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“Sabemos como é a vida: num dia dá tudo certo e no outro as coisas já não são tão 

perfeitas assim. Altos e baixos fazem parte da construção do nosso caráter. Afinal, 

cada momento, cada situação, que enfrentamos em nossas trajetórias é um desafio, 

uma oportunidade única de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Só depende 

de nós, das nossas escolhas... 

Não sei se estou perto ou longe demais, se peguei o rumo certo ou errado. Sei 

apenas que sigo em frente, vivendo dias iguais de forma diferente. Já não caminho 

mais sozinho, levo comigo cada recordação, cada vivência, cada lição. E, mesmo 

que tudo não ande da forma que eu gostaria, saber que já não sou a mesma de 

ontem me faz perceber que valeu a pena. 

Procure ser uma pessoa de valor, em vez de procurar ser uma pessoa de sucesso. 

O sucesso é só consequência. ” 

 

Albert Einstein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Que nossas lembranças não sejam o que ficou por viver” 
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RESUMO 
 
 

ATIVIDADE FARMACOLÓGICA DA TINTURA DAS FOLHAS DE Baccharis 
trimera (LESS) 

AUTORA: ANDREIA REGINA HAAS DA SILVA 
ORIENTADORA: LILIANE DE FREITAS BAUERMANN 

 
 

A planta pertencente à família Asteraceae, Baccharis trimera (Less) DC é uma árvore 
de pequeno porte, encontrada em solos rochosos e em campos arenosos do sul do 
Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina e, nestes locais, é conhecida popularmente 
como carqueja. Seu chá é utilizado para tratar doenças gastrointestinais e do fígado, 
distúrbios renais e diabetes. Devido os seus diversos usos, este trabalho teve como 
objetivo avaliar a atividade antimicrobiana, da toxicidade aguda e de doses repetidas 
por 28 dias e reprodutiva da tintura das folhas de B. trimera (Less) em ratos. Para 
realização dos protocolos experimentais foi utilizado a tintura da planta fornecida pela 
indústria Flores e Ervas Com. Farm. Ldta. A análise por CLAE revelou a presença 
majoritária de flavonoides na planta. Estes compostos podem ser os responsáveis 
pela atividade antimicrobiana in vitro da tintura das folhas de B. trimera frente a 
bactérias comprovada através da realização dos testes de microdiluição em caldo, e 
determinação a concentração inibitória mínima demonstrando boa atividade contra 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Como metodologia para toxicidade foi 
utilizada as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico 423 e 407. Na análise da toxicidade aguda, uma única dose de 2000 mg/kg 
de B. trimera foi administrada oralmente a ratos de ambos os sexos. A tintura não 
induziu quaisquer sinais de toxicidade ou mortalidade e pode ser classificada como 
segura (categoria 5), de acordo com o guia. No estudo de toxicidade de doses 
repetidas, a fração da planta foi administrada oralmente aos animais, machos e 
fêmeas, em doses de 100, 200 e 400 mg/kg/dia durante 28 dias. Neste protocolo não 
houve mudanças significativas nos parâmetros hematológicos e bioquímicos, exceto 
para as enzimas hepáticas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 
aminotransferase (AST) que apresentaram uma redução em ambos os sexos. Além 
disso, a tintura B. trimera não interferiu na peroxidação lipídica, atividades δ-ALA-D e 
enzima CAT. Na avaliação da toxicidade gestacional, nos protocolos de implantação 
(tratamento do 3-5 dias de gestação), aborto (tratamento do 10-12 dias de gestação) 
e experimentos de parto (19-21 dias de gestação), a planta não alterou o número de 
fetos, o peso e não causou malformação nos mesmo. O peso dos órgãos e a dosagem 
de progesterona das ratas não apresentou alteração nos grupos tratados em relação 
ao grupo controle. Assim, conclui-se pelos protocolos utilizados que a tintura de B. 
trimera nas doses estudadas pode ser considerado relativamente seguro para 
utilização, inclusive no período gestacional. 
 

Palavras chave: Toxicidade. Plantas medicinais. Baccharis trimera. Ratos. 
Antimicrobianos 
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ABSTRACT 
 

PHARMACOLOGICAL ACTIVITY OF THE TINCTURE OF THE LEAVES OF 
Baccharis trimera (LESS) 

AUTHORA: ANDREIA REGINA HAAS DA SILVA 
ADVISOR: LILIANE DE FREITAS BAUERMANN 

 
 

The plant belongs to the family Asteraceae, Baccharis trimera (Less) DC is a small 
tree, found in rocky soils and sandy fields of southern Brazil, Paraguay, Uruguay and 
Argentina and, in these places, it is popularly known as carqueja. Its tea is used to treat 
gastrointestinal and liver diseases, kidney disorders and diabetes. Due to its diverse 
uses, this work aimed to evaluate the antimicrobial activity, acute toxicity and repeated 
doses for 28 days and reproductive tincture of B. trimera (Less) leaves in rats. For the 
accomplishment of the experimental protocols it was used the tincture of the plant 
provided by the industry Flores and Herbs Com. Farm. Ldta. Analysis by HPLC 
revealed the presence of flavonoids in the plant. These compounds may be 
responsible for the in vitro antimicrobial activity of B. trimera leaf staining against 
bacteria proven by performing the microdilution tests in broth, and determining the 
minimum inhibitory concentration demonstrating good activity against Gram-positive 
and Gram- negative. As a methodology for toxicity, the guidelines of the Organization 
for Economic Cooperation and Development 423 and 407 were used. In the acute 
toxicity analysis, a single dose of 2000 mg / kg B. trimera was administered orally to 
rats of both sexes. The tincture did not induce any signs of toxicity or mortality and 
could be classified as safe (category 5), according to the guide. In the repeated dose 
toxicity study, the plant fraction was administered orally to both male and female 
animals at doses of 100, 200 and 400 mg / kg / day for 28 days. In this protocol, there 
were no significant changes in hematological and biochemical parameters, except for 
liver enzymes alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST), 
which showed a reduction in both sexes. In addition, B. trimera dye did not interfere 
with lipid peroxidation, δ-ALA-D activities and CAT enzyme. In the evaluation of 
gestational toxicity, in the protocols of implantation (treatment of 3-5 days of gestation), 
abortion (treatment of 10-12 days of gestation) and experiments of childbirth (19-21 
days of gestation), the plant did not alter the number of fetuses, weight and did not 
cause malformation in them. Body weight and progesterone dosage in rats did not 
change in the treated groups in relation to the control group. Thus, it can be concluded 
from the protocols used that the tincture of B. trimera at the concentrations studied can 
be considered relatively safe for use, even in the gestational period. 
 
Key words: Toxicity. Medicinal plants. Baccharis trimera. Rats. Antimicrobial. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desde os antepassados, o homem sempre buscou na natureza insumos para 

a melhoria de alguma enfermidade ou para melhores condições de sobrevivência 

diante das tribulações do dia a dia (DI STASI, 1995). O uso de plantas medicinais no 

tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie humana, 

principalmente pela facilidade de obtenção e pelo baixo custo, quando utilizadas in 

natura (DI STASI, 1995; MACIEL et al., 2002). 

A prática da utilização das plantas através do conhecimento popular é 

repassada por grupamentos culturais que possuem um contato direto com a natureza 

e exploram suas potencialidades, passando os seus conhecimentos de geração em 

geração (ELISABETSKY, 1997; REZENDE, COCCO, 2002). O seu uso durante anos 

foi o único recurso disponível para o tratamento de doenças, tendo em vista que os 

medicamentos quimicamente sintetizados tiveram seu desenvolvimento impulsionado 

a partir do século XX (SIMÕES et al., 2010). 

 Apesar de todos os avanços observados com os medicamentos alopáticos, a 

população de nível socioeconômico mais baixo ainda encontra dificuldades no acesso 

a diferentes formas de tratamento e, esse motivo, associados com a busca por formas 

mais naturais de tratamento para cura das doenças, a fácil obtenção das plantas e o 

grande conhecimento popular sobre o seu uso, contribuem para sua utilização pelas 

pessoas (VEIGA JR. PINTO, MACIEL, 2005). 

 No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca ou 

nenhuma comprovação de suas propriedades farmacológicas e seu uso é difundido 

por ervanários e/ou pela própria população como seguros, por se tratar de “fonte 

natural” (ONYEKA et al., 2012). 

 Considerando o conceito tradicional sobre plantas medicinais e no intuito de 

estabelecer diretrizes na atuação do governo, foi aprovada a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, onde foi autorizada a inserção de tratamentos 

alternativos no Sistema Único de Saúde (SUS), facilitando o acesso dos pacientes às 

plantas medicinais e fitoterápicos previamente estudadas e identificadas. Essa política 

foi implementada através do Decreto nº 5.813 de 22 de junho de 2006 com o intuito 

de ampliar as opções terapêuticas dos usuários do SUS, dando a eles maior 

segurança qualidade e eficiência no uso dessas terapias e, assim, promovendo 
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também o desenvolvimento da tecnologia e pesquisa, estimulando a indústria 

farmacêutica brasileira nessa área de interesse (BRASIL, 2006b).  

 Apesar dos avanços nos estudos e nas legislações para o uso de plantas 

medicinais e fitoterápicos, a maioria das pessoas associa a origem natural dos 

produtos com baixa toxicidade e isenção de interações com medicamentos alopáticos 

(SIMÕES et al., 2010). Essa crença de inocuidade é considerada errônea, pois apesar 

da origem, algumas as plantas medicinais e alguns fitoterápicos são xenobióticos e 

sofrem biotransformação no metabolismo humano, podendo formar produtos tóxicos 

ou que interajam com outras terapias (MORAIS, 2014; SIMÕES et al., 2010). 

 As plantas medicinais e preparações correspondentes têm sido utilizadas para 

uma ampla gama de propósitos. Por muitos séculos a população tem tentado tratar 

uma diversidade de doenças, bem como realizar a cura de infecções e aliviar os 

sintomas por meio de medidas naturais. Devido ao aumento da resistência 

antimicrobiana, as plantas medicinais têm sido uma excelente alternativa para a 

prevenção de doenças e infecções, já que as mesmas têm inúmeras vantagens 

quando comparados aos sintéticos (MENDES et al., 2011). 

 Entre as plantas utilizadas na medicina popular encontra-se a espécie 

Baccharis trimera (Less.) DC que pertence à família Asteraceae, conhecida 

popularmente como carqueja, carqueja amarga, carqueja do mato, tiririca de balaio, 

vassoura, vassourinha. Esta planta é utilizada principalmente para tratar doenças 

gastrointestinais e do fígado, distúrbios renais e diabetes (GRANCE et al., 2008).  

 O efeito antioxidante da B. trimera já foi comprovado in vitro (MORAIS et al., 

2009, DIAS et al., 2009, OLIVEIRA et al., 2012) e in vivo (DIAS et al. 2009; PÁDUA et 

al. 2010). Além disso, a planta já teve comprovado o seu potencial antiúlcera 

(OLIVEIRA et al., 2012), antiinflamatório (PAUL et al, 2009; FIGUEIREDO e 

PEREIRA, 2009) entre outras propriedades. Tendo em vista sua variedade de 

indicações terapêuticas e seu uso popular, é relevante o estudo fitoquímico e 

toxicológico de B. trimera para um melhor conhecimento dos efeitos provocados por 

esta planta, bem como a segurança no uso da mesma como recurso terapêutico. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Realizar um estudo fitoquímico, investigar a atividade antimicrobiana e avaliar 

a toxicidade da tintura das folhas de Baccharis trimera (Less) DC em ratos Wistar. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o perfil fitoquímico da tintura das folhas de Baccharis trimera; 

 Determinar os possíveis efeitos tóxicos ex vivo da administração aguda da 

tintura das folhas de B. trimera em ratos de ambos os sexos; 

 Verificar a toxicidade de doses repetidas de 28 dias ex vivo da tintura das folhas 

de B. trimera em ratos; 

 Investigar as possíveis alterações nos parâmetros hematológicos e 

bioquímicos após administração da tintura das folhas de B. trimera, bem como 

avaliar os produtos da lipoperoxidação em rim e fígado de ratos; 

 Realizar a atividade antimicrobiana in vitro da tintura das folhas de Baccharis 

trimera; 

 Verificar, através de ensaio de microdiluição em placa, a Concentração Mínima 

de Inibição de Biofilme (CIB) na tintura das folhas de B. trimera; 

 Verificar o efeito da tintura das folhas de Baccharis trimera durante a gravidez 

na implantação, aborto de médio prazo e nos processos de parto de ratos 

wistar; 

 Analisar os efeitos tóxicos na formação da prole de ratas tratadas com tintura 

das folhas de Baccharis trimera. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 PLANTAS MEDICINAIS 

 

O uso das plantas para o tratamento, cura e prevenção de doenças é uma das 

práticas medicinais mais antigas da humanidade. Todas as informações sobre plantas 

medicinais foram sendo transmitidas oralmente às gerações posteriores, para depois, 

com o aparecimento da escrita, passarem a ser guardadas como um tesouro precioso 

(DI STASI, 1995; CUNHA, RIBEIRO, ROQUE, 2007). Um tratado médico datado de 

3.700 a. C., escrito pelo imperador chinês Shen Nung, é um dos mais antigos 

documentos conhecidos sobre as propriedades medicinais das plantas (CUNHA, 

RIBEIRO, ROQUE, 2007). 

