via tópica. 
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