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1 INTRODUÇÃO

A utilização de plantas na arte de curar é uma forma de tratamento com raízes muito antiga,
relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de informações através de
sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal constituíram as bases para
tratamento de diferentes doenças. (CORRÊA, 2002). As informações repassadas de geração em
geração sobre os usos das plantas medicinais e suas virtudes terapêuticas foram sendo acumuladas
durante séculos, e muito desse conhecimento empírico se encontra disponível atualmente. (DI
STASI, 1996; MACIEL et al., 2002).
Há vários séculos as plantas vêm sendo consideradas fontes medicamentosas, empregadas
tanto em preparações tradicionais (Chás, sucos, xaropes, cataplasmas, tinturas, unguentos, etc.)
quanto na forma de princípios ativos puros, sendo que algumas delas também são conhecidas como
bastante tóxicas ao organismo, ou até mesmo “maléficas”. (AMOROZO, 1996; CORRÊA, 2002).
Planta medicinal é medicamento somente quando usada corretamente, portanto, a
recomendação do seu uso como verdadeiramente medicinal ou, em outras palavras, como planta
medicinal validada e incluída na Farmacopéia requer, numa condição ideal, ter identificado seu
principio ativo ou tê-lo evidenciado farmacologicamente. Para isso, os estudos podem ser
subdivididos em duas etapas. Na primeira, são desenvolvidos os estudos farmacológicos, préclínicos e toxicológicos, complementados pelos ensaios clínicos e estudos de toxicologia humana,
aguda, subaguda e crônica. Na segunda faz-se o estudo químico com vista ao isolamento e
caracterização do princípio ativo por processo de separação monitorado farmacologicamente.
(LORENZI, 2002).
O Brasil é uma fonte rica em plantas medicinais e em função das atividades farmacológicas
apresentadas por estas plantas um grande número de extratos são realizados e utilizados na
medicina popular contra diversas patologias, mas até o momento apenas uma parte deste arsenal
terapêutico foi investigado e confrontado frente à literatura científica. (DI CARLO et al., 1999 apud
KVIECINSKI, 2008).
Portanto produtos naturais, derivados de plantas, tais como flavonóides, terpenos, alcalóides,
e assim por diante tem recebido uma atenção considerável nos últimos anos, devido às suas diversas
propriedades farmacológicas, incluindo os efeitos citotóxicos e câncer quimiopreventivo. (DI
CARLO et al., 1999 apud KVIECINSKI, 2008).
Anualmente, muitos centros de pesquisa em nosso país e no exterior vêm desenvolvendo
estudos sobre as propriedades farmacológicas das plantas medicinais, chegando a resultados
promissores, publicados em muitas revistas científicas respeitáveis. (CORRÊA, 2002).

Diante da biodiversidade em que o Brasil apresenta e em virtude do valor agregado e dos
efeitos terapêuticos apresentados por plantas medicinais, além da importância do conhecimento
regional, missão traçada por esta Universidade, o nosso grupo de pesquisa tem como uma das linhas
de pesquisa a investigação etnofarmacológica, ciência que estuda o conhecimento popular sobre
plantas medicinais, de determinado grupo étnico ou social, relacionado a sistemas tradicionais.
Dentre as plantas de interesse do nosso grupo encontra-se a Bidens pilosa.
A Bidens pilosa é uma espécie de planta que ocorre amplamente em regiões tropicais e tem
vários nomes populares, de acordo com o local onde ela é encontrada. No Brasil, é geralmente
conhecida como Picão preto e é amplamente usada na medicina popular pelos povos indígenas para
o tratamento de uma variedade de doenças incluindo dor, febre, angina, diabetes, edema (retenção
de água), infecções e inflamações. (KUMARI, 2009).
Análises fotoquímicas da Bidens pilosa revelaram uma ampla constituição química. Os
principais compostos já isolados da planta são substâncias poliacetilênicas e flavonóides.
(BRANDÃO et al., 1997 apud KVIECINSKI, 2008).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Realizar estudo farmacognóstico sobre a planta medicinal Bidens pilosa L. utilizada pela
pastoral da saúde da Diocese do município de Criciúma-SC/ Regional Sul IV.

