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Mikania laevigata Schultz Bip e Mikania glomerata Sprengel são popularmente 
conhecidas como guaco e utilizadas para o tratamento de doenças respiratórias. Com 
o objetivo de contribuir para o controle de qualidade de extratos medicinais de 
guaco, neste trabalho, foi desenvolvida e validada uma metodologia para quantificar 
simultaneamente três marcadores químicos: cumarina, ácido o-cumárico e ácido 
caurenóico nos extratos aquoso, aquoso liofilizado e hidroalcoólico das duas espécies 
vegetais. M. glomerata foi coletada no Paraná (PR) e M. laevigata foi coletada no PR 
e Santa Catarina (SC). Para tal, utilizou-se Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 
(CLAE), sendo o método validado quanto à linearidade e intervalo, seletividade, 
limite de quantificação e detecção, exatidão e precisão. Em paralelo, avaliou-se a 
atividade dos extratos de M. laevigata (SC) e marcadores um modelo de pneumonite 
alérgica em camundongos. Os parâmetros analisados foram número de células no 
lavado broncoalveolar e na medula óssea; e análise histopatológica e presença de 
muco dos pulmões. O método desenvolvido por CLAE permitiu verificar que os 
extratos medicinais produzidos não apresentaram ácido caurenóico, em quantidades 
detectáveis. Os parâmetros de validação analisados demonstram que o método é 
confiável, não apresentando interferência da matriz. Os extratos aquosos 
apresentaram 35 e 33 μg/mL (ácido o-cumárico) e 45 e 21 μg/mL (cumarina), e os 
extrato hidroalcoólicos 1,73 e 0,38 mg/mL (ácido o-cumárico) e 1,58 e 0,97 mg/mL 
(cumarina), para M. glomerata e M. laevigata respectivamente. Para M. laevigata 
pôde-se verificar a interferência do local de cultivo na produção de metabólitos 
secundários, sendo que a espécie coletada em SC apresentou 13 e 34 μg/mL (ácido 
o-cumárico) e 0,57 e 0,84 mg/mL (cumarina) para extrato aquoso e hidroalcoólico 
respectivamente. Todos os extratos aquosos, após liofilização, apresentaram perdas 
na quantificação dos marcadores químicos. O extrato alcoólico de M. laevigata, o 
ácido cumárico e a cumarina possuem importante efeito antiinflamatório no modelo 
de pneumonite alérgica. 
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Mikania laevigata Schultz Bip and Mikania glomerata Sprengel are popularly known 
as guaco and employed in the treatment of respiratory affections. In this work, a 
new HPLC methodology was developed to improve the quality control of medicinal 
extracts of these species, quantifying simultaneously three chemical markers: 
coumarin, o-coumaric acid and kaurenoic acid in aqueous and aqueous lyophilized 
and hydroalcoolic extracts of plants collected in Paraná (PR) (M. glomerata and M. 
laevigata) and Santa Catarina (SC) (M. laevigata). The linearity, selectivity, accuracy, 
repeatability, precision, LQ and LD of the analytical methodology developed was 
validated. 
The effects of the quantified extracts and markers on the inflammatory cells influx 
were evaluated in a in vivo model of allergic inflammation of lungs in mouse. The 
analyzed parameters were total cell counting on bronchoalveolar lavage (BAL) and 
bone marrow and histopathologic analysis of lungs.  
The LC analysis verified that kaurenoic acid is not present in the medicinal extracts, 
the validation parameters shown the accuracy and precision of the developed 
method.  
The aqueous extract presented 35 and 33 μg/mL (o-coumaric acid) and 45 and 21 
μg/mL (coumarin), and the hydroalcoolic extracts 1.73 and 0.38 mg/mL (o-coumaric 
acid) and 1.58 and 0.97 mg/mL (coumarin), for M. glomerata and M. laevigata 
respectively. To M. laevigata was observed an interference of the local of cultivation 
on the quantity of the analysed markers, since the species collected in SC presented 
13 and 34 μg/mL (o-coumaric acid) and 0.57 and 0.84 mg/mL (coumarin) for the 
aqueous extract and hydroalcoolic respectively. All lyophilized extracts presented 
diminished quantity of the chemical markers in comparison with the fresh aqueous 
extract.  
The hydroalcoolic extract of M. laevigata, o-coumaric acid and coumarin presented 
an important antinflammatory effect on the evaluated model.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O emprego de plantas medicinais é uma prática milenar que ultrapassou todas 

as barreiras e obstáculos durante o processo de evolução tecnológica e chegou até 

os dias atuais; sendo amplamente utilizada por grande parte da população mundial 

como fonte de recurso terapêutico eficaz. Tem sido largamente difundida, refletindo 

o reconhecimento do potencial da fitoterapia para a expansão dos serviços de saúde, 

bem como a tendência generalizada dos consumidores em utilizarem 

preferencialmente produtos de origem natural (GRAÇA, 1999; CALIXTO, 2000). 

 Os estudos com plantas medicinais são responsáveis por inúmeras e 

importantes descobertas na terapêutica. O desenvolvimento crescente dessa área de 

pesquisa deve-se a vários fatores, dos quais se destaca a participação de um número 

cada vez maior de profissionais. Da mesma forma, as indústrias, que se encontram 

sob pressão pelos atuais requerimentos legais, estão cada vez mais preocupadas em 

aumentar a qualidade de seus produtos de origem vegetal; obtendo assim a 

cooperação acadêmica na investigação científica (CALIXTO, 2001; RATES, 2001). 

 O controle de qualidade, a padronização e a estabilização dos medicamentos 

fitoterápicos constituem tarefa bastante complexa. Isso porque as plantas medicinais 

reunem inúmeras substâncias, biologicamente ativas, que podem agir 

conjuntamente, cujo efeito sinérgico muitas vezes supera aqueles propiciados por 

princípios ativos isolados (YUNES; PEDROSA; CECHINEL-FILHO, 2001; SILVA 

JÚNIOR, 2001). Como exemplo, estudos realizados em humanos verificaram que 

3000 mg de artemisinima, um princípio ativo isolado de Artemisia annua, não 

apresentou resposta terapêutica melhor no tratamento da malária, ao comparado 

com o chá das folhas, que correspondia a 50 mg desta substância (MUELLER apud 

GILBERT; ALVES, 2003).  

Atualmente, o controle de qualidade de fitoterápicos torna-se possível em 

função dos avanços crescentes alcançados nos métodos analíticos de alta resolução 

(CALIXTO, 2001; GOSMANN; PETROVICK, 2001; HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 

2003; SCHENKEL; ONG, 2004). 

 Os produtos de origem vegetal, utilizados como medicamentos, necessitam do 

controle da qualidade tanto de suas matérias-primas quanto dos produtos 
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tecnologicamente acabados; contribuindo para a eficácia, segurança e qualidade 

(SONAGLIO et al., 2001). Estes princípios necessários asseguram a melhor aceitação 

pela classe médica, que os prescrevem e propiciam confiabilidade àqueles que 

venham a consumi-los (MORAES et al., 2003). 

 Nesse contexto, Mikania laevigata, família Asteraceae, é uma das espécies de 

guaco largamente utilizadas em nosso país, principalmente na região sul e sudeste 

(REITZ, 1989). Há muito, a medicina popular a receita para problemas respiratórios, 

onde estudos relacionados à atividade antiinflamatória justificam seu emprego 

terapêutico (SUYENAGA et al., 2002). Uma das substâncias que confere identidade 

ao guaco é a cumarina (1,2-benzopirona), por estar presente em grande quantidade 

em suas folhas (OLIVEIRA; ALVARENGA; AKISUE, 1984). Acredita-se que esta 

substância seja formada durante o processamento da planta, através da lactonização 

do ácido o-cumárico por ação enzimática e pelo calor (DEWICK, 2002).  Este ácido 

aromático já foi isolado na droga vegetal, confirmando a presença também de seu 

precursor em M. laevigata (observação pessoal). Além desses constituintes químicos, 

essa liana nativa da Mata Atlântica também é rica em diterpenos, como o ácido 

caurenóico (REHDER et al., 2001).     

Ainda não se desenvolveu um sistema cromatográfico através de CLAE 

(Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) para quantificar simultaneamente esses 

três marcadores químicos presentes no guaco, possibilitando uma padronização da 

droga vegetal de forma mais completa e rápida. Da mesma forma, não constam na 

literatura trabalhos relacionando a atividade antiinflamatória com a concentração 

desses marcadores químicos no chá e extrato hidroalcoólico 1:2 de guaco. Inseriu-se 

aqui o objetivo desse trabalho, integrando os conhecimentos em química e 

farmacologia visando contribuir para o controle de qualidade desta matéria prima 

vegetal. Tendo em vista que M. laevigata é muito confundida com Mikania glomerata 

Sprengel (OLIVEIRA; ALVARENGA; AKISUE, 1984), espécie oficializada pela 

Farmacopéia Brasileira I (Farmacopéia Brasileira, 1929), este trabalho propõe uma 

comparação entre as duas espécies de guaco. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Desenvolver um método cromatográfico prático para quantificar 

simultaneamente, através de CLAE, três constituintes químicos: cumarina (1,2-

benzopirona), ácido o-cumárico e ácido caurenóico em extratos medicinais de 

Mikania laevigata e M. glomerata, e avaliar a ação dos extratos e de marcadores 

químicos no modelo de pneumonite alérgica em camundongos.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Desenvolver e validar um método cromatográfico para quantificar três 

constituintes químicos presentes nos extratos de M. laevigata e M. glomerata: 

cumarina (1,2 benzopirona), ácido o-cumárico e ácido caurenóico; 

• Quantificar através de CLAE estes três constituintes químicos nos extratos 

produzidos destas duas espécies vegetais; 

• Avaliar se o tratamento de camundongos com os extratos e marcadores 

químicos altera a inflamação alérgica pulmonar. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. Fitoterapia 

 

O cenário vigente nos anos 90 contribuiu para a situação atual da indústria 

farmacêutica brasileira, que tem sua produção concentrada nos medicamentos finais, 

com baixa capacidade de produção de fármacos, o que aumenta a nossa 

dependência externa com relação a estes produtos. Isto, além de aumentar os 

custos para o País, o deixa exposto a riscos de saúde pública e de saúde privada 

(QUEIROZ; GONZÁLES, 2001). 

Este dado aliado ao fato de que no Brasil, além da assimilação dos 

conhecimentos indígenas, as contribuições trazidas pelos escravos e imigrantes 

representam papel importante para o surgimento de uma medicina popular rica e 

original, na qual a utilização de plantas medicinais ocupa lugar de destaque, leva ao 

interesse pela fitoterapia no serviço público e pela necessidade de se desenvolver 

fitoterápicos genuinamente brasileiros.  

Nos últimos anos tem surgido um maior interesse pelos fitoterápicos devido à 

aceitação da visão holística de tratamento que atribui o surgimento de muitas 

doenças complexas como diabete, doenças do coração, câncer e desordens 

psiquiátricas, a uma combinação de fatores genéticos, ambientais e 

comportamentais. Além disso, o aparecimento de resistência a antibióticos também 

pode ser considerado um fator que tem levado a um maior interesse por estes 

medicamentos (RASKIN et al., 2002). 

Segundo HARVEY (2000), aproximadamente 60% da população mundial 

depende quase que inteiramente de plantas para a medicação, sendo estas as 

fornecedoras da maioria dos ingredientes ativos de produtos da medicina tradicional. 

Estes dados estão próximos das informações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que estima que 80% da população dos países em desenvolvimento utilizam a 

medicina tradicional para os cuidados primários de saúde e que em torno de 85% da 

medicina tradicional envolve o uso de plantas medicinais, seus extratos vegetais e 

seus princípios ativos (WHO, 1991). 
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Ainda existe uma resistência no uso de medicamentos fitoterápicos, sendo que 

esta abordagem tende a mudar a partir do momento em que estes começarem a 

apresentar os testes completos de qualidade, segurança e eficácia exigidos pela 

legislação, pois com isso certamente passarão a ser aceitos de forma mais ampla 

pela classe médica (SIANI et al., 2003 e MORAES et al., 2003). 

 

 Indústria farmacêutica de fitoterápicos 

O aproveitamento deste potencial pelo setor farmacêutico local dos países em 

desenvolvimento é estimulado pela OMS (2002). Neste contexto, a pesquisa 

acadêmica tem uma grande contribuição para a inovação industrial, e por isso são 

necessários uma forte articulação da indústria com o conhecimento científico advindo 

de instituições como as universidades e os institutos de pesquisa (RATES, 2001). 

Na realidade, este setor vem crescendo gradativamente principalmente nos 

países desenvolvidos, devido aos avanços no aprimoramento tecnológico que permite 

controle de qualidade baseado na identificação, determinação e quantificação de 

compostos químicos, tornando possível a produção de medicamentos seguros, 

eficazes e de efeito totalmente reprodutível (YUNES; PEDROSA; CECHINEL-FILHO, 

2001). 

Os avanços na pesquisa de fitoterápicos em nível farmacológico, toxicológico e 

molecular permitiram constatar que estes apresentam um mecanismo de ação total 

ou parcialmente esclarecido, com avaliação toxicológica segura, estudos de 

farmacologia pré-clínica e clínica realizados segundo as normas que regem os 

processos de validação de fármacos puros (YUNES; PEDROSA; CECHINEL-FILHO, 

2001). 

 Para se assegurar o controle de qualidade e a ação farmacológica, os 

fitomedicamentos devem ser padronizados em um certo teor de princípios ativos, ou 

seja, os extratos vegetais para sua elaboração devem ser produzidos de forma a 

garantir uma concentração definida das substâncias específicas ou grupos de 

compostos, com eficácia terapêutica conhecida (SCHULZ; HANSEL; TYLER, 2002 e 

HOSTETTMANN; QUEIROZ; VIEIRA, 2003; ONG, 2004).  
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Atualmente, existem diversos medicamentos fitoterápicos que tem sua eficácia 

comprovada e reconhecida, amplamente utilizados na clínica, desenvolvidos através 

de extratos padronizados, conforme exemplos citados na tabela abaixo. 

 

Tabela 01 – Alguns fitoterápicos existentes no mercado, sob a forma de extratos 

padronizados.  

Planta Extrato padronizado Nome comercial Laboratório / País 
Ginkgo biloba L. 9,6 mg de glicosídeos ginkgo 

flavonóides e 1,24 mg de 
terpeno lactonas (ginkgolídeos 
e bilobalídeos). 

Tebonin® 

Equitam® 

Tanakan® 

 

Altana / Alemanha 
Eurofarma / Brasil 
Abbott 
 

    
Hipericum perforatum L. 0,3% hipericina total e no 

mínimo 3% de hiperforina. 
Iperisan® 

Fiotan®
Marjan / Brasil 
Altana / Alemanha 

    
Piper methysticum 70% de kavalactonas. Laitan® Altana / Alemanha 
  

Pode-se observar que pouco se produz por empresas nacionais, necessitando 

o Brasil, urgentemente, estabelecer políticas próprias, aproximando o setor 

acadêmico com o meio industrial para estimular o desenvolvimento do setor 

farmacêutico nacional. Os resultados econômico-sociais previsíveis seriam a 

independência do setor, o aumento no nível de emprego e a reversão deste quadro 

no que tange ao acesso da população aos principais medicamentos necessários à 

manutenção e melhoria da qualidade de vida (SIANI et al., 2003; YUNES; PEDROSA; 

CECHINEL-FILHO, 2001). 

 Ao encontro a este tema, a Resolução RDC 48, de 16 de março de 2004 

(BRASIL, 2004), que revogou a Resolução RDC 17 (BRASIL, 2000), vem 

complementá-la no sentido de exigir a comprovação da eficácia (farmacologia pré-

clínica e clínica) e segurança (toxicologia pré-clínica e clínica) dos fitoterápicos. Além 

disso, a reprodutibilidade e constância de sua qualidade devem ser asseguradas 

através de métodos analíticos devidamente validados de acordo com o Guia de 

Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos (BRASIL, 2003). 

