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RESUMO 

 Este trabalho compreende o estudo farmacognóstico comparativo 

(padronização botânica, avaliação fitoquímica e avaliação da atividade biológica) 

entre as espécies Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss. e M. rigida Mart. (Celastraceae), 

esta última bastante utilizada popularmente, em nosso estado, para o tratamento de 

distúrbios gástricos (gastrite e úlceras gástricas), indicações idênticas àquelas 

registradas através de vários estudos para M. ilicifolia. 

 A padronização botânica é imprescindível ao controle de qualidade da matéria 

prima, já que há semelhança morfológica com outras espécies, todas com bordas 

foliares espinhosas, leva não raro a casos de utilização indevida, seja em processos 

fraudulentos ou acidentais. 

 Na avaliação fitoquímica evidenciou-se a similaridade entre os extratos e 

frações das referidas espécies para os diversos grupos de metabólitos ensaiados, 

constatando-se grande semelhança quanto aos triterpenos e esteróides e, ainda, 

aos flavonóides presentes. 

 Os ensaios biológicos foram divididos em duas partes: quanto à atividade 

antimicrobiana e quanto à atividade farmacológica antiulcerogênica. Na atividade 

antimicrobiana, os extratos brutos das duas espécies apresentaram-se ativos, 

destacando-se a eficácia demonstrada frente às várias cepas de Staphylococcus 

aureus. O teste da atividade antiulcerogênica revelou a proteção contra úlceras 

induzidas por etanol, como os os extratos e frações ensaiadas.  

 Baseados nos resultados obtidos nos experimentos acima descritos, a M. 

rigida se qualifica como uma possível opção para a substituição da M. ilicifolia, 

visando emprego em paralelo ou substituindo a referida espécie, no todo ou em 

parte. 



ABSTRACT  

 The pharmacognostic comparative study (botanical standardization, 

phytochemistry and biological activity evaluation) among the species Maytenus 

ilicifolia Mart. ex. Reiss. and M. rigida Mart. (Celastraceae) were performed. The last 

one is quite popularly used, in our State, for the treatment of gastric disturbances 

(gastritis and peptic ulcers), like those registered through several studies for M. 

ilicifolia. 

 The botanical standardization is essential to the quality control of matter it 

excels, since the morphologic similarity with other species, all showing foliate thorny 

margins, taking no rare of improper use, in fraudulent or accidental processes.  

 In the phytochemistry evaluation, a similarity was evidenced between extracts 

and fractions of referred species, for several groups of tested metabolic, showing 

high relationship with triterpenes and steroids beyond the flavonoids detected. 

The biological tests were splitted in two parts, for that antimicrobial activity and 

antiulcerogenic activity. In the antimicrobial activity, the rough extracts of these two 

species were active, highlighting the effectiveness detected in many stumps of 

Staphylococcus aureus. The antiulcerogenic activity test revealed the protection 

against ulcerate induced by ethanol, in consequence of extracts and tested fractions. 

All obtained results showed that M. rigida is qualified as a possible option to 

substitute M. ilicifolia, for parallel or substituting employment, in whole or partly. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A família Celastraceae tem uma longa história na medicina tradicional 

(GONZALEZ et al., 1996, 2000), destacando-se as espécies do gênero Maytenus 

que se caracterizam por diferentes atividades biológicas, que vão desde 

antiulcerogênicas, antitumorais, antisépticas, antiasmáticas, antiinflamatórias, 

analgésicas, antimaláricas e antimicrobianas até a ação repelente de insetos 

(GONZALEZ et al., 1982, 1990, 1992, 1996, 2000, 2001; NOZAKI et al., 1986; 

ALARCON et al., 1995; TAHIR; SATTI & KHALID, 1999; CORSINO et al., 2000; 

ORABI et al., 2001). 

 O táxon mais estudado tem sido Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss, conhecido 

em todo Brasil como “espinheira-santa” e regionalmente por “cancrosa”, “cancorosa”, 

“cancerosa”, “cancerosa-de-sete-espinho”, “congorça”, “salva-vidas”, “espinho-de-

Deus”, “espinheira-divina”, “maiteno”, “sombra de touro”, “sombra-de-folha”, “erva 

cancrosa”, “erva santa” e “coromilho-do-campo”, dependendo da região (CRUZ, 

1995; CORDEIRO; VILEGAS & LANÇAS, 1999; HERBARIUM SAÚDE, 2001; 

LORENZI & MATOS, 2002). 

 Vários estudos já confirmaram sua principal utilização como agente 

antiulcerogênico (CARLINI, 1988; SOUZA-FORMIGONI et al., 1991; FERREIRA et 

al., 1994, 1996; DALLA TORRE et al., 1998; MOSER et al., 1998; TABACH et al., 

1998; CORDEIRO; VILEGAS & LANÇAS, 1999; COUTO et al., 1999; GONZALEZ et 

al., 2001a; MONTANARI & BEVILACQUA, 2002). Mais recentemente, vêm sendo 

investigadas ações antioxidantes (lipoperoxidação), antitumorais e como regulador 

da fertilidade (MATTEI & CARLINI, 1998; MONTANARI; CARVALHO & DOLDER, 

1998; MOSER et al., 1998; MONTANARI & BEVILACQUA, 2002). Outras 

propriedades medicinais também são relacionadas à espécie em questão: uma 

planta analgésica, cicatrizante e anti-séptica, sialagoga, broncodilatadora, sendo a 



folha fresca ou seca utilizada em gastrites, gastralgias (dores de estômago), azia, 

má digestão, flatulência e fermentação intestinal (AHMED et al., 1981; HERBARIUM 

SAÚDE, 2001). 

 O uso popular dessa espécie de forma desordenada tem levado-a ao limite da 

extinção, induzindo atualmente a busca de substitutos com as mesmas 

características terapêuticas (MOSER et al., 1998, 1999), destacando-se a M. robusta 

Reiss., com grande similaridade à M. ilicifolia, principalmente no que se refere a 

triterpenos e esteróides (MOSER et al., 1998). Da mesma forma, M. aquifolium  Mart. 

(folhas) tem apresentado resultados tão bons quanto aqueles de M. ilicifolia, quanto 

à atividade antiulcerogênica (COUTO et al., 1999; GONZALEZ et al., 2001a). 

 Devido à semelhança morfológica com outras espécies também conhecidas 

como “espinheira-santa”: M. aquifolium (Celastraceae), Zollernia ilicifolia (Brong.) 

Vogel (Fabaceae), Sorocea bonplandii (Baill) Burger, Lauj & Bper (Moraceae), todas 

com bordas foliares espinhosas (ALBERTON; FALKENBERG & MEDEIROS, 1999; 

PORTELA et al., 1999), são comuns os casos de utilização indevida, seja em 

processos fraudulentos ou acidentais (SANNOMIYA et al., 1998; PORTELA et al., 

1999), justificando a importância da padronização botânica, como forma de garantir 

um controle de qualidade da matéria prima empregada. 

 Impulsionado pelas razões expostas, pensamos em expandir estudos com a 

M. rigida Mart., espécie característica do semi-árido Nordestino, cognominada 

vulgarmente de bom nome ou colher-de-pau e que há muito vem sendo também 

empregada para a cura de doenças do estômago, fígado, rins e baço (CÉSAR, 

1956). Sua crescente utilização para o tratamento de distúrbios gástricos (gastrite e 

úlceras gástricas), indicações iguais àquelas registradas por M. ilicifolia, a qualificam 

como uma possível opção para emprego em paralelo ou substituindo a referida 



espécie, no todo ou em parte. Para tanto, elaboramos um estudo farmacognóstico 

comparativo (padronização botânica, avaliação fitoquímica e avaliação da atividade 

biológica) entre as espécies M. ilicifolia e M. rigida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Geral 

 

Ø Fazer o estudo comparativo farmacognóstico e da atividade biológica das 

espécies Maytenus rigida Mart. e Maytenus ilicifolia Mart ex. Reiss. 

 

2.2. Específicos 

 

ü Fazer a padronização botânica de M. rigida; 

 

ü Efetuar o “screening” fitoquímico comparativo do extrato metanólico bruto e 

frações de M. rigida e M. ilicifolia; 

 

ü Desenvolver a pré-purificação dos constituintes químicos ativos de M. rigida e 

M. ilicifolia; 

 

ü Avaliar a atividade antimicrobiana comparativa do extrato bruto e frações M. 

rigida e M. ilicifolia; 

 

ü Avaliar a atividade farmacológica comparativa do extrato bruto e frações M. 

rigida  e M. ilicifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PADRONIZAÇÃO BOTÂNICA 
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Resumo 

Descrições anatômicas da folha de Maytenus rigida Mart. foram realizadas em cortes 

paradérmicos e transversais de material fresco à mão livre, corados com safranina e azul de 

astra. As análises foram feitas em imagens digitais sob microscópio ótico pré-calibrado. A 

espécie apresentou folhas de consistência coriácea com cutícula fortemente espessada nas 

paredes anticlinais, mesofilo isobilateral com três camadas de parênquima paliçádico sob 

ambas as epidermes, estômatos paracíticos e anomocíticos em ambas as faces, abundância de 

drusas no parênquima lacunoso, feixe vascular fechado, circundado por grupos de fibras 

gelatinosas e uma nervura principal constituída por um único feixe vascular concêntrico 

fechado. 

 

Palavras chaves: Celastraceae, padronização botânica foliar, Maytenus rigida. 

 



Summary 

Leaf anatomical descriptions of Maytenus rigida Mart. in transversal and paradermal 

free-hand sections of fresh material, stained with safranin and astra blue, were made. The 

analysis was done in digital images under a precalibrated light microscope. Coriaceous 

consistence with anticlinal strong thickness cuticle, isobilateral mesophyll with tree layers of 

palisade parenchyma under both epidermis, paracitic and anomocitic stomata on both 

surfaces, abundant druses in the spongy parenchyma, closed vascular bundle surrounded of 

clustered gelatinous fibers and main bundle presenting a single close concentric vascular 

bundle. 

 

Key Words: Celastraceae, foliar botanical standardization, Maytenus rigida. 

 

Introdução 

A herança indígena emprega, tradicionalmente, folhas em infusão de diversas espécies 

de Maytenus existentes no Brasil contra afecções gástricas (hiperacidez, úlceras gástricas, 

duodenais e gastrite crônica). Diversos relatos científicos comprovaram essas atividades 

(Carlini et al., 1988; Souza-Formigoni et al., 1991; Ferreira et al., 1994; Dalla Torre et al., 

1998; Cordeiro, Vilegas e Lanças, 1999; Couto et al., 1999; Moser et al., 1998; Tabach et al., 

1998; Bersani-Amado et al., 2000; Gonzalez et al., 2001; Montanari e Bevilacqua, 2002). 

Predominam no Sul e Sudeste do país as espécies Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss. e M. 

aquifolium Mart. destacando-se, em grande parte do Nordeste, a espécie M. rigida Mart., 

ainda pouco estudada anatômicamente, mas vítima do extrativismo, já experimentando 

ameaça de extinção em diversas regiões do semi-árido nordestino (Agra, 1996), onde vem 

sendo igualmente empregada para males do estômago, fígado, rins e baço (César, 1956). 



Há uma acentuada similaridade morfológica entre as espécies de Maytenus e outros 

taxa tais como Zollernia ilicifolia (Brong.) Vogel (Fabaceae) e Sorocea bonplandii L. 

(Moraceae) (Alberton, et al. 1999 e  2000). Todas apresentam folhas coriáceas com bordas 

espinhosas sendo, por isso, não raro, confundidas pelos leigos e comercializadas 

erroneamente nos mercados populares de ervas, justificando a importância da padronização 

botânica, como forma de garantir um controle de qualidade da matéria prima empregada. 

Em conseqüência dos fatos anteriormente apresentados, este estudo busca contribuir, 

através da caracterização botânica de Maytenus rigida, comparada com a espécie M. ilicifolia, 

enquanto matérias primas medicamentosas, por apresentarem semelhanças farmacológicas 

(Simões et al., 1986; Carlini et al., 1988; Cruz, 1995) e morfológicas (Alquini e Takemori, 

2000). 

 

Material e Métodos 

Exemplar tipo de M. rigida Mart. se encontra depositado no herbário Dárdano de 

Andrade Lima (Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária – IPA), exsicata IPA 

59723 (figura 2), identificado pela Dra. Maria Bernadete Costa e Silva. Indivíduos de M. 

rigida foram coletados em fragmento de Floresta Atlântica, no município de Passira, estado 

de Pernambuco, Brasil. 