2.2 Objetivos específicos

Detectar a presença de substâncias fenólicas na planta medicinal Bidens pilosa;
Detectar a presença de taninos na planta medicinal Bidens pilosa;
Detectar e quantificar a presença de flavonóides na planta medicinal Bidens pilosa;
Detectar a presença de cumarinas na planta medicinal Bidens pilosa;
Detectar a presença de saponinas na planta medicinal Bidens pilosa;
Detectar a presença de alcalóides na planta medicinal Bidens pilosa.

3 METODOLOGIA

3.1 Material Vegetal

O material vegetal, representado pelas folhas da Bidens pilosa (Brongn.) Vogel, para análise
será previamente identificado pela botânica Dra. Vanilde Citadini Zanette (UNESC).

3.2 Solventes e reagentes

3.2.1 Detecção de substâncias fenólicas

Será realizada uma extração aquosa a quente do material vegetal. Após, o extrato será
submetido a regentes específicos como cloreto férrico e será observada a mudança de coloração
para amarelo ou laranja que indicará a presença ou não de compostos fenólicos (SIMÕES, et al,
2003).

3.2.2 Detecção de taninos

Será realizada uma extração aquosa a quente do material vegetal. Após, o extrato será divido
em três tubos de ensaios que serão adicionados: (1) solução de gelatina (1%), (2) cloreto férrico
(3%), e comparados ao tubo (3) referência (só extrato). A presença de precipitado e mudança de
coloração para azul indicará a presença de taninos (SIMÕES, et al, 2003).

3.2.3 Detecção de flavonóides

3.2.3.1 Detecção de flavonóides qualitativamente

Será realizada uma extração aquosa a quente do material vegetal. Após, o extrato será divido
em dois tubos de ensaios que serão adicionados: (1) óxido de magnésio (catalisador) e ácido
clorídrico; (2) somente extrato. A mudança de coloração indicará a presença de flavonóides –
laranja (flavonas) e violeta (flavononas) (SIMÕES, et al, 2003).

3.2.3.2 Detecção de flavonóides quantitativamente

A determinação dos flavonóides totais será realizada segundo a Farmacopéia Brasileira
(2002) que possui protocolo específico para tal procedimento envolvendo pesagens e cálculos das
análises espectrofotométricas das soluções.

3.2.4 Detecção de cumarinas

Para análise de cumarinas será realizado um extrato etanólico (70%) a 80°C. O extrato será
aplicado em papel Whatman n°3 e adicionado KOH, após 10-15 minutos o papel será analisado sob
luz UV 365 nm. As cumarinas aparecem com fluorescência intensa (SIMÕES, et al, 2003).

3.2.5 Detecção de saponinas

Para análise de saponinas será realizado um extrato aquoso a 80°C. Depois de esfriada e
filtrada à solução será separada em um tubo, diluída em água destilada (10mL) e sofrerá agitação
em cilindro graduado para observar o anel de espuma formado. O anel de espuma será medido três
vezes, logo após a agitação, após dez minutos e após a adição de 3 ou 4 gotas de ácido clorídrico
(SIMÕES et al, 2003).
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Para análise de alcalóides será realizado um extrato em meio ácido (HCl 1%) a 80°C.
Depois de esfriada e filtrada à solução será separada em três placas de Petri de vidro 1 mL. Será
adicionado os reagentes específicos Bertrand, Mayer e Dragendorf (SIMÕES et al, 2003).
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A Revista Brasileira de Farmacognosia (Brazilian Journal of Pharmacognosy) é um periódico
destinado à publicação de trabalhos científicos originais, artigos de revisão e divulgação no campo
da Farmacognosia (“O estudo dos produtos naturais biologicamente ativos”).
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2.2 As Figuras (fotografias, gráficos, desenhos, etc.) deverão ser apresentadas em folhas separadas
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RESUMO: “Análise Farmacognóstica de Bidens pilosa L. (Asteraceae)”. Planta
medicinal Bidens pilosa L. ocorre amplamente em regiões tropicais e no Brasil é conhecida
principalmente como Picão-preto. É muito utilizada na medicina popular, para o tratamento de
várias doenças como: angina, diabetes, dor, infecções e inflamações. Investigações fitoquímicas de
Bidens pilosa revelaram uma ampla constituição química, e os principais compostos já isolados da
planta são substâncias poliacetilênicas e flavonóides. O interesse pela pesquisa sobre as atividades
apresentadas pelo picão-preto, realizada no presente trabalho, surgiu de um levantamento
etnobotânico, para conhecimento de sua utilização da mesma pelas agentes da Pastoral da Saúde de
Criciúma/ Regional Sul IV, onde relataram a ação anti-inflamatória como principal atividade
terapêutica. Reações de identificação foram realizadas com as folhas secas e moídas. Efetuaram-se
testes para a verificação da presença das seguintes classes de substâncias: fenólicas, antraquinonas,
saponinas,

flavonóides,

taninos,

heterosídeos

cardiotônicos

e

cumarinas.