A prática da utilização das plantas através do conhecimento popular é 

repassada por grupamentos culturais que possuem um contato direto com a natureza 

e exploram suas potencialidades, passando os seus conhecimentos de geração em 

geração (ELISABETSKY, 1997; REZENDE, COCCO, 2002). No entanto, apesar dos 

avanços observados com os medicamentos alopáticos, impulsionado no século XX, 

para a população de níveis socioeconômicos mais baixos ainda se observa 

dificuldades no acesso a essa forma de tratamento. Este motivo, associado com a 

busca por formas mais naturais de tratamento para cura das doenças, a fácil obtenção 

das plantas e o grande conhecimento popular sobre o uso faz recorrerem a essa 

terapia alternativa (ROSA, LABATE, 2005; SILVA et al., 2012). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2003), planta medicinal é 

uma espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos, sendo 

planta fresca aquela coletada no momento de uso e planta seca aquela que foi 

precedida de secagem, equivalendo à droga vegetal (OMS, 2003). Já um fitoterápico, 

de acordo com a legislação sanitária brasileira, é o medicamento obtido empregando-

se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais. É caracterizado pelo 

conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pela reprodutibilidade 

e constância de sua qualidade que são validadas através de levantamento 

etnofarmacológico, documentação tecnocientífica em publicações ou ensaios clínicos 

da fase 3 (BRASIL, 2004).  
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Muitas vezes, as supostas propriedades farmacológicas atribuídas às plantas 

medicinais não possuem validade científica por não terem sido investigadas, ou por 

não terem tido suas ações farmacológicas comprovadas em testes pré-clínicos ou 

clínicos (VEIGA JR. et al., 2005). A eficácia, a segurança e a qualidade dos 

fitoterápicos são validadas através da etnofarmacologia, documentações científicas 

publicadas e por ensaios clínicos, devidamente fiscalizados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2004; 2010a).  

As plantas medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e para o 

desenvolvimento de fármacos quando seus constituintes são usados diretamente 

como agentes terapêuticos (fitoterápicos) ou como matérias-primas isoladas 

(fitofármacos) (CALIXTO, 1997; GUERRA, NODARI, 2007; SIMÕES et al., 2010). 

Estima-se que pelo menos 25% de todos os medicamentos modernos sejam 

derivados diretamente ou indiretamente das plantas medicinais, sendo 121 compostos 

ativos de uso corrente. Dos 252 fármacos considerados básicos e essenciais pela 

OMS, 11% são exclusivamente de origem vegetal e um número significativo é de 

fármacos sintéticos obtidos a partir de precursores naturais. Alguns exemplos de 

fármacos importantes obtidos de plantas são a digoxina (Digitalis spp.), a atropina 

(Atropa belladona), a morfina e codeína (Papaver somniferum) e, a reserpina 

(Rauvolfia serpentina) (NEWMAN, CRAGG, SNADER, 2000; RATES, 2001; 

GUERRA, NODARI, 2007). No caso de certas classes de produtos farmacêuticos, 

como medicamentos antitumorais e antimicrobianos, essa porcentagem pode ser 

maior que 60% (RATES, 2001; WHO, 2011). 

 

 

3.2 USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO BRASIL 

 

A estratégia utilizada para o uso das plantas medicinais é a abordagem 

etnofarmacológica, que consiste em combinar informações adquiridas junto a 

comunidades locais, que fazem uso da flora medicinal, com estudos químico-

farmacológicos. Desse modo, é possível formular hipóteses quanto as atividades 

farmacológicas e os ativos responsáveis pelas ações terapêuticas relatadas pelos 

usuários, além disso, estudos também podem descrever possível toxicidade das 

plantas (ELISABETSKY, 1997; REZENDE, COCCO, 2002). As potencialidades de uso 

das plantas medicinais encontram-se longe de estarem esgotadas. O Brasil, por 
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possuir a maior biodiversidade do planeta, associada a uma rica diversidade étnica e 

cultural, além de conhecimentos valiosos sobre o manejo e uso de plantas na medicina 

popular, detém grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas com plantas 

medicinais (BRASIL, 2006b; AGRA, FREITAS, BARBOSA-FILHO, 2007). 

O comércio de ervas medicinais teve início com as comunidades indígenas, 

sendo o conhecimento tradicional repassado ao longo do tempo por especialistas 

populares (curandeiros, benzedeiras). No entanto, nem todas as práticas e receitas 

populares são eficazes, ao contrário, muitas podem ser altamente prejudiciais à saúde 

(MACIEL, 2002; FRANCA et al., 2008). Na maioria dos casos, as espécies são 

utilizadas de acordo com a tradição popular, na forma de automedicação e sem 

qualquer preocupação quanto à colheita, aos cuidados tomados durante os processos 

de armazenamento, secagem e moagem, em relação à ausência de contaminação 

por fungos e outros microrganismos e sua toxicidade (RATES, 2001; REZENDE, 

COCCO, 2002; SIMÕES et al., 2010; RODRIGUES, SANTOS, DE SIMONI, 2011).  

 Diante dos desafios e dificuldades que a saúde pública vem enfrentando em 

nosso país, muitos gestores procuram alternativas que minimizem os gastos, sendo o 

uso de terapias complementares, com utilização de plantas medicinais, uma opção a 

ser considerada. O uso de plantas medicinais e fitoterápicos na atenção primária à 

saúde é considerado um recurso viável e barato, uma vez que o Brasil dispõe da maior 

biodiversidade de plantas do mundo e, em consonância, uma rica diversidade cultural 

e étnica em suas regiões (VEIGA JR, 2008; DUTRA, 2009).  As políticas relacionadas 

ao uso de fitoterápicos e plantas medicinais não indicam seu uso com objetivo de 

substituir medicamentos registrados e comercializados por laboratórios, mas atuar 

como uma forma terapêutica opcional, considerando ser um tratamento de menor 

custo e os benefícios somar-se-ão à terapia convencional (BRASIL, 2006a; BRASIL, 

2006b; BRASIL, 2006c). 

Em 03 de maio de 2006, através da Portaria GM/MS 971, foi criada a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), abrangendo a 

fitoterapia, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa/acupuntura e o 

termalismo/crenoterapia. No mesmo ano, através do Decreto da Presidência da 

República nº 5.813, de 22 de junho, foi criada a Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF). Estas duas políticas, conformaram, em âmbito 

nacional, uma política para a implementação da Fitoterapia no SUS. No entanto, por 

serem documentos legais genéricos, a publicação da PNPIC e da PNPMF criou a 
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necessidade de medidas complementares que tratassem de variados aspectos da 

política (BRASIL 2006a; 2006b). 

Em 2008, o MS criou um banco de dados, chamado de Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS), que é 

constituído de espécies vegetais com potencial de avançar nas etapas da cadeia 

produtiva e de gerar produtos de interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2009). As espécies vegetais foram pré-selecionadas por regiões que 

referenciavam seu uso por indicações e de acordo com as categorias do Código 

Internacional de Doenças (CID-10). Essa parte inicial do trabalho foi realizada por 

técnicos da ANVISA e do MS, profissionais de serviços e pesquisadores da área de 

plantas medicinais e fitoterápicos, vinculados à área da saúde, representando as 

diversas regiões brasileiras (BRASIL, 2009). A finalidade da RENISUS é subsidiar o 

desenvolvimento de toda cadeia produtiva relacionada à regulamentação, cultivo, 

manejo, produção, comercialização e dispensação de plantas medicinais e 

fitoterápicos. Tem também a função de orientar estudos e pesquisas que possam 

subsidiar a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos 

(RENAFITO), o desenvolvimento e a inovação na área de plantas medicinais e 

fitoterápicos (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). O MS possui atualmente uma lista com 

71 nomes de plantas medicinais de interesse do SUS como, por exemplo, Baccharis 

trimera (Carqueja), Calendula officinalis (Calêndula), Eucalyptus globulus (Eucalipto-

comum), Malva sylvestris (Malva), Passiflora spp (Maracujá), Zingiber officinale 

(Gengibre) (BRASIL, 2009; PHARMACIA BRASILEIRA, 2009). 

A resolução nº 14 de 31 de março de 2010 estabelece os requisitos mínimos 

para o registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil. Atualmente, 12 

medicamentos fitoterápicos são oferecidos pelo SUS, dentre eles a Aloe vera 

(Babosa), o Salix alba (Salgueiro) e a Mikania glomerata (Guaco) (Tabela 1) (BRASIL, 

2010a; ALARCON, 2012).  
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Tabela 1: Relação dos fitoterápicos ofertados no Sistema Único de Saúde 

Nome popular Nome científico Indicação  

Espinheira-

santa 

Maytenus ilicifolia Auxilia no tratamento da gastrite e úlcera 

duodenal e sintomas de dispepsias 

Guaco Mikania glomerata Apresenta ação expectorante e 

broncodilatadora 

Alcachofra Cynara scolymus Tratamento dos sintomas de dispepsia 

funcional e de hipercolesterolemia leve a 

moderada 

Aroeira Schinus 

terebenthifolius 

Apresenta ação cicatrizante, antiinflamatória e 

anti-séptica tópica para uso ginecológico 

Cáscara-

sagrada 

Rhamnus purshiana Auxilia nos casos de obstrução intestinal 

eventual 

Garra do diabo Harpagophytum 

procumbens 

Tratamento de dor lombar baixa aguda e 

como coadjuvante nos casos de osteoartrite 

Isoflavona-de-

soja 

Glycine max Auxilia no alivio dos sintomas de climatério 

Unha-de-gato Uncaria tomentosa Auxilia nos casos de artrites e osteoartrite. 

Apresenta ação antiinflamatória e 

imunomoduladora 

Hortelã Mentha x piperita Tratamento da síndrome do cólon irritável. 

Apresenta ação antiflatulenta e 

antiespasmódica 

Babosa Aloe vera Tratamento tópico de queimaduras de 1º e 2º 

graus e como coadjuvante nos casos de 

Psoríase vulgaris 

Salgueiro Salix alba Tratamento de dor lombar baixa aguda. 

Apresenta ação antiinflamatória 

Plantago Plantago ovata Forssk Auxilia nos casos de obstipação intestinal 

habitual. Tratamento de síndrome do cólon 

irritável 

 

Fonte: Portal Brasil 

Disponível em: http://www.brasil.gov.br/saude/2012/11/sus-tem-fitoterapicos-para-doencas-simples  
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O MS, em 20 de abril de 2010, publicou a Portaria nº 886 instituindo a Farmácia 

Viva no âmbito do SUS. A Farmácia Viva deverá realizar todas as etapas, desde o 

cultivo, a coleta, o processamento, o armazenamento de plantas medicinais, a 

manipulação e a dispensação de preparações magistrais e oficinais de plantas 

medicinais (BRASIL, 2010b). Com esta medida, pode-se não apenas garantir o 

acesso à planta medicinal, à droga vegetal e ao medicamento manipulado, mas a 

estes produtos com qualidade e com segurança. As Farmácias Vivas podem estar 

associadas à produção de plantas medicinais oriundas da agricultura familiar, em 

consonância com uma das diretrizes da PNPMF que é promover a inclusão da 

agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos das plantas medicinais, 

insumos e fitoterápico. (BRASIL, 2006a).  

O Caderno de Atenção Básica nº 31 do MS intitulado "Práticas integrativas e 

complementares: plantas medicinais e fitoterapia na Atenção Básica" busca estimular 

a implantação de novos programas no SUS, com melhoria do acesso da população a 

produtos e serviços seguros e de qualidade; sensibilizar e orientar gestores e 

profissionais de saúde na formulação e implantação de políticas, programas e 

projetos; e estruturar e fortalecer a atenção em fitoterapia, com ênfase na Atenção 

Básica/Saúde da Família (BRASIL, 2012). 

A RDC nº 26/2014 regulamenta o registro de Medicamentos Fitoterápicos (MF) 

e o registro e a notificação de Produtos Tradicionais Fitoterápicos (PTF). Essa norma 

também se aplica a produtos que sejam constituídos de fungos multicelulares e algas 

como Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA), até que seja publicada regulamentação 

específica para essas classes. Este Guia e a norma de registro supracitada, quando 

tratam de fitoterápicos, referem-se tanto ao MF quanto ao PTF. A principal diferença 

entre essas duas classes é que o MF comprova sua segurança e eficácia por meio de 

estudos clínicos, enquanto o PTF comprova a segurança e efetividade pela 

demonstração do tempo de uso na literatura técnico-científica. Para serem 

disponibilizados ao consumo, tanto o MF quanto o PTF terão que apresentar requisitos 

semelhantes de qualidade, diferenciando-se nos requisitos de comprovação da 

segurança e eficácia/efetividade, bulas/folheto informativo, embalagens, restrição de 

uso e de Boas Práticas de Fabricação e Controle (BPFC) (Figura 1) (BRASIL, 2010a). 
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Figura 1: Diferença entre medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico. 

Diferenças  Medicamento Fitoterápico 

(MF) 

Produto Tradicional 

Fitoterápico (PTF) 

Comprovação de Segurança 

e Eficácia/Efetividade (SE) 

Por estudos clínicos Por demonstração de tempo 

de uso 

Boas Práticas de Fabricação 

(BPF 

Segue a RDC nº 17/2010 Segue a RDC nº 13/2013 

Informações do fitoterápico 

para o consumidor final 

Disponibilizados na Bula Disponibilizadas no Folheto 

informativo 

Formas de obter a 

autorização de 

comercialização junto à 

Anvisa 

Registro ou Registro 

simplificado 

Registro, Registro 

simplificado ou Notificação 

 

Fonte: Guia de orientação para registro de Medicamento Fitoterápico e registro e notificação de 

Produto Tradicional Fitoterápico, RDC nº 26/2014, com adaptações. 

 

Atualmente, a inclusão da fitoterapia na Atenção Básica traz benefícios para 

profissionais e usuários do SUS, os serviços e a qualidade do cuidado em saúde e, 

dessa forma, fortalece o vínculo dos usuários e da comunidade com as equipes de 

saúde, a participação popular, a autonomia dos usuários e o cuidado integral em 

saúde (BRASIL, 2012; FONTENELE, et al., 2013). 

 

 

3.3 DESCRIÇÃO DA PLANTA EM ESTUDO0 

 

3.3.1 O gênero Baccharis  

 

O gênero Baccharis L. pertence à subtribo Baccharidinae Hoffman, tribo 

Astereae, família Asteraceae. É o gênero mais rico da tribo, estimando-se seu número 

entre 400 e 500 espécies. Sua distribuição geográfica é exclusivamente americana, 

estendendo-se do sul dos Estados Unidos até o extremo sul do Chile e Argentina 

(BREMER, 1984; NESOM, 1990). 