Folhas frescas, incluindo o pecíolo, foram fixadas com FAA, por 48 horas (Johansen, 

1940) e coradas com safranina e azul de astra (Bukatsch, 1972). As características anatômicas 

foram analisadas em cortes paradérmicos e transversais, à mão livre. Fragmentos epidérmicos 

de ambas as superfícies foliares e mesofilo (região mediana do terço médio da lâmina foliar) 

foram clarificados com hipoclorito de sódio 30%, neutralizados em água acética 1%, corados 

com safranina e azul de astra (Bukatsch, 1972), montados em glicerina 50% (Strassburger, 

1924) e analisados sob microscópio ótico pré-calibrado (Olympus). Todas as análises foram 



feitas em imagens digitais, usando o programa de análise de imagens Image Tool 3.0 (Wilcox 

et al., 2002). Os tipos estomáticos foram identificados segundo van Cotthem (1970). 

 

Resultados e Discussão 

Todas as informações aqui apresentadas e discutidas em relação à espécie Maytenus 

ilicifolia foram obtidas, principalmente, de interpretações pessoais dos autores, baseando-se 

em dados e fotografias contidos numa única referência sobre esta espécie (Alquini e 

Takemori, 2000). Contudo, podemos antecipar a forma do limbo como um caractere 

importante numa identificação segura do material botânico destas duas espécies utilizadas na 

Farmacognosia. A espécie M. ilicifolia, possui folhas lanceoladas, enquanto que Maytenus 

rigida possui folhas ovais (figura 1). 

As folhas de M. rigida Mart. apresentam-se simples, glabras, curto-pecioladas, 

peninérvias, ovais, ápice agudo, base arredondada, margens mucronato-serratas, consistência 

coriácea, com pecíolo biconvexo de base arredondada (figuras 1 e 2). A espécie M. ilicifolia 

Martius ex. Reiss. se assemelha à M. rigida por apresentar folhas simples, coriáceas e 

margens mucronato-serratas (Cruz, 1995). Adicionalmente, a figura 2 apresenta caracteres 

vegetativos e reprodutivos que auxiliam numa identificação mais segura da espécie Maytenus 

ilicifolia Martius ex. Reiss. 

O pecíolo mostra um único feixe vascular fechado (figura 3, A), circundado por 

grupos de fibras gelatinosas no parênquima, diferenciando-a de M. ilicifolia que se apresenta 

circundada por grupos de fibras esclerenquimáticas (Alquini e Takemori, 2000). O pecíolo 

não apresenta um colênquima perfeitamente diferenciado; suas células colenquimatosas 

mostram espessamento de parede muito discreto. 

A lâmina foliar de M. rigida apresenta uma epiderme simples, recoberta por uma 

cutícula bastante espessa (figura 3, letras D e E) e estômatos paracíticos e anomocíticos em 



ambas as faces (figura 3, letras B e C). Na M. ilicifolia, em vista frontal, os estômatos do tipo 

paracítico se fazem presentes (Alquini e Takemori, 2000). Em contrapartida, M. ilicifolia, em 

secção transversal da região mediana da lâmina foliar, apresenta um único estrato epidérmico 

de células papilosas, recobertas por cutícula espessa (Alquini e Takemori, 2000). 

M. rigida apresenta mesofilo isobilateral, com três camadas de parênquima paliçádico 

sob ambas as epidermes (figura 3, letra E); número abundante de drusas de oxalato de cálcio 

no parênquima lacunoso. M. ilicifolia, por sua vez, mostra um mesofilo com arranjo 

assimétrico, constituído por três estratos de parênquima clorofiliano paliçádico e vários 

estratos de parênquima clorofiliano lacunoso (Alquini e Takemori, 2000). 

A nervura principal das folhas de M. rigida está constituída por um único feixe 

vascular concêntrico fechado (figura 3, letra D), com as demais nervuras protegidas por fibras 

esclerenquimáticas. A borda da lâmina foliar contém três camadas de parênquima paliçádico e 

feixe de fibras esclerenquimáticas (figura 3, letra F). O padrão observado em folhas de M. 

ilicifolia, analisando a face adaxial, apresenta convexidade aguda (abrupta) e abaulada na face 

abaxial. A região vascular é circundada por esclerênquima e, no parênquima, podem ser 

encontrados freqüentes idioblastos contendo fenóis (Alquini e Takemori, 2000).  

As informações relativas às características anatômicas foliares de M. rigida, segundo 

Metcalfe e Chalk (1950, 1979), se confirmaram quanto a isobilateralidade do mesofilo e à 

presença de estômatos em ambas as superfícies da lâmina foliar. Entretanto, não foi observada 

a existência de três camadas de parênquima paliçádico logo após as epidermes, como 

afirmado por aqueles autores. Imediatamente abaixo da epiderme superior observa-se de três a 

quatro camadas de parênquima paliçádico e apenas duas camadas deste tecido imediatamente 

após a epiderme inferior. Nesta última condição, as células se mostram de tamanho reduzido 

em relação àquelas existentes logo abaixo da epiderme superior. Na porção mediana do 

mesofilo, entre as camadas de parênquima paliçádico superior e inferior observam-se cerca de 



nove camadas de células de tamanho reduzido, variando de mais ou menos isodiamétricas 

cúbicas a arredondadas. A presença de idioblastos esclerenquimatosos e células taniníferas no 

mesofilo, além de feixes vasculares fechados, também foi anteriormente descrita por Metcalfe 

e Chalk (1950, 1979), não se constatando a existência de uma hipoderme, como afirmado por 

estes autores. Do mesmo modo, não foi observada a presença de células escleróticas de 

formas irregulares no córtex, nem a abundância de esclerênquima na região pericíclica do 

pecíolo. Entretanto, é uma característica constante a presença abundante de fibras 

esclerenquimáticas em torno dos feixes vasculares, além da presença de um grupo de fibras 

extraxilemáticas em volta do feixe vascular da nervura principal e na borda da lâmina foliar. 

O grau de espessamento das células em ambas as epidermes, tanto nas paredes 

periclinais externas quanto nas paredes anticlinais da epiderme adaxial, é tão acentuado que 

chega a medir um valor semelhante ao da altura de suas paredes anticlinais. Em vista frontal, 

o espessamento das paredes anticlinais das células da epiderme abaxial é pronunciado em 

relação àquele observado nas paredes das células da epiderme adaxial (figura 3, letra B). 

Os estômatos, assim como as demais células da epiderme, se mostraram com tamanhos 

reduzidos, localizados sempre numa posição superior em relação às demais células da 

epiderme, apresentando câmara subestomática também de tamanho reduzido (figura 3, 

letra E). Os estômatos se distribuíram em agrupamentos irregulares, quanto ao número e 

disposição em ambas às epidermes (figura 3, letras B, e C). 

 

Conclusões 

A padronização botânica das folhas de M. rigida é complementar em estudos 

farmacognósticos, por este motivo é essencial uma exata identificação desta espécie. Visto 

que, além da escassez de informações, foram encontradas contradições relativas às descrições 

realizadas anteriormente por Metcalfe e Chalk (1950, 1979), o referido estudo se mostra de 



extrema importância para uma eficiente aplicabilidade desta planta à Farmacognosia. 

Brevemente estaremos concluindo estudo morfoanatômico detalhado e comparativo de 

diferentes espécies de Maytenus ocorrentes no território brasileiro. 

Uma segura identificação da espécie em estudo pode ser efetuada com base nos seguintes 

caracteres anatômicos diagnósticos: presença abundante de fibras esclerenquimáticas em 

torno dos feixes vasculares, presença de um grupo de fibras extraxilemáticas em volta do 

feixe vascular da nervura principal e na borda da lâmina foliar, a isobilateralidade do 

mesofilo e a presença de uma cutícula bastante espessada nas paredes anticlinais da 

epiderme adaxial. 

Adicionalmente, a exibição de características xeromórficas como o espessamento da 

cutícula, indica uma adaptação desta espécie ao ambiente no qual ela é naturalmente 

encontrada. Isto informa também acerca de sua amplitude de tolerância, o que auxilia no 

caso de seu cultivo em maior escala. 
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Figura 1. Fotografias mostrando folhas de Maytenus rigida Mart. (A) e 

Maytenus ilicifolia Mart ex. Reiss (B). 
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Figura 2. Maytenus rigida Mart.: A. ramo vegetativo; 

B. flor em vista lateral; C. flor em vista superior; D. 

fruto fechado; E. fruto aberto; F. semente. 

 

 
Figura 3. Maytenus rigida Mart.: A. porção distal do 

pecíolo; B. epiderme superior; C. epiderme inferior; D. 

nervura principal na porção mediana da lâmina foliar; 

E. mesofilo; F. margem da lâmina foliar. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDO FARMACOQUÍMICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 O gênero Maytenus apresenta inúmeros grupos de metabólitos secundários, 

destacando-se o acúmulo de um grupo particular de triterpenos insaturados, com 

esqueleto friedo-nor-oleanano, com largo espectro de atividade biológica. Sua 

constância em diversas espécies, poderia mesmo ser utilizada como marcador 

quimiotaxonômico.  

 O táxon, Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss. já foi bastante caracterizado 

fitoquimicamente, fato este não observado em M. rigida Mart., segundo dados 

obtidos a partir do NAtural PRoducts ALERT (cf. Tab. 4.01 e Quadro 4.01) 

(NAPRALERT, 2003). Esta mesma fonte nos permitiu relacionar os principais 

constituintes foliares já descritos em Maytenus (cf. Tab. 4.02): 

TABELA 4.01 – COMPOSTOS ISOLADOS DE Maytenus ilicifolia E M. rigida 

COMPOSTO ISOLADO METABÓLITO 
PARTE 

UTILIZADA 

PAIS DE 

ORIGEM 

Maytenus ilicifolia 

β-AMIRINA TRITERPENO FOLHA BRASIL 

NE NE ATROPCANGOROSINA A TRITERPENO 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

ATROPCANGOROSINA A, 6'-7'-

DIHIDRO 

TRITERPENO NE NE 

ATROPCANGOROSINA A, DIHIDRO TRITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

BRASSICASTEROL ESTERÓIDE FOLHA BRASIL 

CAFEÍNA ALCALÓIDE SEMENTE NE 

CAMPESTEROL ESTERÓIDE FOLHA BRASIL 

CANGOARONINA TRITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA A SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA B SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA C SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA D SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA E SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORINA F SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  BRASIL 

CANGORINA G SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  BRASIL 

CANGORINA H SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  BRASIL 

CANGORINA I SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  BRASIL 



CANGORINA J SESQUITERPENO CASCA DA RAIZ  BRASIL 

CANGORININA E-1 SESQUITERPENO 

ALCALÓIDE 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORININA W-I SESQUITERPENO 

ALCALÓIDE 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CANGORININA W-II ALCALÓIDE 

SESQUITERPENO 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

NE NE CANGOROSINA A TRITERPENO 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

NE NE CANGOROSINA B TRITERPENO 

CASCA DA RAIZ  PARAGUAI 

CELASTROL TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

DISPERMOL, (+) DITERPENO PLANTA INTEIRA BRASIL 

DISPERMONA, (−) DITERPENO PLANTA INTEIRA BRASIL 

ERGOSTEROL ESTERÓIDE FOLHA BRASIL 

FRIEDELAN-3-ALFA-OL TRITERPENO FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL FRIEDELAN-3-BETA-OL TRITERPENO 

FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

FRIEDELAN-3-OL TRITERPENO 

FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

PARTE AÉREA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

FOLHA BRASIL 

FOLHA NE 

FRIEDELINA TRITERPENO 

FOLHA BRASIL 

FRIEDELINOL, EPI TRITERPENO FOLHA NE 

ÁCIDO FRIEDOOLEAN-24-AL-3-EN-3-

OL-2-ON-29-OICO, D:A 

TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

FRIEDOOLEAN-29-OL-3-ONE, D:A TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

FRIEDOOLEAN-5-EN-3,BETA-29-DIOL, 

D:B 

TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

FRIEDOOLEAN-5-EN-3-BETA-29-DIOL, 

D:B 

TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

FRIEDOOLEANAN-29-OL-3-ONE, D:A TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

ILICIFOLINA TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

ILICIFOLINOSIDEO A ALQUENOL 5C OU 

MAIS 

FOLHA BRASIL 

ILICIFOLINOSIDEO B ALCANOL 4C FOLHA BRASIL 

ILICIFOLINOSIDEO C ALCANOL 4C FOLHA BRASIL 



KAEMPFEROL-3-O-ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-2)-O-BETA-D-