As

análises

farmacognósticas realizadas neste estudo apresentaram resultados positivos para substâncias
fenólicas como: taninos, flavonóides e cumarinas; também apresentaram resultado positivo para
saponinas, heterosídeos cardiotônicos e alcalóides. Apresentaram, resultado negativo para
antraquinonas. No entanto maiores investigações devem ser realizadas de forma a aliar os resultados
farmacognósticos com as atividades farmacológicas apresentadas por Bidens pilosa.

Unitermos: Estudo etnobotânico, análise farmacognóstica, planta medicinal, conhecimento
popular, atividade anti-inflamatória.

ABSTRACT: The medicinal plant Bidens pilosa occurs widely in tropical and in Brazil is
primarily known as Picão-preto. It’s widely used in folk medicine for the treatment of various
diseases such as angina, diabetes, pain, infection and inflammation. Phytochemical Investigations of
Bidens pilosa showed a large chemical constitution, the main compounds already isolated from the
plant are substances polyacetylene and flavonoids. Interest in research on the activities presented by
Bidens pilosa performed in this work originated from an ethnobotanical survey, from a study on the
use of Bidens pilosa by agents the Pastoral da Saúde of the Region of Criciúma, where he reported
the anti-inflammatory activity as the primary therapy. Reactions of identification were made with
the dried leaves and ground. We carried out tests to verify the presence of the following classes of
phenolic substances, anthraquinones, saponins, flavonoids, tannins, and coumarins heterosides
cardiotonic. The pharmacognostic analysis performed in this study were positive for phenolic
substances such as tannins, flavonoids and coumarins, also showed positive results for saponins,
alkaloids and heterosides cardiotonic, presenting negative for anthraquinones. However further
investigations should be undertaken in order to combine the results with pharmacognostical
pharmacological activities presented by Bidens pilosa.

Keywords: Ethnobotany study, Analysis pharmacognostic, Medicinal plant, popular knowledge,
Anti-inflammatory activity.

INTRODUÇÃO

Muitas estratégias podem ser consideradas para a investigação das atividades biológicas das
plantas medicinais, entre elas, a abordagem etnobotânica que consiste em combinar informações

adquiridas junto a comunidades locais, ou pessoas detentoras de conhecimento mais aprofundados,
que fazem uso da flora medicinal com estudos químico-farmacológicos realizados em laboratórios
especializados. São procedimentos que vão desde a coleta e análise de dados etnobotânicos,
elucidação das estruturas das substâncias ativas isoladas e/ou obtenção de derivados (Elisabetsky;
Costa-Campos, 1996; Elisabetsky, 1987, 1986).
Diante da biodiversidade em que o Brasil apresenta e em virtude do valor agregado e dos
efeitos terapêuticos apresentados por plantas medicinais, além da importância do conhecimento
popular sobre essas plantas, em determinado grupo étnico ou social, relacionado a conhecimentos
tradicionais, Bidens pilosa é uma espécie vegetal que ocorre amplamente em regiões tropicais e
possui vários nomes populares, de acordo com o local onde ela é encontrada; é amplamente usada
pelos povos indígenas para o tratamento de uma variedade de doenças como, por exemplo: dor,
febre, angina, diabetes, edema, infecções e inflamações (Kumari, 2009).
Bidens pilosa é uma espécie vegetal de pequeno porte, de vasta ocorrência natural, sendo
nativa das áreas tropicais na América do Sul, África, Caribe e Filipinas. Pertencente a família
Asteraceae e possui denominações populares diferentes dependendo da localidade onde é
encontrada. No Brasil é conhecida como Picão-preto, Erva-picão, Carrapicho de duas pontas, Picãodo-campo, Piolho-de-padre. É uma planta anual, considerada erva invasora, de caule ereto e
quadrangular, que pode atingir até 1,50 cm de altura (Corrêa, 1984).
Existem vários relatos populares que apontam para a utilidade de Bidens pilosa para
contornar inúmeros desconfortos e enfermidades, incluindo inflamações e tumores. Estes relatos
chegam de Cuba, Bahamas, Amazônia e região sul do Brasil (Franco; Fontana, 2004; Valdés; Rego,
2001; Pereira et al, 1999). Praticamente todas as partes da planta são utilizadas nas preparações
medicinais que são aplicadas por via tópica e/ou oral (Corrêa, 1984).
Análises fitoquímicas de Bidens pilosa revelaram uma ampla constituição química. Os
principais compostos já isolados da planta são substâncias poliacetilênicas e flavonóides. (Brandão
et al., 1997). Outros estudos realizados sobre a planta detectaram a presença de aminas, fitosteróis