  

Fitoterapia no serviço público 

O propósito da Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos 

Fitoterápicos do Ministério da Saúde é garantir a segurança necessária, eficácia e 

qualidade de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos, e assim 
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promovendo seu uso racional, incentivando a pesquisa e desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos, priorizando a biodiversidade do país e articulando 

parceiros para a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de produção e 

controle de qualidade de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos (BRASIL, 

2001).  

No Brasil, pode-se dizer que são muito importantes as políticas de foco 

regional que estimulam o uso correto da medicina tradicional. Sendo assim, as 

políticas de apoio à medicina tradicional devem ser paralelas às políticas de acesso a 

medicamentos alopáticos, entrando como parte da política de assistência 

farmacêutica do País. 

Atualmente, centenas de municípios e estados brasileiros já desenvolvem 

programas de fitoterapia na rede de saúde pública, com destaque para os de 

Campinas, Goiânia, Curitiba, Ceará, Olinda, Distrito Federal, Amapá, Pará e Paraíba.  

Desde 1976 há uma procura da regulamentação e apoio a esses programas 

pelo poder público. Em 1982, o Programa de Plantas Medicinais da CEME (Central de 

Medicamentos), com o objetivo de validar as plantas medicinais brasileiras, 

selecionou para estudo M. glomerata, por ser de grande relevância na 

etnofarmacologia brasileira.  

 Alguns programas de fitoterapia empregam o uso do guaco, tendo como 

exemplo Maracanaú/Ceará (SILVA et al, 2004), Campinas/São Paulo (PIMENTEL et 

al, 2004) e Curitiba/Paraná (CURITIBA, 1998). 

No Estado de Santa Catarina, a lei promulgada nº 12.386, de 16 de agosto de 

2002 (SANTA CATARINA, 2002) diz respeito ao Programa Estadual de Fitoterapia e 

Plantas Medicinais, sendo complementada pela lei nº 265, de 29 de janeiro de 2004 

(SANTA CATARINA, 2004).  

Na cidade de Tubarão (Santa Catarina), existe uma equipe interdisciplinar 

desenvolvendo um estudo objetivando validar o uso popular de espécies medicinais 

nativas, incluindo M. glomerata, quanto aos aspectos de eficiência terapêutica; a fim 

de que as plantas estudadas possam ser empregadas no atendimento básico de 

saúde (CHECHETTO et al, 2004). 
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3.2. Mikania laevigata Schultz Bip. ex Baker e Mikania glomerata 

Sprengel   

 

 Popularmente conhecidas como guaco, são utilizadas para problemas 

respiratórios (TESKE; TRENTINI, 1995; SIMÕES et al., 1998). Entretanto, estas duas 

espécies do gênero Mikania (tribo Eupatorieae, família Asteraceae) são confundidas 

por apresentarem semelhança morfológica, composição química e usos medicinais 

muito parecidos (OLIVEIRA et al., 1984).  

A Farmacopéia Brasileira I elegeu como oficial a M. glomerata, indicando a 

folha como parte utilizada (Farmacopéia Brasileira I, 1929). Porém, a espécie 

predominante no sul e sudeste do país é M. laevigata, distribuindo-se de São Paulo 

até o Rio Grande do Sul (REITZ, 1989; SIMÕES et al., 1998). 

 

 Características botânicas 

A principal diferença visualizada entre estas duas espécies vegetais se refere à 

época de floração, ocorrendo no mês de janeiro para M. glomerata e no mês de 

setembro para M. laevigata. Outra diferença, porém menos expressiva, pode ser 

visualizado no formato das folhas, que apresentam lobos mais proeminentes em M. 

laevigata quando comparado à M. glomerata (MORAES, 1997). 

 

 
 

Figura 01: M. glomerata.                     Figura 02: M. laevigata. 

 

M. glomerata (Figura 01) ocorre no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai como 

vegetal de porte subarbustivo trepador volúvel provido de caule cilíndrico, bastante 
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ramificado de superfície glabra. As partes jovens caulinares apresentam coloração 

verde clara que se torna arroxeada ao cinza escuro nas partes suberificadas. O caule, 

quando seco, apresenta fratura fibrosa e aspecto estriado, com estrias dispostas 

longitudinalmente. (NEVES; SÁ, 1991; OLIVEIRA; SAITO; GARCIA, 1994).                                

 As folhas são pecioladas, oval-lanceoladas, acuminadas no ápice e de base 

arredondada ou subcordada; medindo de dez a quinze centrímetros de comprimento 

por até cinco de largura. As margens são inteiras e sinuosas. O limbo é glabro e 

luzidio sobre ambas as faces, lobado; contém de três a cinco nervuras básicas 

oriundas do ápice do pecíolo, medindo de três a seis centímetros de comprimento 

(NEVES; SÁ, 1991). 

 A inflorescência é representada por ampla panícula tirsóide, que alcança trinta 

centímetros de comprimento, onde os capítulos se encontram reunidos em 

glomérulos. As bractéolas são lineares universais e medem aproximadamente dois 

milímetros de comprimento (OLIVEIRA; SAITO; GARCIA, 1994). 

 Microscopicamente a epiderme superior apresenta células poligonais de 

parede levemente curvas enquanto na inferior a parede das células é ondeada. Os 

estômatos são do tipo paraestomatais e se encontram exclusivamente na epiderme 

inferior. Ambas as epidermes possuem pêlos glandulosos unisseriados, pluricelulares, 

recurvados, sendo, porém, mais freqüentes na epiderme inferior. O mesófilo é 

heterogêneo, assimétrico, formado na parte superior por uma ou duas camadas de 

células paliçádicas e na inferior por parênquima lacunoso, formado por células 

arredondadas ou elípticas (OLIVEIRA; AKISUE; AKISUE, 1991). 

M. laevigata (Figura 02) é uma espécie vegetal nativa do sul do Brasil, de São 

Paulo ao Rio Grande do Sul, sendo também cultivada. Ocorre como trepadeira 

volúvel e glabra (SIMÕES et al., 1998). 

Possui folhas simples, opostas, ovadas e oblongo-lanceoladas, de base obtusa 

e ápice agudo, de até 15 cm de comprimento e 7 cm de largura, com três nervuras 

bem evidentes, pecioladas, carnoso-coriáceas, verde-brilhantes na face superior, 

mais pálidas na interior (SIMÕES et al., 1998).  

Suas flores são hermafroditas, reunidas em número de quatro em capítulos, 

iguais entre si, de papus branco e corola tubulosa, de cor branco-creme; capítulos 

agrupados em ramos espiciformes congestos, ou em glomérulos. Possui frutos do 
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tipo aquênio, glabro (SIMÕES et al., 1998). Microscopicamente, esta espécie não 

difere de M. glomerata (figuras 3, 4 e 5). 

                    

 

 

Figu

p l 
secreto dular 

unisseriado. 

 F
M.

sin  a 
4 células paraestomatais. 

glan  M. 
laevigata , 40 x). 

 

FONTE: BIAVATTI; LEITE, 2005. 

 

te 

omposto também já foi isolado em M. glomerata (VENEZIANI; OLIVEIRA, 1999). 

 

ra 3 - Corte transversal de 
M. laevigata (10 x): A. 

parênquima paliçádico; B. 
arênquima lacunoso; C. cana

r; D. pêlo glan

igura 4 - Epiderme inferior de 
 laevigata (40 x): A. células 
epidérmicas levemente 

uosas; B. estômatos com 3

Figura 5 - Detalhe do pêlo 
dular unisseriado de

(A

Constituintes químicos 

 Estudos fitoquímicos com essas espécies levaram ao isolamento de cumarina 

(1), lupeol (2), ácido 15α-isobutiriloxi-caur-16-en-19-óico (3), ácidos diterpênicos 

[caurenóico (4), grandiflórico (5), cinamoilgrandiflórico (6)], caurenol (7), ß-

sitosterol (8) e friedelina (9) (VENEZIANI; OLIVEIRA, 1999; OLIVEIRA et al., 1984; 

SANTOS et al., 1998; REHDER et al., 2001). Além desses constituintes químicos, a 

caracterização do extrato fluido de M. glomerata através de CCD (Cromatografia em 

camada delgada), revelou também a presença de estigmasterol (11) (OLIVEIRA; 

SAITO; GARCIA, 1993). No extrato fluido de M. laevigata, foi isolado o ácido o-

cumárico (12), precursor da cumarina (observação pessoal), sendo que es

c
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 Controle de qualidade de extratos medicinais contendo guaco 

A cumarina simples (1,2 benzopirona) (1) ocorre em abundância nas folhas 

de guaco, sendo considerada um de seus marcadores químicos. Sua presença 

caracteriza o odor fragrante e aromático desta planta medicinal (EVANS, 1996). 

Sendo assim, o doseamento desta substância é muito utilizado no controle de 

qualidade de preparações extrativas contendo guaco. 

           A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), é um dos métodos analíticos 

mais utilizados para quantificar cumarina em preparações contendo guaco, como 

pode ser observado na tabela 02. 

Esta substância também já foi dosada por cromatografia gasosa, juntamente 

com o ácido caurenóico em M. glomerata. Os valores obtidos foram de 4,40 ± 0,21 

mg/g de planta seca no extrato obtido por maceração e 5,10 ± 0,30 mg/g pelo 

método de extração exaustiva com hexano por fluido supercrítico (VILEGAS; DE 

MARCHI; LANÇAS, 1997a; VILEGAS; DE MARCHI; LANÇAS, 1997b).  

Em vista da importância deste constituinte químico, estudos vêm sendo 

realizados objetivando otimizar seu processo extrativo, apresentando-se mais 

eficiente, até o momento, o extrato produzido por percolação, utilizando relação 

droga: solvente 1,5: 10 (p/v). Embora este estudo permita indicar a solução extrativa 
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contendo o maior teor de cumarina, a seleção de uma solução extrativa para a 

produção de um fitoterápico deverá ser precedida de estudos farmacológicos (ABOY 

et al, 2000). 

 



Tabela 02 – Métodos desenvolvidos por diversos autores para quantificação de cumarina, através de CLAE, em extratos de M. 

glomerata e M. laevigata. 
Espécie 

medicinal
Processo extrativo Solvente utilizado Relação 

droga: 
solvente  

Concentração 
encontrada 

Fase Estacionária Fase Móvel Detector Ref 

M. 
glomerata 

Maceração (7 dias) 
Ultrassom (20 min) 

Influsão 

Hidroalcoólico 1: 1 (v/v) 
Hidroalcoólico 1: 1 (v/v) 

Água destilada 

1:10 
1:10 
1:10 

696,4 ± 34,6 µg/mL 
656,2 ± 14,7 µg/mL 
393,8 ± 13,4 µg/mL 

C18 (Supelco) 250 mm x 4 mm, 
5 mm; 30ºC 

Isocrático: 1,0 mL/min. 
ACN-ÁGUA 40:60 (v/v) 

UV-DAD 
(277 nm) 

1 

         
M. 

glomerata 
M. 

laevigata 

Não especificado Metanol 1:100 Não especificado C18 (Nova Pack) 150 x 3,9 mm 
acoplada em série com CLC-ODS 
250 x 4,6 mm e pré-coluna C18 4 

x 3 mm; 35ºC 

Gradiente: 0-11 min. 80% 
ACN em ÁGUA e alterando 
para 100% de ACN de 20 – 

30 min. 

CLAE-DAD  
(205 nm) 

2 

         
M. 

laevigata 
Percolação 
Percolação 
Percolação 

Maceração (7 dias) 
Maceração, 50oC 

Percolação 

Etanol 36% (v/v) 
Etanol 60% (v/v) 
Etanol 70% (v/v) 
Etanol 70% (v/v) 
Etanol 70% (v/v) 
Etanol 70% (v/v) 

1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:1 
1:10 

1,01 ± 0,016 mg/mL 
1,58 ± 0,003 mg/mL 
1,77 ± 0,012 mg/mL 
1,48 ± 0,017 mg/mL 
2,45 ± 0,001 mg/mL 
0,27 ± 0,003 mg/mL 

LUNA RP18 (Phenomenex) 250 x 
4,6 mm; 5 µm; 30ºC. 

Isocrático: 0,5 mL/min. 
ACN-ÁGUA 50: 50 (v/v) 

UV – VIS 
(274 nm) 

3 

         
M. 

glomerata 
Percolação 
Percolação 

Refluxo a quente 
Refluxo a quente 

Etanol 50% (v/v) 
Etanol 96% (v/v) 
Etanol 50% (v/v) 
Etanol 96% (v/v) 

1,5:10 
1,5:10 
1,5:10 
1,5:10 

0,781 mg/mL 
0,718 mg/mL 
0,622 mg/mL 
0,579 mg/mL 

C18 (Nova Pack) 3,9 x 150 mm, 
4 µm, pré-coluna Lichrosorb C18 

(10 µm) 

Isocrático: 0,5 mL/min. 
MEOH-ÁGUA 47: 53 (v/v) 

UV – VIS 
(274 nm) 

4 

Referencias: 1 – CELEGHINI; VILEGAS; LANÇAS  2001; 2 - REHDER, et al, 2002; 3 - BIAVATTI et al, 2004; 4 - ABOY et al, 2000. ,
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Atividades biológicas 

Em relação à análise microbiológica, o extrato fluido de M. glomerata não 

interferiu no crescimento de E. coli, N. gonorrhoeae, P. aeruginosa, E. cloacae, K. 

pneumoniae, S. aureus, S. epidermidis e S. tryphimurium (BARBOSA; FERREIRA; 

VALENTE, 1994). Complementar a estes resultados, HOLETZ et al (2002) verificaram 

uma fraca atividade do extrato hidroalcoólico de M. glomerata contra bactérias gram-

positiva e gram-negativa. Em contraste, extratos hidroalcoólicos (etanol 70%) e suas 

frações hexano e acetato de etila, de M. laevigata e M. glomerata inibiram o 

crescimento bacteriano e a aderência celular de Streptococos do grupo mutans (S. 

mutans e S. sobrinus), sugerindo que ambas possuem potencial anticariogênico 

(YATSUDA et al., 2005). O óleo essencial de M. glomerata também apresentou 

atividade contra Candida albicans (DUARTE et al., 2005). 

Muitos autores atribuem o efeito farmacológico do guaco à cumarina, e, desta 

forma, estudos vêm sendo realizados objetivando verificar a real contribuição desta 

substância. Quando monitorada a concentração de cumarina por CLAE em diferentes 

tipos de extratos de M. glomerata foi observado que sua presença, independente da 

quantidade, não interferiu na atividade antiespasmódica apresentada pela planta 

(ABOY et al., 2002). Neste contexto, o extrato hidroalcoólico de M. glomerata e uma 

solução padrão de cumarina foram submetidos a ensaios farmacológicos in vivo 

utilizando-se o modelo de edema de pata induzido por carragenina em ratos; e in 

vitro, sendo testado em preparado de jejuno de rato, íleo de cobaia e traquéia de 

rato. Estes estudos mostraram efeitos espamolítico, antiedematogênico e 

broncodilatador tanto do extrato desta planta quanto da solução de cumarina. 

Porém, as diferenças de intensidades nos efeitos farmacológicos observados indicam 

que outros compostos biologicamente ativos, além da cumarina, estão presentes no 

extrato (LEITE et al., 1993). Também o extrato de M. glomerata inibiu de forma 

significativa o extravasamento de proteínas e o influxo celular na pleurisia induzida 

por ovalbumina (FIERRO et al., 1999). 