GALACTOPYRANOSIDEO 

FLAVONOL FOLHA BRASIL 

KAEMPFEROL-3-O-ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-6)-O-[ALFA-L-

ARABINOPYRANOSYL(1-3)-O-ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-2)]-O-BETA-

D-GALACTOPYRANOSIDEO 

FLAVONOL FOLHA BRASIL 

KAEMPFEROL-3-O-ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-6)-O-[L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-2)]-O-BETA-

D-GALACTOPYRANOSIDEO 

FLAVONOL FOLHA BRASIL 

LUPENONA TRITERPENO FOLHA BRASIL 

LUPEOL TRITERPENO FOLHA BRASIL 

MAITENINA TRITERPENO PLANTA INTEIRA BRASIL 

MAITENINA TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

MAITENINA, 20-ALFA-HIDROXI TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

MAITENINA, 22-BETA-HIDROXI TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

MAYTANBUTINA MAYTANSINÓIDE FOLHA + 

BROTOS 

PARAGUAI 

  RAIZ + TRONCO PARAGUAI 

MAYTANPRINA MAYTANSINÓIDE FOLHA + 

BROTOS 

PARAGUAI 

  RAIZ +TRONCO PARAGUAI 

MAYTANSINA MAYTANSINÓIDE FOLHAS + 

BROTOS 

PARAGUAI 

  RAIZ + TRONCO PARAGUAI 

ÁCIDO MAYTENÓICO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

  CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

MAYTENOQUINONA, (+) DITERPENO PLANTA INTEIRA BRASIL 

ÁCIDO PALMÍTICO LIPÍDEO FOLHA BRASIL 

PRISTIMERIIN III, ISO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

PRISTIMERINA TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

  CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

  CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

PRISTIMERIN III, ISO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

QUERCETIN-3-O-ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-6)-O-[ALFA-L-

RHAMNOPYRANOSYL(1-2)]-O-BETA-

D-GALACTOPYRANOSIDEO 

FLAVONOL FOLHA BRASIL 

QUERCITRIN, ISO FLAVONOL NE PARAGUAI 

  FOLHA BRASIL 



SALASPÉRMICO, ÁCIDO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

  CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

SIMIARENOL TRITERPENO FOLHA BRASIL 

β-SITOSTEROL ESTERÓIDE FOLHA BRASIL 

SQUALENO TRITERPENO FOLHA BRASIL 

STIGMASTEROL ESTERÓIDE FOLHA BRASIL 

TINGENOL, 6-OXO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

TINGENONA TRITERPENO RAIZ BRASIL 

TINGENONA III, ISO TRITERPENO CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

  CASCA DA RAIZ PARAGUAI 

TOCOFEROL, ALFA (VITAMINA E) OXIGENO 

HETEROCÍCLICO 

FOLHA BRASIL 

Maytenus rigida 

RIGIDENOL TRITERPENO NE BRASIL 

  CASCA DA RAIZ BRASIL 

TINGENONA TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

TINGENONA, 20 EPI: 20-HIDROXI TRITERPENO CASCA DA RAIZ BRASIL 

WILFORINA SESQUITERPENO 

ALCALÓIDE 

NE BRASIL 

FONTE: NAPRALERT, 2003.      NE –  não especificada (o). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



QUADRO 4.01 – ESTRUTURAS DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS DESCRITAS EM Maytenus rigida E 
M. ilicifolia CONFORME DADOS DO NAPRALERT (2003) 
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TABELA 4.02 – COMPOSTOS FOLIARES ISOLADOS DE ESPÉCIES DE Maytenus 
METABÓLITO COMPOSTO ISOLADO ESPÉCIE 
Triterpenos β-amirina M. aquifolium; M. boaria; M. emarginata; M. 

heterophylla; M. senegalensis 
 β-amirenona M. senegalensis 
 Ácido betulínico M. disticha; M. senegalensis 
 Ácido oleanólico M. boaria  Mol.; M. disticha 
 Ácido ursólico M. disticha (Hook. f.) Urban 
 Eritrodiol M. disticha 
 Friedelan-3-β-ol M. aquifolium Mart. 

 Friedelan-3-one (friedelina) M. aquifolium; M. diversifolia; M. emarginata 
 Friedelinol-3-α M. truncata 

 Friedelinol-3-β M. truncata 
 Lupenona M. aquifolium; M. boaria 
 Lupeol M. aquifolium; M. disticha 
 Maytenfolona M. diversifolia 
 29-nor-cicloartanol M. emarginata (R. & P.) Loes  
 Simiarenol M. aquifolium 
 Squaleno M. aquifolium 

Esteróides  α-espinasterol M. boaria 
 β-sitosterol M. aquifolium; M. boaria; M. disticha; M. 

emarginata; M. floribunda; M. senegalensis 
 Brassicasterol M. aquifolium 
 Campesterol M. aquifolium 
 Daucosterol M. boaria; M. floribunda; M. senegalensis 
 Ergosterol M. aquifolium 
 Stigmasterol M. aquifolium 

Flavonóis Kaempferol e derivados M. aquifolium 
 Quercetina e derivados M. aquifolium; M. emarginata; M. royleana 
 Miricetina M. emarginata 

Alcalóides Celabenzina e derivados M. mossambicensis (Klotzsch) Blakelock 
 Emarginatina H 

(alcalóide sesquiterpênico) 
M. diversifolia (Maxim.) Ding Hou 

 Heterofilina 
(alcalóide sesquiterpênico) 

M. heterophylla (Eckl. & Zeyh.) 

 Loesenerina e derivados M. loeseneri Urb. 
 Mayfolina M. buxifolia (A. Rich.) Griseb. 
 Maytenina M. chuchuhuasca Raymond-Hamet et Colas 
 Wilforina 

(alcalóide sesquiterpênico) 
M. senegalensis (Lam.) Exell. 

Carboidrato Dulcitol M. boaria; M. emarginata; M. senegalensis 

Alcanol com 5 C 
ou mais 

Hexatriacontan-1-ol M. boaria 

 Hexacosan-1-ol M. senegalensis 

 Triacontan-1-ol M. boaria 

 Tetratriacontan-1-ol M. boaria 

 Hentriacontan-1-ol M. boaria 

Alcano com 4 C Ácido siccínico M. confertiflora Luo et Chen 

Alcano com 5 C 
ou mais 

N-nonacosano M. boaria 

 N-hexacosano M. senegalensis 



Sesquiterpenos β-dihidro-agarofurano e 
derivados 

M. canariensis (Loes) Kunk et Sund; M. 
disticha; M. macrocarpa (R. & P.) Briq.  

 Loliolido M. confertiflora 

Cromona Ácido 3-oxi-kojico M. confertiflora 

Maytansinóide Maytansina M. confertiflora; M. emarginata; M. 
nemorosa (Eckl. & Zeyh.) Marais; M. 
rothiana (Walp) Looreau Callen. 

Benzenóide Ácido gentísico M. royleana 

 Ácido siríngico M. confertiflora; M. royleana 

 Ácido vanílico M. royleana 

Flavonas Luteolina e derivados M. emarginata; M. royleana 

Leucoantocianidi
nas 

(-) epicatequina M. heterophylla 

 (-) epigalocatequina M. heterophylla 

 

4.2. MATERIAIS 

4.2.1. MATERIAL VEGETAL E EXTRATOS 

 O material vegetal utilizado no presente trabalho, folhas de Maytenus rigida, 

foram coletados em fragmento de Floresta Atlântica, no município de Passira-PE, 

sendo a coleta realizada a partir de indivíduos adultos, durante o período de 

floração. 

 As amostras de M. ilicifolia foram adquiridas no comércio local das indústrias 

CERCCOPA e comparadas com padrão original de nosso laboratório. 

 Após secagem no laboratório, à temperatura ambiente (27 – 28ºC), durante 

96 horas, foram realizadas as operações para a preparação dos extratos. 

4.2.2. DROGAS, SOLVENTES E REAGENTES 

Acetato de Etila  VETEC 

Acetona REAGEN 

Ácido Clorídrico MERCK 

Ácido Fórmico MERCK 

Ácido Sulfúrico MERCK 

Água Destilada 

Anidrido Acético SYNTH 

Benzeno SYNTH 



Butanol MERCK 

Carbonato de Cálcio REAGEN 

Cloreto de 2,3,5 Trifeniltetrazólio MERCK 

Clorofórmio REAGEN 

Difenil Boriloxietilamina FLUKA 

Etanol VETEC 

Hidróxido de Amônio MERCK 

Hidróxido de Sódio REAGEN 

N-Hexano SYNTH 

Metanol VETEC 

Subnitrato de Bismuto MERCK 

Tampão Fosfato pH=5 MERCK 

Tolueno MERCK 

Vanilina CARLO ERBA 

D (+) Glicose MERCK 

β-Sitosterol EXTRASYNTHESE 

β-Amirina EXTRASYNTHESE 

Friedelanol EXTRASYNTHESE 

Lupeol EXTRASYNTHESE 

Quercetina MERCK 

Ácido Gálico MERCK 

Ipolimida (gervão) 

4.2.3. EQUIPAMENTOS 

Aparelho de Soxhlet PYREX 

Balança FILIZOLA mod. p/ 5Kg 

Balança semi-analítica GEHAKA mod. BG 1000 

Balança analítica GEHAKA mod. AG 80 

Bomba de vácuo FISATON mod. 302 



Câmara ultravioleta (250-365 nm) CHROMATO VUE 

Destilador FISATON mod. 105 

Liquidificador ARNO 

Liofilizador CHRISS (Klose Vac) 

Moinho de Facas mod. MOHERDAUI nº 8 

Placa aquecedora com agitador magnético, FISATON mod. 752A 

Rota-evaporador mod. BUCHI INSTRUMENTS 5060 – CV 

4.2.4. OUTROS 

Borrifadores para revelação em CCD 

Câmara fotográfica digital Sony, mod. Mavica FD – 75 

Câmara fotográfica Ashai Pentax P-50 e Nikon 

Colunas cromatográficas 

Celulose Machery, Nagel & Co. 

Cubas para CCD 

DuoliteS-861 

Escovão com cerdas de nylon 

Espátulas 

Estufa de ar circulante 

Facões 

Filmes fotográficos Kodak gold plus e Fuji 

Gel de sílica Merck art. 105553 

Gel de sílica 70-230 mesh – Merck 

Jogo de tamis 

Pinças 

Tesouras 

Vidrarias - diversas 



4.3. CARACTERIZAÇÃO FARMACOGNÓSTICA DA PLANTA 
4.3.1. PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS BRUTOS DE Maytenus rigida (Br) E 

Maytenus ilicifolia (Bi) 

 O material vegetal foi submetido à secagem e posteriormente triturado em 

liquidificador. A obtenção dos extratos brutos metanólicos Br e Bi, efetuada por 

infusão, com agitação durante 60 minutos e eliminação dos solventes a vácuo à 

temperatura ambiente (28ºC). 

4.3.2. FRACIONAMENTO DO EXTRATO BRUTO 

 De modo a conhecer melhor a composição de Br e Bi e obtermos frações 

individualizadas para ensaios de atividade biológica, estes foram submetidos à 

extração com acetato de etila, à frio, sob agitação, e separados por filtração simples, 

obtendo-se as frações codificadas AEr e AEi, respectivamente. Ao resíduo insolúvel 

adicionou-se água destilada, e após agitação e filtração, obtiveram-se as frações 

codificadas como Ar e Ai,  respectivamente (cf. FIGURA 4.01). 

                 
FIGURA 4.01 – Esquema do processo de obtenção dos extratos brutos e frações de Maytenus rigida 

e Maytenus ilicifolia 

500 GRAMAS DE FOLHA DE Maytenus rigida ( r ) OU Maytenus ilicifolia ( i ) 

6 X 1000 mL METANOL (INFUSÃO) / AGITAÇÃO 

6000 mL EXTRATO METANÓLICO (Br OU Bi) 

+ 200 GRAMAS RESÍDUO SECO (Br OU Bi) 

10 GRAMAS RESÍDUO SECO 

ACETATO DE ETILA 

FRAÇÃO AEr OU AEi 

RESÍDUO INSOLÚVEL 

ÁGUA DESTILADA 

FRAÇÃO Ar OU Ai 
 

VÁCUO / TEMPERATURA AMBIENTE (28ºC) 



4.3.3. METODOLOGIA PARA ADSORÇÃO DE TANINOS DE Ar E Ai 

 Procurando obter uma fração livre da presença de taninos para a avaliação do 

potencial farmacológico da mesma foi utilizada pele animal cujas proteínas tem a 

característica de se complexarem irreversivelmente com aqueles polifenóis 

(RIBERAU-GAYON, 1972). 