( -sitosterol, estigmasterol), fitosterina B, esculetina e lupeol em material vegetal proveniente do
Egito (Sarg et al., 1991); terpenos, flavonóides, glicosídeos de auronas e chalconas, cujas geninas
mais comuns são okanina, lanceolina e buteína (Valdés; Rego, 2001).
A motivação pela pesquisa sobre as atividades apresentadas pela Bidens pilosa realizada no
presente trabalho surgiu primeiramente de um levantamento etnobotânico aqui previamente
realizado, a partir de um estudo sobre a utilização da Bidens pilosa pelas agentes da Pastoral da
Saúde de Criciúma/SC - Regional Sul IV, sobre a utilidade desta planta no tratamento de
enfermidades, também pelo fato que diferentes locais de cultivo influenciam na produção de
metabólitos secundários, e por esta planta ser de interesse para o Sistema Único de Saúde (SUS).

METODOLOGIA

O material vegetal, representado pelas folhas da Bidens pilosa L., para análise foram colhidos
na cidade de Grão Pará/SC com as coordenadas 28º 14’ 00.0”s e 49º 17’ 58.7’ w, e uma exsicata da
planta foi previamente identificada pela botânica Dra. Vanilde Citadini Zanette e armazenada no
Herbário Pe. Dr. Raulino Reitz da UNESC, CRI, sob o número 7613.
Para a identificação das classes de substâncias foram realizados testes com as folhas
submetidas à secagem, em estufa com temperatura de 40ºC e a seguir moídas transformando-as em
pó semi fino, segundo Farmacopéia Brasileira (2002). Foram efetuados testes para a verificação da
presença das seguintes classes de substâncias: fenólicas, antraquinonas, saponinas, flavonóides,
taninos, alcalóides, heterosídeos cardiotônicos e cumarinas. Estes testes seguiram as especificações
de Costa (1972) e Xorge (1973).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análises fitoquímicas, mostram que a Bidens pilosa possui uma ampla constituição química,
e acredita-se que esse fato possa explicar a sua extensa utilização terapêutica. Os principais
compostos já isolados da planta são substâncias poliacetilênicas e flavonóides (Brandão et al, 1997).
Os flavonóides presentes na planta estudada não foram totalmente elucidados, embora luteolina,
quercetina e algumas outras foram isoladas (Chiang et al., 2004).
As análises farmacognósticas realizadas neste trabalho apresentaram resultados positivos
para substâncias fenólicas tais como: taninos, flavonóides e cumarinas; também apresentaram
resultado positivo para saponinas, heterosídeos cardiotônicos e alcalóides e apresentou resultado
negativo somente, para antraquinonas, conforme demonstrado na tabela 1.
TABELA 1
A escolha para identificação dos grupos de metabólitos citados na tabela 1 deu-se em virtude
da importância desses compostos já relatados extensivamente em literatura. No entanto, em função
dos relatos sobre o uso da Bidens pilosa para atividade anti-inflamatória, pelas agentes da Pastoral
da Saúde da Região de Criciúma/SC, nossa atenção ficou voltada principalmente para os compostos
fenólicos, que possuem vários estudos científicos que registram seu poder antioxidante e antiinflamatório, principalmente no que tange os flavonóides.