Plantas do gênero Baccharis são ricas em flavonóides, triterpenos e diterpenos 

(VERDI et al., 2005). Segundo Vieira et al. (2011), as plantas do gênero Baccharis, 
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possuem elevada atividade antioxidante. Essas plantas têm a combinação de 

requisitos para serem considerados bons antioxidantes como a facilidade de doar 

elétrons e a capacidade de proteger membranas lipídicas. Essas propriedades são 

possivelmente responsáveis por parte dos benefícios que essas plantas acrescentam 

à medicina popular. Este autor sugere ainda que as propriedades antioxidantes das 

plantas deste gênero possam atuar na prevenção de patologias induzidas pelos 

mecanismos que levam a alterações do estresse oxidativo (VIEIRA et al., 2011). 

 

3.3.2 A espécie Baccharis trimera 

 

Dentre as plantas medicinais utilizadas no Brasil, destaca-se a espécie 

Baccharis trimera (Less.) DC. É uma planta que há muito tempo compõem o arsenal 

terapêutico, conhecida popularmente como carqueja, carqueja amarga, carqueja do 

mato, tiririca de balaio, vassoura, vassourinha, comumente utilizada para tratar 

doenças gastrointestinais e do fígado, distúrbios renais e diabetes (GRANCE et al., 

2008). Trata-se de um arbusto dióico, ramoso, carente de folhas (somente algumas 

rudimentares) e ramos bialados ou trialados, os quais cumprem com uma função 

fotossintética. O capítulo floral se agrupa ao longo dos ramos superiores, aparentando 

espigas, aparecendo desde o fim do verão até começo do outono. Cresce em terras 

secas solos rochosos e em campos arenosos do sul do Brasil, pedregosas a beira das 

estradas. Encontrada no Paraguai, Uruguai e Argentina (Figura 2) (TESKE, 

TRENTINI, 1997; RUIZ et al., 2008). 

 

Figura 2: Foto do arbusto (A) e flores (B) de Baccharis trimera. 

 

Fonte: Karam et al., 2013, com modificações 

 

A B 



26 
 

A atividade antioxidante in vitro de extratos hidroalcoólico, diclorometano, 

acetato de etilo e n-butanol da B. trimera já foi comprovada através da capacidade em 

sequestrar radicais 2,2-difenil,1-picrihidrazila (DPPH•) (MORAIS et al., 2009; DIAS et 

al., 2009; OLIVEIRA et al., 2012). Também, já foi comprovaram a atividade 

antimicrobiana, microbiostática e microbicida do decocto da B. trimera (AVANCINI et 

al., 2000). Outro ensaio in vitro comprovou ainda potencial antisalmonela da B. trimera 

(WIEST et al., 2009). 

Ensaios in vivo têm demonstrado importantes efeitos da B. trimera. Grance e 

colaboradores (2008) avaliaram o efeito de um extrato hidroetanólico de B. trimera 

administrado na dose de 8,4 mg/kg em ratas prenhas. Houve evidência de toxicidade 

em células de fígado e rins de ratas prenhas, embora efeitos cessassem com a 

descontinuidade da administração oral do extrato. Dias et al. (2009) verificaram 

atividade antiúlcera após tratamento com extrato liofilizado de B. trimera em 

camundongos. A atividade antiinflamatória foi comprovada por Paul et al. (2009) após 

tratamento com extrato aquoso em ratos e por Oliveira et al., (2012) após tratamento 

com extrato fenólico em ratas. Pádua et al. (2010) verificou atividade antioxidante do 

extrato hidroetanólico de B. trimera em estudo in vitro e in vivo em um modelo de 

inflamação hepática induzida por paracetamol em ratos. 

Souza e colaboradores (2011) encontraram ainda que o extrato metanólico de 

B. trimera tem elevada ação na inibição da lipase pancreática, podendo ser 

promissora no tratamento da obesidade. Avaliando os efeitos de polifenóis e 

terpenoides da B. trimera em células humanas de câncer de colo do útero foi possível 

demonstrar que estes compostos induzem a morte celular (OLIVEIRA et al., 2013). O 

primeiro relato de grandes efeitos esquistossomicida in vivo contra vermes imaturos e 

adultos de Schistosoma mansoni BH é descrito por Oliveira e colaboradores (2014) 

utilizando o extrato de diclorometano bruto e a fração aquosa de folhas de B. trimera. 

Em estudos com humanos submetidos a tratamento de 30 dias com cápsulas 

de carqueja desidratada, Figueiredo & Pereira (2009) encontraram ação do tratamento 

na redução de peso, na motilidade intestinal e na redução do apetite. 

A B. trimera também é mencionada por Trojan-Rodrigues et al. (2012) e Feijó 

et al. (2012) em estudo sobre as plantas medicinais utilizadas como hipoglicemiantes 

para o tratamento de diabetes no Rio Grande do Sul e, segundo Cecílio et al. (2008) 

esta espécie é uma das mais citadas na literatura pela sua utilização popular para o 

tratamento desta doença em todo o Brasil.  
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Estes são alguns dos estudos que comprovam a eficácia do uso dessa espécie 

de planta. No entanto, no Brasil, apesar do número crescente de estudos com plantas, 

o uso de B. trimera e de diversas outras espécies vegetais ainda está amplamente 

associado ao conceito popular. Já quanto a sua toxicidade pouco se conhece, 

principalmente no âmbito relacionado à fecundidade e vida intrauterina.  

 

 

3.4 METABÓLITOS 

 

Inicialmente os materiais vegetais eram utilizados da maneira como eram 

encontrados no meio ambiente para o desenvolvimento dos fármacos. A cultura das 

práticas alternativas fez despertar o interesse de pesquisadores que buscam novas 

biomoléculas (GUERRA, NODARI, 2007; SIMÕES et al., 2010; PEREIRA, 2011). À 

medida que os avanços da química surgiram, as substâncias ativas puderam ser 

identificadas, isoladas e usadas como moléculas sinteticamente elaboradas, com 

atividade terapêutica ainda maior (PEREIRA, 2011).   

As plantas medicinais constituem uma fonte importante de pesquisa para a 

descoberta de novos agentes terapêuticos, uma vez que são produtoras de uma 

grande quantidade de metabólitos com estruturas diversificadas (SIMÕES et al., 

2010). 

O metabolismo é definido como o conjunto total de transformações das 

moléculas orgânicas, catalisadas por enzimas, que ocorre nas células vivas, suprindo 

o organismo de energia, renovando suas moléculas e garantindo a continuidade do 

seu estado organizado (PEREIRA, 2011). Além do metabolismo primário, responsável 

pela produção de substâncias que realizam suas principais funções vitais como 

síntese de celulose, lignina, proteínas, lipídeos, açúcares, as plantas apresentam o 

metabolismo secundário que desperta um grande interesse pela imensa atividade 

farmacológica, não apenas na área farmacêutica, mas também nas áreas alimentícia, 

agronômica, perfumaria e outras (PEREIRA, 2011; PEREIRA; CORDOSO, 2012). 

Os produtos do metabolismo secundário podem ser divididos em três grandes 

grupos segundo a sua biossíntese: terpenóides, alcaloides e compostos fenólicos 

(SIMÕES et al., 2010). Os terpenóides são a classe estruturalmente mais variada, e 

incluem os monoterpenos (óleos essenciais), sesquiterpenos, triterpenos (uma 

importante classe de saponinas), entre outros. Os alcaloides são compostos orgânicos 
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cíclicos que possuem pelo menos um átomo de nitrogênio no seu anel, conhecidos 

por possuírem acentuado efeito no sistema nervoso (SIMÕES et al., 2010; VIZZOTTO, 

KROLOW, WEBER, 2010). Já os compostos fenólicos, pertencem a uma classe de 

compostos que inclui uma grande diversidade de estruturas, simples e complexas, 

que possuem um anel aromático, no qual ao menos um hidrogênio é substituído por 

um grupamento hidroxila (SIMÕES et al., 2010). Podem ser classificados em 

compostos solúveis em água (ácidos fenólicos, fenilpropanoides, flavonoides e 

quinonas) e compostos insolúveis em água (taninos condensados e ácidos 

hidroxicinâmicos de parede celular) (HAMINIUK et al., 2012). 

 

 

3.5 AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE 

 

A produção de fitoterápicos requer, necessariamente, estudos prévios relativos 

a aspectos botânicos, agronômicos, químicos, farmacológicos, toxicológicos e de 

desenvolvimento de metodologias analíticas e tecnológicas (BRASIL, 2004). E é essa 

fundamentação cientifica necessária para o desenvolvimento de um produto 

fitoterápico que o diferencia das plantas medicinais e das preparações utilizadas na 

medicina popular (SONAGLIO et al., 2007). 

Os produtos fitoterápicos são utilizados com uma ideia errada, na qual se 

acredita que por ser um produto natural, não causam efeitos tóxicos ou adversos e 

que o uso popular das plantas, por muitas comunidades e grupos étnicos, serve como 

validação da eficácia destes medicamentos. Entretanto, os estudos toxicológicos, em 

alguns casos, mostram que as plantas, quando usadas de forma exacerbada, podem 

sim ser nocivas ou até, em doses elevadas, letais. Uma mesma planta pode conter 

partes medicinais e terapêuticas e também partes com substâncias tóxicas 

prejudiciais ao organismo humano e animal (LAPA et al., 2004; SILVEIRA et al., 2008). 

Através de alguns testes, tais como a toxicocinética e a relação dose resposta, é 

possível avaliar e classificar as substâncias de acordo com a letalidade ou toxicidade, 

além de evidenciar o potencial tóxico em órgãos específicos (MORAIS, 2014). 

Os estudos toxicológicos, aplicados em animais de laboratório e sob condições 

previamente estabelecidas, permitem determinar os possíveis efeitos de substâncias 

em humanos ou animais (OGA, 2008). Os efeitos tóxicos observados no homem 

encontram-se, geralmente, na mesma faixa de concentração daqueles dos animais 
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de laboratório. Soma-se ainda o fato de que a exposição de animais a agentes tóxicos 

em doses elevadas é um método necessário e válido para a descoberta de possíveis 

perigos para a espécie humana que é exposta a doses muito menores (KLAASSEN, 

2006; OGA, 2008). 

Como descrito por Valadares (2006), para a realização do teste da DL50 eram 

empregados mais de 100 animais (normalmente ratos e camundongos) para cada 

espécie estudada e para cada substância testada. O teste da DL50 foi inicialmente 

introduzido em 1927 por Trevan para avaliar substâncias que seriam utilizadas por 

seres humanos como a digitallis e a insulina. Entretanto, na década de 1970, este 

teste, o qual tinha como objetivo encontrar uma única dose letal de uma substância 

para metade dos animais do grupo teste começou a ser empregado amplamente como 

base de comparação e classificação da toxicidade de substâncias. Avaliação da DL50 

tornou-se gradativamente um pré-requisito para várias agências reguladoras, como a 

americana Food and Drug Administration (FDA), responsáveis pela a aprovação de 

novos fármacos, aditivos alimentares, ingredientes cosméticos, produtos domésticos, 

químicos industriais e pesticidas (VALADARES, 2006).  

Em 1981, a Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(Organization for Economic Cooperation and Development; OECD) incorporou o Teste 

da DL50 em suas diretrizes, fornecendo ensaios com estimativas aproximadas de DL50, 

utilizando um número mais reduzido de animais. 

No relatório de 2015 do Centro de Informação Toxicológica (CIT) do Rio Grande 

do Sul constam 365 ocorrências de intoxicação por plantas medicinais. A maioria das 

ocorrências se deu por acidente individual de humanos (292 casos), sendo a faixa 

etária mais prevalente a de 1 à 4 anos (137 casos) e pessoas do sexo masculino (216 

casos) as mais atingidas. As espécies Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia 

seguinte), Inhame (Colocasia esculenta), Avelós (Euphorbia tirucalli) são as mais 

relatadas nas análises toxicológicas do CIT-RS (CIT-RS: Relatório Anual de 

Atendimento – 2015). 

No Brasil, existe a Resolução Normativa nº 1/78 (D. O. 17/10/78) do Conselho 

Nacional de Saúde que exige 5 tipos de ensaios de toxicidade. São elas: aguda, 

subaguda, crônica, embriotoxicidade, teratogenicidade, e também alguns estudos 

especiais que são a carcinogenicidade, os testes comportamentais e outros. Estes 

estudos são realizados em animais experimentais em condições éticas, segundo as 
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indicações dos Comitês de Ética de Animais Experimentais (VASCONCELOS, 2002; 

OGA, 2008). 

 

3.5.1 Estudos da toxicidade aguda 

 

A toxicidade aguda é definida como os efeitos adversos que ocorrem dentro de 

um período curto após administração de dose única, ou doses múltiplas, 

administradas em 24 horas (BARROS, DAVINO, OGA, 1996). A toxicidade aguda é 

expressa pela quantidade necessária, em mg/kg de peso corpóreo, para provocar a 

morte de 50% dos animais estudados, sendo representada pela dose letal média 

(DL50) (EATON, KLAASSEN, 1995; BARROS, DAVINO, OGA, 1996; VALADARES, 

2006; OGA, 2008).  

Além da letalidade, os resultados obtidos a partir dos estudos de toxicidade 

aguda servem também para a identificação do potencial tóxico em órgãos específicos, 

conhecimento do mecanismo de ação da substância; fornecimento de informações 

para a comparação de toxicidade entre substâncias de mesma classe, identificação 

da toxicocinética e a relação-dose resposta (PURCHASE et al., 1998; BLAAUBOER, 

2003; VALADARES, 2006). 

 

3.5.1.1 OECD 423 

  

O método de classificação de toxicidade aguda (OECD 423, 2001), 

estabelecido na presente orientação, é um procedimento gradual e reprodutível, com 

o uso de poucos animais do mesmo sexo por etapa (n=3). Dependendo da 

mortalidade e/ou estado moribundo dos animais, em média 2-4 etapas já são 

suficientes para permitir avaliar a toxicidade aguda da substância de ensaio. Os 

animais moribundos, com dor ou mostrando sinais de sofrimento grave e continuado 

devem ser eutanasiados. Estes são considerados na interpretação dos resultados do 

teste da mesma forma que os animais que morreram durante o ensaio (OECD 423, 

2001).  