 

a) PREPARAÇÃO DA PELE ANIMAL 

 Desenvolvendo-se um protocolo original, utilizou-se pele de caprino (Capra 

hircus), seca ao sol, sem tratamento prévio. 

 Mensurou-se peso, com resultado de 288,51 gramas. 

 Fracionou-se a mesma, com auxilio de tesoura, seguindo-se a ação mecânica 

de máquina forrageira. 

 Desse processo, obteve-se duas partes: a primeira formada por uma mistura 

de pó branco e uma grande quantidade de pêlos e outra parte, a pele quase 

totalmente isenta de pêlos. (cf. FIGURA 4.02) 

 Pesou-se a última, obtendo-se o rendimento de 154,60 gramas (53,58%). 

Sendo esta a parte utilizada para o ensaio de adsorção dos taninos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIGURA 4.02 – Esquema da preparação da pele animal para o ensaio de adsorção dos taninos 

 

 

PELE ANIMAL SEM TRATAMENTO 

TOMADA DE PESO 

TRATAMENTO MANUAL / MECÂNICO 

PÓ BRANCO + PÊLOS 
(DESPREZADOS) 

PELE ISENTA PÊLOS 
(154,60 gramas) 



b) ADSORÇÃO DOS TANINOS 

 As frações Ar e Ai (cerca de 1000 mL de cada) foram submetidos ao 

tratamento com 100 g de pele (cf. FIGURA 4.03) obtendo-se assim as frações 

codificadas como APr e APi e, analisadas por cromatografia em camada delgada 

(CCD), empregando-se acetato de etila / ácido acético / ácido fórmico / água 

(100:11:11:26) como sistema de desenvolvimento e vanilina clorídrica como 

revelador (ROBERTSON, CARTWRIGHT & WOOD, 1957). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
FIGURA 4.03 – Esquema do procedimento para adsorção dos taninos das frações Ar e Ai 

 
4.3.4. LIOFILIZAÇÃO DAS FRAÇÕES APr E APi 
 
 Visando eliminação da água presente nas frações APr e APi, essas foram 

submetidas ao processo de liofilização. 

 Alíquotas de 20 mL (APr ou APi) foram depositadas em frascos plásticos (50 

mL) e congeladas a -20ºC por 18 horas, para serem, em seguida liofilizadas. O 

processo de liofilização foi realizado em aparelho CHRISS (Klose Vac) a -155ºC por 

48 horas, resultando de ambas um pó amarelado correspondendo às frações 

codificadas Lr e Li (cf. FIGURA 4.04). 

 Após o processo, as mesmas foram analisadas por cromatografia em camada 

delgada (CCD), empregando-se acetato de etila / ácido acético / ácido fórmico / água 

FRAÇÕES Ar OU Ai 

100 g PELE ANIMAL 

FILTRAÇÃO SIMPLES 

FRAÇÕES APr OU APi 

ANÁLISE POR CCD 

AGITAÇÃO 



(100:11:11:26) como sistema de desenvolvimento e vanilina clorídrica como 

revelador. 

 

 

 

 

 

FIGURA 4.04 – Esquema do processo para liofilização das frações APr e APi 

 

4.3.5. “SCREENING” FITOQUÍMICO 

 Os extratos e frações obtidos foram analisados por cromatografia em camada 

delgada (CCD), empregando-se diversos sistemas de desenvolvimento e 

reveladores adequados, como descritos na Tab. 4.03. Foram investigadas e 

comparadas a presença de alcalóides, polifenóis (cumarinas, derivados cinâmicos, 

ésteres fenilpropanoglicosídeos, flavonóides, proantocianidinas condensadas, 

leucoantocianidinas e taninos hidrolisáveis), terpenóides (triterpenóides e esteróides, 

iridóides e saponinas) e oses redutoras. 

TABELA 4.03 – Metabólitos, sistemas de eluição e reveladores utilizados para o “screening” dos 

extratos e frações de M. rigida e M. ilicifolia. 

METABÓLITOS SISTEMAS DE ELUIÇÃO REVELADOR REFERÊNCIA 

Alcalóides 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

Dragendorff (WAGNER, 1996) 

Triterpenóides e 

Esteróides 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:1:1:1) 

Liebermann (HARBONE, 1998) 

Iridóides 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

Vanilina sulfúrica (WAGNER, 1996) 

Saponinas 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

Anisaldeído (WAGNER, 1996) 

FRAÇÕES APr OU APi 

LIOFILIZAÇÃO 

FRAÇÕES Lr OU Li 

ANÁLISE POR CCD 



Açúcares 
Butanol / Tampão Fosfato 

pH = 5,0 / Acetona (4:1:5) 
Trifeniltetrazólio 

(ROUSSEL, 1983) 

(METZ, 1961) 

Cumarinas 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

U. V. (WAGNER, 1996) 

Derivados cinâmicos Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

NEU 
(MARKHAN, 1982) 

(NEU, 1956) 

Flavonóides 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

NEU 
(WAGNER, 1996) 

(MARKHAM, 1982) 

Fenilpropanoglicosídeos 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

NEU (WAGNER, 1996) 

Proantocianidinas 

condensadas e 

leucoantocianidinas 

Acetato de Etila / Ácido 

Acético / Ácido Fórmico / 

Água (100:11:11:26) 

Vanilina clorídrica 

(ROBERTSON, 

CARTWRIGHT & 

WOOD, 1957) 

Taninos hidrolisáveis 
Acetato de Etila / Tolueno 

/ Ácido Fórmico (10:3:1) 

Alúmen de ferro 

NEU 

 (STIASNY, 1912) 

(XAVIER et al., 

2002) 
 

 
A) PESQUISA DE POLIFENÓIS 

 Estes incluem três grupos de moléculas: 

 I) Cumarinas, derivados cinâmicos, fenilpropanoglicosídeos e flavonóides; 

 II) Proantocianidinas condensadas e leucoantocianidinas; 

 III) Taninos gálicos. 

 A pesquisa de substâncias constantes do grupo I, é realizada obtendo-se dois 

cromatogramas, um empregando fase móvel polar e constituída de acetato de etila / 

ácido acético / ácido fórmico / água (100:11:11:26), destinado as moléculas polares, 

geralmente glicosídeos, e o outro, com fase móvel constituída dos mesmos 

componentes, mas em proporções que a torna menos polar (100:1:1:1), destinando-

se as moléculas livres (agliconas). 



 A caracterização da existência de cumarinas é realizada, observando-se 

manchas no cromatograma, mostrando intensa fluorescência, geralmente azul, 

quando observado sob lâmpada ultravioleta de 365 nm. Nessas mesmas condições, 

os derivados cinâmicos e fenipropanoglicosídeos apresentam fluorescência azul-

claro, muito tênue, e os flavonóides, em sua grande maioria, fluorescência cor de 

vinho (“dark-brown”). Aplicando-se o reagente de NEU (difenilborinatodeamino2 

etila), seguido de observação no ultravioleta, como precedentemente descrito, as 

manchas correspondentes as cumarinas permanecerão com suas fluorescências 

inalteráveis, enquanto os derivados cinâmicos os terão exacerbadas, adquirindo 

forte coloração azul; os fenilpropanoglicosídeos apresentam fluorescência verde-

amarela intensa, e, os flavonóides, com nuances que variam do laranja, passando 

pelo amarelo-canário, chegando até o verde musgo, em função do esqueleto 

molecular flavonoídico (BRASSEUR & ANGENOT, 1986). 

 A investigação dos polifenóis, inseridos no grupo II, efetua-se pela 

observação do cromatograma desenvolvido com a fase móvel mais polar, e revelado 

com vaporização de solução de vanilina 1% em ácido clorídrico concentrado 

(ROBERTSON, CARTWRIGHT & WOOD, 1957). Nestas condições, as manchas 

correspondentes as proantocianidinas condensadas (taninos catéquicos) 

apresentam-se em vermelho-vivo e com valores de Rf muito baixos (não raro essas 

moléculas permanecem no ponto de aplicação da amostra). As manchas pertinentes 

as leucoantocianidinas (em geral monômeros e dímeros daqueles polímeros), 

também se coram em vermelho intenso, porém apresentam Rf superiores a 0,5 

(dímeros) ou entre 0,8 e 0,9 (monômeros). 

 



 Os polifenóis do grupo III, representados pelos taninos gálicos foram 

investigados consoante a uma variante do protocolo proposto por Stiasny (1912), e 

desenvolvida no nosso laboratório (XAVIER et al., 2002). Dessa forma 10 mL da 

solução aquosa de Br e Bi (10%), foram tratados com igual quantidade de solução 

aquosa de ácido clorídrico 3N e 5 mL de formol, deixando-se a mistura em refluxo, 

sob agitação, durante 30 minutos. Após resfriamento procedeu-se a eliminação, por 

filtração simples, do abundante precipitado formado, por filtração simples e, o filtrado 

foi imediatamente submetido à coluna cromatográfica de fase reversa, usando-se 

DuoliteS-861, empregando água como eluente inicial, até a constatação da 

eliminação do formol e acidez no eluato, procedendo-se então a desadsorção dos 

fenóis com acetona. Uma fração de 15 µL dessa fração fenólica foi investigada por 

CCD, procedendo-se o desenvolvimento do cromatograma com a fase móvel 

constituída de acetato de etila / tolueno / ácido fórmico (10:3:1), e revelação com 

alúmem de ferro. Reforçarmos a confirmação revelando um cromatograma idêntico 

com o regente de NEU, seguido de observação sob radiação ultravioleta (365 nm). 

 

B) PESQUISA DE SAPONINAS 

 Cerca de 20 mg de Br, Bi, AEr, AEi, Lr e Li foram tratados em tubo de 

ensaio, com 5 mL de água destilada, previamente aquecida à ebulição. A solução 

resultante, após resfriamento, foi submetida a forte agitação manual, durante alguns 

segundos (COSTA, 2000). Uma comprovação por CCD foi efetuada, 

cromatografando-se uma alíquota dessa solução (15 µL) em gel de sílica, 

empregando-se a fase móvel acetato de etila / ácido acético / ácido fórmico / água 

(100:11:11:26) e revelação do cromatograma com anisaldeído (WAGNER, 1996). 

 

 



C) PESQUISA DE ALCALÓIDES 

 Para investigação dessas moléculas, 15 µL de uma solução a 20% de Br, Bi, 

AEr, AEi, Lr e Li em metanol, foram dispostos em placa cromatográfica de gel de 

sílica, procedendo-se o desenvolvimento do cromatograma com a fase móvel, 

constituída de acetato de etila / ácido acético / ácido fórmico / água (100:11:11:26) e 

revelação do cromatograma com reagente de Dragendorff. Este ensaio foi efetuado 

para efeito de confirmação, usando-se os reagentes gerais de precipitação de 

alcalóides: Bouchardat, Dragendorff, Mayer e Bertrand (COSTA, 2000). Para tanto, 

cerca de 100 mg de Br, Bi, AEr, AEi, Lr e Li foram dissolvidos com 10 mL de solução 

aquosa diluída de acido clorídrico a 1% (p/v), aquecendo-se à ebulição e após 

filtração para 4 vidros de relógio, cada solução recebem 2 gotas de um dos 

reagentes descritos. 

E) PESQUISA DE TRITERPENOS E ESTERÓIDES 

 Esses terpenóides quando em solução clorofórmica reagem 

caracteristicamente com uma mistura de anidrido acético e acido sulfúrico (reagente 

de Liebermann), produzindo colorações que variam do azul esverdeado ao castanho 

avermelhado (HASHIMOTO, 1970). Uma adaptação do método à cromatografia em 

camada delgada permite aferir a presença dessas moléculas (HARBONE, 1998). 

 Para a investigação dessas moléculas, cerca de 15 µL de Br, Bi, AEr, AEi, Lr 

e Li dissolvidos em metanol (20%), foram cromatografados em placas de gel de 

sílica, desenvolvidas em acetato de etila / ácido acético / ácido fórmico / água 

(100:1:1:1), revelando-se o cromatograma com o reagente de Liebermann seguido 

de aquecimento em estufa (100ºC) durante 5 minutos e exposição à luz ultravioleta 

(365 nm). As manchas no visível se coram em geral de marrom ou vermelho vivo, e 

no ultravioleta, surgem com fluorescência marrom-escuro ou rósea claro. 