  O extrato aquoso e hidroalcoólico de M. glomerata foram testados também em 

modelos de traquéia de cobaia e brônquio humano isolados, sendo verificado que o 

efeito relaxante sobre a musculatura lisa do trato respiratório pode estar relacionado 

ao bloqueio dos canais de cálcio. Neste estudo, pôde-se observar que a presença de 
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cumarina nos extratos não interferiu nos resultados (SOARES de MOURA et al., 

2002). 

O efeito benéfico do guaco no tratamento de asma não pode ser comprovado 

somente pelo relaxamento da musculatura lisa do trato respiratório, tendo em vista 

que na asma o processo inflamatório exerce papel fisiopatológico importante 

(SOARES de MOURA et al., 2002). A asma é uma síndrome clínica de etiologia 

desconhecida, caracterizada por três componentes distintos: episódios recorrentes de 

obstrução das vias aéreas; resposta broncoconstritora exagerada a estímulos que 

têm pouco ou nenhum efeito nos indivíduos não-asmáticos, um fenômeno conhecido 

como hiperresponsividade das vias aéreas; e inflamação das vias aéreas, definida por 

uma variedade de critérios (GOLDMAN; AUSIELLO, 2005). Assim, vários outros 

estudos visando comprovar a ação antiinflamatória dessa planta medicinal têm sido 

realizados, conforme se observa na tabela 3. 

 

Tabela 03 – Estudos farmacológicos realizados objetivando verificar a atividade 

antiinflamatória e antiedematogênica de M. glomerata realizados por diversos 

autores.  

Extrato de 
M. glomerata 

Modelo experimental Dose 
testada 

Efeito inibitório 
 

Re
f 

Extrato bruto Pleurisia por carragenina em ratos 
Pleurisia por ovalbumina em ratos 

100 mg/kg 
100 mg/kg 

0,7 ± 0,1a e 79,7 ± 
5,2b

10,1 ± 0,9a

1 

     
Etanólico: 
fração 
diclometano 

Pleurisia por carragenina em ratos 
 
 
Pleurisia por histamina em ratos 
Pleurisia por serotonina em ratos 

10 mg/kg 
30 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 
100 mg/kg 

33,67 ± 6,1c

41,92 ± 6,2 c

37,46 ± 1,8 c 

35,98 ± 2,3 a 

12,34 ± 0,8 a

2 

     
Hidroalcoólico: 
fração 
iclometano d

 

Injeção subplantar de veneno de Bothrops 
jararaca em camundongos 

150 µg/kg 84,8 ± 6a  3 

    
Hidroalcoólico Edema de pata induzido por carragenina em 

ratos 
200 mg/kg i.p. = 60,8a  

v.o. = 37,7a  
4 

     
Infusão (10%) 
 

Contorções abdominais induzidas por ácido 
acético 
Difusão de azul de Evans na cavidade 
intraperitoneal 

1,0 g/kg 
1,0 g/kg 

v.o. = 63,10 
v.o. = 48,92 

5 

a Exsudato (%); bCélulas totais (%);c número total de leucócitos (106) i.p. – intraperitoneal; v.o. – via 

oral. 

Referências: 1 – MARTINS; CALIXTO; MEDEIROS, 1996; 2 – FIERRO et al., 1999, 3 - SOARES de 

MOURA et al., 2002; RUPPELT et al., 1991; 4 – LEITE et al., 1993; 5 - RUPPELT et al., 1991. 
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  Com relação à M. laevigata, apenas um estudo foi realizado no sentido de 

avaliar sua ação antiinflamatória. Foi constatado efeito antiinflamatório do decocto 

das partes aéreas, quando analisado nos modelos de edema de pata de rato e 

pleurisia induzidos por carragenina. Neste estudo, as doses utilizadas foram de 200 

mg/kg para o primeiro teste, inibindo 81,56%; e 400 mg/kg inibindo em 28,26% a 

migração de leucócitos para o exsudato pleural (SUYENAGA et al., 2002). 

 

3.3 Biossíntese das cumarinas 

           

A hidroxilação orto à cadeia lateral dos ácidos cinâmicos é um passo crucial na 

formação das cumarinas. Enquanto a hidroxilação direta do anel aromático do ácido 

cinâmico é comum, a hidroxilação geralmente envolve inicialmente a posição 4-para 

a cadeia lateral, e hidroxilações subseqüentes então se dão na posição orto a este 

substituinte. Em contraste, para as cumarinas, a hidroxilação do ácido cinâmico ou 

ácido 4-cumárico pode ocorrer orto à cadeia lateral (Quadro 01). No último caso, o 

ácido 2,4-diidroxicinâmico produzido confusamente parece possuir a hidroxilação 

meta, característica de fenóis derivados da via do acetato. O reconhecimento do 

esqueleto C6C3 deve ajudar a evitar esta confusão (DEWICK, 2002). 

Quadro 01: Biossíntese das cumarinas 

CO2H CO2H

OH OH
CO2H O O

OH

CO2H

OH

CO2H

OH OH OH
CO2H OH O O

OH O O

OH

OH O O

MeO

O O

MeO

GlcO

ácido cinâmico ácido 2-cumárico cumarina

umbeliferonaácido 4-cumárico 2,4-ácido diidroxicinâmico

aesculetinaescopoletinaescopolina

ISOMERIZAÇÃO CIS/TRANS
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Os dois ácidos 2-hidroxicinâmicos sofrem então uma mudança de configuração 

na cadeia lateral, da forma trans para a forma menos estável cis. Enquanto a 

isomeração cis/trans não seria favorável no caso de uma única dupla ligação isolada, 

nos ácidos cinâmicos o sistema de conjugação permite que este processo ocorra 

quase que prontamente, e radiação UV, como, por exemplo, a luz do dia, é suficiente 

para produzir misturas equilibradas que podem ser separadas (Quadro 02) (DEWICK, 

2002). 

Quadro 02: Isomerização cis/trans 

CO2H

OH OH
CO2H O O

E

hv
Z

H +

OH -

   

Há evidências de que as plantas contêm, na verdade, os glicosídeos do trans-e 

cis-ácido 2-cumárico, e a cumarina é liberada somente como resultado de hidrólise 

enzimática e lactonização através de danos aos tecidos vegetais durante a coleta e 

processamento, conforme demonstrado na figura abaixo (DEWICK, 2002). 

Quadro 03: Hidrólise enzimática. 

CO2H

OGlu

CO2HO
Glu

O O

ácido (E)-2-cumárico
        glicosilado

ácido (Z)-2-cumárico
        glicosilado

hidrólise 
enzimática
  hidrólise

cumarina

 

As cumarinas são amplamente distribuídas nos vegetais, podendo ser 

encontradas também em fungos e bactérias. Cerca de 1.300 cumarinas já foram 

isoladas de fontes naturais, sendo principalmente nas famílias Apiaceae, Rutaceae, 
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Asteraceae, Fabaceae, Oleaceae, Moraceae e Thymeleaceae (KUSTER; ROCHA, 

2001).  

Aproximadamente 95% das cumarinas já isoladas apresentam oxigênio como 

substituinte na posição C7, sendo denominadas como 7-hidroxicumarina ou 

umbeliferona. De acordo com a estrutura química, podem ser classificadas em 

simples, furanocumarinas, piranocumarinas, cumarinas preniladas e substituídas no 

anel pirano (UGAZ, 1994).  

 

3.4 Ácido caurenóico 

  

 Esse diterpeno (ROBBERS; SPEEDIE; TYLER, 1997) ocorre em muitas espécies 

do gênero Mikania, incluindo M. officinallis Mart.,  M. sessilifolia DC, M. luetzelburgii 

Mattf., M. belemii K. et R. e M. malacolepsis Robinson (BOHLMANN et al., 1981; 

RODRIGUES; ALVARENGA; KATO, 1996), M. glomerata e M. laevigata (OLIVEIRA; 

ALVARENGA; AKISUE, 1984). 

Possui ação antimicrobiana contra Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Bacillus cereus, Bacillus subtilis e Streptococcus pneumoniae; mostrou-

se ativo in vitro contra formas tripomastigotas do Trypanosoma cruzi (VIEIRA et al., 

2002). Também apresenta atividade antifúngica, inibindo o crescimento de Candida 

albicans (GUTIERRZ, 1998; LOBITZ et al., 1997; SILVA et al., 2002; WILKENS et al., 

2002).  

O ácido caurenóico foi testado no modelo in vivo de contração abdominal 

induzida por ácido acético em camundongos onde se observou uma inibição de 87 ± 

7%, indicando seu efeito antinociceptivo (BLOCK et al., 1998). É interessante 

também mencionar que esta substância é um potente relaxante da contração 

uterina, através de mecanismos independentes de receptores ß2 adrenérgicos e, ao 

que tudo indica, antagonista aos canais de cálcio (CUNHA et al., 2003).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material botânico

 

Foram utilizadas folhas de cada espécie de guaco fornecidas gentilmente pelo 

Laboratório Klabin (Telêmaco Borba – PR), que cultiva M. glomerata e M. laevigata, 

através do convênio UNIVALI/KLABIN – FUNBIO. As folhas recebidas encontravam-se 

secas e foram coletadas em agosto de 2003, identificadas botanicamente e 

tombadas em herbário e laboratório da própria empresa. 

A espécie M. laevigata [excicata depositada no HBR Biavatti 30 (30/08/01)] 

também foi coletada em agosto de 2003 e agosto de 2004, no Campus III da 

UNIVALI em Ilhota – SC, de acordo com as normas adequadas de coleta (OLIVEIRA, 

1991). Após, selecionou-se as folhas limpas e perfeitas, secando-as de acordo com o 

procedimento utilizado para as espécies fornecidas pelo Laboratório Klabin. Este 

utilizou estufa com circulação de ar à temperatura de aproximadamente 40ºC, onde 

permaneceram durante alguns dias com ciclos de liga-desliga até que apresentassem 

aparência friável, referente a teor de umidade inferior a 10%.  

Em seguida, as folhas foram trituradas em moinho manual, e o tamanho de 

suas partículas padronizados utilizando tamises de malha 1,4 mm e 850 μm. Pesou-

se exatamente a quantidade de droga obtida em balança semi-analítica, para cada 

extrato. 

 

4.2 Preparo dos extratos medicinais 

 

  Extrato hidroalcoólico 1:2 

Preparados pelo método de percolação A, conforme preconizado pela FB I 

(Farmacopéia Brasileira I), empregando como líquido extrator uma mistura 2:1 água 

destilada e álcool de cereais (marca SYNTH, lote 57389). 

A droga foi empacotada e esponjada com o líquido extrator por quatro horas. 

Após este período adicionou-se uma quantidade de solvente suficiente para cobrir 

cinco centímetros da droga, com a finalidade de maceração overnight, ou seja, 

durante 12 horas. Na manhã seguinte, iniciou-se a percolação, com velocidade 
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máxima de dez gotas por minuto, sendo que esta levou cerca de três dias. Durante a 

percolação foram realizadas cromatografias em camada delgada (CCD) para 

controlar o esgotamento de cumarina e do ácido o-cumárico. A percolação deu-se 

por encerrada quando a última gota do percolado não apresentava mais os 

marcadores químicos, quando comparado aos padrões. 

O primeiro percolado (aproximadamente 80% do volume total) foi separado e 

os outros foram concentrados em banho-maria com temperatura controlada à 50ºC – 

60ºC. Este processo foi encerrado quando juntando todos percolados se obteve o 

dobro de extrato em relação à quantidade de droga vegetal utilizada para produzi-los 

(para cada grama de droga utilizada se obteve dois mililitros de extrato) (SCHULZ; 

HANSEL; TYLER, 2002). 

No período de análises os extratos 1:2 (m/v) foram armazenados em geladeira 

(4-10ºC), em frascos de vidro âmbar.  

 

Extrato aquoso 

O uso popular recomenda 01 “sachet” em uma xícara de chá três vezes ao 

dia, ou seja, uma solução 0,5% m/v (01 g de folha seca e triturada em 200 mL de 

água). Para as análises cromatográficas preparou-se uma solução 1% m/v. 

Padronizou-se o preparo por infusão, onde a 01 g de folha seca e triturada foram 

adicionados 100 mL de água fervente sendo tampado e deixado em repouso por 

quinze minutos. Após, filtrou-se e foi avaliado seu perfil cromatográfico. 

Para realizar experimentos in vivo, optou-se por liofilizar os extratos aquosos 

(conforme preparo descrito acima) de modo a concentrar as doses, facilitando a 

administração no animal. Este procedimento foi gentilmente realizado pelo professor 

Roberto Berlinck, no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, São Carlos – 

IQSC/USP.  

    

4.3. Obtenção do resíduo seco 

 

 Foram medidos 5 mL volumetricamente de cada extrato em cápsulas de 

porcelana previamente taradas e dessecadas, as quais foram levadas ao banho-

maria até evaporação do extrato. Em seguida foram mantidas em estufa a 105ºC até 
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peso constante (FB I, 1929). Os resíduos foram expressos em percentagem, 

utilizando a média de três determinações. 

 

4.4. Avaliação cromatográfica

 

4.4.1 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 A análise qualitativa por cromatografia em camada delgada foi realizada 

utilizando cromatoplaca de sílica gel 60 F254 com espessura de 250 µm como fase 

estacionária e tolueno-diclorometano-acetona (45:25:30) como fase móvel. 

Desenvolveu-se o cromatograma em percurso de aproximadamente 05 cm, usando a 

técnica de ascensão unidimensional. Aplicou-se cerca de 1,0-10 µL do analito 

(extrato medicinal) e separadamente solução de cumarina e ácido o-cumárico 

padrão.  Após secagem da placa esta foi examinada sob luz ultravioleta (365 nm) 

antes e após nebulização com solução etanólica de hidróxido de potássio 10% 

(TOUCHSTONE, 1992). 

  

4.4.2 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

Desenvolvimento da metodologia analítica 
As análises foram realizadas em equipamento de cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) WATERS bomba 600, com sistema de detecção de arranjo de 

fotodiodos (PDA) WATERS 2996 e injetor manual Rheodyne 7725i, volume de 

injeção: 20 μL. A coluna utilizada foi analítica WATERS de fase C18 Nova-Pak (3,9 x 

150 mm) com tamanho de partícula igual a 4 μm, acoplada a uma pré-coluna C18, 

mantida a temperatura de 30ºC. Os dados foram processados através do software 

Millenium Empower (Waters). 

Para o desenvolvimento da metodologia utilizou-se água ultrapura, ácido 

acético glacial e solventes grau CLAE da marca TÉDIA (acetonitrila e metanol). Todos 

foram filtrados separadamente por membrana de celulose regenerada de 0,45 μm 

(Schleicher & Schuell) sob vácuo com agitação contínua através de banho de 

ultrassom (Ultra Sonic Cleaner UNIQUE – USC 1400). Depois de cessada a filtração 
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os reagentes permaneceram nesse sistema por 20 minutos e passaram pelo in line 

Degasse AF. 

Foram utilizados padrões comerciais de cumarina (1,2 benzopirona – Sigma-

Aldrich, lote 17H3404) e de ácido o-cumárico (Spectrum, lote Sp0446). O padrão de 

ácido caurenóico foi fornecido pela professora Ângela Malheiros, UNIVALI. 

Para análise no cromatógrafo, todos padrões foram dissolvidos e filtrados por 

membrana de celulose regenerada de 0,45 μm (Schleicher & Schuell). 

 

Doseamento através de CLAE 

As condições de análise para o doseamento das amostras foram acetonitrila: 

água acidificada (solução de ácido acético 0,01% em água ultrapura, pH 3,9) (20:80) 

como fase móvel, fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno 30ºC, utilizando o 

comprimento de onda de 275 nm.  