Em princípio, o método não se destina a permitir o cálculo de um valor exato 

de DL50, mas permite a determinação de uma faixa de exposição, definidas ,nas quais 

a letalidade é esperada uma vez que a morte de uma proporção dos animais é ainda 

o ponto principal de extremidade do presente ensaio (VALADARES, 2006). 
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O nível de dose para ser usada como a dose de partida é selecionada a partir 

de um dos quatro níveis fixos, 5, 50, 300 e 2000 mg/kg de peso corporal. A dose inicial 

deve ser a que tem maior probabilidade de induzir mortalidade em alguns dos animais 

tratados (OECD 423, 2001). A figura 3 descreve o procedimento que deve ser seguido 

para a dose inicial de 2000 mg/kg. 

 

Figura 3: Procedimento de teste com uma dose inicial de 2000 mg/kg de peso corporal. 

 

Fonte: OECD 423; 2001. 

 

Sendo a dose escolhida a de 2000 mg/kg, como demonstrado na figura acima, 

e ocorrendo de 2 a 3 mortes ou a observação de sinais clínicos alterados, o protocolo 

da OECD 423 descreve doses decrescentes a serem administradas em um novo 

experimento, sendo a dose de 300 mg/kg a próxima a ser selecionada. Não ocorrendo 

mortes ou sinais de toxicidade na dose de 2000 mg/kg, a substância é classificada 

como de toxicidade baixa, pertencendo à categoria 5 com LD50 estimada de 2500 

mg/kg (OECD 423, 2001).   

Os animais são observados individualmente após a administração da 

substância, pelo menos uma vez durante os primeiros 30 minutos e periodicamente 
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durante as primeiras 24 horas, com especial atenção durante as primeiras 4 horas, e 

diariamente a partir daí, por um total de 14 dias. As observações incluem alterações 

na pele e pelos, olhos e mucosas, alterações no aparelho respiratório, circulatório, 

autônomo e sistema nervoso central e alterações na atividade somatomotora e do 

comportamento. Atenção especial deve ser dirigida à observação de tremores, 

convulsões, salivação, diarreia e letargia (OECD 423, 2001). 

  

3.5.2 Estudo da toxicidade de doses repetidas de 28 dias 

 

A toxicidade de doses repetidas de 28 dias refere-se aos efeitos nocivos, 

cumulativos, decorrentes de uma exposição repetida, de preferência oral, em um 

período limitado de exposição ao longo do tempo (1 a 3 meses) (RHIOUANI et al., 

2008; OGA, 2008; BETTI et al., 2012). São usadas, no mínimo, 3 doses experimentais 

(mínima, intermediária e máxima), sendo que a dose máxima não deve produzir um 

índice de letalidade acima de 10% (para que não inviabilize as avaliações 

histopatológicas e bioquímicas).  

Os principais objetivos deste estudo são: determinar a dose máxima na qual 

não se observa efeitos adversos; estudar mais efetivamente órgãos alvos e determinar 

aqueles com mais suscetibilidade e prover dados sobre dosagens seletivas para 

estudo de toxicidade crônica (OGA, 2008). 

 

3.5.2.1 OECD 407 

 

O estudo de toxicidade de doses repetidas de 28 dias, utilizando o guia da 

OECD 407, fornece informações sobre os possíveis riscos à saúde que podem surgir 

após uma exposição repetida ao longo de um período, relativamente em um tempo 

pequeno. O método compreende o estudo de toxicidade de dose repetida de base que 

podem ser utilizados para produtos químicos em que um estudo de 90 dias não se 

justifica (por exemplo, quando o volume de produção não exceda certos limites) ou 

como uma fase preliminar de um estudo de longo prazo. A duração da exposição deve, 

normalmente, ser de 28 dias, embora um estudo de 14 dias possa ser adequado em 

certas circunstâncias, devendo ser apresentada uma justificativa para a utilização 

deste período de exposição (OECD 407, 2001). 
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A substância é administrada por via oral uma vez por dia em doses crescentes, 

uma dose por grupo, durante um período de 28 dias, utilizando-se um número limitado 

de animais (5 machos e 5 fêmeas por dose). Os animais que morrem ou são 

submetidos a eutanásia durante o ensaio são submetidos à autópsia e no fim do 

ensaio os animais sobreviventes são eutanasiados para análise (OECD 407, 2001). 

Pelo menos três grupos teste e um grupo controle devem ser utilizados durante 

o experimento. A dose mais elevada do grupo teste deve ser escolhida com o objetivo 

de induzir efeitos tóxicos, mas não a morte ou sofrimento grave. A partir daí, uma 

sequência decrescente de doses devem ser selecionadas com objetivo de evidenciar 

uma dose-resposta e a menor dose não deve apresentar quaisquer efeitos tóxicos 

(OECD 407, 2001). 

A observação e a administração da dose aos animais devem ser feitas pelo 

menos uma vez por dia, no mesmo horário, sendo registrada qualquer alteração de 

comportamento, sinais de toxicidade, morbidade e mortalidade causados pela 

administração da substância. Os sinais anotados devem incluir alterações na pele, 

olhos, mucosas, ocorrência de secreções, excreções ou atividade autônoma (por 

exemplo, lacrimação, ereção pilosa, alterações nas pupilas e respiração anormal). 

Alterações da atitude, postura e reação à manipulação, além da ocorrência de 

movimentos tônicos ou clônicos, estereotipias (por exemplo, de higiene excessiva) ou 

estranhos (automutilação, andar para trás) também devem ser registrados (OECD 

407, 2001). 

Todos os animais devem ser pesados pelo menos uma vez por semana. As 

medições do consumo de alimentos devem ser realizadas pelo menos semanalmente. 

Se a substância for administrada através da água de beber, o consumo de água 

também deve ser medido pelo menos semanalmente (OECD 407, 2001).  

Além disso, no final do período de ensaio, vários parâmetros devem ser 

analisados, dentre eles parâmetros hematológicos como hematócrito, hemoglobina, 

contagem de eritrócitos, contagem total e diferencial de leucócitos e contagem de 

plaquetas. Análises bioquímicas como glicose, colesterol total, ureia, creatinina, pelo 

menos duas enzimas indicativas dos efeitos hepatocelulares tais como alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina entre 

outros. Determinações destinadas a investigar os principais efeitos tóxicos nos 

tecidos, especificamente, os efeitos sobre rins e fígado, devem ser realizados em 

amostras de sangue (OECD 407, 2001).  
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Exame histopatológico deve ser feito sobre os órgãos e tecidos de todos os 

animais do grupo controle e da dose mais alta. Estes exames devem ser realizados 

em todos os outros animais dos grupos que receberam doses menores se as 

mudanças relacionadas ao tratamento são observadas no grupo que recebeu a dose 

mais elevada (OECD 407, 2001). 

 

3.5.3 Toxicologia do desenvolvimento 

 

Devido à crença de que produtos naturais não causam efeitos adversos, é 

comum a utilização de produtos como os chás, sucos e fitoterápicos pelas gestantes 

e lactantes como recurso medicamentoso, para fins de aliviar ou curar doenças, 

acreditando não causar danos ao feto ou ao bebê. No entanto, as informações sobre 

a segurança de utilização destes produtos durante a gravidez são escassas e as 

gestantes continuam a utilizar plantas medicinais por acreditarem que estas não 

causam danos ao feto ou ao neonato (WEIER & BEAL, 2004; CLARKE et al., 2007).  

 A toxicologia do desenvolvimento é um termo relativamente recente encontrado 

dentro da toxicologia reprodutiva, com raízes na teratologia. A toxicologia reprodutiva 

é uma das áreas mais complexas da toxicologia devido a própria complexidade do 

processo reprodutivo (GÓRNIAK, 2008; ILO, 2014). 

 Reprodução é o processo biológico que assegura a continuidade das espécies 

através do material genético que é passado para as gerações seguintes (MELLO, 

2007). Portanto, a toxicologia reprodutiva estuda qualquer tipo de interferência 

provocada por um toxicante na capacidade reprodutiva de machos e/ou fêmeas, bem 

como no desenvolvimento normal da sua progênie (MELLO, 2007; ILO 2012). 

O processo de desenvolvimento embrionário das ratas compreende cinco 

estágios (GÓRNIAK, 2008):  

1) Gametogênese: consiste na formação das células germinativas (ovócito 

secundário e espermatozoide). Esses gametas se fundem durante o processo de 

fertilização para formar o zigoto.  

2) Pré-implantação (dia da concepção até o 5º dia): no endométrio gravídico 

ocorrem alterações bioquímicas controladas por hormônio (progesterona e estrógeno) 

resultando no desenvolvimento endometrial do blastocisto. 
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3) Implantação (5º e 6º dia): período máximo de 24 horas após ação hormonal, 

é o período em que o útero tem pico de receptividade ao blastocisto. Interferência na 

implantação resulta quase sempre em embrioletalidade. 

4) Organogênese (6º ao 15º dia) : período onde a formação da placa neural, 

diferenciação das camadas de células e a formação de órgãos maiores. Nessa fase o 

concepto está altamente susceptível ao aparecimento de malformações; existem 

ainda picos de susceptibilidade para cada estrutura formada. 

5) Período de maturação fetal (15º ao 21º dia): ocorre à histogênese, maturação 

funcional, desenvolvimento de órgãos e crescimento do concepto. O início dessa fase 

não significa que todos os órgãos estão completamente formados, mas que todos 

podem ser reconhecidos. 

Os agentes tóxicos podem afetar o ciclo reprodutivo em qualquer fase podendo 

causar alterações parentais e também efeitos teratogênicos na prole (SILVA, 2010). 

A teratologia se dedica ao estudo das anomalias e malformações ligadas a 

perturbações do desenvolvimento embrionário ou fetal e abrangem também as 

manifestações no retardo do crescimento, alterações funcionais e comportamentais 

e/ou a morte da prole (GÓRNIAK, 2008; SILVA, 2010). 

Sistema Global de Harmonização de Classificação e Rotulagem de Produtos 

Químicos (GHS, 2011) subdivide a toxicidade reprodutiva em: 

a) Efeitos adversos na habilidade ou capacidade reprodutiva: incluem qualquer 

efeito capaz de interferir com a habilidade ou capacidade reprodutiva como: alterações 

no sistema reprodutivo do macho e/ou fêmea, efeitos adversos no começo da 

puberdade e transporte de gametas, anormalidades no ciclo reprodutivo, 

comportamento sexual, fertilidade e parto, senescência prematura ou efeitos adversos 

na lactação ou na via desta. 

b) Efeitos adversos no desenvolvimento do filhote: incluem qualquer efeito que 

possa interferir com o desenvolvimento normal do concepto, mesmo antes ou depois 

do nascimento, resultante de uma exposição dos pais antes da concepção ou 

exposição durante o desenvolvimento do filhote (pré-natal ou pós-natal) até o período 

de maturação sexual. 

Esses efeitos podem se manifestar em qualquer momento da vida do 

organismo. As principais manifestações de toxicidade do desenvolvimento incluem: 1) 

morte do organismo em desenvolvimento, 2) anormalidades estruturais e 

comportamentais, 3) crescimento alterado e, 4) deficiência funcional (ILO, 2014). 
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A Resolução nº 90 de 16 de março de 2004, contém um guia com os parâmetros 

mínimos para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos 

(BRASIL, 2004b), e os testes complementares que fazem parte desse roteiro estão 

descritos a seguir: 

• Determinação de efeitos adversos sobre a fertilidade e o desempenho 

reprodutivo causado por drogas administradas durante a gametogênese e 

fecundação; 

• Determinação de efeitos adversos sobre fetos durante a vida intra e 

extrauterina, por drogas administradas durante a gestação; 

• Determinação de efeitos adversos, sobre a mãe e o produto, durante os 

últimos estágios da prenhes, parto e desenvolvimento pós-natal, por drogas 

administradas durante este período; 

• Determinação de mutagenicidade. 

 

 

3.6 POTENCIAL ANTIOXIDANTE E ATIVIDADE BIOLÓGICA RELACIONADA 

  

3.6.1 Radicais livres e o estresse oxidativo 

  

 A oxidação é parte fundamental da vida aeróbia e do nosso metabolismo e as 

espécies reativas de oxigênio (EROs), são produzidos naturalmente nos processos 

fisiológicos ou por alguma disfunção biológica. No organismo, seus benefícios podem 

ser observados em baixas ou moderadas concentrações e encontram-se envolvidos 

na produção de energia, fagocitose, regulação do crescimento celular, sinalização 

intercelular e síntese de substâncias biológicas importantes (BARREIROS et al., 

2006). 

 Os RLs são todos os átomos ou moléculas que possuem elétrons não pareados 

em sua camada externa. São intermediários instáveis que se multiplicam em cascata, 

têm uma vida média extremamente curta e são interceptados por dois modos: pela 

ação dos agentes antioxidantes endógenos ou exógenos ou pelo mecanismo de 

oxidorredução, quando dois radicais se ligam (HALLIWELL, 1994; COTINGUIBA et 

al., 2013). 

Os RLs cujo elétrons encontram-se centrados nos átomos de oxigênio ou 

nitrogênio são denominados, respectivamente, de espécies reativas de oxigênio 
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(ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN) (VASCONCELOS et al., 2007; 

ABRAHÃO, 2010). 

As principais ERO distribuem-se em dois grupos, os radicalares: hidroxila 

(HO•), superóxido (O2•−), peroxila (ROO•) e alcoxila (RO•); e os não-radicalares: 

oxigênio, peróxido de hidrogênio (H2O2) e ácido hipocloroso (HOCl), que apesar de 

não possuírem elétrons desemparelhados, também são altamente reativos em 

decorrência de sua instabilidade. Entre as ERN incluem-se o óxido nítrico (NO•), óxido 

nitroso (N2O3), ácido nitroso (HNO2), nitritos (NO2
−), nitratos (NO3

−) e peroxinitritos 

(ONOO−) (BARREIROS, DAVID, DAVID, 2006).  

 Normalmente, a produção endógena desses EROs é contrabalanceada por 

sistemas de defesa do próprio organismo. No entanto, devido a diferentes fatores, o 

aumento na produção e/ou a redução na eliminação dessas EROs podem ultrapassar 

a capacidade protetora, gerando um desequilíbrio fisiológico, caracterizando o 

estresse oxidativo (EO) (CUNHA, 2010). 