 



F) PESQUISA DE IRIDÓIDES 

 Alguns tipos de iridóides (monoterpenos modificados) reagem com vanilina-

sulfúrica produzindo coloração violácea (HARBONE, 1998). Para averiguarmos a 

existência dessas substâncias em Br e Bi, uma fração de 15 µL de solução 

metanólica a 20% dos extratos, foi cromatografada em placas de gel de sílica e o 

cromatograma desenvolvido com o sistema acetato de etila / ácido acético / ácido 

fórmico / água (100:11:11:26) e revelação com vanilina sulfúrica, seguido de 

aquecimento em estufa (100ºC) durante 5 minutos. 

G) PESQUISA DE AÇÚCARES REDUTORES 

 Essas moléculas, apesar de serem consideradas metabólitos primários, estão 

às vezes presentes em concentrações elevadas nos vegetais, representando esse 

excesso, risco para usuários portadores de diabetes. 

 Para investigação dessas moléculas, aplicou-se 15 µL de uma solução 

metanólica de Br e Bi a 20%, em placas cromatográfica de sílica e procedeu-se o 

desenvolvimento do cromatograma com a fase móvel butanol / tampão fosfato, pH 

5,0 / acetona (4:1:5), procedendo-se revelação com solução metanólica a 4% de 

cloreto de trifeniltetrazólio, seguido de aquecimento em estufa (100ºC) durante 5 

minutos (ROUSSEL, 1983). Os açúcares redutores apresentam-se como manchas 

vermelhas escuras. 

 

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A Tab. 4.04 expressa os resultados obtidos após os ensaios efetuados a partir 

dos extratos e frações das folhas de Maytenus rigida e M. ilicifolia. 

 
       TABELA 4.04 – Metabólitos encontrados nas folhas de Maytenus rigida e M.  ilicifolia. 

METABÓLITOS Maytenus rigida M. ilicifolia 

Alcalóides NEGATIVO NEGATIVO 

Triterpenóides e esteróides POSITIVO POSITIVO 



Iridóides NEGATIVO NEGATIVO 

Saponinas NEGATIVO NEGATIVO 

Açúcares POSITIVO POSITIVO 

Cumarinas NEGATIVO NEGATIVO 

Derivados cinâmicos NEGATIVO NEGATIVO 

Flavonóides POSITIVO POSITIVO 

Fenilpropanoglicosídeos NEGATIVO NEGATIVO 

Proantocianidinas condensadas e 

leucoantocianidinas 
POSITIVO POSITIVO 

Taninos hidrolisáveis NEGATIVO NEGATIVO 
 

4.4.1. PESQUISA DE POLIFENÓIS 

 Foi observado ausência foliar de cumarinas, derivados cinâmicos e 

fenilpropanoglicosídeos para as duas espécies, já que nos cromatogramas não se 

presenciou as características descritas na metodologia. Já os flavonóides 

despontam como um dos grupos majoritários nas duas plantas ensaiadas, 

observando-se ainda a grande similaridade entre as mesmas para este tipo de 

molécula (cf. FIGURA 4.05). 

 
FIGURA 4.05 – CCD – FLAVONÓIDES. (LUZ U.V. 365 nm) 

 1-Extrato Bruto MeOH de Maytenus rigida (Br); 2 Extrato Bruto MeOH de Maytenus ilicifolia (Bi).  

 



 Ficou também bem evidenciado, a forte presença de proantocianidinas e 

leucocianidinas, após observação de cromatograma obtido com fase polar e 

revelado com vanilina clorídrica, pois manchas intensamente vermelhas, se 

desenvolvem desde o ponto de aplicação, caracterizando a presença de 

proantocianidinas condensadas (taninos catéquicos) bem como em Rf elevado, o 

que evidencia a presença de leucoantocianidinas (cf. FIGURA 4.06). Esses 

resultados demonstram de forma evidente a ocorrência dessas moléculas, em teores 

razoáveis, nos taxa estudados, e põem de manifesto um lapso grosseiro descrito 

anteriormente, quando se relata a inexistência desses metabólitos em M. ilicifolia 

(CARLINI & BRAZ, 1988). 

 

 

 
FIGURA 4.06 – CCD – PROANTOCIANIDINAS E LEUCOANTOCIANIDINAS. (LUZ VISÍVEL) 

1 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus rigida (Br); 2 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus ilicifolia (Bi); 

3 – Fração AcOEt de M. rigida (AEr); 4 – Fração AcOEt de M. ilicifolia (AEi); 5 – Fração Aquosa 

Liofilizada de M. rigida (Lr); 6 – Fração Aquosa Liofilizada de M. ilicifolia (Li). 

 

 A inexistência de taninos gálicos foi igualmente verificada nas duas espécies. 

 

 

 



4.4.2. PESQUISA DE SAPONINAS 

 Investigou-se igualmente saponinas nas folhas dos dois vegetais não sendo a 

presença das mesmas constatadas. 

4.4.3. PESQUISA DE ALCALÓIDES 

 Os ensaios realizados, seja por cromatografia em camada delgada (reagente 

de Drangendorff), ou por via úmida (reações com reagentes gerais de precipitação 

de alcalóides) em vidro de relógio e frente aos reagentes de Drangerdorff, Mayer, 

Berttrand e Bouchardat, confirmaram a inexistência destas moléculas nas folhas de 

M. rigida e M. ilicifolia. 

  
4.4.4. PESQUISA DE TRITERPENOS E ESTERÓIDES 

 Triterpenos e esteróides são igualmente abundantes nas folhas de M. rigida e 

M. ilicifolia. Suas presenças foram caracterizadas em cromatograma com fase móvel 

de baixa polaridade e revelado com o reagente de Liebermann, seguido de 

exposição à luz ultravioleta (365 nm) e visível. Ficou evidenciada a similaridade para 

estes tipos de moléculas entre as espécies, quando observado o cromatograma 

referente à Br, Bi, AEr e AEi. Foi ainda confirmada as presenças de β-amirina, 

lupeol, β-sitosterol e friedelanol por co-cromatografia com padrões autênticos (cf. 

FIGURA 4.07). 



 
 

FIGURA 4.07 – CCD – TRITERPENOS E ESTERÓIDES. (LUZ VISÍVEL) 

1 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus rigida (Br); 2 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus ilicifolia (Bi); 

3 – Fração AcOEt de M. rigida (AEr); 4 – Fração AcOEt de M. ilicifolia (AEi); 5 – Fração Aquosa 

Liofilizada de M. rigida (Lr); 6 – Fração Aquosa Liofilizada de M.  ilicifolia (Li); Padrões: 7 – β-Amirina; 

8 – Lupeol; 9 –  β-Sitosterol; 10 – Friedelanol. 

 
4.4.5. PESQUISA DE IRIDÓIDES 

 Não foi constatada a presença destas moléculas no extrato bruto de M. rigida 

e M. ilicifolia. 

 
4.4.6. PESQUISA DE AÇÚCARES REDUTORES 

 Verificou-se a presença de açúcares redutores livres, porém a co-

cromatografia mostrou que não se trata de glicose, pois os Rfs apresentados pelas 

moléculas evidenciadas não foram idênticos ao padrão, tratando-se de moléculas 

mais polares, provavelmente dissacarídeos. (cf. FIGURA 4.08). 

 



 
FIGURA 4.08 – CCD – AÇÚCARES. (LUZ VISÍVEL) 

1 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus rigida (Br); 2 – Extrato Bruto MeOH de Maytenus ilicifolia (Bi); 

Padrão: 3 – Glicose. 

 

4.4.7. PESQUISA DE TANINOS APÓS TRATAMENTO COM PELE ANIMAL 

 O tratamento com pele animal visando adsorção dos taninos, se baseia na 

característica que os mesmos apresentam de formar complexos fortemente com 

proteínas. Desenvolvido em sistema de alta polaridade e revelado com vanilina 

clorídrica, reagente especifico para este tipo de ensaio, constatou-se que após o 

tratamento das frações Ar e Ai, o cromatograma não revelou a coloração 

avermelhada que tipifica positividade para este tipo de moléculas polares, sendo 

portanto efetivo o tratamento aplicado para adsorção das mesmas. (cf. FIGURA 

4.09) 

 



 
FIGURA 4.09 – CCD – TANINOS. (LUZ VISÍVEL) 

1 – Fração antes do tratamento com pele animal; 2 – Fração pós-tratamento com pele animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ESTUDO DA ATIVIDADE BIOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. ATIVIDADE FARMACOLÓGICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1.1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Ao gênero Maytenus são referidas várias propriedades medicinais, muitas 

delas estudadas e confirmadas através de diversas publicações (MOSER et al., 

1998; FIGUEIRA; PEREIRA & MAGALHÃES, 2000; JACOMASSI & MACHADO, 

2000; OLIVEIRA et al., 2000). 

Entre as várias espécies estudadas pelo mundo, destacam-se no Brasil os 

estudos realizados por CARLINI (1988) com Maytenus ilicifolia, espécie que nos dias 

atuais tem sido tema permanente de novos projetos (MACAÚBAS et al., 1988). 

As características farmacoetnológicas relacionadas à espécie em questão são 

de uma planta com atividade analgésica, cicatrizante e anti-séptica, sendo a folha 

fresca ou seca utilizada em tratamentos digestivos para cura ou alívio de úlceras 

gástricas, gastrites, gastralgias, azia, má digestão, flatulência e fermentação 

intestinal. A utilização das suas folhas na fabricação de remédios para combater 

tumores pelas populações indígenas também é observada (MATTEI & CARLINI, 

1998; FALKENBERG; SOUZA & BAUMGARTEN, 1998; MOSER et al., 1998; 

QUEIROGA et al., 1998; TABACH et al., 1998; TIBERTI; VILEGAS & LANÇAS, 

1998; FIGUEIRA; PEREIRA & MAGALHÃES, 2000; JACOMASSI & MACHADO, 

2000; OLIVEIRA et al., 2000; TABACH & CARLINI, 2000; GONZALEZ et al., 2001 

HERBARIUM SAÚDE, 2001). 

É também, bastante utilizada na medicina popular argentina como um 

sialagogo, antiasmático e anti-séptico (AHMED et al., 1981). No Paraguai e na 

Bolívia, tribos indígenas e populações rurais empregam-a como um agente regulador 

da fertilidade, devido à atividade de fato, comprovada e atribuída, a maytensina 

(AHMED et al., 1981; CORDEIRO, VILEGAS & LANÇAS, 1999; MONTANARI & 

BEVILACQUA, 2002). Ela já vem sendo utilizada inclusive na forma de chás, das 



folhas, para úlceras e gastrites em projetos municipais visando à utilização de 

fitoterápicos (ANDRADE et al., 1998; RADOMSKI & WISNIEWSKI, 1998; 

PIMENTEL, 1999). 

Historicamente, parece ter sido o professor Aluísio Franca, da Faculdade de 

Medicina do Paraná, que por volta de 1922, publicou os primeiros estudos no 

tratamento de úlceras com a “espinheira-santa” (HERBARIUM SAÚDE, 2001). 

Ensaios farmacológicos realizados com a 4’-O-metil-epigalocatequina 

presente em folhas de “espinheira-santa”, mostraram que ela reduz a secreção basal 

ácida induzida pela histamina (FERREIRA et al., 1994). O mesmo autor, demonstrou 

que o extrato bruto de M. ilicifolia mostrou-se eficaz sobre a secreção gástrica de H+, 

em mucosas de rãs (Rana catesbeiana) e este efeito envolve a participação de 

mecanismos relacionados à histamina (FERREIRA et al., 1996).  

Estudos posteriores, mostraram que o extrato aquoso administrado na luz 

duodenal, reduz o volume e a acidez da secreção ácida gástrica e aumenta o pH, 

em ratos com ligadura pilórica de 3 horas. Dando prosseguimento a esses estudos, 

foram testadas frações semipurificadas e purificadas, para avaliar os mecanismos de 

ação na secreção ácida gástrica de camundongos e em glândulas oxínticas isoladas 

de coelho, demonstrando uma redução na secreção de HCl em glândulas gástricas 

estimuladas pelos secretagogos histamina e betanecol, sugerindo uma ação 

inibitória na bomba de prótons (BOSSOLANI et al., 1998, 2000). 

M. ilicifolia exerce uma importante atividade antioxidante, fato que sugere uma 

ação de defesa a nível celular, que poderia estar relacionada com a atividade 

antiulcerogênica (MATTEI &  CARLINI, 1998). 