Os extratos hidroalcoólicos foram diluídos volumetricamente em água 

ultrapura na proporção de 1:10 (M. laevigata) e 1:5 (M. glomerata).  

Os extratos aquosos foram preparados no dia da análise, conforme descrito no 

item 4.2, e avaliados cromatograficamente sem diluição prévia.  

Os extratos liofilizados foram diluídos em água ultrapura à quente (70 ºC), sob 

agitação, nas concentrações de 2,98 mg/mL para M. laevigata (SC); 2,13 mg/mL 

para M. glomerata e 3,00 mg/mL para M. laevigata (PR). Após resfriada a solução foi 

transferida para balão volumétrico completando-se o volume para 10 mL. 

Antes de injetar no cromatógrafo, todas as amostras foram filtradas por 

membrana de celulose regenerada de 0,45 μm (Schleicher & Schuell). 

A concentração dos marcadores químicos presentes nos extratos medicinais 

foi calculada baseando-se na equação da reta utilizada para determinação da 

linearidade do método. 

  

4.5 Validação da metodologia desenvolvida 

 

A validação da metodologia analítica foi determinada segundo critérios 

descritos na Resolução – RE nº 899, de 29 de maio de 2003, ANVISA, categoria I 

(BRASIL, 2003). De acordo com a legislação consultada, os ensaios realizados para 
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validar o método incluem linearidade e intervalo, limite de quantificação (LOQ), limite 

de detecção (LOD), seletividade, exatidão, precisão (repetibilidade e precisão 

intermediária). 

 Os dados foram extraídos do software Millenium Empower (Waters) e 

processados no software Microsoft Excel.  

 

Linearidade e intervalo 

Para tal determinação aplicou-se o método de doseamento através de CLAE 

(item 4.4) a uma série de diluições crescentes a partir de uma solução elaborada 

com cumarina (Sigma-Aldrich) e ácido o-cumárico (Spectrum). 

A solução-mãe foi preparada pesando-se analiticamente 50 mg de cada 

padrão para balão volumétrico de 100 mL, diluindo até volume com a acetonitrila - 

água ultrapura (20: 80), obtendo-se concentração de 500 µg/ml. A partir dessa 

solução foram realizadas seis diluições, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 04 - Elaboração da curva-padrão para ensaio de linearidade. 

Balão* 01 02 03 04 05 06 

Volume de solução-mãe (mL) 0,25 0,5 1,0 2,0 5,0 7,0 

Concentração (mg/mL) 0,013 0,025 0,05 0,10 0,25 0,35 

*Balão volumétrico de 10 mL, em triplicata. 

 

  Cada concentração foi repetida em triplicata, obtendo-se a média e desvio 

padrão. 

A curva de calibração foi construída através da elaboração de um gráfico de 

área do pico versus concentração com seis pontos, obtendo-se a curva de regressão 

linear, com a respectiva equação da reta e coeficiente de correlação (R2).  

 

Seletividade 

A seletividade do método foi realizada pela coleta dos picos dos marcadores 

cumarina e ácido o-cumárico, que foram analisados por Cromatógrafo Gasoso Varian 

CP – 3800 acoplado ao Espectrômetro de Massas Saturn 2000 – Auto sample CP - 

8410, utilizando biblioteca padrão para fragmentação de massas NIST 98 MS Library. 
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Esta análise foi realizada gentilmente por Alberto Wisniewski Junior, no Laboratório 

de Cromatografia da UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas de Blumenau – IPTB.

 

 LOD e LOQ 

 Foram calculados através do método RMSE (root mean square error) 

utilizando a curva de calibração, conforme descrito por Corley (2002). 

 

Exatidão (adição do padrão) 

 A eficiência de recuperação do método foi determinada adicionando-se 

cumarina e ácido o-cumárico, em três níveis de concentração (50, 150 e 250 µg/mL) 

aos extratos hidroalcoólicos de M. glomerata e M. laevigata (PR), em triplicata.  

 Foram diluídos quantitativamente 10 mL do extrato hidroalcoólico de M. 

glomerata para 25 mL em água ultrapura, obtendo-se ao final uma solução contendo 

677,33 μg/mL de ácido o-cumárico e 613,33 μg/mL de cumarina. 

Alíquotas desta solução-amostra e de uma solução-mãe contendo 625 µg/mL 

de cumarina e ácido o-cumárico em acetonitrila - água ultrapura 20:80 (v/v), foram 

transferidas para o mesmo balão completando-se o volume para 25 mL (Tabela 05).  

 

Tabela 05 - Diluições da amostra e padrões para ensaio de exatidão dos extratos 

hidroalcoólicos de M. glomerata. 

Balão* Vol. (mL) 

amostra  

Vol. (mL) da solução 

de padrões a 625 

µg/mL 

Conc. teórica 

adicionada de cada 

padrão (µg/mL) 

Conc. teórica total 

(µg/mL) 

cumarina       ac. o-cum. 

01 02 02 50 99,1 104,2 

02 02 06 150 199,1 204,2 

03 02 10 250 299,1 304,2 

04 02 ---- ---- 49,1 54,2 

05 ---- 02 50 50 50 

*Balão de 25 mL, em triplicata.  

 

 Para M. laevigata (PR), foram diluídos volumetricamente 20 mL do extrato 

hidroalcoólico para 25 mL em água ultrapura, obtendo-se ao final uma solução 
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contendo 305,32 μg/mL de ácido o-cumárico e 776 μg/mL de cumarina. Em seguida, 

procedeu-se como descrito acima, conforme se observa na tabela 06. 

 

Tabela 06 - Diluições da amostra e padrões para ensaio de exatidão dos extratos 

hidroalcoólicos de M. laevigata (PR). 

Balão* Vol. (mL) 

amostra  

Vol. (mL) da solução 

de padrões a 625 

µg/mL 

Conc. teórica 

adicionada de cada 

padrão (µg/mL) 

Conc. teórica total 

(µg/mL) 

cumarina       ac. o-cum. 

01 02 02 50 112,08 74,42 

02 02 06 150 212,08 174,42 

03 02 10 250 312,08 274,42 

04 02 ---- ---- 62,08 24,42 

05 ---- 02 50 50 50 

*Balão de 25 mL, em triplicata.  

 

Este ensaio também foi realizado com os extratos aquosos liofilizados, onde a 

exatidão do método foi determinada conforme descrito para os extratos 

hidroalcoólicos. Porém, devido a pouca quantidade de material disponível, a solução-

amostra foi preparada através de uma mistura de todos os extratos.  Pesaram-se 

exatamente 912 mg M. laevigata (PR), 290 mg M. glomerata e 226,44 mg M. 

laevigata (SC), diluindo em 100 mL de água ultrapura à quente sob agitação até 

resfriamento. Após, a solução foi transferida para balão volumétrico e completado 

volume para 200 mL. Desta solução-amostra foram transferidas 15 mL para balões 

volumétricos de 25 mL e, aos mesmos balões, foram adicionados 10, 30 e 70 µg/mL 

de cumarina e ácido o-cumárico, partindo-se de uma solução-padrão 250 µg/mL (de 

ambos os padrões), conforme tabela 07. 
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Tabela 07 - Diluições da amostra e padrões para ensaio de exatidão dos extratos 

aquosos liofilizados. 

Balão* Vol. (mL) 

amostra  

Vol. (mL) da solução 

de padrões a 250 

µg/mL 

Conc. teórica 

adicionada de cada 

padrão (µg/mL) 

Conc. teórica total 

(µg/mL) 

cumarina       ac. o-cum. 

01 15 01 10 28 20 

02 15 03 30 48 40 

03 15 07 70 78 80 

04 15 ---- ---- 18 10 

05 ---- 01 10 10 10 

*Balão de 25 mL, em triplicata.  

 

 Após a análise por CLAE, a média da concentração encontrada no balão 04 foi 

descontada da média das concentrações encontradas nos balões 01, 02 e 03. 

 

Precisão 

 A precisão do método foi avaliada em dois níveis: a repetibilidade (precisão 

intradia) e a precisão intermediária (interdias). 

 A repetibilidade foi determinada aplicando-se o método de doseamento 

através de CLAE (item 4.4.2) a uma solução de cumarina e ácido o-cumárico padrão 

(50 µg/mL),  injetando-se três vezes para calibração do equipamento. Também 

foram analisadas por CLAE, com injeções no período da manhã, tarde e noite, em 

triplicata, seis amostras de cada extrato aquoso liofilizado e hidroalcoólico de M. 

glomerata e M. laevigata (PR). O ensaio foi realizado no mesmo dia, pelo mesmo 

analista. 

 A precisão intermediária foi determinada conforme descrito para a 

repetibilidade, porém, as análises foram realizadas em três dias não consecutivos, 

pelo mesmo analista. 

 As amostras foram preparadas conforme descrito no item 4.4.2 (Doseamento 

através de CLAE). 
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4.6 Avaliação farmacológica

 

 Para o estudo da atividade dos extratos de M. laevigata (SC), cumarina e 

ácido o-cumárico na inflamação alérgica utilizou-se um modelo de pneumonite 

alérgica em camundongos (LANDGRAF et al., 2004).  

 

Animais 

Foram utilizados camundongos machos, linhagem BALB/c, pesando entre 28-

32 gramas, fornecidos pelo Biotério da Fundação de Desenvolvimento da 

Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, e mantidos no Biotério Setorial do 

Laboratório de Farmacologia do Centro de Ciências da Saúde da UNIVALI, em 

ambiente com temperatura controlada (19-25ºC), com ciclo claro/escuro de 12 

horas. Água e ração foram fornecidas ad libitum. 

 

Soluções e padrões utilizados 

Utilizou-se ovalbumina (OVA) grau II e grau III (Sigma, St. Louis, USA) e gel 

de hidróxido de alumínio (Rheis Inc, NJ, USA), gentilmente cedidos pela Dra. Sonia 

Jancar, Departamento de Imunologia – USP /SP; e salina estéril.  

 

Imunização e indução da pneumonite alérgica 

Os camundongos receberam nos dias 0 e 7, por injeção intraperitoneal, uma 

mistura contendo 50 µg de ovalbumina grau III e 1 mg de gel de hidróxido de 

alumínio dissolvidos em salina estéril. Nos dias 14 e 21, os animais foram desafiados 

por exposição a um aerossol de ovalbumina 2,5% (uma mistura de OVA grau II e 

III) durante 20 minutos. Esta nebulização foi realizada por nebulizador (Inalar). O 

grupo controle consistiu de animais imunizados conforme descrito acima e desafiados 

com salina. 

Tratamento 

Os animais receberam, por gavagem, o tratamento por 7 dias, sendo dois 

tratamentos diários nos dias 14, 15 e 16 e um tratamento diário nos dias 17 ao 21; e 

foram divididos da seguinte maneira: 
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Grupo 1 (n = 7): controle negativo, tratado com água. 

Grupo 2 (n = 6): controle positivo, tratado com água. 

Grupo 3 (n = 8): tratado com extrato aquoso liofilizado de M. laevigata (SC), 

63,9 g/kg. 

Grupo 4 (n = 7): tratado com extrato 1:2 de M. laevigata (SC), 35,9 µg/kg. 

Grupo 5 (n = 7): tratado com ácido o-cumárico, 0,42 mg/kg. 

Grupo 6 (n = 9): tratado com cumarina, 1,10 mg/kg. 

 

Obtenção do Lavado Broncoalveolar (LBA) 

Os animais foram mortos por injeção intraperitoneal de ketamina/xylasina 

(100 µL de uma solução 100 mg/mL) 24 horas após a exposição ao segundo desafio. 

Para lavagem do espaço broncoalveolar foi utilizado uma cânula acoplada à 

uma válvula com três entradas. A uma das entradas foi acoplado uma cânula de 

polietileno, à outra entrada, foi acoplada uma seringa de plástico com 3 mL de salina 

e à terceira entrada uma seringa vazia para coletar o líquido de lavagem. O espaço 

aéreo foi lavado cuidadosamente, injetando-se o volume de 1 mL de cada vez, 

lentamente, e aspirando-o com a seringa de coleta após delicada massagem do 

pulmão.  

 

 Obtenção das células da medula óssea  

O fêmur foi extraído e cortado nas suas extremidades distais. Para a retirada 

das células o canal interno do fêmur foi lavado com 3 mL de salina. 

 

 Contagem total e diferencial de células 

 O fluído do lavado broncoalveolar e a medula óssea foram centrifugados 170 g 

por 10 minutos a 4ºC e o sobrenadante foi removido. As células foram ressuspensas 

em 1 mL de PBS. Uma parte da solução contendo 0,5% de cristal violeta dissolvido 

em 30% ácido acético foi adicionado a nove partes das células suspensas. O número 

total de células foi determinado em câmara de Neubauer em microscopia óptica. O 

número diferencial foi determinado em lâminas preparadas por citocentrifugação e 

coradas com corante hematológico. 
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 Análise histopatológica 

Os pulmões esquerdos foram retirados e fixados em solução de formalina 

(10%) por 24 h e posteriormente mantidos em álcool 70% para fixação. Após fixação 

os fragmentos foram incluídos em parafina, cortados e corados com hematoxilina-

eosina. Foi avaliado o tipo de infiltrado inflamatório, sua localização e a presença de 

muco. 

 

 Análise estatística 

Os resultados obtidos foram apresentados como média ± o erro padrão da 

média. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa de 

computador Instat. Para comparação de dois grupos com distribuição normal foi 

utilizado o teste t de Student bicaudal e para comparação de dois grupos sem 

distribuição normal foi utilizado o teste de Mann-Whitney U. Valores de p < 0,05 

foram considerados significativos. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
6.1 Extratos hidroalcoólicos 

 

 Conforme descrito na Farmacopéia Brasileira I, a relação droga: extrato fluido 

(obtido pelo processo A) é de 1:1 (m/v). Optou-se neste trabalho em utilizar a 

relação 1:2 (m/v) devido à baixa concentração alcoólica dos extratos, exigindo 

menos tempo de exposição ao calor e conseqüentemente menor alteração do 

fitocomplexo (SCHULTZ; HANSEL; TYLER, 2002).  

 A tabela 08 mostra os valores de resíduo seco obtidos para cada extrato 

hidroalcoólico preparado. 

 

Tabela 08 - Quantidade de droga vegetal utilizada para cada amostra e seu 

respectivo volume de extrato fluido obtido e valor de resíduo seco. 

Amostra Quantidade de 
droga vegetal 
utilizada (g.) 

Volume final de 
extrato 1:2 
obtido (mL) 

Resíduo seco 
(média das 

triplicatas ± DP) (%)
M. glomerata 

(PR) 
286,59 570,00 9,97 ± 0,004 

M. laevigata (PR) 272,84 550,00 12,82 ± 0,016 
M. laevigata 

(SC) 
95,00 190,00 8,39 ± 0,010 

DP= desvio padrão 

 

 O teor de resíduo seco é um ensaio muito utilizado no controle de qualidade 

de extratos vegetais e determina a quantidade de sólidos extraídos. Determina quão 

concentrado está o extrato. O extrato fluido deve estar numa faixa de 9 a 13%. 

Valores maiores de resíduo seco não são parâmetro para maior quantidade de uma 

determinada substância, pois se observou que o extrato de M. laevigata PR possui 

maior resíduo seco em comparação aos outros extratos, porém não apresentou 

maior concentração dos marcadores químicos. Esta relação também foi observada 

por Biavatti et al. (2004).  
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6.2 Extratos aquosos 

 

  Os liofilizados obtidos das espécies coletadas no Paraná apresentaram 

coloração mais escura em relação à espécie coletada em Santa Catarina. Houve 

diferença também na característica do pó, sendo mais higroscópico para as plantas 

coletadas no Paraná, ocorrendo formação de aglomerados. Não se descarta a 

possibilidade de falta de padronização no processo de liofilização, visto que esta 

última amostra foi processada em época diferente (tabela 09). 

