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Introdução 
As plantas do gênero Campomanesia têm grande importância cultural e socioeconômica no estado do Mato Grosso 
do Sul, havendo consumo popular do chá das folhas que tem potencial farmacológico (CATELAN, 2018), contudo o 
desconhecimento sobre o nível de toxicidade de alguns chás e suas formas de preparo podem levar a problemas de 

saúde Neste contexto é relevante o estudo químico e toxicológico de plantas consumidas pela população. Na 
literatura há descrição de estudos com chá obtido por infusão, porém não há estudos relativos a outras formas de 
preparo e que algumas pessoas relatam obter o preparado sem aquecimento por contato por 24 horas.  Para tal, 

objetivou-se avaliar os teores de compostos fenólicos, f lavonoides e toxicidade em Artemia salina de chás preparados 
por infusão e por maceração a temperatura ambiente. 

Metodologia 
Folhas de C. guazumifolia em Amambaí-MS, secas em estufa de ar circulante a 37±2 oC e trituradas em moinho. 
Para obter os extratos por infusão foram obtidos conforme relata Catelan et al (2018), enquanto que o preparo sem 
aquecimento foi realizado por maceração com as folhas em contato por 24 horas em água ultrapura com temperatura 

entre 23-25 oC.  Os extratos foram liof ilizados e após solubilizados a 1 mg mL-1 em água ultrapura. Para determinar 
os compostos fenólicos e f lavonoides utilizou-se os métodos descritos por Djeridane et al., 2006 e a determinação do  
DL50 foi realizada conforme Meyer (1982), com algumas adaptações. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. 

Resultados e Discussão 
As amostras preparadas por infusão tiveram 154,00 ± 1,51 mg g-1 ± DP de compostos fenólicos, enquanto que o 

preparo a temperatura ambiente teve 129,36 ± 1,01 mg g-1 ± DP. Já em relação aos f lavonoides, o preparo infuso 
teve 59,10 ± 1,01 mg g-1 ± DP e o preparo em temperatura ambiente teve 49,44 ± 0,13 mg g-1 ± DP. Foi possível 
observar uma relação entre a concentração dos compostos fenólicos e f lavonoides, com o método de infusão 

mostrando-se mais ef iciente na extração dos metabólitos analisados . O DL50 obtido com a infusão foi de 917,34 ± 
1,54 mg g-1 ± DP e no preparo a temperatura ambiente foi de 923,47 ± 2,11 mg g-1 ± DP. O DL50 dos extratos testados 
demonstra baixa toxicidade, segundo a classif icação de Siqueira et al (1998). Há relatos de ausência de toxicidade da 

infusão das folhas de C. guazumifolia (CATELAN et al, 2018 ) usando como modelos roedores.  

Considerações Finais 
As amostras apresentaram concentrações relevantes de compostos fenólicos e f lavonoides, além de 

toxicidade baixo no modelo avaliado, talvez por este motivo as duas formas de consumo são empregadas pela 
população no tratamento de diversas enfermidades e não há indicações populares de efeitos colaterais.  

Agradecimentos 
O presente estudo foi realizado com apoio do CNPq e aluno é bolsista CNPq/UEMS. 

______________________________________________________________________________________________ 
CASTELAN, T. B. S.; RADAI, J. A. S. LEITÃO. M. M.; BRANQUINHO, L. S.; VASCONCELOS, C. P.; HEREDIA-VIEIRA S. C.; KASSUYA, C. A. L.; 
CARDOSO, C. A. L. Evaluation of the toxicity and anti-inflammatory activities of the infusion of leaves of Campomanesia guazumifolia (Cambess .)  
O. Berg. Journal of Ethnopharmacology. v. 226, p.132–142, 2018 
 

DJERIDANE, A.; YOUSFI., M; NADJEMI, B.; BOUTASSOUNA, D.; STOCKER, P.; VIDAL, N. Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants  
extracts containing phenolic compounds. Food Chemistry, v. 97, n. 1, p. 654–660, 2006. 
 

MEYER, B. N., FERRIGNI, N. R., PUTNAN, J. E., JACOBSEN, L. B., NICHOLS, D. E., Mcl. AUGHLIN, J. Brine shrimp: A convenient general 
bioassay for active plant constituents. Journal of Medical Plant Research, v. 45, n.1, p. 31-34, 1982 
 
SILVA, F. F. A. V.; CAVALCANTI, L. L.; NOGUEIRA, Y. N. V.; PESSOAS, C. V. Importância da farmacovigilância de plantas med ic inais . 2019. 

Monografia (Bacharel em Biotecnologia) – Instituto de Genética e Bioquímica, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, 2019. 
 
SIQUEIRA, J. M.; BOMM, M. D.; PEREIRA, N. F. G. Estudo fitoquímico de Unonopsis lindmanii - Annonaceae, bi omonitorado p elo en saio d e 
toxicidade sobre a Artemia salina leach. Química Nova, v. 21, n. 5, p. 557-559, 1998 

 
 
. 