Efeitos farmacológicos de uma nova preparação de M. ilicifolia foram 

avaliados através do teste de atividade motora, de coordenação motora (rota rod) 



em camundongos e antiulcerogênico em ratos. Obtendo-se uma diminuição da 

atividade motora após administração aguda, sem alteração no tempo de 

permanência no rota rod em relação ao grupo controle e com um significativo efeito 

protetor por redução dos níveis de ulceração (TABACH et al., 1998).  

O extrato aquoso de M. ilicifolia (0,5 g/kg 2 vezes/dia v.o.) também se mostrou 

efetivo na prevenção de lesões crônicas da mucosa gástrica em ratos, induzidas por 

ácido acético, com resultados melhores aos obtidos quando os animais eram 

tratados com o antihistamínico ranitidina  (DALLA TORRE et al., 1998). 

 Estudos comparativos entre espécimes de Maytenus, para investigar a ação 

antiulcerogênica de M. ilicifolia e M. aquifolium , revelaram que os extratos brutos de 

calos e folhas apresentam atividade. Os dois extratos da M. aquifolium e o extrato 

dos calos da M. ilicifolia apresentaram resultados semelhantes entre si e melhores 

que os apresentados pelo extrato das folhas da M. ilicifolia. Foi ainda investigado 

qual o grau de importância de friedelina e friedelan-3-ol, presentes em todos os 

extratos, na proteção antiulcerogênica. Os valores demonstram que as substâncias 

juntas tem ação melhor que isoladas, e que o friedelan-3-ol tem papel mais relevante 

nesta proteção (COUTO et al., 1999). Estudos anteriores mostrado que a mistura de 

friedelina e friedelan-3-ol não reduzia o índice de lesões ulcerativas comparadas ao 

controle (QUEIROGA et al., 1998). 

 Estudos recentes, apontam os heterosídeos como grupo majoritário no infuso 

aquoso de Maytenus ilicifolia (chás) e sugerido como o principal participante da ação 

antiulcerogênica, já que o friedelan-3-ol embora tenha se mostrado ativo contra 

úlceras, sua concentração é muito baixa neste extrato para torná-lo o principal 

responsável por essa atividade (OLIVEIRA et al., 2000). 



Outras propriedades biológicas atribuídas a “espinheira-santa” também foram 

investigadas. Gonçalves de Lima do Instituto de Antibióticos da Universidade Federal 

de Pernambuco, isolou a maitenina obtida de Maytenus sp., realizando tratamento 

em 12 pacientes com câncer de pele (11 pacientes acometidos de carcinoma de 

base celular e um paciente com o sarcomatosis de Kaposi). Esta apresentou baixa 

irritação local e propriedades antineoplásicas (MELO, 1974).  

O extrato hidroalcoólico das folhas de M. ilicifolia, administrado em ratas nas 3 

fases de prenhez, causou uma baixa pré-implantação embrionária, mas não teve 

efeito sobre a implantação ou organogênese. Não foram observados efeitos 

embriotóxicos, nem alterações morfológicas do sistema reprodutivo. Já a atividade 

estrogênica do extrato, exibido por um efeito uterotrófico, sugeriu que ele interfere na 

receptividade uterina do embrião (MONTANARI & BEVILACQUA, 2002). 

 Outras espécies também apresentam várias propriedades biológicas e já 

foram alvos de estudos. M. aquifolium , é indicada para o tratamento de gastrite e 

úlceras, com ação cicatrizante (SILVA & PEDRAS, 2000; PEREIRA et al., 2000). Ela 

foi avaliada quanto a sua eficácia (atividade antiulcerogênica e analgésica), 

segurança (toxicidade aguda) e qualidade (perfil fitoquímico) (VILEGAS et al., 1999; 

GONZALEZ et al., 2001). A M. trucata igualmente é utilizada no tratamento de 

úlceras como cicatrizante e antiinflamatório (SALAZAR et al., 2000). 

 Em raízes de Maytenus obtusifolia Mart., foram detectadas substâncias com 

prováveis atividades analgésicas e neurolépticas. Em estudo recente, a atividade 

depressora central foi confirmada com resultados semelhantes aos apresentados por 

neurolépticos (SOUSA;  DINIZ & ALMEIDA, 1998). 

 As observações supracitadas, conduziram sobremodo nossa escolha quanto 

aos ensaios a realizar. 

 



5.1.2.  MATERIAIS 

A – ANIMAIS 

 Foram utilizados ratos Wistar, Rattus norvegicus var. albinus, de ambos os 

sexos, de 3 a 4 meses e pesando entre 250 e 300 g, oriundos do biotério do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFPE. Os animais receberam água e 

dieta ad libitum e foram mantidos em condições controladas de iluminação (ciclo 12 

horas claro/escuro) e temperatura (26ºC). 

 
B – EXTRATOS 

 Foram utilizados os extratos aquosos brutos das folhas de M. rigida (Er) e M. 

ilicifolia (Ei) na concentração 30% e as frações aquosas livre de taninos e 

previamente tratadas com AcOEt (cf. FIGURAS 4.01 e 4.04, parte fitoquímica) a 30% 

de M. rigida (Fr) e M. ilicifolia (Fi). 

 
C – DROGAS E REAGENTES 

Álcool Etílico        PA      (VETEC) 

Éter                      PA      (VETEC) 

 

5.1.3. METODOLOGIA 

 Sete grupos experimentais de quatro animais em jejum por 18 horas, 

receberam água por gavagem (controle), extratos (Er e Ei) e frações (Fr e Fi). 

Foram utilizadas doses de 0,5 e 1,0 g . kg -1 para os extratos e 1,0 g . kg -1 para as 

frações. Após 30 minutos foi administrado álcool etílico a 70% (1 mL/250g v.o.) e 60 

minutos após, os animais foram sacrificados por anestesia etérea profunda e seus 

estômagos retirados. Estes foram abertos ao longo da pequena curvatura, as 

mucosas lavadas suavemente com água destilada e colocadas entre placas de Petri 

para observação (MACAÚBAS et al., 1988). 

 Os resultados foram avaliados pela área de ulceração por mm2. 



5.1.4. ANALISE ESTATÍSTICA 

 Os valores foram expressos como média e erro padrão das médias (e.p.m) e 

em seguida realizada a análise estatística entre grupos pelo teste de ANOVA, 

seguido pelo teste de Newman-Keuls, quando detectadas diferenças. A significância 

foi estabelecida em 5% (valores de p < 0,05) (DORIA FILHO, 1999). 

 As diferenças entre os grupos foram analisadas através do programa 

PRIMER versão 1.0 da McGraw-Hill (1998). 

5.1.5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados mostraram que na dose de 1,0 g/Kg os extratos brutos (Er e Ei) 

das duas espécies mostraram-se bastantes eficientes como antiulcerogênicos, da 

mesma forma que a fração liofilizada livre de taninos de M. rigida (cf. Tab. 5.01 e 

FIGURA 5.01). 
 

TABELA 5.01 – EFEITO DO EXTRATO BRUTO E DAS FRAÇÕES LIOFILIZADAS LIVRE DE 

TANINOS DE Maytenus rigida e Maytenus ilicifolia SOBRE LESÕES GÁSTRICAS INDUZIDAS POR 

ETANOL. 

Espécie Grupos 
Dose 

(g / Kg, v.o.) 
n 

Área da úlcera 

(mm2) 
Inibição (%) 

M. rigida Controle 

Er 

 

Fr 

4 mL / Kg 

0,5 g / Kg 

1,0 g / Kg 

1,0 g / Kg 

4 

4 

4 

4 

19,38 + 1,94 

  12,53 + 5,75* 

    1,38 + 0,35* 

    2,17 + 0,40* 

 

− 

35,35 % 

92,88 % 

88,80 % 

M. ilicifolia Controle 

Ei 

 

Fi 

4 mL / Kg 

0,5 g / Kg 

1,0 g / Kg 

1,0 g / Kg 

4 

4 

4 

4 

8,46 + 3,19 

  3,28 + 0,82* 

   0,91 + 0,30* 

  4,27 + 1,13* 

− 

61,23 % 

89,24 % 

49,53 % 

Er – extrato aquoso bruto M. rigida; Ei – extrato aquoso bruto M. ilicifolia; Fr – fração aquosa livre de 

taninos e previamente tratada com AcOEt M. rigida; Fr – fração aquosa livre de taninos previamente 

tratada com AcOEt M. ilicifolia         * (p < 0,05) 

 



            
 

 

        

 

FIGURA 5.01 – Mucosa gástrica de ratos com lesões induzidas por etanol 70% (1ml/kg). 

 

 Estes resultados demonstram que, em relação a M. rigida, a atividade 

antiúlcerogênica não depende da presença de taninos, já que a fração livre destes 

apresentou resultados promissores, da mesma forma que o extrato bruto. 

 Analisando os resultados referentes à segunda espécie, M. ilicifolia, 

observa-se que a atividade possivelmente tem como responsável majoritário os 

CONTROLE  Extr. Bruto    
Ei (1,0 g/Kg) 

CONTROLE Extr. Bruto 
Er (1,0 g/Kg) 

Fração  
Fr (1,0 g/Kg) 



taninos, já que a fração livre deste tipo de moléculas não demonstrou atividade 

antiulcerogênica, em contrapartida a verificada quando administrado o extrato bruto.  

 Vários autores referem os terpenóides como componentes majoritários de 

Maytenus e responsáveis pelas atividades biológicas (OLIVEIRA et al., 2000), 

discordando com os resultados obtidos, em estudos, onde a mistura de friedelina e 

friedelan-3-ol, não reduziu o índice de lesões ulcerativas comparadas ao controle 

(QUEIROGA et al., 1998). 

 Questionou-se ainda a importância biológica dos componentes minoritários, já 

que os estudos fitoquímicos mais usuais, geralmente revelam apenas o(s) de maior 

concentração e conseqüentemente tendem a classificá-lo(s) como o(s) autor(es) da 

atividade (CORDEIRO, VILEGAS & LANÇAS, 1999).  

 Diversos estudos são concordantes em atribuir a atividade farmacológica, não 

só aos triterpenos mas, também quanto, a presença de substâncias fenólicas 

(taninos, catequinas e flavonóides) (TIBERTI; VILEGAS & LANÇAS, 1998; 

OLIVEIRA et al., 2000). 

 Elevando o ritmo das discussões, estudos recentes, demonstram que, embora 

o friedelan-3-ol tenha se mostrado ativo contra úlceras, sua concentração no infuso 

aquoso de Maytenus ilicifolia (chás) é muito baixo para torná-lo o principal 

responsável por essa atividade, sendo os heterosídeos, o grupo majoritário neste 

extrato e sugerido como o principal participante da referida atividade (OLIVEIRA et 

al., 2000). Este fato corrobora nossos resultados obtidos para M. rigida, já que Fr, foi 

previamente tratada com acetato de etila, para eliminação de componentes de 

média e baixa polaridade (v. g. triterpenos, esteróides) e com pele de animal para 

eliminação dos taninos. 



 Existe pois, uma controvérsia sobre qual o grupo químico é responsável pela 

atividade antiúlcera gástrica (SOARES et al., 1998; OLIVEIRA et al., 2000). A 

atividade farmacológica da “espinheira-santa” pode estar vinculada à ação 

sinergística de várias classes de substâncias, todas com diferentes efeitos de 

proteção contra úlcera gástrica (DIAGONE; VILEGAS & LANÇAS, 2000). 

 Nossos resultados se alinham com àqueles mais recentes e vêm reforçar a 

discussão dos responsáveis pela atividade antiulcerogênica em espécies de 

Maytenus, sendo interessante  avançar com os estudos a fim de minimizar questões 

e contribuir para a elucidação desse embate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Vários foram os estudos feitos com espécies de Maytenus em relação à sua 

atividade antimicrobiana. Em meados de 1969, Gonçalves de Lima et al., publicaram 

informe preliminar sobre uma nova substância, denominada maitenina, com ação 

antimicrobiana e antitumoral, obtida de extrato cortical das raízes de uma espécie de 

Maytenus, ainda não determinada naquela época (Herb. I.A. 1750), destacando a 

ação sobre Gram-positivos. Em estudos posteriores, os mesmos autores publicaram 

que a maitenina e a pristimerina, isoladas de extrato cortical das raízes de M. ilicifolia 

Mart. ex. Reiss, exibiram uma notável atividade sobre microrganismos 

Gram-positivos. 