 

Tabela 09 - Quantidade de planta seca utilizada por amostra com seus respectivos 

rendimentos. 

Amostra Planta 
seca (g) 

Rendimento 
liofilizado (g) 

Características 
organolépticas 

M. glomerata (PR) 15,5 3,2972 Pó de coloração verde-musgo 
M. laevigata (PR) 15,5 3,2714 Pó de coloração verde-musgo 
M. laevigata (SC) 15,5 4,6240 Pó fino de coloração parda 
 

6.3 Avaliação cromatográfica 

 

6.3.1 Cromatografia em camada delgada (CCD) 

 

 A comparação dos perfis cromatográficos, entre as amostras (dados não 

mostrados), não apresentou diferenças significativas em comparação com o extrato 

hidroalcoólico de M. glomerata, conforme representado na figura 06. 
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Figura 06 – CCD em sílica do extrato hidroalcoólico de M. glomerata. Eluente: 
tolueno – diclorometano - acetona (45:25:30). Revelador: KOH 10% solução 
alcoólica sob luz UV 360 nm. 1 = solução padrão de cumarina; 2 = solução padrão 
de ácido o-cumárico; 3 = extrato hidroalcoólico de M. glomerata; 4 = extrato 
hidroalcoólico de M. glomerata + solução dos padrões (co-cromatografia). 
 

 As amostras apresentaram um perfil cromatográfico semelhante ao obtido por 

Pereira e Santos (1998), com Rf de 0,75 para a cumarina e 0,45 para o ácido o-

cumárico. 

 

6.3.2 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 

Desenvolvimento da metodologia analítica 

A escolha da fase móvel foi realizada através da mistura binária de solventes 

constituídos por metanol e água ultrapura, partindo-se da proporção 40:60 até 95:5 

e fluxo variando entre 0,4 até 1,0 mL/min, observando-se o perfil cromatográfico e a 

resolução entre o pico da cumarina e do ácido o-cumárico. Primeiramente, buscou-se 

uma condição cromatográfica ideal para a cumarina junto ao ácido o-cumárico, para 

posteriormente adicionar o ácido caurenóico.  

Nessas condições os picos apresentaram tempo de retenção muito altos, 

levando em torno de 30 minutos cada corrida cromatográfica, com picos alargados 

na base e, desta forma, a quantificação não seria satisfatória. Sendo assim, 
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modificou-se a fase móvel, substituindo o metanol por acetonitrila, e com isto 

aumentando a força orgânica da fase móvel, facilitando a eluição dos compostos pela 

coluna e conseqüentemente diminuindo o tempo de retenção dos mesmos. 

Iniciou-se utilizando como fase móvel com ACN – H2O (25:75), eluindo em 

sistema isocrático com fluxo 0,5 mL/min. 

Figura 7 – Perfil cromatográfico da cumarina e ácido o-cumárico. Condições 

cromatográficas: eluição isocrática ACN – H2O (25:75), fluxo 0,5 mL/min, 

temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 nm,injeção 20 µL. 

   

Conforme se verifica na Figura 07, obteve-se boa separação e fator de 

retenção para as substâncias analisadas, porém, com o aparecimento de picos 

assimétricos, que não apresentou melhora com modificações na força orgânica e 

fluxo da fase móvel. 

Uma das causas do “rabeamento” dos picos pode ser a interação dos grupos 

silanóis livres (residuais) da fase estacionária com os solutos (CASS; DEGANI, 2001). 

Ocorre que, tanto a cumarina como o ácido o-cumárico são substâncias com caráter 

ácido, podendo se dissociar em meio aquoso e desta forma, ligar-se ao oxigênio 

desprotonado do grupo silanol não protegido da sílica. Pode-se eliminar esse 

problema acidificando a fase móvel, onde o ácido adicionado ocupará o lugar do 

soluto na interação com o oxigênio livre do grupo silanol (STÖCKIGT et al., 2002). 

Assim, partiu-se para misturas de acetonitrila – metanol - água acidificada 

(ácido acético 0,01%, pH 3,9) como fase móvel, buscando uma proporção ideal para 
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obter picos simétricos, com fator de retenção (k) e fator de separação (α) 

adequados.  

α) 

adequados.  

Obteve-se o melhor resultado para as três substâncias: cumarina, ácido o-

cumárico e ácido caurenóico, utilizando como fase móvel metanol – acetonitrila – 

água acidificada na proporção 15: 5: 80, com fluxo de 1,2 mL/min. Conforme se 

observa nas figuras abaixo, os Tr (tempo de retenção) para o ácido caurenóico, 

ácido o-cumárico e a cumarina são 5,745; 14,034 e 17,586 minutos, 

respectivamente. Como o ácido caurenóico não possui muitos grupos cromóforos, 

selecionou-se o comprimento de onda de 195 nm para observá-lo (Figura 08). 

Obteve-se o melhor resultado para as três substâncias: cumarina, ácido o-

cumárico e ácido caurenóico, utilizando como fase móvel metanol – acetonitrila – 

água acidificada na proporção 15: 5: 80, com fluxo de 1,2 mL/min. Conforme se 

observa nas figuras abaixo, os Tr (tempo de retenção) para o ácido caurenóico, 

ácido o-cumárico e a cumarina são 5,745; 14,034 e 17,586 minutos, 

respectivamente. Como o ácido caurenóico não possui muitos grupos cromóforos, 

selecionou-se o comprimento de onda de 195 nm para observá-lo (Figura 08). 
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Figura 08 – Perfil cromatográfico do ácido caurenóico. Condições cromatográficas: 

eluição isocrática 15:5:80 metanol - acetonitrila – água acidificada, fluxo 1,2 mL/min, 

temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 195 nm,injeção 20 µL. 

Figura 08 – Perfil cromatográfico do ácido caurenóico. Condições cromatográficas: 

eluição isocrática 15:5:80 metanol - acetonitrila – água acidificada, fluxo 1,2 mL/min, 

temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 195 nm,injeção 20 µL. 
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Figura 09 – Perfil cromatográfico qualitativo de uma amostra contendo os três 

padrões (cumarina, ácido o-cumárico e ácido caurenóico). Condições 

cromatográficas: eluição isocrática 15:5:80 metanol - acetonitrila – água acidificada, 

fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 nm, injeção 20 

µL. 

Figura 09 – Perfil cromatográfico qualitativo de uma amostra contendo os três 

padrões (cumarina, ácido o-cumárico e ácido caurenóico). Condições 

cromatográficas: eluição isocrática 15:5:80 metanol - acetonitrila – água acidificada, 

fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 nm, injeção 20 

µL. 
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A mesma condição cromatográfica usada na figura 09 foi utilizada para 

analisar os extratos medicinais de M. glomerata e M. laevigata produzidos, com a 

finalidade de verificar a possível interferência de outras substâncias presentes no 

extrato, as quais poderiam dificultar a quantificação dos marcadores químicos. 

Observou-se a presença de picos nos tempos de retenção iguais aos visualizados nas 

soluções de ácido o-cumárico e cumarina, não ocorrendo o mesmo para o ácido 

caurenóico (dados não mostrados). Não se descarta a possibilidade desta substância 

estar presente nos extratos produzidos, porém em quantidades não detectáveis. 

 Neste trabalho, adotou-se o método farmacopéico na elaboração dos extratos, 

que vem sendo utilizado há anos pela medicina popular no tratamento de afecções 

do trato respiratório. Assim sendo, possivelmente o ácido caurenóico não está 

envolvido no fitocomplexo, que é responsável pela atividade terapêutica da planta. 

Esta observação vem ao encontro pelo relatado na revisão bibliográfica, onde o 

extrato de M. glomerata produzido pelo mesmo método e com o mesmo líquido 

extrator utilizado neste trabalho, não apresentou atividade frente a alguns 

microorganismos (BARBOSA; FERREIRA; VALENTE, 1994), haja vista que o ácido 

caurenóico e outros diterpenos são descritos como substâncias antimicrobianas, mas 

não são extraídas utilizando esta metodologia. Em contraste, extratos etanólicos de 

M. laevigata e M. glomerata, principalmente suas frações hexânicas, apresentaram 

atividade contra S. mutans, sendo que nestes extratos foi isolado o ácido caurenóico 

(YATSUDA et al., 2005). 

Outro fator a ser considerado é que esta substância apresenta poucos grupos 

cromóforos, dificultando sua detecção. Para comprovar tal observação preparou-se 

um extrato diclorometano [10% droga: solvente (m/v), 45 minutos em banho de 

ultra-som de cada espécie de guaco e realizadas injeções utilizando o mesmo 

sistema cromatográfico da figura 09, com fluxo de 1,5 mL/min. O cromatograma 

obtido foi semelhante para ambas espécies e extratos medicinais produzidos e pode 

ser visualizado nas Figuras 10 e 11 (extrato hidroalcoólico1:2); 12 e 13 (extrato 

diclometano), exemplificados por M. glomerata; onde é visualizado que o 

diclorometano extrai ácido caurenóico (tempo de retenção  = 6,49 min e detecção λ 

= 195 nm) e que o mesmo não aparece nos extratos medicinais (hidroalcoólicos 1:2) 

produzidos. 
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Figura 10 – Extrato medicinal (hidroalcoólico 1:2) de M. glomerata diluído 1:1 em 

água ultrapura. A – Mapa de absorção (190 – 400 nm) da corrida cromatográfica. B 

- Perfil cromatográfico em 195 nm. C – Espectro de absorção (190 – 400 nm) para o 

pico com tempo de retenção em 6,5 min. Condições cromatográficas: eluição 

isocrática metanol - acetonitrila – água acidificada (pH 3,9) (15:5:80), fluxo 1,5 

mL/min, temperatura do forno: 30ºC, injeção 20 µL. 

A 

B 

C 

 
Figura 11 – Extrato medicinal (hidroalcoólico 1:2) de M. glomerata diluído 1:1 em 

água ultrapura adicionado o padrão de ácido caurenóico (co-cromatografia). A – 

Mapa de absorção (190 – 400 nm) da corrida cromatográfica. B - Perfil 

cromatográfico em 195 nm. C – Espectro de absorção (190 – 400 nm) para o pico 

com tempo de retenção em 6,5min. Condições cromatográficas: eluição isocrática 

metanol - acetonitrila – água acidificada (pH 3,9) (15:5:80), fluxo 1,5 mL/min, 

temperatura do forno: 30ºC, injeção 20 µL. 
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Figura 12 – Extrato diclorometano de M. glomerata. A – Mapa de absorção (190 – 

400 nm) da corrida cromatográfica. B - Perfil cromatográfico em 195 nm. C – 

Espectro de absorção (190 – 400 nm) para o pico com tempo de retenção em 6,5 

min. Condições cromatográficas: eluição isocrática metanol - acetonitrila – água 

acidificada (pH 3,9) (15:5:80), fluxo 1,5 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, 

injeção 20 µL. 
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B 
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Figura 13 – Extrato diclorometano de M. glomerata adicionado padrão de ácido 

caurenóico (co-cromatografia). A – Mapa de absorção (190 – 400 nm) da corrida 

cromatográfica. B - Perfil cromatográfico em 195 nm. C – Espectro de absorção (190 

– 400 nm) para o pico com tempo de retenção em 6,5 min. Condições 

cromatográficas: eluição isocrática metanol - acetonitrila – água acidificada (pH 3,9) 

(15:5:80), fluxo 1,5 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, injeção 20 µL. 
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A partir dos resultados preliminares obtidos, foi proposta a quantificação 

apenas da cumarina e do ácido o-cumárico nas amostras, utilizando mistura de 

acetonitrila - água como fase móvel, como proposto por alguns autores (CELEGHINI; 

VILEGAS; LANÇAS, 2001; SLADKOVSKÝ; SOLICH; OPLETAL, 2001; BIAVATTI et al., 

2004). Modificou-se a fase móvel com o objetivo de otimizar a separação em um 

menor tempo de eluição, tendo em vista que já se trabalhava com um fluxo 

relativamente alto para uma coluna analítica.  

  A otimização da separação foi verificada utilizando como condições 

cromatográficas a mistura ACN – H2O acidificada (20:80), 1,2 mL/min (Figura 14).  

 

Figura 14 – Perfil cromatográfico da cumarina e ácido o-cumárico. Condições 

cromatográficas: eluição isocrática ACN – H2O acidificada (pH 3,9)(20:80), fluxo 1,2 

mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 nm, injeção 20 µL. 

  

Observou-se um pequeno “rabeamento” dos picos, que provavelmente foi 

ocasionado pela deterioração da coluna. Como se observa na figura 15, esta hipótese 

foi comprovada, pois os picos também apresentaram assimetria, onde não se 

observou anteriormente (Figura 09). 

 39



 40

 

Figua 15 – Perfil cromatográfico da cumarina e ácido o-cumárico. Condições 
cromatográficas: eluição isocrática acetonitrila – metanol -  água acidificada (pH 3,9) 
(15:5:80), fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 nm, 
injeção 20 µL. 
 

Sabe-se que a assimetria (As) dos picos pode interferir na quantificação das 

substâncias, sendo aceitável valores abaixo de 1,5. Desta forma, calculou-se os 

valores de assimetria dos picos da cumarina e do ácido o-cumárico e os valores são 

apresentados na tabela abaixo, sendo que a As calculada apresentou valores 

aceitáveis para ambas as substâncias. 

 

Tabela 10 - Parâmetros da separação cromatográfica. 

Substância Tr (min) k As 

Ácido o-cumárico 4,75 4,07 1,00 

Cumarina 6,50 5,84 1,33 

Tr = tempo de retenção; k = fator de retenção; As = assimetria do pico. 

 

O método desenvolvido apresentou fator de separação α = 1,43 e resolução 

Rs = 2,428. Baseando-se na literatura, os critérios para uma boa separação 

determinam valores de α entre 1,05 – 2,0 e Rs  > 2,0 para picos adjacentes que 

retornam a linha base (SNYDER; KIRKLAND, 1997; LIN-CHIN et al., 2000 CIOLA, 

2003). 
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O espectro de absorção UV dos padrões de cumarina e ácido o-cumárico foi o 

mesmo para todos os extratos e solução padrão, sendo representado na figura 

abaixo. 

A B C 

 

Figura 16 –Cromatograma de uma solução qualitativa da mistura dos padrões em 
20:80 acetonitrila – água ultrapura (A). Espectro de absorção UV do ácido o-
cumárico (B) e cumarina (C). Condições cromatográficas: eluição isocrática ACN – 
H2O acidificada (pH 3,9) (20:80), fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, 
detecção em λ = 275 nm,injeção 20 µL. 
 

As mesmas condições de análise foram aplicadas a todos extratos produzidos. 

A figura 17 mostra o perfil cromatográfico dos extratos aquosos de M. glomerata e 

M. laevigata (PR e SC). Os Tr para a cumarina e ácido o-cumárico foram 4,63 e 6,50, 

respectivamente. Na figura 18, que mostra o perfil cromatográfico dos extratos 

hidroalcoólicos, observa-se também mínimas variações nos Tr para o ácido o-

cumárico e para a cumarina, sendo possível devido a matriz complexa que está se 

trabalhando, o mesmo ocorrendo com os extratos aquosos liofilizados (figura 19). 
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Figura 17 - Perfil cromatográfico do extrato aquoso 1% de A: M. glomerata, B: M. 
laevigata (PR), C: M. laevigata (SC). Condições cromatográficas: eluição isocrática 
ACN – H2O acidificada (pH 3,9) (20:80), fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 
30ºC, detecção em λ = 275 nm, injeção 20 µL. 
 