 Uma quantidade substancial de evidências tem indicado o papel chave dos 

EROs e outros oxidantes como grandes responsáveis pelo envelhecimento e por 

doenças cardiovasculares, câncer (RICE-EVANS; PACKER, 1998), processos 

inflamatórios, patologias autoimunes, desordens do sistema digestivo (REPETTO; 

LIESUY, 2002) e enfermidades neuro-degenerativas como Parkinson e o Mal de 

Alzheimer (SCHROETER et al., 2002; YOUDIM et al., 2004).  

   Ainda os derivados de tióis (RS•), as espécies reativas de cloro, as espécies 

reativas de carbono e complexos de metais de transição, principalmente Fe, Cu, Mn 

e Cr também são capazes de formar radicais livres no organismo. Enquanto alguns 

deles podem ser altamente reativos no organismo atacando lipídios, proteínas e ácido 

desoxirribonucléico (DNA), outros são reativos apenas com os lipídios. Existem ainda 

alguns que são pouco reativos, mas apesar disso podem gerar espécies danosas 

(VASCONCELOS et al., 2007; BRANCO, 2008). 

No organismo, ERO e ERN entre outras espécies reativas, encontram-se 

envolvidos no metabolismo humano como na produção de trifosfato de adenosina 

(ATP), fagocitose, regulação do crescimento celular, entre outros. No entanto, quando 

ocorre um desequilíbrio entre o sistema pró e antioxidante, a produção exacerbada 

dessas espécies reativas resulta no estresse oxidativo (VASCONCELOS et al., 2007; 

BARBOSA et al., 2010). 
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Esse desequilíbrio tem indicado o papel chave dos RLs e de outros oxidantes 

como grandes responsáveis pelo envelhecimento, doenças autoimunes, doenças 

infecciosas e/ou inflamatórias, câncer, doenças cardiovasculares, hepatopatias, 

catarata, declínio do sistema imune e disfunções cerebrais (ABRAHÃO et al., 2010; 

PEREIRA, CARDOSO, 2012). No entanto, o organismo possui como defesa, 

antioxidantes, que são produzidos ou absorvidos da dieta (PEREIRA, VIDAL, 

CONSTANT, 2009).  

 

3.6.2 Sistema de defesa antioxidante 

 

 Com a finalidade de contrabalançar o EO, inibindo ou reduzindo os danos 

causados pela ação deletéria das EROs, tem-se o sistema de defesa antioxidante. 

Antioxidantes são um conjunto heterogêneo de substâncias formado por vitaminas, 

minerais, pigmentos naturais e outros compostos vegetais e, ainda, enzimas, que 

bloqueiam o efeito danoso dos radicais livres, formados nas reações metabólicas ou 

por fatores exógenos, ao organismo (OU, HAMPSCH-WOODILL, PRIOR, 2001). Os 

antioxidantes produzidos pelo corpo agem enzimaticamente, como a glutationa 

peroxidase (GPx), a catalase (CAT) e a superóxido dismutase (SOD) (FINKEL, 

HOLBROOK, 2000) ou, não enzimaticamente como a glutationa (GSH), bilirrubina, 

melatonina, coenima Q, os peptídeos de histidina, as proteínas ligadas ao ferro 

(transferrina e ferritina), o ácido diidrolipoico e o ubiquinol-10. Além desses, o 

organismo utiliza antioxidantes provenientes da dieta como o α-tocoferol, o β-

caroteno, o ácido ascórbico, e os compostos fenólicos, no qual se destacam os ácidos 

fenólicos e os flavonoides (HALLIWELL et al., 1995; BARREIROS, DAVID, DAVID, 

2006). 

A preocupação com a substituição de aditivos sintéticos pelos naturais 

evidenciou os estudos sobre compostos com potencial efeito antioxidante de fontes 

naturais. As atividades antioxidantes e anti-radicalares são as que mais se relacionam 

com os constituintes fenólicos, como fenóis simples, ácidos fenólicos (derivados de 

ácidos benzóico e cinâmico), cumarinas, flavonoides, estilbenos, taninos 

condensados e hidrolisáveis, lignanas e ligninas (CUNHA, 2010) 

Os estudos acerca da avaliação do estresse oxidativo vêm adquirindo 

relevância significativa, pois os marcadores oxidativos desempenham fundamental 

papel na gênese de enfermidades crônicas degenerativas (BARBOSA et al., 2010; 
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FRANÇA et al., 2013). Os métodos mais utilizados para aferição indireta das EROs e, 

consequentemente, das lesões oxidativas são os espectrofotométricos e 

cromatométricos, que medem a atividade enzimática (superóxido dismutase - SOD, 

catalase - CAT, glutationa peroxidase - GSH-Px e glutationa redutase - GSH-Rd) e/ou 

a concentração de tripeptídeos (glutationa reduzida - GSH) e lipoperoxidação de 

membranas (malondialdeido - MDA). Estas medidas podem ser realizadas em tecidos, 

sangue e outros fluidos (FRANÇA et al., 2013).  

O acúmulo de ácido aminolevulínico (ALA) pode estar relacionado com o 

estresse oxidativo. A inibição da aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D) pode levar ao 

acúmulo do seu substrato, o ALA (EMANUELLI et al., 2001), o qual pode auto-oxidar, 

dando origem aos EROs. Estas, por sua vez, são nocivas aos sistemas biológicos, 

uma vez que podem oxidar biomoléculas importantes, provocando injúria tecidual e 

morte celular (YU, 1994).  

 

3.6.3 Atividade antimicrobiana 

 

 Em 1928, Alexandre Fleming, médico microbiologista, observou a inibição do 

crescimento da bactéria Staphylococcus aureus pela contaminação fúngica 

Penicillium notatum. O marco histórico da descoberta foi um grande avanço na 

medicina devido a importância no tratamento de doenças infecciosas no homem e em 

uso veterinário (TORTORA, 2004). 

 No entanto, o consumo mundial excessivo de antibióticos tem implicado na 

resistência bacteriana, ocasionando um sério problema de saúde pública. A 

resistência por certos microrganismos pode ter reflexo na terapêutica humana e 

animal, principalmente em relação às bactérias Gram negativas, devido à seleção de 

linhagens com resistência a múltiplas drogas (MENDES et al., 2011). 

 Novas formas de substâncias obtidas de espécies nativas do Brasil, que 

apresentem atividade antimicrobiana e baixa toxicidade, podem vir a ser uma 

alternativa viável, de baixo custo e de fácil acesso pelas comunidades carentes, da 

região onde tais espécies são encontradas (COSTA et al., 2005) 

 Como as plantas medicinais produzem uma variedade de substâncias com 

propriedades antimicrobianas, é esperado que programas de triagem possam 

descobrir compostos candidatos para o desenvolvimento de novos antibióticos 

(AHMAD; BEG, 2001). Espera-se que compostos que atinjam, nas células, alvos 
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diferentes daqueles utilizados pelos antibióticos conhecidos, sejam ativos contra 

patógenos resistentes (DUARTE, 2006). 

 Uma grande variedade de métodos pode ser empregada para medir a atividade 

in vitro de microrganismos contra os agentes antimicrobianos. Uma variedade de 

métodos é encontrada para esse efeito e como não são todos baseados no mesmo 

princípio, os resultados obtidos serão também profundamente influenciados, não só 

pelo método escolhido, mas também pelos microrganismos utilizados para realizar o 

teste, e pelo grau de resolubilidade de cada teste (VANDEN BERGHE; VLIETINCK, 

1991). Os principais métodos microbiológicos de detecção de atividade antimicrobiana 

encontrados na literatura tanto para detecção da atividade de bactérias como fungos 

podem ser classificados em três tipos: ensaios bioautográficos, de difusão e de 

diluição (OSTROSKY et al., 2008). 

 Os ensaios bioautográficos são aqueles que empregam placas de 

cromatografia de camada fina (CCF) para a análise. Os compostos separados por 

CCF são colocados por contato em placas de ágar previamente inoculadas com o 

microrganismo teste. Zonas de inibição de crescimento microbiano indicam a 

presença de substâncias antimicrobianas (BRANDÃO, 2004; OSTROSKY et al., 

2008). Estes métodos têm importância particular na pesquisa de compostos 

antimicrobianos vegetais, pois permitem a localização direta dos constituintes ativos 

a partir de uma matriz complexa sendo, portanto, um método qualitativo.  

 Ensaios de diluição são aqueles nos quais os extratos ou substâncias a serem 

testadas são adicionados a um meio de cultura líquido, previamente inoculado com o 

microrganismo teste. Após incubação, o crescimento do microrganismo é determinado 

pela leitura visual direta ou turbidimétrica pelo uso de espectrofotômetro em 

comprimento de onda apropriado (VANDEN BERGHE; VLIETINCK, 1991). 

 Os ensaios de difusão são métodos quantitativos, nos quais o efeito pode ser 

graduado. Fundamentam-se na difusão da substância a ser ensaiada, em um meio de 

cultura sólido e inoculado com o microrganismo. A partir da difusão ocorre o 

aparecimento de um halo, no qual não há crescimento do microrganismo, denominado 

halo de inibição. Diferentes tipos de reservatórios podem ser empregados incluindo 

discos de papel, cilindros de porcelana ou de aço inoxidável e poços feitos no meio 

de cultura (VANDEN BERGHE; VLIETINCK, 1991). A substância ou extrato a ser 

testado é colocado em contato com o meio de cultura inoculado, e a maneira como se 
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processa esse contato define os diferentes métodos de difusão, dentre eles, método 

do disco difusão, método dos cilindros e método de poços (OSTROSKY et al., 2008). 

 Infecções, causadas por agentes etiológicos amplamente resistentes aos 

antimicrobianos, representam um dos grandes desafios atuais da saúde pública, 

acarretando em altas taxas de morbi-mortalidade, aumento no tempo de internação e 

nos gastos do sistema de saúde (NEIDELL et al., 2012). 

 O termo biofilme descreve a adesão irreversível de aglomerados microbianos 

(bacteria, fungos, protozoários e vírus) em superfícies biológicas ou sintéticas como 

implantes, tecidos, ossos, dentes e também muitos dispositivos médicos (GAO et al., 

2011; DE LA FUENTE-NÚÑEZ et al., 2013). Estes aglomerados produzem uma matriz 

extracelular polimérica que impede a penetração de agentes microbianos aumentando 

a resistência. Além disso, os biofilmes geralmente estão em local de difícil acesso, 

tornando o tratamento raramente efetivo, gerando custos e diminuindo a qualidade de 

vida do paciente (TAMILVANAN et al., 2008; FORIER et al., 2014; SILVA & SOUZA, 

2016). 
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4 APRESENTAÇÃO 

 

 Os resultados desta tese estão apresentados na forma de publicações 

científicas, as quais constituem o capítulo 1 ao 3, sendo formatados de acordo com o 

periódico onde os artigos foram publicados, aceitos ou submetidos. 

 Além disso, esta tese inclui ainda seções de considerações finais, no qual os 

resultados são interpretados em conjunto, das conclusões e das referências 

bibliográficas, as quais são relativas às seções introdução, revisão da literatura e 

considerações finais. 
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Abstract 

Aim of the study: Among the plants used in folk medicine is the species Baccharis 

trimera (Less.) DC, which belongs to the family Asteraceae, popularly known as 

carqueja in Portuguese. This plant mainly used to treat gastrointestinal and liver 

diseases, kidney disorders and diabetes. In view of its variety of therapeutic indications 

and its popular use, the objective of this work was to evaluate the activity 

hydroethanolic extract of B. trimera on the outcome of rat pregnancy.  

Materials and methods: In this study, dose of the hydroethanolic extract of the B. 

trimera 400 mg/kg of the plant leaves were used to evaluate the effects of the extract 

in the implantation, medium term abortion and childbirth.  

Results: Oral administration of dose at days 3 to 5 of gestation did not change the 

number of implanted fetuses in comparison to the control group. When rats were 

treated on days 10-12 of gestation a medium-term miscarriage was not observed. In 

addition, administration of 400 mg/kg of the B. trimera hydroethanolic extract on days 

19-21 of gestation did not cause any reproductive or systemic toxicity change in the 

animals. Body weight and progesterone dosage were not altered in any of the groups 

studied.  

Conclusion: It is concluded that the plant at the studied concentration is safe for use 

in the gestational period. 
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1. Introduction 

 Regarding medicinal plants, indiscriminate use occurs mainly on the grounds 

that what is natural does not harm, causing pregnant women and infants to be a 

population group that culturally resorts to the use of medicinal plants products. 

However, the use of these plants during pregnancy may present health risks to the 

woman and also to her fetus (Moreira et al., 2014). 

 The genus Baccharis L. belongs to the suborder Baccharidinae Hoffman, tribe 

Astereae, family Asteraceae. It is the richest genus of the tribe, with an estimated 

number of species between 400 and 500 (Nesom, 1990). Among the medicinal plants 

used in Brazil, there is the species Baccharis trimera (Less.) DC, popularly known as 

a carqueja, carqueja-amarga and carqueja-do-mato in Portuguese (Grance et al. 2008; 

Silva et al., 2016). It is a dioecious, racemosus, leafless shrub (only a few rudimentary 

ones) with bialated or trialled branches, which fulfill a photosynthetic function. The floral 

chapter is grouped along the upper branches, similar spikes, appearing from late 

summer to early autumn. It grows in dry, stony lands along roadsides. It is found on 

rocky soils and sandy fields in southern Brazil, Paraguay, Uruguay and Argentina 

(Abad & Bermejo, 2007). 