Metabólitos secundários encontrados em Bidens pilosa

Os compostos fenólicos pertencem a uma classe que possui uma grande diversidade de
estruturas, simples e complexas, que possuem pelo menos um anel aromático no qual, ao menos,
um hidrogênio é substituído por um grupamento hidroxila. Por serem fenólicos, esses compostos
são muito reativos quimicamente e isso não deve ser esquecido quando do seu isolamento dos
vegetais. São facilmente oxidáveis, assim, ocasionando o escurecimento de suas soluções ou dos
compostos isolados (Carvalho et al., 2003).

Os taninos são importantes componentes gustativos, e são responsáveis pela adstringência
de muitos frutos e produtos vegetais. Plantas ricas em taninos são empregadas na medicina
tradicional no tratamento de diversas doenças, tais como diarréia, hipertensão arterial, reumatismo,
hemorragias, feridas, queimaduras, problemas estomacais, problemas renais e do sistema urinário e
processos inflamatórios em geral (Dufresne; Farnworth, 2001; De Bruyne et al., 1999; Haslam,
1996).
Os flavonóides representam um dos grupos fenólicos mais importantes e diversificados entre
os produtos de origem natural. Estes atuam na captura e neutralização de espécies oxidantes como o
ânion superóxido, radical hidroxila ou radical peróxido, atuando por sinergismo com outros
antioxidantes como as vitaminas C e E. Alguns flavonóides se ligam a íons metálicos, impedindo-os
de atuarem como catalisadores na produção de radicais livres (Zuanazzi et al., 2003, Bruneton; Del
Fresmo, 2001).
Brandão et al., (1997) constataram a presença de flavonóides no extrato de Bidens pilosa,
sendo o extrato etanólico analisado por CLAE e alguns compostos foram identificados. Os autores
testaram ainda o extrato clorofórmico e butanólico da planta frente à atividade antimalárica.
Observaram a inibição de até 90% do parasita Plasmodium falciparum in vitro, e em camundongos,
na concentração de 50 mg/mL e in vitro contra o Plasmodium berghei causando parcial inibição do
parasita.
Dois flavonóides, foram isolados por Chang et al., (2007), centaurein e centaureidin, da
espécie Bidens pilosa. Os autores testaram in vitro a atividade imunomoduladora sobre o fator IFNe observaram que os flavonóides aumentaram em quatro vezes a resposta deste mediador.
As cumarinas são distribuídas nos vegetais, e também são encontradas em fungos e bactérias
Elas encontram-se distribuídas principalmente nas angiospermas, onde são as estruturas mais
simples. Essas substâncias possuem um espectro ultravioleta característico, o qual é fortemente
influenciado pela natureza e posição dos grupos substituintes (Kuster et al., 2003; Bruneton; Del
Fresmo, 2001; Evans, 1996).

As saponinas são glicosídeos de esteróides ou de terpenos policíclicos. Esse tipo de estrutura
determina a propriedade de redução da tensão superficial da água e sua ação detergente e
emulsificante. O comportamento anfifílico e a capacidade de formar complexos com esteróides,
proteínas e fosfolipídeos de membranas determinam um número variado de propriedades biológicas
para essas substâncias, destacando-se a ação sobre membranas celulares, alterando a sua
permeabilidade, ou causando sua destruição. Relacionadas com essa ação sobre membranas, estão
às atividades: hemolítica, ictiotóxica e molusquicida, frequentemente observadas (Schenkel et al.,
2003; Jentsch et al., 1961).
O resultado positivo para presença de heterosídeos cardiotônicos é um grande motivador
para a realização de pesquisa direcionada para estas moléculas, uma vez que esteróides presentes na
natureza são caracterizados pela sua alta especificidade e poderosa ação que exercem no músculo
cardíaco. Esses esteróides ocorrem como glicosídeos esteroidais e devido a sua ação sobre o
músculo cardíaco são denominados de glicosídeos cardioativos ou cardíacos (Rates et al., 2003;
Bruneton; Del Fresmo, 2001).
Os alcalóides são compostos nitrogenados farmacologicamente ativos e são encontrados
predominantemente nas angiospermas. Tendo em vista a heterogeneidade química e a sua grande
quantidade, os alcalóides não podem ser identificados em extratos vegetais com apenas um único
critério cromatográfico. Usualmente, os métodos de detecção são precedidos de uma extração e
consistem de reações de precipitação com reativos específicos (Henriques et al., 2003). Portanto,
além das análises realizadas neste trabalho outras devem ser realizadas para a confirmação deste
resultado. No entanto a Bidens pilosa pertence ao grande grupo das angiospermas o que é um forte
indicativo da presença destes compostos no extrato desta planta.