 Outros ensaios realizados com espécies de Maytenus, têm constantemente 

demonstrado essa atividade frente a Gram-positivos. Quinonas triterpênicas 

(quinonametídeos) e compostos relacionados isolados de M. horrida Reiss foram 

mais ou menos ativos contra bactérias Gram-positivas e uma levedura, porém 

inativas contra bactérias Gram-negativas. (MOUJIR et al., 1990). Dois novos 

dímeros triterpênicos, baseados em unidades oxidadas de tingenona, presentes em 

M. umbellata (R. Br.) Mabb, apresentaram atividade antimicrobiana frente às 

bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (GONZÁLES et al., 1992a). M. 

canariensis (Loes) Kunk et Sund, que já apresenta vários metabólitos 

antibioticamente ativos, também o foi contra bactérias Gram-positivas 

(Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis), conquanto inativa para bactérias 

Gram-negativas e Candida albicans, em estudo utilizando compostos fenólicos com 

esqueletos tipo-tingenona e iguesterina (GONZÁLEZ et al., 1996). Este pesquisador 

isolou de Maytenus scutioides (Lourteig and O’Donnell) um novo triterpeno 

norquinonametídeo, a escutiona, e demonstrou seu efeito antimicrobiano sobre 



Gram-positivas e inatividade frente a Gram-negativas e C. albicans (GONZÁLEZ et 

al., 1996a). Tetraglicosídeos de flavonóides obtidos de extratos foliares de M. 

aquifolium  Martius, foram ensaiados na sensibilização da cepa de Mycobacterium 

tuberculosis H37 Rv, sem sucesso (MOREIRA et al., 1998). Alcalóides piridínicos 

sesquiterpênicos, também obtidos dessa espécie, foram inativos frente a 

Saccharomyces cerevisiae (CORSINO et al., 1998). 

 Recentemente, três novos dímeros triterpênicos com unidades de 

pristimerina, isolados de M. blepharodes Lundell e M. magellanica Lam., 

mostraram-se inativos face à atividade antimicrobiana (bactérias Gram-positivas, 

Gram-negativas e C. albicans) quando ensaiados através do teste de difusão em 

disco (GONZÁLES et al., 2001a). No mesmo ano, estudos com alcalóides 

dihidroagarofuranos e triterpenos isolados de M. heterophylla (Eckl. & Zeyh.) e M. 

arbutifolia (Wilezek.), demonstraram que dentre estes, só o ácido maytenfólico 

(triterpeno) apresentou-se ativo frente a S. aureus, Pseudomonas aeroginosa, 

Criptococcus neoformans e C. albicans (ORABI et al., 2001). M. senegalensis (Lam.) 

Exell , planta tradicionalmente usada no Kenia, foi alvo de estudos juntamente com 

outras 11 espécies daquele país. O extrato metanólico (caule e raiz) da mesma, 

apresentou ótima atividade frente a S. aureus e moderada contra Bacillus subtilis e 

Micrococcus luteus e inativo frente a bactérias Gram-negativas (Escherichia coli e 

Klebisiella pneumoniae) (MATU & STADEN, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.2. MATERIAIS 

A – MICRORGANISMOS 

 Os microrganismos utilizados pertencem à coleção de cultura do 

Departamento de Antibióticos da UFPE (DAUFPE), uma cepa de coleção (ATCC) e 

isolados clínicos (IC) acometidos de infecção. 

Cocos Gram-Positivos: Staphylococcus aureus ATCC – 6538; (IC – 133; IC – 138; IC 

– 139; IC – 155; IC - 311; IC – 404; IC – 17551; IC – 55691); S. aureus Meticilina 

resistente; Micrococcus flavus DAUFPE – 323 

Bacilo Gram-Negativo: Escherichia coli IC – 10; Proteus mirabilis IC - 03 

Fungos Leveduriformes: Candida albicans DAUFPE – 1007; C. albicans IC – 30 e C. 

krusei DAUFPE - 1002 

B – SOLVENTES 

Acetato de Etila – MERCK 

Metanol - MERCK 

C – MEIOS DE CULTURA 

Meio Sólido Mueller-Hinton (OXOID) 

Meio Líquido Mueller-Hinton (OXOID) 

Meio Sólido Sabouraud (OXOID) 

Meio Líquido Sabouraud (OXOID) 

D – EXTRATOS 

 Foram utilizados para o teste, os extratos MeOH das folhas de M. rigida e M. 

ilicifolia na concentração 15% (p/v), as frações AcOEt 15% (p/v) M. rigida  e M. 

ilicifolia, as frações liofilizadas livre de taninos 30% (p/v) M. rigida e M. ilicifolia e as 

peles após o processo de adsorção dos taninos de M. rigida e M. ilicifolia. 

 

 

 



5.2.3. METODOLOGIA 

 Para a determinação da atividade antimicrobiana e do antibiograma foi 

utilizado o método de difusão em meio sólido, que se baseia na inibição do 

crescimento de microrganismo, na superfície do meio de cultura inoculado, ao redor 

de um disco de papel de filtro impregnado com a droga (NCCLS, 2003). Este método 

indica se o microrganismo é sensível ou resistente a uma determinada substância 

numa concentração conhecida (MOURA et al., 1992)  

 Já o perfil β-lactamase positivo das cepas de S. aureus foi avaliado pelo 

método da cefalosporina cromogênica, fundamentado na detecção da β-lactamase 

presente (reação positiva), ou não, nesses microrganismos (CULTURA, 

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA Neisseria gonorrhoeae, 1997). 

 Todos os ensaios foram feitos com repetições. 

 

A – PREPARAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA 

 Para a padronização dos inóculos bacterianos empregou-se o meio líquido de 

Mueller-Hinton e, para a manutenção das culturas bacterianas e avaliação da 

atividade antimicrobiana, o meio sólido de mesma base. Para os inóculos fúngicos 

empregou-se o meio líquido de Sabouraud e para a manutenção das culturas 

fúngicas e avaliação da atividade antimicrobiana o meio sólido de mesma base. 

Todos os meios foram elaborados segundo as instruções dos seus fabricantes e 

esterilizados em autoclave à 121ºC durante 15 minutos. 

B – PREPARAÇÃO DOS INÓCULOS MICROBIANOS 

 A partir das culturas de bactérias e fungos nos meios sólidos de 

Mueller-Hinton e Sabouraud, respectivamente, foram efetuadas pré-culturas em 

meios líquidos de Mueller-Hinton e Sabouraud, e incubadas à temperatura de 37ºC, 

durante 24 horas. 



Após a incubação, as culturas foram diluídas em água destilada estéril de 

maneira a se obter um inóculo padronizado, através da turbidez, utilizando o tubo 

0,5 da escala de Mac-Farland, o que corresponde a 108 unidades formadoras de 

colônias por mililitro (UFC/mL). 

 Em placas de Petri esterilizadas de 90 mm de diâmetro e 25 mm de 

profundidade, foram distribuídos 18 mL de meio sólido Mueller-Hinton ou Sabouraud. 

As placas foram colocadas em superfície plana até completa solidificação. 

Foram confeccionados discos de papel de filtro com peso equivalente a 30 mg 

+ 4 mg / cm2 e 6 mm de diâmetro, acondicionados em placas de Petri e em seguida 

esterilizados. Em cada disco a capacidade de saturação foi de 20 µL de extrato ou 

droga. 

C – SEMEIO E LEITURA 

 Suspensões padronizadas dos microrganismos (0,5 da escala de Mac-

Farland) foram semeadas por esgotamento em toda superfície da placa com “swabs” 

estéreis. Foram pipetados sobre os discos de papel 20 µL dos extratos e das drogas 

(antibiograma). Os discos foram secados aproximando-se do bico de Bunsen, para 

eliminação do solvente e em seguida depositados na superfície dos meios. 

 As placas com os discos foram incubadas à 37ºC durante 24 horas. 

(COURVALIN et al., 1985; AGAR & GOLDSTEIN, 1996). 

 O aparecimento de halos em torno dos discos, indica que as cepas são 

sensíveis ao material testado (extratos, frações ou drogas). 

 As leituras foram efetuadas após incubação de 24 horas, utilizando-se uma 

régua calibrada em milímetro para comparação do diâmetro dos halos formados por 

inibição dos extratos de M. rigida com os obtidos de M. ilicifolia. Sendo considerados 



sensíveis aos extratos quando os halos de inibição foram iguais ou superiores a 10 

mm. 

 Para as drogas (antibiograma) os valores considerados indicativo de 

sensibilidade estão preconizados segundo o NCCLS (2003). 

 Todos os experimentos foram realizados em duplicatas. 

D – DETECÇÃO DA ENZIMA β -LACTAMASE 

 A β-lactamase é uma enzima inativadora da penicilina. Ela destrói a ligação 

amida do anel β-lactâmico da penicilina, produzindo ácido penicilinóico. O anel 

β-lactâmico da penicilina é responsável pela atividade da mesma; a hidrólise deste 

anel causa a perda de sua atividade. 

 A cefaslosporina cromogênica é um antibiótico β-lactâmico assim como a 

penicilina. Quando a penicilinase está presente ela hidrolisa o anel β-lactâmico da 

cefalosporina cromogênica, formando um ácido, que induz o aparecimento de uma 

coloração avermelhada. Esta prova foi realizada em solução líquida previamente 

preparada. O desenvolvimento da coloração avermelhada (reação positiva) ocorre 

normalmente com 5 minutos, mas pode levar até uma hora para tanto (CULTURA, 

ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA Neisseria gonorrhoeae, 1997). 

 

5.2.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Efetuou-se uma avaliação inicial dos extratos, das  frações e das peles com 

microrganismos Gram-positivos, um Gram-negativo e duas leveduras. Apenas os 

extratos brutos apresentaram-se ativos. As cepas Staphylococcus aureus IC 133 e 

IC 138 mostraram interessante sensibilidade aos extratos brutos das duas espécies 

em estudo. Também foi obtido halo de inibição para Proteus mirabilis com o extrato 

bruto de M. rigida e para Micrococus flavus em relação ao extrato bruto de M. 

ilicifolia. A fração AcOEt de M. ilicifolia mostrou atividade discreta para M. flavus, 



com um halo de 9 milímetros. Todas outras frações e as peles não apresentaram 

sensibilidade para nenhuma das cepas (Tab. 5.02). 

 

Tabela 5.02 - AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DE M. rigida E M. ilicifolia FRENTE ÀS CEPAS DE 

Staphylococcus aureus, Proteus mirabilis, Micrococcus flavus, Escherichia coli, Candida albicans e 

Candida krusei PELA TÉCNICA DE DIFUSÃO EM DISCOS. 

CEPAS 1 2 3 4 5 6 7 8 

Staphylococcus 
aureus IC -133 S (12 mm) R R S (10 mm) R R R R 

Staphylococcus 
aureus IC – 138 S (14 mm) R R S (11 mm) R R R R 

Proteus 
mirabilis IC – 03 S (15 mm) R R R R R R R 

Micrococcus 
flavus  

DAUFPE 323 
R R R S (15 mm) R (9 mm) R R R 

Escherichia coli 
IC – 10 R R R R R R R R 

Candida 
albicans IC -30 R R R R R R R R 

Candida 
albicans 

DAUFPE 1007 
R R R R R R R R 

Candida  krusei  
DAUFPE 1002 R R R R R R R R 

1 - extrato bruto M. rigida; 2 - fração AcOEt M. rigida; 3 - fração livre de taninos M. rigida; 4 - extrato 

bruto M. ilicifolia; 5 - fração AcOEt M. ilicifolia; 6 - fração livre de taninos M. ilicifolia; 7- pele Maytenus 

rigida e 8 - pele M. ilicifolia.     R – RESISTENTE; S – SENSÍVEL; (mm) – Halo medido em milímetros. 

 

 As infecções causadas por S. aureus podem afetar múltiplos sistemas de 

órgãos, estando ele entre as causas que levam a bacteremia em pacientes 

hospitalizados e podem causar endocardite, particularmente em pessoas com 

doenças cardíacas valvular do lado esquerdo e em usuários de drogas 

endovenosas. Esse tipo de microrganismo é comum em abcesso epidural e é 

recuperado em 10 a 15% dos casos de abcessos cerebrais. É responsável ainda 

pela maioria dos casos de osteomielite, artrite séptica em crianças pré-púberes e 

está relacionado a infecções do trato urinário, como pielonefrites e abcessos intra e 

perirrenal. Outro fato que vem agravar esse problema é que algumas cepas de S. 



aureus se apresentam altamente resistentes aos antibióticos usuais, como a 

penicilina (HENRIJ, 1999). Esta característica pode ser determinada pelo teste de 

detecção da β-lactamase (CULTURA, ISOLAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DA 

Neisseria gonorrhoeae, 1997). 