 Aerial parts of the B. trimera are widely used for antisecretory (Biondo et al., 

2011), anti-inflammatory (Nogueira et al., 2011), antioxidant (Oliveira et al., 2012) and 

anti-proliferative activities (Oliveira et al., 2013). Acute toxicological evaluations in a 

28-day sub-chronic study of a tincture of the aerial parts of B. trimera were performed 

by Silva et al. (2016) and acute toxicity and antimicrobial activity da of leaf tincture B. 

trimera (Less) by Silva et al., 2018. Grance et al. (2008) evaluated the effect of a 

hydroethanolic extract of B. trimera administered at a dose of 8.4 mg/kg in pregnant 

rats. There was evidence of toxicity in liver and kidney cells of pregnant rats, although 
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effects ceased with discontinuation of oral administration of the extract. The use of 

medicinal plants as an abortive method becomes an issue based on popular culture, 

devoid of any kind of knowledge regarding the toxicity, mutagenicity or teratogenic 

effect of many compounds present in plants. B. trimera is most commonly referred to 

as contraindicated in pregnancy for its abortive potential (Souza et al., 2013, Gorril et 

al., 2016). 

 In view of the above, it is justified to investigate the effects of B. trimera on 

gestation, especially when it is considered that this plant is widely used by the 

population and there is no information available on the dosage consumed and the 

possibility of toxic action for pregnant women and their offspring. 

 

2. Materials and methods 

2.1. Plant material 

The hydroethanolic extract of the B. trimera leaf used in the experiments was 

purchased from Flores e Ervas Com. Farm. Ldta. (Piracicaba, São Paulo, Brazil) in 

2015, registered under the number NPT.0215/082 (RP: Karina da Silva). The leaves 

of B. trimera were triturate and macerated with a 63% ethanol solution. 

 

2.2. Chemicals, apparatus and general procedures 

All chemicals were of analytical grade. Acetonitrile, acetic acid, gallic acid, 

chlorogenic acid, caffeic acid, p-coumaric acid and ellagic acid were purchased from 

Merck (Darmstadt, Germany). Quercetin, rutin, luteolin and kaempferol were acquired 

from Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, USA). High performance liquid 

chromatography (HPLC-DAD) was performed with a Shimadzu Prominence Auto 

Sampler (SIL-20A) HPLC system (Shimadzu, Kyoto, Japan), equipped with Shimadzu 
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LC-20AT reciprocating pumps connected to a DGU 20A5 degasser with a CBM 20A 

integrator, SPD-M20A diode array detector and LC solution 1.22 SP1 software. 

 

2.3. Quantification of compounds by HPLC-DAD 

 The hydroethanolic extract of B. trimera at 25 mg/mL was injected by means of 

a model SIL-20A Shimadzu Auto sampler. Separations were carried out using 

Phenomenex C18 column (4.6 mm x 250 mm x 5 m particle size). The mobile phase 

was water with 1% acetic acid (v/v) (solvent A) and HPLC grade acetonitrile (solvent 

B) at a flow rate of 0.6 mL/min and an injection volume of 40 μL. The composition 

gradient was: 5% solvent B reaching 15% at 10 min; 30% solvent B at 25 min, 65% 

solvent B at 40 min and 98% solvent B at 45 min, followed by 50 min at isocratic elution 

until 55 min. At 60 min the gradient reached the initial conditions again, following the 

method described by Salawu et al. (2016) with slight modifications. The sample and 

mobile phase were filtered through a 0.45 μm membrane filter (Millipore) and then 

degassed by ultrasonic bath prior to use. Stock solutions of standards references were 

prepared in the acetonitrile: water (1:1, v/v) at a concentration range of 0.020 – 0.500 

mg/mL. Quantifications were carried out by integration of the peaks using the external 

standard method, at 254 nm for gallic acid and ellagic acid; 325 nm for chlorogenic 

acid, p-coumaric acid and caffeic acid; and 366 for quercetin, rutin, luteolin and 

kaempferol. The chromatography peaks were confirmed by comparing its retention 

time with those of reference standards and by DAD spectra (200 to 600 nm). All 

chromatography operations were carried out at ambient temperature and in triplicate. 
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2.4. Animals 

Male and female adult Wistar rats (160-200 g) were obtained from the Central 

Biotério of the Federal University of Santa Maria (UFSM) and were arbitrarily 

distributed into different experimental groups. The animals were housed in 

polypropylene cages at an ambient temperature of 25 ° C ± 1 ° C and 45-55% relative 

humidity, with a 12:12 h light/dark cycle and they were also adapted for at least 5 days 

before the experiment. Animals were provided commercial pellets and water ad libitum. 

All experimental protocols were approved by the Ethics and Animal Welfare Committee 

of the Federal University of Santa Maria (CEUA UFSM; Protocol 4818040215, 2016). 

 

2.5. Animal pairing 

Sexually mature male Wistar rats of the same breed served as mating partners. 

The female breeding partners were randomly chosen. Matings were monogamous with 

1 male and 1 female animal placed together in one cage during the dark period. The 

date of conception was ascertained by establishing the presence of a copulatory plug 

and/or sperm. If findings were negative, mating was repeated with the same partner. 

The day on which sperm was found was considered as the day of conception (day 0,5 

of pregnancy). Pregnant females were used to assess the effect of the hydroethanolic 

extract of the B. trimera leaf in implantation, mid-term abortion and parturition 

experiments as methodology described by Hijazi and Salhab (2010) with some 

modifications. The doses used in the following protocols were selected from toxicity 

tests as described by Silva et al., (2016). 
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2.6. Implantation experiments 

Timed-pregnant rats on day 3 of gestation were randomly divided into two 

groups of three rats each. In the first group, each pregnant rat received, with an 

esophageal probe, a daily dose of 400 mg/kg/day of the hydroethanolic extract of the 

B. trimera leaf for 3 consecutive days from days 3 to 5 of gestation. The second group 

(control) received ethanol 63% orally at a dose of 10 mL/kg in a similar fashion. On 

day 9 of the study, all the animals were weighed and anesthetized with pentobarbital 

sodium (50 mg/kg), intraperitoneal injection (i.p.), received tramadol analgesia (8 

mg/kg i.p.) and  were euthanized by cardiac puncture. 1mL of heart blood was collected 

for progesterone measurement. The uterus and ovary units were removed from the 

animal and weighed, and the implantation sites were counted. The relative weight of 

liver and kidneys of each rat was calculated by ratio of weight of each organ (grams) 

and body weight at day 9 of pregnancy. The result was expressed in grams/100 g body 

weight. 

 

2.7. Abortion experiments 

Rats pregnant at day 10 of gestation were divided into two groups of three rats 

each. From the 10th to the 12th day of gestation, the animals of the test groups were 

treated orally, with the aid of a esophageal probe, with a dose of 400 of the 

hydroethanolic extract of the B. trimera leaf. The control group received ethanol 63% 

orally at a dose of 10 mL/kg in the same manner. On day 13 of the study, all the animals 

were weighed and anesthetized with pentobarbital sodium (50 mg/kg, i.p.), received 

tramadol analgesia (8 mg/kg i.p.) and were euthanized by cardiac puncture. 1mL of 

heart blood was collected for progesterone measurement. The uterus and ovary units 

were removed from the animal and weighyed, and the implantation sites were counted. 
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The relative weight of liver and kidneys of each rat was calculated by ratio of weight of 

each organ (grams) and body weight at day 13 of pregnancy. The result was expressed 

in grams/100 g body weight. 

 

2.8. Parturition experiments 

The parturition experiments were mainly divided in to two experiments (I and II). 

In experiment I, also called the interrupted delivery, timed-pregnant rats on day 19 of 

gestations were randomly divided into two groups of three rats each. Each pregnant 

rat received, with an esophageal probe, a daily dose of 400 mg/kg/day of the 

hydroethanolic extract of the B. trimera leaf for 3 consecutive days from days 19 to 21 

of gestation. The second group (control) received ethanol 63% orally at a dose of 10 

mL/kg in a similar fashion. 

On day 22 of gestation females were weighted and euthanized by cardiac 

puncture after being anesthetized with pentobarbital sodium (50 mg/kg, i.p.). 1mL of 

heart blood was collected for progesterone measurement. The gravid uterus was 

weighed and then dissected for counts of dead and living fetuses and implantation 

sites.  

The fetuses and placentas were weighed to calculate the placental efficiency 

(fetal weight/placental weight). The relative weight of liver and kidneys of each rat was 

calculated by ratio of weight of each organ (grams) and body weight at day 22 of 

pregnancy. The result was expressed in grams/100 g body weight. 

In experiment II, timed-pregnant rats on day 19 of gestation were randomly 

divided into two groups of three rats each. Each pregnant rat received, with an 

esophageal probe, a daily dose of 400 mg/kg/day of the hydroethanolic extract of the 

B. trimera of leaf for 3 consecutive days starting from days 19 to 21 of gestation. The 
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third group (control) received ethanol 63% orally at a dose of 10 mL/kg in a similar 

fashion. Females in experiment II were allowed to deliver spontaneously.  

On the day of the birth of the offspring, the number of live and dead offspring 

was verified, and the weight of each animal and an evaluation of fetal formation were 

recorded. Then, the females were anesthetized with sodium pentobarbital 50 mg/kg 

i.p., received analgesia with 8 mg/kg i.p. tramadol and were euthanized by cardiac 

puncture. 1mL of heart blood was collected for progesterone measurement of mothers. 

The uterus and ovary units were removed from the animal and weighed, and the 

implantation sites were counted. The relative weight of liver and kidneys of each rat 

was calculated by ratio of weight of each organ (grams) and body weight at day 22 of 

pregnancy. The result was expressed in grams/100 g body weight. 

 

2.9. Statistical analysis 

 The data are expressed as mean ± S.D. The results were analyzed using 

Student's t-test and by one-way analysis of variance (ANOVA), followed by Tukey post-

hoc test. Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Dunn's were used as statistic tests when 

the requirements to perform a parametric test were not satisfied. The differences 

between groups were considered to be statistically significant when p < 0.05. 

 

3. Results 

3.1. HPLC analysis 

 HPLC fingerprinting of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf revealed 

the presence of gallic acid (tR = 10.72 min), chlorogenic acid (tR = 21.09 min), caffeic 

acid (tR = 23.34 min), ellagic acid (tR = 32.08 min), p-coumaric acid (tR = 45.17 min), 
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rutin (tR = 40.81 min), quercetin (tR = 53.04 min), kaempferol (tR = 59.63 min) and 

luteolin (tR = 64.97 min) (Table 1). 

 

3.2. The effect of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf on implantation 

 Timed-pregnant rats received the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf 

for 3 consecutive days, starting at days 3, 4 and 5 of gestation. The treatment with 400 

mg/kg body weight did not inhibited implantation in the rats. The mean numbers of 

implanted fetuses were 9.00 ± 5.92 as compared to control (13.66 ± 0.57) (Table 2). 

The mean number of sites adsorbed, progesterone levels, the weight of the uterine 

tube and ovaries, liver and kidney weight were not different in the experimental groups. 

 

3.3. The effect of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf on abortion  

 Timed-pregnant rats received 400 mg/kg body weight of hydroethanolic extract 

for 3 consecutive days, starting at days 10, 11 and 12 of gestation. This treatment did 

not induce an abortive action in pregnant rats. Meanwhile, the mean number of viable 

fetuses was 11.67 ± 0.5 as compared to control (10.00 ± 1.00). Serum levels of 

progesterone, weight of reproductive organs, relative liver and kidney weight of rats 

treated with hydroethanolic extract B. trimera remained similar to controls (Table 3). 

 

3.4. The effects of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf on parturition 

 In experiment I, the pregnant rats euthanized on day 22 of gestation did not 

differ in the number of fetuses in relation to the treatments they received. In this 

experiment, the mean number of viable fetuses was 12.00 ± 1.00 and 8.25 ± 3.30 in 

the control and 400 mg/kg body weight groups, respectively (Table 4). All the fetuses 

were alive and had no anomalies in their formation. The mean weight of the pups was 
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5.18 ± 0.85 g (control group) and 5.71 ± 0.28 g (400 mg/kg), the male sex being the 

most prevalent among pups. The implantation sites did not differ from the number of 

viable pups. 

 The placental efficiency was 1.13 ± 0.15 for the control group and 1.58 ± 0.13 

for the group treated with 400 mg/kg of the plant. The levels of progesterone found 

were 6.52 ± 5.11 and 20.84 ± 8.12, respectively. Although an increase in progesterone 

levels in the group treated with the 400 mg/kg dose of the hydroethanolic extract of B. 

trimera was found, the values were not significantly different. The weight of the uterine 

horn and ovaries did not present difference between the experimental groups. Relative 

weight of kidney and liver of rats did not present significant difference between the 

experimental groups (Table 04). 

 In the experiments of group II, the rats of both experimental groups 

spontaneously gave birth at the 22nd day of gestation. All pups were alive, with perfect 

formation, and the mean number of viable fetuses was 11.67 ± 1.15 and 12.00 ± 1.73 

in the control and 400 mg/kg groups, respectively (Table 05). The offspring sexing 

showed that the prevalence was male and the mean weight of the offspring in the 

control group was 5.84 ± 0.25 g and in the group treated with 400 mg/kg of plant was 

6.13 ± 0.55 g. 

 In relation to rats, progesterone increased in the treated group with a mean of 

40.23 ± 12.40 ng/mL in relation to the control group, 13.48 ± 6.22 ng/mL.  The weight 

of the reproductive organ did not differ between groups in our study. The implantation 

sites did not differ from the number of viable pups. The hepatic and renal weight of the 

animals in the treated group did not present a significant difference in relation to the 

control group (Table 05). 
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4. Discussion 

 Due to the belief that natural products do not cause adverse effects, the use of 

products such as infusions, juices and herbal medicines by pregnant women and 

infants as a medical resource for the purpose of alleviating or curing diseases is 

common, as it is believed it does not cause harm to the fetus or baby. However, 

information on the safe use of these products during pregnancy is scarce. In this 

context, toxicological studies, applied to laboratory animals and under pre-established 

conditions, determine the possible effects of substances on humans or animals. 