Principais atividades relatadas na literatura sobre Bidens pilosa
Atividade antimalárica

Evidências experimentais têm demonstrado que extratos brutos de raízes de Bidens pilosa,
preparadas com 80% de etanol por percolação, mostram atividade in vitro contra Plasmodium
falciparum. Os testes in vivo mostraram que o extrato etanólico (250 mg/kg) reduziu a parasitemia
no quinto dia. Também demonstrou nesse estudo que outras substâncias como: ligninas apresentam
atividade in vitro contra o parasita (Oliveira et al., 2004).

Atividade antitumoral, potencial mutagênico e quimiopreventiva

Um estudo do potencial antitumoral de Bidens pilosa foi realizado com o extrato
hidroalcoólico, sendo este fracionado com clorofórmio, acetato de etila e metanol. As frações foram
testadas nas doses 150 mg / kg e 300 mg / kg via i.p. por 9 dias em ratos. O tratamento com extratos
clorofórmio e acetato de etila reduziram significativamente o peso corporal do tumor,
circunferência abdominal e o volume tumoral. A citotoxicidade dos extratos de Bidens pilosa sobre
a linhagem celular tumor Ehrlich também foi avaliada utilizando a toxicidade mitocondrial e
lisossomal medidos pelas análises de MTT e NRU. O extrato clorofórmio foi o mais ativo nestes
ensaios, exibindo valores IC50 entre quatro e nove vezes mais baixa do que outras frações. O extrato
metanólico foi considerado inativo por estes ensaios. Em conclusão, este estudo sugere que o
extrato clorofórmio, apresentou a melhor atividade antitumoral (Kviecinski et al, 2008).
Costa et al., (2008), realizaram um estudo in vitro do potencial mutagênico de Bidens pilosa
Linné e Mikania glomerata Sprengel usando os ensaios cometa e micronúcleo, foram testados com
células de hepatoma de rato. Foram realizados extratos alcoólicos, preparados através da maceração
de folhas simples com 80% de etanol. As células foram tratadas com chá e com o extrato etanólico.
Pelo teste do cometa, foi possível ver que a pontuação de danos foi mais elevada com as altas
concentrações (20 µL/mL), tanto para Mikania glomerata e Bidens pilosa, todos os outros
tratamentos, não mostraram qualquer potencial mutagênico. No que diz respeito à Bidens pilosa, o
efeito genotóxico da infusão nas três doses testadas no ensaio cometa mostraram uma relacionada

dose-resposta (10, 20 e 40 µL/mL), o que demonstrou um aumento significativo na extensão do
dano provocado. Apesar de a decocção mostrar genotoxicidade, seu efeito foi menos potente do que
em concentrações respectivas da infusão, e não houve evidente dose-dependência. A utilização de
Bidens pilosa em decocção mostrou menos perigo ao DNA do que a sua utilização em infusão.
Portanto, o presente estudo demonstra que, apesar de ter várias propriedades terapêuticas, tanto
Mikania glomerata e Bidens pilosa não estão livres de efeitos deletérios, que apela à precaução pela
sua utilização como substâncias fitoterápicas, tanto em matéria de dose e a forma de preparação
utilizada (Costa et al., 2008).