 Como os resultados preliminares apresentados pelos extratos brutos das 

duas plantas na inibição de S. aureus mostraram-se promissores, foi proposto um 

screening com 8 novas cepas do microrganismo em questão, sendo também 

realizados o antibiograma (cf. Tab. 5.03 e 5.04) e o teste de β-lactamase para as 

cepas (cf. Tab. 5.05). 

Tabela 5.03 – ANTIBIOGRAMA DAS CEPAS DE Staphylococcus aureus  PELA TÉCNICA DE 

DIFUSÃO EM DISCOS. 

Staphylococcus aureus 

DROGAS 
133 138 139 155 311 404 

5538 

ATCC 
17551 55691 MRSA 

Ampicilina R (18) R (10) R (28) R (8) S (33) R (13) S (30) R (27) S (30) R (*) 

Gentamicina S (20) S (21) R (*) R (12) S (20) S (20) S (23) S (25) S (22) R (*) 

Penicilina R (15) R (11) R (21) R (10) S (30) R (*) S (33) S (30) R (28) R (*) 

Oxacilina S (20) S (21) R (*) R (*) S (25) S (23) S (22) S (21) S (22) R (*) 

Ceftriaxona S (22) S (27) S (26) R (12) S (26) S (21) S (22) S (27) S (23) R (*) 

Cefotaxima S (20) S (25) S (26) R (10) S (26) S (20) S (20) S (27) S (22) R (*) 

Cefepima S (23) S (25) NT R (10) S (27) S (22) S (23) S (28) S (23) R (*) 

Teicoplamina NT S (15) NT S (13) S (12) R (10) S (12) S (12) NT S (20) 

Ciprofloxacina NT NT S (23) NT NT NT NT NT S (28) NT 

Sulfametoxazol NT NT S (30) NT S (26) S (26) S (30) NT S (23) NT 

 

 
 

Tabela 5.04 – CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO PARA OS TESTES DE SENSIBILIDADE AOS 

ANTIMICROBIANOS (NCCLS, 2003) 

Antimicrobianos  
Concentração 

do Disco 

Resistentes  

(mm) 

Intermediário 

(mm) 

Sensível 

(mm) 

Ampicilina 10 µg ≤ 28 - ≥ 29 

Gentamicina 10 µg ≤ 12 13 –14 ≥ 15 

Penicilina 10 µg ≤ 28 - ≥ 29 

Oxacilina 1 µg ≤ 10 11 –12 ≥ 13 

R – resistente ao antibiótico; S – sensível ao antibiótico; NT – não testado; 
(mm) - Halo medido em milímetros (mm). (*) SEM HALO. 
OBS: Os valores foram comparados com os preconizados pelo NCCLS (2003). 



Ceftriaxona 30 µg ≤ 13 14 – 20 ≥ 21 

Cefotaxima 30 µg ≤ 14 15 – 22 ≥ 23 

Ciprofloxacina 5 µg ≤ 15 16 – 20 ≥ 21 

Sulfametoxazol 23,75 µg ≤ 10 11 – 15 ≥ 16 

Teicoplamina 30 µg ≤ 10 11 – 13 ≥ 14 

Cefepima 30 µg ≤ 14 15 – 17 ≥ 18 

 
Tabela 5.05 – TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DAS CEPAS DE Staphylococcus aureus QUANTO À β-

LACTAMASE PELA TÉCNICA CEFALOSPORINA CROMOGÊNICA 

CEPAS BETA-LACTAMASE 

S. aureus 133 − 

S. aureus 138 − 

S. aureus 139 + 

S. aureus 155 + 

S. aureus 311 − 

S. aureus 404 + 

S. aureus ATCC 6538 − 

S. aureus 17551 − 

S. aureus 55691 − 

S. aureus Meticilina resistente (MRSA) + 

 

 Os resultados obtidos (cf. Tab. 5.06 e FIGURA 5.02) confirmam o teste 

primário, demonstrando que os extratos são ativos a todas às cepas testadas, sendo 

os resultados mais expressivos os obtidos em relação às cepas IC – 139, IC – 155 e 

MRSA que se apresentaram como β-lactamase positivas e resistentes a quase todos 

os antibióticos testados. Os microrganismos β-lactamase positivos, têm interesse 

especial, já que apresentam um mecanismo a mais de defesa contra as drogas 

utilizadas hoje no arsenal terapêutico (HENRIJ, 1999). Os extratos brutos testados 

demonstraram atividade frente às estas cepas, que se apresentam altamente 

resistentes, sendo bastante interessante dar continuidade aos estudos para isolar e 

identificar qual (is) a (s) substância (s) é (são) responsável (is) por esses resultados 

tão promissores. 

 



Tabela 5.06 – AVALIAÇÃO ANTIMICROBIANA DOS EXTRATOS MeOH BRUTOS DE M. rigida  (Mr) 

e M. ilicifolia (Mi) FRENTE A 10 CEPAS DE Staphylococcus aureus  PELA TÉCNICA DE DIFUSÃO 
EM DISCOS. 

HALO DE SENSIBILIDADE (mm) 
CEPAS 

Mr 15% Mi 15% 
S. aureus 133 11 mm  12 mm 

S. aureus 138 12 mm  12 mm 

S. aureus 139 10 mm  11 mm 
S. aureus 155 10 mm  12 mm 

S. aureus 311 12 mm  12 mm 
S. aureus 404 12 mm 12 mm 

S. aureus ATCC 6538 18 mm 12 mm 

S. aureus 17551 10 mm 12 mm 

S. aureus 55691 17 mm 12 mm 

S. aureus Meticilina resistente (MRSA) 10 mm 13 mm 

 

 

 

  

 
   
FIGURA 5.02 – Screening comparativo entre os extratos brutos de M. rigida e M. ilicifolia frente a  
  10 cepas de S. aureus. 
  

aonde,  
 
1 – Extrato bruto de M. rigida  e  4 – Extrato bruto de M. ilicifolia 
 
S.a. 133; 138; 139; 155; 311; 404; 17551; 55691 – isolados clínicos (IC); 
 
S.a. 6538 – cepa ATCC; 
 
S.a. 1 – S. aureus meticilina resistente (MRSA). 
 



 A literatura mostra que esses resultados estão de acordo com estudos 

realizados em outras espécies de Maytenus (GONÇALVES DE LIMA et al., 1969, 

1971; MOUJIR et al., 1990; GONZÁLEZ et al., 1992a, 1996, 1996a, 2001a; ORABI et 

al., 2001) que também apresentaram atividade antimicrobiana para S. aureus. A 

maioria desses estudos, demonstra que a atividade esta ligada às moléculas 

triterpênicas, o que precisaria ser investigado em relação as nossas espécies, 

baseando-se principalmente nos estudos feitos por Gonçalves de Lima et al., que 

encontrou esse tipo de substância com a atividade referida, em raízes de Maytenus 

sp. e M. ilicifolia e nossos estudos se concentraram no material foliar das mesmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ü Maytenus rigida Mart. e Maytenus ilicifolia Mart. ex. Reiss. apresentam grande 

semelhança quanto às características fitoquímica e de bioatividade, 

qualificando portanto a primeira como possível substituinte da última para as 

propriedades ensaiadas. 

 

ü A padronização botânica das folhas M. rigida apresenta como caracteres 

anatômicos diagnósticos: presença abundante de fibras esclerenquimáticas 

em torno dos feixes vasculares, presença de um grupo de fibras 

extraxilemáticas em volta do feixe vascular da nervura principal e na borda da 

lâmina foliar, a isobilateralidade do mesofilo e a presença de uma cutícula 

bastante espessada nas paredes anticlinais da epiderme adaxial; 

 

ü M. rigida apresenta similar perfil fitoquímico quando comparada com M. 

ilicifolia, principalmente em relação aos triterpenos e esteróides e flavonóides 

presentes; 

 

ü A pré-purificação dos extratos ricos em taninos (processo de adsorção) com 

uso de pele animal, se mostrou bastante eficiente, merecendo portanto ser 

difundida; 

 

ü Os extratos brutos metanólicos de M. rigida e M. ilicifolia apresentam 

atividade microbiana frente a Staphylococcus aureus, incluindo os 

β-lactamase positivos; 

 



ü O extrato bruto e a fração livre de taninos de M. rigida protegeram a mucosa 

gástrica de ratos contra lesões induzidas por etanol semelhante ao extrato 

bruto de M. ilicifolia. 
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8. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Acta Farmacéutica Bonaerense considerará a publicação de contribuições vinculadas direta ou indiretamente às 
Ciências Farmacêuticas, na forma de trabalhos originais, comunicações curtas, atualizações, revisões, notas ao 
Editor, etc. Os trabalhos deverão ser enviados ao Editor, Acta Farmacéutica Bonaerense, Calle 5 Nº 966, 1900 
La Plata, Argentina, em duas vias e escritos em espaço duplo. Juntamente com as duas cópias do manuscrito, os 
autores deverão enviar uma versão em disquete de 3 ½ " contendo os arquivos correspondentes em Word ou 
Word Perfect for Windows. Serão aceitos manuscritos em espanhol, português e inglês . 

A apresentação deverá seguir as seguintes regras gerais : 

a) Na margem superior direita deverá constar a numeração da página e o nome do autor a quem a 
correspondência deverá ser enviada. 

b) O Título deverá fornecer, da forma a mais concisa possível, informações claras sobre conteúdo do trabalho. Se 
o trabalho estiver escrito em espanhol ou português, deverá incluir uma tradução do título em inglês. Se o 
trabalho estiver escrito em inglês, o título deverá ser acompanhado de uma tradução em espanhol. 

c) Abaixo do título deverá constar o primeiro nome completo e sobrenome de cada um dos autores, com 
identificação (*) do autor para o qual a correspondência deverá ser enviada. Nas próximas linhas serão 
declarados os endereços postais dos autores. 

d) A seguir será incluido um Resumo de aproximadamente 100 palavras. Se os trabalhos estiverem escritos em 
espanhol ou portugues, deverá ser incluido uma tradução do resumo em inglês (Summary). Se o trabalho está 
escrito em inglês o Summary deverá ser acompanhado de um resumo em espanhol. 

e) Após o resumo deverão ser listadas ao menos três Palavras chaves em ordem alfabética, em espanhol ou 
português e em inglês (Key Words). 

f) Na medida do possível, o trabalho deverá ser dividido em capítulos, sugerindo-se os seguintes títulos: 
Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão e/ou Conclusões. Em continuação poderão ser incluídos 
os Agradecimentos. 

g) As referências bibliográficas serão numeradas conforme a ordem em que são citadas no texto. A bibliografia 
deverá ser listada ao final do trabalho e ordenada numericamente abaixo do título Referências bibliográficas. As 
citação de periódicos1, monografias2, e livros3 deverão seguir exatamente os seguintes exemplos: 

(1) Pazos, A., K.H. Wiederhold & J.M. Palacios (1986) Eur. J. Pharmacol. 125: 123-9 

(2) Boelcke, O. (1992) "Plantas vasculares de la Argentina, nativas y exóticas", Ed. Hemisferio Sur, Buenos 
Aires, págs. 209-10 

(3) Askhenazi, A. & G.E. Peralta (1994) "Muscarinic acetylcholine receptors", en "Hanbdbook of receptors and 
channels" (S.J. Peroutka, ed.), CRC Press, Boca Raton, Fda., Vol. 1, págs. 1-27 

h) As tabelas e figuras serão numeradas, utilizando números árabicos, na ordem em que aparecem citadas no 
texto. O tamanho das letras e símbolos incluidos nas figuras devem ser estabelecidos em dimensão adequada, 
considerando que esses são habitualmente reduzidos ao tamanho de meia coluna (6.5 cm). Os títulos e texto de 
figuras e tabelas devem ser incluidos após as referências bibliográficas. 

Os trabalhos recebidos serão remetidos aos consultores corespondentes, que avaliarão criticamente os 
manuscritos, cuja opinião será comunicada imediatamente ao autores. Se os consultores sugerirem correções, os 
autores deverão enviar a nova versão em duplicata, acompanhada de outro disquete contendo os arquivos 



correspondentes. Os trabalhos serão corrigidos em caso de conter erros sintáticos ou ortográficos. Acta 
Farmacéutica Bonaerense enviará, sem encargo aos autores, cinqüenta separatas de cada trabalho publicado. 

 
 