 Studies published about B. trimera describe it as having analgesic (Gené et al., 

1996, Paul et al., 2009), muscle relaxant (Torres et al., 2000), antidiabetic (Oliveira et 

al., 2005), antioxidant (Borella et al., 2006), anti-inflammatory (Nogueira et al., 2011, 

Oliveira et al., 2012), anthelmintic (Oliveira et al., 2014), and hepatotoxicity (Lívero et 

al., 2016) effects. In a study conducted by Silva et al. (2016), the acute and sub-chronic 

toxicity of B. trimera tincture was evaluated using rats as animal models. The results 

indicated that the applied dyeing is considered safe, not causing death or toxicity 

symptoms in animals, either in single administration of 2000 mg/kg of tincture, but also 

under administration for 28 days of 100, 200, 400 mg/kg of dyeing. Hematological 

parameters such as number of red cells, white cells, and biochemical parameters, such 

as urea and creatinine, did not present significant differences when compared to the 

control. However, an important finding after the sub-chronic administration was the 

visualization of the decrease in liver transaminases corroborating its popular use for 

the treatment of liver diseases 

 Another study by Silva et al. (2018) investigated the acute toxicity and 

antimicrobial activity of B. trimera leaf tincture (Less). After acute administration of a 

dose of 2000 mg/kg in rats of both sexes and observation of 14 of the animals, it was 
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verified that the tincture of the plant does not present toxicity and all rats remained 

alive. The hematological and biochemical parameters analyzed were not altered. In 

the same work, the results show that the tincture has an important antimicrobial activity 

against gram positive and gram negative bacterium also significantly decreased the 

microbial biofilm. 

 Several studies have already shown the activity of B. trimera. Only one study 

about the use of B. trimera during pregnancy have been found in the literature. B. 

trimera toxicological effects have been reported for the hydroethanolic extract of the 

plant, which induced in vivo toxicity (8.4 mg/kg) for kidney and liver cells of pregnant 

rats; although such alterations are reversible once administration is discontinued 

(Grance et al., 2008). The present study evaluated the effects of the hydroethanolic 

extract of the B. trimera leaf on maternal reproductive toxicity and fetal development of 

Wistar rats aiming at elucidate popular use as abortive agent. 

 According to several phytochemical studies, the main components present in B. 

trimera species are flavonoids, terpenoids and diterpenoids (Verdi et al., 2005; Karam 

et al., 2013; Silva et al., 2016, 2018). In the qualitative analysis of the hydroethanolic 

extract of the leaves of B. trimera, in the present research, it was possible to verify the 

majority presence of flavonoids (rutin, quercetin and kaempferol) corroborating with 

data already published in the literature. 

 Reproductive toxicity is the toxic effects of exogenous substances in male and 

female reproductive systems in which biological processes, including ovulation and 

spermatogenesis (from differentiation of germ cells to whole-cell growth), are 

prevented. These substances can alter the development of an embryonic cell, affecting 

offspring (Yang et al., 2015). Regarding maternal reproductive performance, after 

treatment of rats at different gestation periods with the hydroethanolic extract of the B. 
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trimera leaves, they did not present a different number of pups when compared to the 

control group. Exposure to xenobiotics during pregnancy may adversely affect normal 

development of the fetus (Chahoud et al., 1999). Studies showed that treatment with 

plants during pregnancy may cause damage to offspring development (Oliveira et al., 

2010; Dallaqua et al., 2013; Soares et al., 2015). 

 Throughout the experiments, the number of animals per group was 3. However, 

after observing a reduction in the number of pups in the group treated with 400 mg/kg 

in the implantation test, we increased the number of animals to confirm whether this 

was a toxic result or not. 

 Regarding maternal reproductive performance in the implantation tests, 

abortion and parturition there was no reduction in the implantation rate of the fetuses 

in the uterine horn of the group treated with the plant studied, indicating that B. trimera 

does not cause failure of the embryo implant.  

 Changes in placental efficiency can occur by alterations in the weight of the 

fetus, placenta or both. The placental efficiency is a parameter used for evaluation of 

placental function in related to maternal-fetal exchange (Fowden et al., 2009). When 

this parameter was evaluated in group I of interrupted delivery, no significant difference 

was found. Similarly, in all of our work, the groups did not present changes in fetal 

weights, and fetal body weight reduction is an indicator of intrauterine growth 

retardation (Kim et al., 2004). 

 Similarly, Campos et al., (2017) describe in their work that substances capable 

of producing systemic toxicity do not usually display the samedegree of toxicity in all 

organs, but may instead exert toxic effectson one or two target organs, such as the 

renal and hepatic tissues. When we evaluated the relative weight of these organs in 
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the different tests of our work, we did not find a significant difference in the weight of 

the group treated with the plant or only with the vehicle. 

 During the first half of gestation in rats, progesterone secretion is sustained  

by the combined effects of hormones, luteinizing (LH), lactogenic (PRL), and local 

effects of estradiol. After this period, progesterone secretion is stimulated through 

synergistic effects of placental lactogen 1 (rPL-1) and local effects of estradiol. When 

gestation approaches the end, there is an increase in estrogen levels and a decrease 

in progesterone levels (Bazer, 1999; Witorsch, 2002). Our results suggest that the 

exposure of pregnant rats to the plant at the dose of 400 mg / kg does not interfere in 

the gestational period and does not alter the dosages of progesterone. 

 

Conclusion 

 The hydroethanolic extract of the B. trimera leaves at a dose of 400 mg / kg 

given orally to rats at different gestational periods did not cause maternal toxicity and 

did not affect fetal embryonic development. Further studies are needed to elucidate 

whether the plant produces a type of side effects in the fetal organism and whether 

there are consequences for the postnatal development of the offspring, including 

adulthood. 
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Table 1 – Components of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf. 

Compounds 
Baccharis trimera   

(mg/g) % 

Gallic acid  1.96 ± 0.04 a 0.19 

Chlorogenic acid 1.70 ± 0.01 b 0.17 

Caffeic acid  4.85  ± 0.02 c 0.48 

Ellagic acid 5.01  ± 0.03 d 0.50 

p-Coumaric 2.35 ± 0.01 f 0.23 

Rutin 10.63 ± 0.04 e 1.06 

Quercetin 9.87 ± 0.06 e 0.98 

Kaempferol 9.04 ± 0.01 g 0.90 

Luteolin 7.48 ± 0.03 f 0.74 

Results are expressed as mean ± standard deviations (SD) of three determinations. 

Averages followed by different letters differ by Tukey test at p < 0.05 
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Table 2 – Effects of the hydroethanolic extract of B. trimera on implantation outcomes. 

 

Parameter Extract (mg/kg)  

 Control  400 

Number of viable fetuses (13,14,14) 
13.66 ± 0.57 

(14,14,3,3,11) 
9.00 ± 5.62 

Adsorbing sites (0,0, 0) 
0.00 ± 0.00 

(0, 0, 0) 
0.00 ± 0.00 

Serum progesterone level (ng/ml) 52.29 ± 20.76 45.52 ± 9.36 

Reproductive organ (g) 1.95 ± 0.44 1.18 ± 0.62 

Relative Liver weight (g) 4.91 ± 0.36 5.34 ± 1.44 

Relative Kidney weight (g) 0.72 ± 0.08 0.74 ± 0.06 

 

Timed-pregnant rats received the hydroethanolic extract of B. trimera for 3 consecutive 

days, starting days 3, 4 and 5 of gestation. Results are mean ± SD. 
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Table 3 – Effects of the hydroethanolic extract of the B. trimera leaf on the outcomes 

of abortion. 

 

Parameter Extract (mg/kg)  

 Control  400 

Number of viable fetuses (11, 10, 9) 
10.00 ± 1.00 

(11, 12, 12) 
11.67 ± 0.58 

Adsorbing sites (1, 2, 0) 
1.00 ± 1.00 

(1, 0, 0) 
0.33 ± 0.58 

Mid-term abortion (%) 0 0 

Serum progesterone level (ng/ml) 43.52 ± 8.71 48.32 ± 6.60 

Reproductive organ (g) 15.24 ± 2.08 11.31 ± 3.87 

Relative Liver weight (g) 5.17 ± 0.57 5.39 ± 0.80 

Relative Kidney weight (g) 0.73 ± 0.02 0.74 ± 0.01 

 

Data are expressed as mean ± S.D. One-way ANOVA followed by Tukey test, when 

appropriate (n = 3). Differences between groups were considered to be significant 

when p<0.05.  
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Table 4 – Effects of the hydroethanolic extract of B. trimera on interrupted delivery. 

 

Parameter Extract (mg/kg)  

 Control  400 

Viable fetuses (11, 13, 12) 
12.00 ± 1.00 

(12, 8, 9) 
8.25 ± 3.30 

Average weight of the puppies 5.18 ± 0.86 5.71 ± 0.28 

Placental efficiency 1.13 ± 0.15 1.58 ± 0.13 

Serum progesterone level (ng/ml) 6.52 ± 5.11 20.84 ± 8.11 

Reproductive organ (g) 68.66 ± 6.74 60.03 ± 3.72 

Relative Liver weight (g) 4.08 ± 0.75 3.88 ± 0.44 

Relative Kidney weight (g) 0.59 ± 0.09 0.57 ± 0.04 

 

Data are expressed as mean ± S.D. One-way ANOVA followed by Tukey test, when 

appropriate (n = 3). Differences between groups were considered to be significant 

when p<0.05.  
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Table 5 – Effects of the hydroethanolic extract of B. trimera on the parturition 

outcomes. 

 

Parameter Extract (mg/kg)  

 Control  400 

Viable fetuses (11, 11, 13) 
11.67 ± 1.15 

(11, 14, 11) 
12.00 ± 1.73 

Average weight of the puppies 5.84 ± 0.25 6.13 ± 0.55 

Serum progesterone level (ng/ml) 13.48 ± 6.22 40.23 ± 12.40a 

Reproductive organ (g) 3.43 ± 0.64 3.80 ± 0.93 

Relative Liver weight (g) 5.13 ± 0.20 4.55 ± 0.51 

Relative Kidney weight (g) 0.77 ± 0.06 0.71 ± 0.07 

 

Data are expressed as mean ± S.D. One-way ANOVA followed by Tukey test, when 

appropriate (n = 3). Differences between groups were considered to be significant 

when p<0.05. (a) Different from the control. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A planta medicinal Baccharis trimera, popularmente conhecida como carqueja, 

merece destaque dentre essas plantas, pois, além de sua inserção no RENISUS, é 

utilizada popularmente pela população com diversas finalidades terapêuticas. 

Entretanto, este estudo foi motivado devido à carência de relatos referente à 

toxicidade oral da tintura das folhas de B. trimera e foi desenvolvido a fim de analisar 

e correlacionar componentes químicos presentes na planta à prováveis efeitos 

toxicológicos identificados.   

 Neste trabalho foi realizado a identificação da espécie e por seguinte, uma 

pesquisa fitoquímica preliminar, para conhecer os principais grupos de metabólitos 

secundários presentes na planta. Os compostos mais frequentemente encontrados na 

B. trimera são os flavonóides, como rutina, hispidulina, eupatorina, quercetina, 

luteolina, nepetina, apigenina, kaempferol, cirsimaritina, cirsiliol, eriodictiol, 5-hidroxi-

3’, 4’,6,7-tetrametoxiflavona, 3-o-metilquercetina, genkwanina, 7,4’-di-o-

metilapigenina e os terpenóides, como monoterpenos, sesquiterpenos, diterpenos e 

triterpenos. Contudo, os flavonoides estão entre os metabólitos secundários 

encontrados em maior quantidade nesta espécie e apresentam maior atividade 

terapêutica (VERDI et al., 2005; KARAM et al., 2013; ARAÚJO et al., 2017). 

 Por conta de uma parceria do nosso laboratório de pesquisa com a empresa 

Florien do Grupo Flores e Ervas Com. Fazenda. Ldta. de Piracicaba, São Paulo, Brasil, 

para todos os protocolos realizados nesta tese foi utilizado a tintura de B. trimera. O 

primeiro lote tinha por registro o número NPT.0113/0 e o segundo lote NPT.0215/082. 

A quantificação da tintura de B. trimera foi realizada para cada lote recebido por meio 

de CLAE, utilizando diferentes solventes polares e apolares e, apresentou ácidos 

fenólicos e flavonóides, sendo os três principais compostos encontrados na amostra 

a rutina, quercetina e kaempferol.  Esses dados corroboram com os descritos na 

literatura para esta espécie. 

 Baseado nessas informações, o nosso primeiro passo foi avaliar a toxicidade 

aguda da B. trimera seguindo as diretrizes estipuladas pela OECD 423 (2001), com 

algumas modificações. Segundo esse guia, na toxicidade aguda é possível identificar 

quais serão os efeitos tóxicos em um curto período de tempo, 14 dias. Os grupos 

testes, 3 machos e 3 fêmeas, foram tratados com uma única dose de 2000 mg/kg da 

tintura de B. trimera e os grupos controles foram tratados com etanol 63%. Durante o 
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período do experimento não foi observado nenhuma morte e também nenhuma 

alteração no ganho de peso e ingestão de alimento. Através destes resultados, a 

tintura de B. trimera foi classificada, segundo a OECD 423, como categoria 5, ou seja, 

estima-se que sua DL50 está entre as concentrações de 2000 e 5000 mg/kg de planta. 

 Para a avaliação da toxicidade de doses repetidas de 28 dias da tintura de B. 

trimera foi utilizado o guia da OECD 407 (2008), com algumas modificações. Ao todo 

foram utilizados 40 ratos Wistar (20 machos e 20 fêmeas) que foram divididos em 

quatro grupos cada sexo: o grupo controle tratado com etanol 63% e os grupos testes 

receberam a tintura nas concentrações de 100, 200 e 400 mg/kg de peso corporal. Os 

animais foram tratados por um período de 28 dias com uma única dose diária. Não foi 

observado nenhuma morte, diferença na ingestão de comida e/ou ganho de peso 

durante o experimento. 

Na análise bioquímica, os animais apresentaram algumas alterações após 

tratamento com doses repetidas por 28 dias com a tintura de B. trimera. A atividade 

no soro da enzima ASAT diminuiu em ratos machos e fêmeas tratadas com as doses 

100, 200 e 400 mg/kg quando comparado com o grupo de controle. Nas ratas, a 

administração da dose B. trimera de 200 e 400 mg/kg apresentou uma diminuição da 

atividade ALAT quando comparado ao grupo controle. Relatos na literatura descrevem 

que metabólitos secundários como flavonóides possuem um grande potencial para 

atividade hepatoprotetora (POPOVIĆ et al., 2007). Nos ratos machos, este parâmetro 

não foi alterado. Outras diferenças na bioquímica do sangue não foram observadas. 

