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RESUMO

A utilização de plantas medicinais é uma prática comum nos países, fazendo parte da cultura popular como forma de tratamento de diferentes 
patologias. A planta Chenopodium ambrosioides L., conhecida popularmente como mastruz, é utilizada na medicina popular no tratamento de 
bronquite crônica, tuberculose, contusões, hérnias e fraturas, tendo algumas atividades comprovadas cientificamente como ação vermífuga e 
antimicrobiana. OBJETIVOS E MÉTODOS: presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil químico e investigar a atividade antibacteriana, 
moduladora de antibióticos e anti-inflamatória tópica do extrato metanólico obtido das folhas de Chenopodium ambrosioides L. As folhas de 
Chenopodium ambrosioides L., foram coletadas no mês de dezembro no municipio de Jardim-CE. Para preparação do extrato metanólico das 
folhas de Chenopodium ambrosioides L. (EMCA), estas permaneceram submersas em metanol separadamente por 72h. Após esse período, o 
eluente foi filtrado e concentrado em condensador rotativo a vácuo e banho-maria. Os testes fitoquímicos para detectar a presença de flavonas, 
flavonóis, xantonas e flavononas foram realizados seguindo o método descrito por Matos (1997). Os testes se baseiam na observação visual da 
alteração de cor ou formação de precipitado após a adição de reagentes específicos, para a determinação de fenóis totais foram determinadas a 
partir da adição de 125μL de cada uma das soluções do EMCA e na determinação de flavonoides seguiu a metodologia proposta por Woisky e 
Salatino (1998). Nos ensaios antimicrobianos Foram utilizadas linhagens padrão de bactérias Escherichia coli ATCC 10536, Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 e multirresistentes da espécie Escherichia coli 27, Staphylococcus aureus 358 e Pseudomonas 
aeruginosa 03. Antes dos ensaios, as linhagens foram cultivadas a 37ºC por 24 horas em Brain Heart Infusionbroth – BHI (concentração indicada 
pelo fabricante). Nos modelo de edema de orelha induzido por óleo de cróton os animais utilizados foram camundongos albinos (Mus musculus) 
variedade Swiss, adultos, machos, pesando entre 20-30g. RESULTADOS:  Na prospecção fitoquímica do extrato, foram verificados diferentes 
metabólitos que possuem várias atividades biológicas, e na dosagem dos fenóis totais foram verificados 21,0 mg/g equivalente de ácido gálico, 
sendo a quantificação de flavonoides encontrado um total de 135,4 mg/g de quercetina. Não houve atividade antibacteriana, porém detectou-se 
modulação quando o extrato foi associado aos aminoglicosídeos contra cepas de E. coli e Staphylococcus aureus. Nos testes para inflamação 
aguda, o extrato apresentou um potencial antiedematogênico nas concentrações de 25 e 50 mg. CONCLUSÃO: Diante dos resultados, pode-se 
correlacionar o conhecimento empírico das pessoas, às propriedades biológicas observadas nessa pesquisa, esta podendo ser importante para 
futura validação dessas propriedades etnomedicinais.

Saúde

Medicina
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