 

 42



 43

A 

B 

C 

Figura 18 – Perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico 1:2 de guaco diluídos em 
água ultrapura.  A: M. glomerata (1:10), B: M. laevigata – PR (1:5) C: M. laevigata – 
SC (1:5).Condições cromatográficas: eluição isocrática ACN – H2O acidificada (pH 
3,9) (20:80), fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 275 
nm, injeção 20 µL. 
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Figura 19 - Perfil cromatográfico dos extratos aquosos liofilizados de guaco. A: M. 
glomerata (2,13 mg/mL), B: M. laevigata – PR (3,00 mg/mL), C: M. laevigata – SC 
(2,98 mg/mL). Condições cromatográficas: eluição isocrática ACN – H2O acidificada 
(pH 3,9) (20:80), fluxo 1,2 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, detecção em λ = 
275 nm, injeção 20 µL. 
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6.4 Validação do método analítico 

 

 A validação de um método é uma etapa muito importante e necessária para 

que o método desenvolvido possa ser utilizado. É um processo que fornece uma 

evidência documentada de que o método é confiável ao que se aplica (CASS; 

DEAGANI, 2001). 

 

Linearidade e intervalo 

Linearidade é a habilidade de um método analítico em produzir resultados que 

sejam diretamente proporcionais à concentração do analito em amostras, em uma 

dada faixa de concentração (INMETRO, 2003). 

Conforme tabela 11 obteve-se Coeficiente de correlação (R2) bastante 

próximo de 1 (um), sendo que foi obtida uma relação linear entre concentração e 

detecção no intervalo testado (0,013 a 0,35 mg/mL). 

 

Tabela 11: Dados referentes a curva de calibração para análise em CLAE dos 

marcadores químicos presentes nos extratos de guaco. 

Constituinte Coeficiente de correlação 
(R2) 

y = ax + b 
(modelo linear)a 

Ácido o-cumárico 0,999388 y = 9,88e +007x – 7,79e + 004 
Cumarina 0,999451 y = 7,70e +007x – 1,51e + 005 
a y = área do pico  / x = concentração dos padrões em mg/ml. 

  

 A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados 

dos ensaios em função da concentração do analito (figura 20) (INMETRO, 2003, 

SHAFIR, 2003). 
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Figura 20 – Curva de calibração dos padrões de cumarina e ácido o-

cumárico.  

 

A quantificação do composto de interesse pode ser obtida através dos 

seguintes métodos: padronização interna, padronização externa, superposição de 

matriz, adição padrão (RIBANI et al., 2004). 

 A superposição de matriz não seria possível de ser realizada neste trabalho, 

tendo em vista que em extratos medicinais não se consegue obter a matriz isenta 

dos compostos de interesse. Optou-se então em quantificar através de padronização 

externa, levando em consideração custo e tempo das análises, quando comparado à 

padronização interna e adição do padrão. Este último foi utilizado em três níveis de 

concentração, para determinação da exatidão do método. 

 

Seletividade 
Uma amostra consiste de analitos a serem medidos, da matriz e de outros 

componentes que podem ter algum efeito na medição, mas que não se quer 

quantificar. A especificidade e a seletividade estão relacionadas ao evento da 

detecção. Um método que produz respostas para vários analitos, mas que pode 

distinguir a resposta de um analito da de outros, é chamado seletivo (INMETRO, 

2003). 
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Segundo a USP 23, a seletividade de um método representa sua capacidade 

de identificar e quantificar uma substância na presença de interferentes numa 

referida amostra, que constitua uma mistura complexa (THE UNITED, 1995). Em 

CLAE, muitos fatores podem ser avaliados com a finalidade de descrever a 

seletividade do método. A resolução entre os picos corresponde a um exemplo de 

parâmetro que pode ser utilizado, para caracterizar o grau de seletividade em um 

método cromatográfico. Neste trabalho, além da Rs (2,428) entre os picos estar de 

acordo com os critérios descritos na literatura (SNYDER; KIRKLAND, 1997; LIN-CHIN 

et al., 2000; CIOLA, 2003), observa-se também que os espectros de absorção das 

substâncias não variam do começo ao fim da eluição dos picos (figura 16).  

Ainda, para assegurar a seletividade do método, foram coletados os picos 

correspondentes aos dois marcadores nos extratos hidroalcoólicos de M. glomerata e 

M. laevigata e analisados através de Cromatografia Gasosa (CG) acoplado à Espectro 

de Massas (EM).  

Observa-se a presença de apenas um pico no cromatograma (figura 21 A), em 

13,09 min que é referente ao pico coletado do extrato hidroalcoólico de M. glomerata 

em 6,50 min na CLAE (figura 18 A) demonstrando que não há interferência de outras 

substâncias na quantificação de cumarina no método proposto. 

 Nos espectros apresentados na figura 21 B e C, B é o padrão de fragmentação 

do pico em 13,09 min (cromatograma A) e é análogo ao observado para a substância 

cumarina 1,2 benzopirona constante na biblioteca NIST, comprovando a seletividade 

do método para esta substância. 
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Figura 21 –Cromatograma do pico de cumarina coletado do extrato hidroalcoólico 
de M. glomerata para análise no cromatógrafo gasoso (A). Padrão de fragmentação 
do pico em 13,09 min (B) e padrão de fragmentação da cumarina 1,2 benzopirona 
constante na biblioteca NIST 98 MS Library(C).  
 
 
 O espectro da substância que foi analisada (figura 21 B) mostra o sinal do íon 

molecular m/z 146 e o pico base em m/z 118. As cumarinas produzem um forte íon 

molecular em m/z 146 (76%) e um pico base em m/z 118 (100%), correspondente à 

perda do monóxido de carbono do anel pirona (UGAZ, 1994).  

 A análise do ácido o-cumárico foi realizada da mesma forma, sendo que a 

amostra coletada de ambos os extratos hidroalcoólicos apresentou o mesmo perfil 

cromatográfico em CG (Figura 22 A). O pico em 8,828 min apresenta padrão de 

fragmentação análogo ao observado para a substância ácido o-cumárico constante 

na biblioteca NIST 98 MS Library (Figura 22 B e C). Observa-se também a presença 

de outro pico, com Tr semelhante ao da cumarina.  
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A 

B 

C 

Figura 22 – Cromatograma do pico de ácido o-cumárico coletado do extrato 
hidroalcoólico de M. glomerata para análise no cromatógrafo gasoso (A). Padrão de 
fragmentação do pico em 8,828 min (B) e padrão de fragmentação do ácido o-
cumárico constante na biblioteca NIST 98 MS Library (C).  
 

As principais fragmentações para a substância analisada (figura 22 B) 

correspondem à formação do íon tropílio (m/z 91), com conseqüentes fragmentações 

do anel aromático, ocorrendo rearranjo de hidrogênio (m/z 77), perda de uma etila 

(m/z 65). O pico em m/z 120 foi formado pela perda imediata de CO2 a partir do íon 

molecular (M+ 164 – 44 = 120) indetectável (SILVERSTEIN; BASSLER; MORRILL, 

1994).  

Nova coleta do pico correspondente em 4,75 min na CLAE (figura 18 A) foi 

realizada, com intuito de verificar a possibilidade de contaminação na coleta da 

amostra, sendo que apresentou o mesmo resultado. Assim, preparou-se uma solução 

qualitativa do padrão de ácido o-cumárico em acetato de etila e foi novamente 
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analisado em CG. Conforme figura 23, o ácido o-cumárico padrão também 

apresentou os dois picos, com fragmentações no EM análogos aos da cumarina e 

ácido o-cumárco. Isto indica que pode estar acontecendo uma interconversão entre 

as duas substâncias no momento da análise por CG, visto a alta temperatura 

utilizada para a análise. 

 

 

Figura 23 –Cromatograma do pico de solução padrão de ácido o-cumárico para 
análise no cromatógrafo gasoso.  
  

 No desenvolvimento da metodologia em CLAE, primeiramente foi analisada 

cada substância separadamente. Assim, optou-se em demonstrar uma análise do 

ácido o-cumárico (figura 24) em CLAE, onde não se observa a presença de outro 

pico, ou seja, que não houve comprometimento das análises dos extratos em CLAE.  
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Figura 24 – Solução qualitativa do padrão de ácido o-cumárico diluído em 20:80 
acetonitrila – água ultrapura (A) Mapa de absorção (190 – 400 nm) da corrida 
cromatográfica. B - Perfil cromatográfico em 275 nm. C – Espectro de absorção (190 
– 400 nm) para o pico com tempo de retenção em 13,126 min. Condições 
cromatográficas: eluição isocrática metanol - acetonitrila – água acidificada (pH 3,9) 
(15:5:80), fluxo 1,5 mL/min, temperatura do forno: 30ºC, injeção 20 µL. 
 

 LOD e LOQ 

 Os valores de LOD para o ácido o-cumárico e cumarina foram de 0,537 µg/mL 

e 2,87 µg/mL, respectivamente.  

 Para LOQ, os valores encontrados foram 1,79 µg/mL para o ácido o-cumárico 

e 9,56 µg/mL para a cumarina.  

 Tais valores demonstram uma seletividade superior para o ácido o-cumárico, 

conforme pode ser também observado pela maior inclinação da curva padrão desta 

substância (Figura 20). 

 

Exatidão (adição do padrão) 
Exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o resultado 

de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro 

(INMETRO, 2003). 

Para elucidar a exatidão do método, foi adicionada uma concentração 

conhecida de cumarina e de ácido o-cumárico na matriz, ou seja, nos extratos, 

respeitando a linearidade do método. As tabelas 12 e 13 mostram os resultados 

obtidos para os extratos hidroalcoólicos de M. glomerata e M. laevigata PR. 
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Tabela 12: Adição dos padrões no extrato hidroalcoólico 1:2 de M. glomerata. 

M. glomerata Constituinte Conc. teórica 
adicionada 

(µg/mL ± DP)

Conc.  prática 
adicionada 

(µg/mL ± DP) 
Área* Recuperação 

(%) ± DP 
CV (%) 

Acido o-cumárico 50,0 51,34 ± 0,00 10413332 102,68 ± 0,00  
 150,0 151,01 ± 2,08 20063851 100,67 ± 1,39  
 250,0 257,01 ± 1,15 30677476 101,77 ± 1,33  
 Média   102,05 ± 1,27 1,24 
Cumarina 50,0 48,33 ± 0,00 7389422 96,67 ± 0,00  
 150,0 144,99 ± 1,53 14717406 96,66 ± 1,53  
 250,0 249,33± 1,73 23669126 99,73 ± 1,73  
 Média   97,69 ± 1,65 1,69 
* média das triplicatas; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação. 
 
 

Tabela 13: Adição dos padrões no extrato hidroalcoólico 1:2 de M. laevigata PR. 

M. laevigata PR Constituinte Conc.  teórica 
adicionada 

(µg/mL ± DP)

Conc. prática 
adicionada 

(µg/mL ± DP) 
Área* Recuperação 

(%) ± DP 
CV (%) 

Acido o-cumárico 50,0 48,67 ± 0,00 7122895 97,34 ± 0,00  
 150,0 150,00 ± 1,15 17198707 100,00 ± 1,15  
 250,0 253,00 ± 1,15 27412726 100,54 ± 1,15  
 Média   99,51 ± 1,77 1,78 
Cumarina 50,0 47,67 ± 0,58 8287296 95,33 ± 0,58  
 150,0 145,00 ± 1,00 14784843 96,67 ± 1,00  
 250,0 245,33 ± 2,89 22814318 98,13 ± 2,89  
 Média   96,71 ± 1,50 1,55 
* média das triplicatas; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação.  
 
 As médias dos valores recuperados para ácido o-cumárico e cumarina foram 

102,05 ± 1,27% e 97,69 ± 1,65% para M. glomerata e 99,51 ± 1,77% e 96,71 ± 

1,50% para M. laevigata, respectivamente. De modo geral, o erro foi maior na 

menor concentração de padrão adicionado em todas as amostras testadas. 

 Os valores do CV (coeficiente de variação) variaram de 1,24 a 1,78%, estando 

abaixo de 2%, sendo este o critério de aceitação descrito por Green (1996). Nos 

extratos liofilizados a porcentagem de recuperação foi inferior das observadas nos 

extratos hidroalcoólicos, conforme demonstrado na tabela 14. Pode-se associar este 

resultado ao fato de que nestas amostras se trabalhou com concentrações e volumes 

menores, devido a pouca quantidade de amostra, e assim aumentando a chance de 

erro.  

 

 

 

 52



 53

Tabela 14: Adição dos padrões nos extratos aquosos liofilizados. 

M. laevigata PR Constituinte Conc. teórica 
adicionada 

(µg/mL ± DP)

Conc. prática 
adicionada 

(µg/mL ± DP) 
Área* Recuperação 

(%) ± DP 
CV (%) 

Acido o-cumárico 10,0 8,00 ± 0,00 1828515 80,00 ± 0,00  
 30,0 24,00 ± 0,00 3341518 69,52 ± 1,65  
 70,0 57,00 ± 0,00 6683204 71,25 ± 0,00  
 Média   73,59 ± 4,93 6,70 
Cumarina 10,0 10,00 ± 0,00 2131386 98,33 ± 2,89  
 30,0 27,00 ± 0,00 3562972 90,00 ± 0,00  
 70,0 65,00 ± 2,64 6675297 92,86 ± 2,64  
 Média   93,73 ± 4,37 4,66 
*média das triplicatas; DP= desvio padrão; CV= coeficiente de variação. 

 

 Observa-se recuperação mais baixa para o ácido o-cumárico (73,59 ± 4,93). 

Valores menores também foram encontrados em outros trabalhos realizados com 

extratos vegetais, como exemplo 72,4 ± 1,84% (LIN-CHIN et al., 2000) e 63 ± 5% 

(ZITO; DENG, 2003) para extratos de Ginkgo biloba L. Apesar de existirem vários 

protocolos para validação de métodos analíticos aceitos internacionalmente, observa-

se uma lacuna para produtos fitoterápicos, que compreendem amostras com matriz 

complexa. Green (1996) aponta como aceitável para este tipo de amostra valores 

entre 70 a 120% de recuperação. 

    

Precisão 

As tabelas 15 e 16 apresentam CV obtidos neste experimento para os extratos 

medicinais hidroalcoólicos e aquosos liofilizados, respectivamente, relacionado aos 

marcadores químicos cumarina e ácido o-cumárico.  
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Tabela 15 – Ensaio de repetibilidade com os extratos hidroalcoólicos 1:2 de M. 

glomerata e M. laevigata (PR). 

Ensaio Repetição* M. glomerata** M. laevigata (PR)*** 
  Ácido o-

cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

 A1 0,173 0,158 0,076 0,194 
1º A2 0,173 0,158 0,076 0,191 

(manhã) A3 0,175 0,158 0,075 0,194 
 A4 0,173 0,151 0,075 0,194 
 A5 0,174 0,159 0,075 0,193 
 A6 0,172 0,163 0,076 0,195 
      
 A1 0,173 0,158 0,076 0,194 

2º A2 0,173 0,158 0,075 0,194 

(meio-dia) A3 0,173 0,160 0,075 0,194 
 A4 0,173 0,158 0,075 0,194 
 A5 0,173 0,158 0,076 0,194 
 A6 0,172 0,159 0,076 0,194 
      

  A1 0,173 0,158 0,075 0,195 

3º A2 0,173 0,160 0,076 0,194 

(tarde) A3 0,175 0,158 0,076 0,196 
 A4 0,173 0,159 0,076 0,194 
 A5 0,173 0,158 0,076 0,194 
 A6 0,171 0,158 0,076 0,194 
      

Média ± 
DP 

 0,173 ± 
0,001 

0,158 ± 
0,002 

0,0756 ± 
0,0005 

0,194 ± 
0,001 

CV (%)  0,542 1,401 0,663 0,500 
* Média das triplicatas ** Extrato diluído em água ultrapura 1:10 ** Extrato diluído 
em água ultrapura 1:5 
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Tabela 16 – Ensaio de repetibilidade com os extratos aquosos liofilizados de M. 

glomerata e M. laevigata (PR). 