O popular efeito hepatoprotetor de B. trimera também foi confirmado por Pádua 

et al. (2014) em um modelo de inflamação induzido por acetaminofeno, onde foi 

observado no fígado dos animais um aumento na atividade das enzimas 

antioxidantes, como SOD, CAT e glutationa redutase, e uma diminuição nos 

biomarcadores de dano oxidativo, como TBARS e proteína carbonila. O autor conclui 

seu trabalho dizendo que esta planta potencial medicamento capaz de proteger o 

fígado contra danos causados por overdose de APAP. 

Os parâmetros hematológicos analisados no nosso trabalho não demonstraram 

diferença significativa dos grupos tratados com a tintura de B. trimera em relação ao 

grupo controle. Esses resultados sugerem que os compostos presentes na planta não 

causaram toxicidade no sistema hematopoiético dos ratos. Outro marcador de 

toxicidade verificado, a atividade da enzima δ-ALA-D após tratamento subcrônico em 

ambos os sexos estudados, não mostrou nenhuma diferença significativa no fígado e 
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no rim quando os animais foram tratados com as diferentes concentrações de tintura 

de B. trimera. Em relação à lipoperoxidação, o nível de MDA no fígado e no rim não 

foi afetado pelo tratamento com doses repetidas por 28 dias com a B. trimera. A 

atividade da enzima CAT também não apresentou nenhuma diferença significativa no 

tecido hepático e renal quando comparado o grupo teste e o grupo controle, em ambos 

os sexos. Frente aos resultados expostos, pode-se sugerir que a tintura das folhas da 

espécie B. trimera não apresentam toxicidade quando administrado de na forma oral, 

seja uma única dose ou tratamento prolongado (até 28 dias). 

 Considerando o atual panorama econômico, tornou-se comum a busca por 

novos princípios ativos que sejam uma alternativa aos fármacos presentes no 

mercado. Nesse contexto, os produtos naturais tornaram-se um atrativo em virtude da 

grande variedade de espécies de plantas que ainda precisam ser estudadas. No 

Brasil, em torno de 82% da população faz uso de produtos oriundos de plantas 

medicinais em seus cuidados com a saúde, se utilizando do conhecimento obtido pela 

medicina popular, passada entre as gerações, ou ainda com base nos princípios e 

diretrizes do SUS (BRASIL, 2012). 

 Os antimicrobianos são substâncias capazes, em pequenas concentrações, de 

inibir o crescimento e/ou matar outros microrganismos. Estas substâncias estão 

amplamente distribuídas na natureza, onde desempenham importante papel na 

regulação da população microbiana. Estes agentes interferem em diversos sítios 

vulneráveis na célula, como a síntese da parede celular, as funções da membrana 

citoplasmática, a síntese proteica, o metabolismo de ácidos nucléicos e o metabolismo 

intermediário. O uso indiscriminado e contínuo dos antimicrobianos tem levado à 

seleção de patógenos multirresistentes, tanto fitopatógenos de importância 

agronômica como patógenos de importância médica. O problema da resistência 

microbiana é crescente e a perspectiva de uso de drogas antimicrobianas no futuro é 

incerta. Portanto, devem ser tomadas atitudes que possam reduzir a resistência 

microbiana, por exemplo, controlar o uso de antibióticos e, desenvolver pesquisas 

para melhor compreensão dos mecanismos genéticos de resistência e continuar o 

estudo de desenvolvimento de novas drogas, tanto sintéticas como naturais 

(NASCIMENTO et al., 2000; HAIDA et al., 2007). 

 Os flavonoides são conhecidos por apresentarem diversas atividades 

biológicas, agem como antioxidantes na inativação dos radicais livres, e destacam-se 

quanto a capacidade de agir sobre a inflamação e sobre o sistema imunológico, 
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fornecendo um enorme potencial farmacológico. Plantas que contém flavonoides 

apresentam significativa atividade antimicrobiana, a qual pode estar associada à sua 

solubilidade e a atribuição de grupos fenólicos hidroxilo, que apresentam afinidade 

com proteínas, atuando como inibidores de enzimas bacterianas, assim como 

intervindo em suas vias de síntese (MARQUES et al., 2016). 

 O alto teor de flavonoides encontrado na tintura das folhas de B. trimera nos 

motivou a avaliar a atividade antimicrobiana desta planta contra bactérias Gram 

positivas e negativas. Resultados satisfatórios foram encontrados devido ao fato da 

tintura ser eficaz contra bactérias resistentes como Klebsiella pneumoniae β-

lactamase e Staphylococcus aureus e resistentes à meticilina. As bactérias utilizadas 

neste ensaio muitas vezes estão associadas a doenças de importância clínica, como 

por exemplo, K. pneumoniae causador de pneumonias e pode causar casos graves 

de infecções em imunocomprometidos, em sítios como pulmões, abdômen, e vias 

urinárias (LANDMAN et al., 2007) e, S. aureus pode causar doenças desde uma 

infecção cutânea simples, como foliculite e furúnculo ou, em casos mais graves, 

pneumonia, meningite, artrite e septicemia (SANTOS et al., 2007). A resistência à 

meticilina é um adicional importante no estabelecimento de infecções causadas por 

S. aureus e está se tornando cada vez mais prevalente. Este perfil de resistência, 

juntamente com a capacidade de formar biofilme complica o tratamento de infecções 

caudadas por este agente patogênico (MARTINS et al., 2013; SHORE, COLEMAN, 

2013). 

 Além disso, avaliou-se a atividade antibiofilme da tintura de B. trimera que foi 

capaz de inibir a bactéria Pseudomonas aeruginosa (PAO1) formadora de biofilme. 

Essa bactéria pertence à microbiota normal da superfície de plantas, animais e pele 

humana, e também pode ser encontrada em ambiente hospitalar a qual desempenha 

um papel de patógeno oportunista quando normalmente tem-se acesso a sítios 

corporais estéreis com a quebra de barreiras cutânea-mucosa como a presença de 

cateteres, tubos endotraqueais, queimaduras, feridas ou fatores que reduzem a 

imunidade do hospedeiro, como neutropenias, drogas imunossupressoras 

(FUENTEFRIA et al., 2008). Este é o primeiro estudo sobre o potencial antibiofilme de 

B. trimera sendo este achado de grande relevância diante da dificuldade dos 

tratamentos que combatem o biofilme. Entretanto, o uso de B. trimera em ambiente 

biológico como opção para as infecções multirresistentes requer testes toxicológicos 

para esclarecer os mecanismos de ação e os efeitos dessa tintura. 
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 O uso equivocado de plantas medicinais rotineiramente utilizadas pela 

população para o alívio das mais variadas afecções clínicas pode recair no paradigma 

de que o que é da natureza não faz mal, o que não é necessariamente verdade, visto 

que da natureza se extraem diversos compostos que apresentam toxicidade. No que 

se refere ao crescente uso de plantas medicinais, paralelo a escassez de estudos 

sobre o assunto, existe uma população afetada que é especialmente importante por 

expor ao mesmo tempo dois organismos aos efeitos dessas substâncias, tratam-se 

das gestantes. 

 A busca pelo tratamento de uma afecção clínica por meio de uma determinada 

planta medicinal, pode ocasionar efeitos indesejados, seja pela indicação incorreta, 

ou mesmo pelo desconhecimento cultural. Entre os efeitos adversos que podem 

ocorrer devido ao uso incorreto de plantas medicinais e fitoterápicos pelas gestantes, 

encontram-se os efeitos teratogênicos e o aborto (DUARTE et al., 2018).  

 Os estudos toxicológicos, aplicados em animais de laboratório e sob condições 

previamente estabelecidas, permitem determinar os possíveis efeitos de substâncias 

em humanos ou animais (OGA, 2008). Os efeitos tóxicos observados no homem 

encontram-se, geralmente, na mesma faixa de concentração daqueles dos animais 

de laboratório. Soma-se ainda o fato de que a exposição de animais a agentes tóxicos 

em doses elevadas é um método necessário e válido para a descoberta de possíveis 

perigos para a espécie humana que é exposta a doses muito menores (KLAASSEN, 

2006; OGA, 2008). 

O rato foi o primeiro mamífero domesticado com fins científicos e é o animal 

mais usado em laboratório. É um atraente modelo para pesquisa por seu pequeno 

porte, ter seu ciclo biológico curto, baixo custo de criação e grau de similaridade 

genética com seres humanos e aproximadamente, 80% de seu ácido 

desoxirribonucleico (DNA) é idêntico ao do homem (MATTARAIA & MOURA, 2012).  

As gestações em ratos e seres humanos exibem certas similaridades que não 

são compartilhadas por todas as espécies de mamíferos. O intervalo entre o coito e a 

implantação do blastocisto no útero tem duração similar, de quatro a seis dias, embora 

a gestação para o primeiro seja de aproximadamente 22 dias, e para os seres 

humanos seja de aproximadamente 270 dias (MATTARAIA & MOURA, 2012). 

 Um levantamento realizado por Rodrigues e colaboradores (2011), no qual 

procedeu-se a uma busca em bases eletrônicas de dados (MEDLINE, PubMed, 

LILACS) por plantas que apresentassem efeitos embriotóxicos, teratogênicos e 
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abortivos comprovados, mostrou que plantas amplamente utilizadas no país, como 

Arnica (Arnica montana), Artemísia (Artemisia vulgaris), Arruda (Ruta 

chalepensis/Ruta graveolens), Barbatimão (Stryphnodendron polyphyllum), Boldo 

(Vernonia condensata) dentre outras, apresentavam algum indício de toxicidade 

durante o período perinatal. Dessa forma, acredita-se que estudos na esfera 

reprodutiva com medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais se revestem de 

grande importância; para tanto, neste trabalho incluiu-se a avaliação da toxicidade 

reprodutiva da tintura das folhas de B. trimera. 

 Nenhuma alteração comportamental ou clínica foi observada durante o 

tratamento em diferentes períodos gestacionais do nosso experimento com a tintura 

das folhas de B. trimera. No presente estudo, verificou-se que a administração de 

diferentes doses da planta às fêmeas gestantes não promoveu diminuição de filhotes 

nem a alteração do peso nos fetos, quando comparados ao grupo controle, bem como 

todos os fetos estavam vivos e não foram observadas alterações esqueléticas nos 

diferentes grupos avaliados. Em nosso trabalho, a exposição das progenitoras a 

tintura de B. trimera durante a gestação não alterou o ganho de massas absolutas e 

relativas dos órgãos reprodutivos, e dos órgãos fígado e rins. Também não foram 

observados sinais macroscópicos de toxicidade em todos os órgãos.  

 As condições hormonais maternas são necessárias para o bom 

desenvolvimento embrionário, sendo amplamente conhecido que níveis sanguíneos 

de progesterona inadequados interferem com a viabilidade do embrião, por não 

permitirem que o endométrio esteja adequadamente preparado para a sustentação da 

gestação (SILVA, 2010). Em nossos testes com o segundo grupo experimental, de 

aborto, observamos um aumento na progesterona e no peso dos órgãos dos ratos 

tratados com a dose intermediária da tintura das folhas de B. trimera em relação ao 

grupo controle. Estes resultados sugerem que a exposição de ratas prenhes à planta 

nesta dose pode interferir com este período gestacional. Nas outras dosagens de 

progesterona, não houve alteração nos níveis. 

 Estes resultados indicam ausência de toxicidade materna para as 

concentrações investigada durante o período de exposição. Porém o uso desta planta 

deve ser feito com cautela, pois a ação da planta no organismo materno e fetal, bem 

como as consequências futuras no comportamento da prole, ainda não foram 

totalmente elucidadas. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O perfil cromatográfico da tintura das folhas de Baccharis trimera revelou a 

presença de quercetina, rutina, kaempferol em maior concentração e 

quercitrina, luteolina, ácido cafeico, ácido elágico, ácido gálico, ácido 

clorogênico em menor quantidade; 

 Na avaliação da toxicidade aguda da tintura das folhas de B. trimera não houve 

mortalidade ou mudanças comportamentais. Não houve alteração no peso dos 

animais e na ingestão de comida. A tintura foi classificada na categoria 5, com 

LD50 entre 2000-5000 mg/kg conforme o guia OECD 423; 

 No estudo de toxicidade subcrônico verificou-se uma diminuição nos níveis de 

ASAT em ambos os sexos tratados nas doses de 100, 200 e 400 mg/kg, e uma 

diminuição da enzima ALAT nas fêmeas tratadas nas doses de 200 e 400 

mg/kg de tintura de B. trimera sugerindo alterações na biossíntese hepática.  

 Na avaliação da atividade antimicrobiana através da microdiluição em caldo a 

tintura de B. trimera demonstrou boa atividade contra bactérias Gram-positivas 

e Gram-negativas. Promissora atividade frente à bactéria Pseudomonas 

aeruginosa formadora de biofilme. 

 O extrato hidroetanólico de B. trimera nas concentrações estudadas não 

causou qualquer alteração de toxicidade reprodutiva ou sistêmica nos animais 

tratados em diferentes períodos da gestação das ratas e não determinou 

alterações no desenvolvimento dos filhotes. Assim, conclui-se que a planta nas 

concentrações estudadas é segura para utilização no período gestacional. 

 Assim, a partir dos resultados obtidos nos trabalhos que compõem esta tese, 

pode-se inferir que a tintura das folhas de B. trimera pode ser segura, já que os 

resultados mostram alterações leves, não indicando toxicidade da planta para o 

organismo. Futuras investigações acerca da toxicidade crônica devem ser realizadas 

a fim de traçar o perfil toxicológico de B. trimera.  
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ANEXO A – LAUDO DA TINTURA DAS FOLHAS DE B. trimera (1º LOTE).  
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE 

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. 
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ANEXO C - LAUDO DA TINTURA DAS FOLHAS DE B. trimera (2º LOTE). 

 

 



108 
 

ANEXO D - APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO COMITÊ DE 

ÉTICA NO USO DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. 

 