Ensaio Repetição* M. glomerata M. laevigata (PR) 
  Ácido o-

cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

 A1 0,011 0,022 0,073 0,015 
1º A2 0,010 0,021 0,070 0,015 

(manhã) A3 0,011 0,022 0,073 0,016 
 A4 0,011 0,021 0,074 0,014 
 A5 0,011 0,022 0,071 0,016 
 A6 0,011 0,021 0,075 0,015 
      
 A1 0,011 0,021 0,070 0,015 

2º A2 0,011 0,021 0,070 0,015 

(meio-dia) A3 0,011 0,021 0,070 0,014 
 A4 0,011 0,021 0,071 0,015 
 A5 0,011 0,021 0,070 0,015 
 A6 0,011 0,021 0,071 0,015 
      
 A1 0,011 0,022 0,071 0,015 

3º A2 0,011 0,021 0,072 0,015 

(tarde) A3 0,011 0,022 0,070 0,015 
 A4 0,011 0,022 0,072 0,015 
 A5 0,011 0,021 0,071 0,015 
 A6 0,011 0,021 0,072 0,015 
      

Média ± 
DP 

 0,011 ± 
0,0002 

0,021 ± 
0,0005 

0,071 ± 
0,006 

0,015 ± 
0,0003  

CV (%)  2,154 2,274 2,105 2,172 
* média das triplicatas 

 

 Para os extratos hidroalcoólicos observa-se valores de CV menores (0,5 – 

1,4%) em comparação aos extratos liofilizados (2,105 – 2,274%). Para os 

extratos analisados, os valores encontrados denotam que a repetibilidade do 

método encontra-se dentro do limite de 5% estabelecido pela Resolução RE nº 

899 (BRASIL, 2003). 
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 A precisão intermediária é reconhecida como a mais representativa da 

variabilidade dos resultados em um único laboratório e, como tal, mais aconselhável 

de ser adotada. Seu objetivo é verificar que no mesmo laboratório o método 

fornecerá os mesmos resultados (RIBANI et al., 2004). As tabelas 17 e 18 

demonstram que os resultados obtidos encontram-se dentro dos limites aceitos para 

matrizes complexas, como fitoterápicos (QUATTROCCHIO apud ABOY et al., 2000). 

 
Tabela 17 – Ensaio de precisão intermediária com os extratos hidroalcoólicos de M. 

glomerata e M. laevigata (PR). 

 
Ensaio Repetição* M. glomerata M. laevigata (PR) 

  Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

 A1 0,173 0,158 0,076 0,194 
1º A2 0,173 0,158 0,076 0,191 

(dia) A3 0,175 0,158 0,075 0,194 
 A4 0,173 0,151 0,075 0,194 
 A5 0,174 0,159 0,075 0,193 
 A6 0,172 0,163 0,076 0,195 
      
 A1 0,174 0,163 0,075 0,194 

2º A2 0,173 0,160 0,076 0,196 

(dia) A3 0,173 0,160 0,075 0,197 
 A4 0,174 0,158 0,078 0,197 
 A5 0,175 0,158 0,079 0,196 
 A6 0,175 0,165 0,076 0,195 
      
 A1 0,177 0,163 0,076 0,197 

3º A2 0,177 0,160 0,078 0,198 

(dia) A3 0,177 0,163 0,076 0,198 
 A4 0,176 0,161 0,077 0,196 
 A5 0,176 0,161 0,075 0,199 
 A6 0,177 0,159 0,079 0,199 
      

Média ± 
DP 

 0,175 ± 
0,002 

0,159 ± 
0,003 

0,076 ± 
0,001 

0,196 ± 
0,002 

CV (%)  0,962 1,953 1,788 1,106 
* Média das triplicatas ** Extrato diluído em água ultrapura 1:10 ** Extrato diluído 
em água ultrapura 1:5 
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Tabela 18 – Ensaio de precisão intermediária com os extratos aquosos liofilizados 

de M. glomerata e M. laevigata (PR). 

Ensaio Repetição* M. glomerata M. laevigata (PR) 
  Ácido o-

cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

 A1 0,011 0,022 0,073 0,015 
1º A2 0,010 0,021 0,070 0,015 

(dia) A3 0,011 0,022 0,073 0,016 
 A4 0,011 0,021 0,074 0,014 
 A5 0,011 0,022 0,071 0,016 
 A6 0,011 0,021 0,075 0,015 
      
 A1 0,012 0,022 0,074 0,016 

2º A2 0,011 0,021 0,077 0,016 

(dia) A3 0,012 0,022 0,073 0,015 
 A4 0,011 0,021 0,073 0,017 
 A5 0,012 0,021 0,073 0,015 
 A6 0,011 0,022 0,074 0,016 
      
 A1 0,011 0,023 0,075 0,016 

3º A2 0,011 0,022 0,075 0,016 

(dia) A3 0,011 0,022 0,076 0,016 
 A4 0,011 0,023 0,073 0,015 
 A5 0,011 0,022 0,077 0,015 
 A6 0,011 0,022 0,075 0,015 
      

Média ± 
DP 

 0,011 ± 
0,0005 

0,022 
±0,0006 

0,074 ± 
0,002 

0,015 
±0,0007 

CV (%)  4,243 2,970 2,475 4,562 
* média das triplicatas 

 

 Novamente, observa-se uma variação menor de CV para os extratos 

hidroalcoólicos (0,962 – 1,953%) em relação aos extratos liofilizados, onde a CV 

variou de 2,475 – 4,562%. O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo 

com a metodologia empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo de 

matriz e a finalidade do método, sendo aceitáveis, conforme Resolução RE 899 

(BRASIL, 2003), valores inferiores a 5%. 
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6.5 Doseamento de cumarina e ácido o-cumárico nos extratos de 

guaco 

  

 O método descrito e validado conforme itens anteriores forneceu os dados 

apresentados na tabela 19. 

 

Tabela 19 – Teor de cumarina e ácido o-cumárico (expressos em µg de 
substância/mL de extrato aquoso e mg de substância/mL de extrato 
hidroalcoólico), n = 6. 

Amostra Extrato aquoso* Extrato hidroalcoólico* 
 Ácido o-

cumárico 
(µg/mL) 

Cumarina
(µg/mL) 

Ácido o-
cumárico 
(mg/mL) 

Cumarina 
(mg/mL) 

Resíduo 
seco (%) 

M. glomerata 
PR 

35,00 ± 
1,00 

45,00 ± 
2,00 

1,73 ± 0,01 1,58 ± 0,02 9,97 ± 0,004 

M. laevigata PR 33,33 ± 
0,57 

20,66 ± 
0,57 

0,38 ± 
0,003 

0,97 ± 
0,005 

12,82 ± 0,016

M. laevigata SC 13,00 ± 
0,00 

34,33 ± 
0,57 

0,57 ± 0,01 0,84 ± 
0,015 

8,39 ± 0,010 

*Média ± DP (desvio padrão) 

 

 Os resultados apontam uma maior concentração de cumarina e ácido o-

cumárico em M. glomerata, espécie oficial da Farmacopéia Brasileira. Nesta mesma 

espécie, ao comparar a proporção de cumarina e ácido o-cumárico extraídos (45 e 35 

µg/mL), curiosamente verifica-se melhor extração de cumarina em relação ao ácido 

o-cumárico no extrato aquoso, que no extrato hidroalcoólico (1,58 e 1,73 mg/mL); 

tendo em vista as características de menor solubilidade da cumarina em água. Este 

fato sugere que substâncias presentes no fitocomplexo podem estar auxiliando a 

extração da cumarina pela água em relação ao álcool.  

 Os menores teores na espécie M. laevigata são ainda diferentes em relação ao 

local de coleta, sendo que M. laevigata cultivada em SC e coletada na mesma época 

que M. laevigata cultivada no PR, apresentaram valores diferentes em quantidade e 

proporção entre os marcadores. Estes resultados foram obtidos de amostras 

coletadas, processadas e analisadas no mesmo período, de maneira equivalente; 

demonstrando assim uma clara variabilidade na produção de substâncias em relação 
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ao local de cultivo. Esta diferença pode ser também devido a uma variabilidade 

genética, não sendo apenas inerentes ao ambiente. 

 Estes resultados são visualizados na Figura 25. 

 

           

 

 

 

 

 

 

                M. glomerata             M. laevigata (PR)            M. laevigata (SC) 

 

Figura 25 - Concentração de ácido o-cumárico (mg/mL) (A) e cumarina (mg/mL) 
(B) nos extratos hidroalcoólicos de “guaco”. 
 

 Dados na literatura referenciam diversas quantificações de cumarina em 

extratos de M. glomerata e M. laevigata, produzidos através de métodos diferentes, 

demonstrados na introdução (tabela 02). Entretanto, Biavatti et al. (2004), utilizando 

M. laevigata também coletada no inverno, em Ilhota (SC), quantificaram 1,01 ± 

0,016 mg/mL de cumarina em extratos 1:1 (p/v) produzidos pelo mesmo método 

utilizado neste trabalho (percolação). Apesar da peculiaridade do ano em que foi 

coletado a planta (em 2001 para Biavatti et al. e em 2003 para este trabalho), nota-

se que para os extratos 1:2 obteve-se 0,84 ± 0,015 mg/mL de cumarina, 

observando-se então a falta de linearidade nas concentrações de cumarina para 

extratos 1:1 (p/v) e 1:2 (p/v). Isto vai ao encontro do preconizado por SCHULTZ et 

al. (2002), que determina estas duas relações droga: solvente como sendo extrato 

fluido, ou seja, a etapa de concentração do extrato além de consumir energia e 

tempo, não fornece o dobro das substâncias marcadoras. Aboy et al. (2000) também 

observaram esta falta de linearidade em extratos produzidos com a mesma amostra 

vegetal, porém em proporções droga: solventes diferentes. 

 Para a análise dos liofilizados buscou-se obedecer à relação de liofilizado 

obtido para cada grama de droga vegetal. Utilizando M. glomerata como exemplo, 

1,693 ± 0,005

0,573± 0,010 

0,381 ±0,002 

A B 

1,73 ±   0,01 

0,57 ±  0,01 

1,58 ±  0,02 
0,97 ± 0,005 

0,84 ± 0,015 

0,38 ± 0,003 
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temos que 15,5 g de droga vegetal forneceram 3,2972 g de liofilizado. Desta forma, 

cada 01 g de droga vegetal (quantidade utilizada no preparo do extrato aquoso) 

equivale a 0,2127 g de liofilizado, diluídos em 100 mL de água. Devido às baixas 

concentrações de cumarina e ácido o-cumárico nos extratos liofilizados, injetou-se 10 

vezes o valor determinado para M. glomerata e M. laevigata (SC) e 14 vezes para M. 

laevigata (PR).  

A tabela 20 mostra as concentrações de cumarina e ácido o-cumárico 

encontrados nos extratos aquosos liofilizados, juntamente com a porcentagem de 

perda, quando comparado aos extratos não liofilizados, produzidos no momento da 

análise.  

 
Tabela 20 – Teor de cumarina e ácido o-cumárico (expressos em µg de 
substância/mL de extrato aquoso liofilizado), n = 6. 

Extrato aquoso liofilizado 
Amostra Concentração (µg/mL) 

Média ± DP 
Perdas (%) em relação ao 

extrato aquoso recém 
preparado 

 Ácido o-
cumárico 

Cumarina Ácido o-
cumárico 

Cumarina 

M. glomerata 
PR 

11,00 ± 0,00 21,00 ± 0,00 68,57 53,33 

M. laevigata PR 7,00 ± 0,00* 15,33 ± 0,57 78,99 25,79 
M. laevigata SC 9,00 ± 0,00 16,00 ± 0,00 30,77 53,39 
*Valor correspondente à integração da área de dois picos próximos (ver figura 16B). 

  

Estas perdas denotam uma alteração da matriz terapêutica que podem 

influenciar a atividade biológica do mesmo. 
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6.6 Avaliação farmacológica 

 

Os estudos no sentido de avaliar a ação dos extratos medicinais de M. 

glomerata na inflamação alérgica foram realizados apenas em modelos de pleurisia 

(MARTINS; CALIXTO; MEDEIROS 1996; FIERRO et al., 1999). Com relação a M. 

laevigata, nenhum estudo foi encontrado na literatura sobre sua ação em modelos 

de inflamação alérgica.  

Neste trabalho, optou-se por avaliar a ação do extrato de M. laevigata no 

modelo de pneumonite alérgica em camundongos, por se tratar de uma inflamação 

em nível pulmonar e ser este o modelo experimental mais utilizado para mimetizar a 

asma humana (PITCHFORD et al, 2004; TAUBE; DAKHAMA; GELFAND, 2004; 

SCHERF; BURDACH; HANSEN, 2005). 

Os camundongos imunizados com a mistura de OVA e hidróxido de alumínio 

foram desafiados por inalação do antígeno (controle positivo) ou salina (controle 

negativo) no 7o e 14o dia após a imunização, sendo sacrificados 24 horas após o 

último desafio. Os resultados, apresentados na figura 26, mostram que o desafio 

com o antígeno induziu influxo total de células inflamatórias para o espaço 

broncoalveolar. Este influxo celular é composto por neutrófilos e eosinófilos. 

Resultados semelhantes foram obtidos por GAMA-LANDGRAF; SIROIS; JANCAR 

(2003) e LANDGRAF et al. (2004). 
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igura 26 - Influxo celular para o espaço broncoalveolar nos camundongos 
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imunizados e desafiados com salina (controle negativo) ou OVA (controle positivo). 
Os camundongos foram imunizados com OVA/alumen nos dias 0 e 7, receberam 
salina ou OVA por inalação nos dias 14 e 21. O LBA foi obtido 24 horas após o último 
desafio. Dados representam a Média ± EPM de 5 a 7 animais por grupo.** p<0,01 
comparado com o grupo controle negativo. 

 

O

ata foi realizado por gavagem por ser esta a mesma via de administração 

tilizada na medicina popular, uma vez que a população usa a M. laevigata em forma 

de chá e xarope. Além disso, a concentração do extrato administrada no animal foi 

determinada tomando-se como base à quantidade usada pela população adulta. Para 

um adulto com aproximadamente 70 kg, a medicina popular recomenda o uso de 01 

xícara de chá ou 10 mL de xarope (contendo 10% extrato fluido) três vezes ao dia; 

os valores obtidos para a administração nos camundongos foram multiplicados por 

dez, tendo em vista as diferenças de metabolismo entre as duas espécies. 

O tratamento dos camundongos por 7 dias com o chá de M. lae

 de forma significativa o influxo total e diferencial de células para o espaço 

broncoalveolar. Porém, observando-se a figura 27 A, nota-se uma ligeira tendência à 

redução no número total de leucócitos (p= 0,194). Já o tratamento dos 

camundongos com o extrato hidroalcoólico inibiu significativamente o influxo total de 

leucócitos (p= 0,0384) e o influxo de eosinófilos (p= 0,0317) (figura 27 B). De modo 

semelhante, os animais tratados com ácido o-cumárico e cumarina apresentaram 

influxo total de células reduzidos quando comparado com os animais não tratados 

(figuras 27 C e D). A redução do influxo de leucócitos totais foi devido principalmente 

a redução no número de eosinófilos, uma vez que não houveram diferenças 
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significativas no número de mononucleares e neutrófilos entre os grupos tratados e o 

controle. 

Total 
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Figura 27 - Efeito do tratamento dos animais com chá liofilizado (A); extrato 
hidroalcoólico (B); ácido o-cumárico (C); cumarina (D) sobre o influxo celular para o 
espaço broncoalveolar. Os camundongos foram imunizados com OVA/alumen nos 
dias 0 e 7, receberam salina ou OVA por inalação nos dias 14 e 21. O LBA foi obtido 
24 horas após o último desafio. Dados representam a Média ± EPM de 4 a 6 animais 
por grupo.* p<0,05 e ** p<0,01 comparado com o grupo controle positivo. 
 

A patologia da asma é caracterizada por edema e hiperemia da mucosa, bem 

como por infiltração da mucosa por várias células, dentre estas se destacam 

linfócitos que exibem o fenótipo Th2 e eosinófilos (PAUL, 2003; GOLDMAN; 

AUSIELLO, 2005). 

Uma vez que o influxo de eosinófilos foi reduzido pelos tratamentos dos 

camundongos com extrato e os dois marcadores químicos, isto mostra que estes 

compostos possuem importante atividade antiinflamatória neste modelo de 

inflamação alérgica.  
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Os eosinófilos são células produzidas em quantidades significativas somente 

quando a medula óssea recebe citocinas padrão Th2 (padrão T helper2), 

principalmente interleucinas IL-3 e IL-5 e GM-CSF (granulocyte-machophage colony 

stimulating factor) (CORRIGAN; KAY, 1992; MORLEY, 1993; SEMINARIO; GLEICH, 

1994; PAUL, 2003).  

Neste trabalho avaliou-se, também, a influência do tratamento dos 

camundongos com chá, extrato hidroalcoólico, ácido o-cumárico e cumarina na 

produção de células pela medula óssea. Os resultados apresentados na figura 28 

mostram os valores obtidos para os controles negativo e positivo. O aumento da 

produção de células pela medula óssea nos animais desafiados com o antígeno 

(controle positivo) demonstra que a inflamação alérgica desencadeada no pulmão 

está sendo efetiva em estimular a medula óssea e que, de fato, esta reação 

inflamatória tem caráter Th2, pois aumenta consideravelmente a produção de 

eosinófilos pela medula óssea. 
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Figura 28 - Leucócitos na medula óssea nos camundongos imunizados e desafiados 
com salina (controle negativo) ou OVA (controle positivo). Os camundongos foram 
imunizados com OVA/alumen nos dias 0 e 7, receberam salina ou OVA por inalação 
nos dias 14 e 21. As células da medula óssea foram obtidas 24 horas após o último 
desafio. Dados representam a Média ± EPM de 6 a 9 animais por grupo.*p<0,05 
comparado com o grupo controle negativo. 

 

O tratamento dos camundongos por 7 dias com o chá e extrato hidroalcoólico 

de M. laevigata não alterou de forma significativa o número total e diferencial de 

células na medula óssea (figuras 29 A e B). Os camundongos tratados com ácido o-

cumárico também não apresentaram alteração significativa no número total e 

diferencial de células na medula óssea, quando comparado ao grupo controle 
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positivo. Porém, observando-se a figura 29 C, nota-se uma tendência à redução no 

número de mononucleares (p= 0,0821) e eosinófilos (p= 0,0519). Já o tratamento 

dos camundongos com a cumarina inibiu significativamente o número de 

polimorfonucleares (p= 0,0295). Ocorreu também, uma ligeira tendência a redução 

no número de mononucleares (p= 0,1008) (figura 29 D). Estes resultados indicam 

que os compostos cumarina e ácido o-cumárico além de ter efeito antiinflamatório 

local, podem também, colaborar com a redução da inflamação através de um efeito 

na redução da produção das células inflamatórias.  
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Figura 29 - Efeito do tratamento dos animais com chá liofilizado (A); extrato 
hidroalcoólico (B); ácido o-cumárico (C); cumarina (D) sobre o número de células na 
medula óssea. Os camundongos foram imunizados com OVA/alumen nos dias 0 e 7, 
receberam salina ou OVA por inalação nos dias 14 e 21. O LBA foi obtido 24 horas 
após o último desafio. Dados representam a Média ± EPM de 4 a 9 animais por 
grupo.* p<0,05 comparado com o grupo controle positivo. 

FIERRO et al. (1999) avaliaram o efeito antiinflamatório e antialérgico de M. 

glomerata através do modelo de pleurisia alérgica induzida por ovalbumina e 
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pleurisia induzida por aminas biogênicas (histamina e serotonina), carragenina e PAF 

em ratos normais. Para a atividade antiinflamatória as substâncias foram injetadas 

por via intrapleural e os animais foram sacrificados 1 hora após a injeção das aminas 

biogênicas, 4 horas após de carragenina e 6 horas após PAF. Na pleurisia alérgica, os 

animais foram sensibilizados com ovalbumina na região dorsal, por via subcutânea, e 

desafiados após 14 dias com a mesma substância por via intrapleural, e sacrificados 

em intervalos de 1 a 24 horas.   O resultado deste experimento indicou que o 

extrato testado apresenta três principais mecanismos envolvidos: habilidade em inibir 

a infiltração granulocitária após exposição ao antígeno, inibição da degranulação dos 

mastócitos e inibição parcial da infiltração granulocitária induzida por PAF; o que dá 

suporte ao uso do “guaco” em doenças alérgicas pela medicina popular. A inibição da 

degranulação mastocitária também já foi descrita para isocumarinas, ftalídeos e 

stilbenos (MATSUDA; SHIMODA; YOSHIKAWA, 1999). 

Conforme descrito nos resultados de doseamento dos marcadores químicos, 

houve perdas de 30,77% para o ácido o-cumárico e 53,39% para cumarina nos 

extratos aquosos após a liofilização. Sendo assim, as doses do chá utilizado deveriam 

ser ajustadas para conter a quantidade dos marcadores químicos idênticas as 

contidas no chá não liofilizado. Isto não foi realizado devido a baixa quantidade de 

amostra disponível para os ensaios biológicos. Este fato deve ter influenciado na 

ação deste tratamento sobre a inflamação alérgica; visto que ambos os padrões 

utilizados bem como o extrato, que continha a mesma concentração dos padrões 

utilizadas para o tratamento dos camundongos apresentou efeito antiinflamatório.  

Considerando que os marcadores químicos apresentaram efeito 

antiinflamatório no modelo testado, pode-se, então, acreditar que o chá contendo as 

concentrações de padrões teria efeito antiinflamatório importante. 

Já foi descrito que solução de cumarina padrão (5 mg/kg) administrado por 

via intraperitoneal e oral inibiu respectivamente 82,4% e 34,8% o edema de pata de 

rato produzido por carragenina (LEITE et al, 1993). Estes autores também 

verificaram o efeito inibitório da cumarina em jejuno isolado de rato e de cobaia, 

onde doses de 6 e 18 µg/mL inibiram 5 e 31,4% no rato e 3,75 e 7,5 µg/mL inibiram 

51,2 e 89,8% na cobaia. Contudo, Aboy et al (2002), sob as mesmas condições 
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experimentais, não observaram alterações estatisticamente significativas (p>0,05) 

para soluções contendo até 0,365 mg/mL de cumarina. 

 Os resultados sugerem que a cumarina e o ácido o-cumárico possuem 

importante efeito antialérgico, pois reduziram influxo de leucócitos totais e de 

eosinófilos para o espaço broncoalveolar. Este efeito também foi observado com o 

extrato hidroalcoólico de M. laevigata sugerindo o uso desta planta em doenças 

alérgicas pulmonares. 

 A ação do tratamento dos animais com o chá, extrato hidroalcoólico, cumarina 

e ácido o-cumárico na inflamação alérgica pulmonar foi verificada também através de 

análise histopatológica do pulmão dos camundongos. 

O grupo controle negativo não apresentou alteração das células caliciformes, 

presença de muco dentro dos brônquios e infiltrado inflamatório (figura 30). Já o 

grupo controle positivo (figura 31) apresentou aumento de tamanho das células 

caliciformes, presença de muco dentro dos bronquíolos e infiltrado inflamatório, o 

que mostra, mais uma vez, que o desafio com o antígeno levou a uma inflamação 

local.  

O tratamento dos camundongos com o chá, extrato hidroalcoólico, ácido o-

cumárico e cumarina, levou a modificações que podem ser visualizados também nos 

cortes histológicos. A figura 32 é representativa do grupo tratado com o chá; a 33 do 

grupo tratado com o extrato; a 34 do grupo tratado com ácido o-cumárico e a 35 do 

grupo tratado com a cumarina. O quadro visualizado nestas figuras é sugestivo de 

vasodilatação acentuada causando extase sanguínea (verificado pelo acúmulo de 

hemáceas dentro dos vasos). A vasodilatação pode estar levando ao aumento da 

pressão hidrostática dos vasos com extravasamento de hemáceas, proteínas, plasma 

caracterizando exsudato hemorrágico; ou que as células inflamatórias ativadas no 

local tenham causado dano endotelial, ainda que estes danos não tenham sido 

visualizados nos cortes histológicos.  
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Figura 30 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do Controle negativo. Coloração 
HE, aumento 200 x. A: bronquíolo livre de muco; 
B: vaso; C: parênquima alveolar. 

Figura 31 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do Controle positivo. Coloração 
HE, aumento 200 x. A: bronquíolo com muco; B: 
parênquima alveolar. 

  

  
Figura 32 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do grupo tratado com extrato 
aquoso liofilizado. Coloração HE, aumento 200 x. 
A: bronquíolo com muco; B: parênquima alveolar 
hemorrágico. 

Figura 33 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do grupo tratado com extrato 
hidroalcoólico. Coloração HE, aumento 200 x. A: 
bronquíolo com muco; B: parênquima alveolar; 
C: leucócitos.  

  

Figura 34 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do grupo tratado com ácido o-
cumárico. Coloração HE, aumento 200 x. A: 
bronquíolo com muco; B: parênquima alveolar 
hemorrágico. 

Figura 35 – Análise histopatológica pulmonar 
representativa do grupo tratado com cumarina. 
Coloração HE, aumento 200 x. A: bronquíolo com 
muco; B: parênquima alveolar hemorrágico. 
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Segue abaixo a tabela 21 com as características mais relevantes de cada 

grupo tratado.  

 

Tabela. 21 – Resumo das observações das análises dos pulmões por histopatologia. 

TRATAMENTO OBSERVAÇÕES 
Chá liofilizado 
 

Apresentou muco dentro dos bronquíolos, porém 
inexpressivo diante do extravasamento de hemáceas por 
todo parênquima alveolar, caracterizando quadro de 
congestão pulmonar. 

  
Extrato hidroalcoólico 
1:2 
 

Inflamação perivascular, peribronquiolar. Parênquima 
alveolar com hemáceas. 

  
Ácido o-cumárico 
 

Exsudato inflamatório; apresentou hemáceas recentes e 
em degeneração; células alteradas, aumentadas. 

  
Cumarina 
 

Presença de muco; hipertrofia células caliciformes; 
exsudato inflamatório hemorrágico. 

 

Mais de 3400 cumarinas ocorrem naturalmente em cerca de 160 familias de 

plantas. Destas, relativamente poucas tem sido investigadas quanto à atividade 

anticoagulante in vitro ou in vivo, e talvez apenas uma dezena esteja disponível 

clinicamente. De acordo com Booth et al. (2004), há uma confusão entre a presença 

de cumarina e o efeito anticoagulante. Em busca na base de dados Napralert, 

observa-se que apenas 13 cumarinas naturais foram avaliadas pela atividade 

antitrombotica ou anticoagulante, e destas, apenas 7 foram ativas, entre elas, a 

cumarina simples (1,2-benzopirona). O termo cumarina é clinicamente empregado 

para se referir a warfarina (Coumadin; Bristol-Myers Squibb, Princeton, NJ) ou outra 

cumarina sintética especificamente anticoagulante. 

Na quantificação dos marcadores químicos realizada neste trabalho, o chá de 

M. laevigata apresentou 13 e 34,33 µg/mL de ácido o-cumárico e cumarina, 

respectivamente. Assim, quando uma pessoa estiver tomando uma xícara de chá 

(aproximadamente 150 mL), estará ingerindo 1,95 mg de ácido o-cumárico e 5,15 

mg de cumarina. Para o extrato hidroalcoólico 1:2, obteve-se 0,57 e 0,84 mg/mL de 

ácido o-cumárico e cumarina, respectivamente. Se multiplicarmos estas quantidades 

de marcadores pela dose usualmente utilizada pela medicina popular na forma de 
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xarope 10% (uma colher de sopa equivalente a 10 mL), teríamos 0,57 e 0,84 mg de 

ácido o-cumárico e cumarina respectivamente. Se ao invés de M. laevigata, for 

utilizada M. glomerata, de acordo com a quantificação encontrada neste trabalho, 

pode-se esperar pelo menos o dobro da concentração dos marcadores em ambas 

formas farmacêuticas. 

Neste trabalho, pode-se verificar que tanto a cumarina quanto seu precursor, 

o ácido o-cumárico, fazem parte do fitocomplexo responsável pela atividade 

terapêutica da planta. Se considerarmos que o efeito produzido por M. laevigata nos 

camundongos for semelhante na espécie humana, pode-se comprovar seu uso 

popular em afecções do trato respiratório, visto que possui atividade na inflamação 

alérgica. Contudo, devido ao efeito hemorrágico observado na análise 

histopatológica, sugere-se estudos mais detalhados com as espécies vegetais em 

modelos in vivo e in vitro para verificar a extensão do seu efeito anticoagulante. Com 

os resultados observados neste trabalho, recomenda-se que pacientes que fazem 

uso de substâncias anticoagulantes não utilizem chá ou xarope contendo “guaco”. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram concluir que: 

 

• Extratos hidroalcoólicos de M. laevigata e M. glomerata produzidos 

conforme a metodologia utilizada neste trabalho não extrai ácido 

caurenóico em quantidades suficientes para quantificá-lo por CLAE; 

 

• O método cromatográfico desenvolvido para análise de extratos de guaco 

apresenta linearidade, exatidão, precisão intermediária e repetibilidade 

aceitáveis, quantificando dois marcadores principais simultaneamente; 

 

• Os extratos aquosos apresentam 35 e 33 μg/mL (ácido o-cumárico) e 45 e 

21 μg/mL (cumarina), e os extratos hidroalcoólicos 1,73 e 0,38 mg/mL 

(ácido o-cumárico) e 1,58 e 0,97 mg/mL (cumarina), para M. glomerata e 

M. laevigata respectivamente; 

 

• Para M. laevigata verifica-se a interferência do local de cultivo na produção 

de metabólitos secundários, haja visto que a espécie coletada em SC 

apresenta 13 e 34 μg/mL (ácido o-cumárico) e 0,57 e 0,84 mg/mL 

(cumarina) para extrato aquoso e hidroalcoólico respectivamente; 

 

• O teor de resíduo seco não está relacionado com a quantidade de 

marcadores químicos nos extratos hidroalcoólicos produzidos, pois o 

extrato de M. laevigata (PR), que apresentou maior teor de resíduo seco, 

não apresentou maior concentração dos marcadores; 

 

• Todos os extratos aquosos, após liofilização, apresentam perdas 

importantes na quantificação dos marcadores químicos, resultando na 

interferência da matriz terapêutica da planta, por não apresentar atividade 

antiinflamatória no modelo testado; 
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• A cumarina e o ácido o-cumárico fazem parte do fitocomplexo de M. 

laevigata; 

 

• O extrato alcoólico de M. laevigata, o ácido o-cumárico e a cumarina 

possuem importante efeito antiinflamatório no modelo de pneumonite 

alérgica; 

 

• No seu conjunto, os resultados indicam a necessidade da realização de 

estudos adicionais sobre a extensão do efeito anticoagulante de extratos 

medicinais de “guaco”. 
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