Atividade anti-diabética e anti-hiperglicêmica

Propriedades anti-diabéticas de três variedades de Bidens pilosa foram testadas. O extrato
bruto de metanol e uma mistura de dois poliacetilenos de cada variedade foram avaliados em
modelos de ratos, para reduzir os níveis de glicose no sangue em ratos diabéticos. Uma dose única
do extrato metanólico foi testada. A redução nos níveis de glicose no sangue parece ser dosedependente. O extrato da Bidens pilosa L. var. radiata, proporcionou maior redução da pressão
arterial e níveis de glicose do que os extratos das outras espécies. A atividade anti-diabética foi
observada para as espécies, Bidens pilosa L. var. pilosa e Bidens pilosa L. var. minor, evidenciado
pelo aumento de insulina no soro, diminuição da glicose no sangue (Chien et al., 2009).
Efeitos anti-hiperglicêmicos de Bidens pilosa foram testados com extrato aquoso da planta.
Observou-se a diminuição dos níveis de glicose no sangue na dose de 50 mg/kg dos ratos e
observou-se o aumento dos níveis séricos de insulina. Esses resultados sugerem que o extrato
aquoso da Bidens pilosa estimula a secreção de insulina via pâncreas. Então se pode perceber que o
extrato aquoso pode aumentar os níveis séricos de insulina e, consequentemente, reduzir níveis de
glicose no sangue (Hsu et al., 2008).

Atividade anti-inflamatória

Efeito imunossupressor e anti-inflamatório de Bidens pilosa L., foram testados com extrato
metanólico e o composto poliacetileno isolado. Tanto o extrato metanólico, quanto o composto
isolado, suprimiram a proliferação de linfócitos humanos. Em ambos os casos, os valores foram
calculados IC50 entre 12,5 e 25 ml g-1. O poliacetileno isolado foi 10 vezes mais potente na inibição
da proliferação dos linfócitos do que o extrato metanólico, com valores de IC50 em torno de 1,5
mg/mL-1 (Pereira et al., 1999).

Atividade antiúlcera

Efeitos do extrato metanólico, ciclohexânico e diclorometano de Bidens pilosa foram
analisados em diferentes modelos de úlcera gástrica em ratos. O extrato metanólico produziu uma
inibição dose-dependente de úlcera gástrica que variam de 30,4% na dose de 500 mg/kg para 82,2%
na dose de 1000 mg/kg. Para o extrato ciclohexânico a inibição da formação da lesão foi de 13,3,
40,0 e 79,7% para 500, 750 e 1000 mg/kg doses, respectivamente. A fração de diclorometano
produziu inibição de 46,4% na dose de 500 mg/kg e não havia prevenção da formação completa da
lesão, quando a dose de 750 mg/kg foi administrada. O teste mostrou que o extrato de
diclorometano de Bidens pilosa é um protetor mais potente da mucosa gástrica em comparação com
os extratos em metanol e ciclohexano. No entanto, este efeito protetor foi significativamente
suprimido por via subcutânea no pré-tratamento dos animais com indometacina (Tan et al., 2000).

Atividade antioxidante, antibacteriana e antifúngica

A composição química dos óleos essenciais e as atividades: antioxidantes, antibacterianas e
antifúngicas, foram analisadas da planta medicinal Bidens pilosa L. var. radiata. Quarenta e quatro

componentes foram identificados e os principais óleos essenciais pertencentes aos terpenos foram
-cariofileno (10,9% e 5,1%) e -cadineno (7,82% e 6,13%), nas folhas e flores, respectivamente.
Os óleos essenciais das folhas e flores foram capazes de reduzir o radical livre estável (IC50 de 47 e
50 mg/mL), enquanto a dos sintéticos foram 21 e 36 mg/mL, respectivamente. Os óleos essenciais e
extratos aquosos obtidos a partir de Bidens pilosa apresentaram atividade antimicrobiana moderada
contra todos os microorganismos testados. Entre todos os óleos essenciais e extratos, os óleos
essenciais das flores foram os mais ativos contra a inibição de E. coli. A atividade máxima de óleos
essenciais das folhas foi observada contra bactérias Gram-positivas, como: B. cereus e B. subtilis,
mas estes óleos tiveram fraca atividade sobre o crescimento de bactérias gram-negativas. A
atividade antimicrobiana dos óleos essenciais de Bidens pilosa é, aparentemente, relacionada aos
seus componentes tipo terpenos, como o pinheiro, mirceno, limoneno, ocimeno, linalol e verbenol
(Deba et al., 2007).
Um estudo sobre o perfil metabólico e a bioatividade quimiopreventiva de extratos de
plantas de Bidens pilosa, foi realizado com extrato hidroalcoólico, onde a atividade dos radicais
livres do extrato bruto total e suas frações derivadas foram avaliadas por DPPH e NBT / ensaios
superóxido hipoxantina. Neste estudo observou-se que extratos de Bidens pilosa apresentaram
significativa atividade antioxidante e um efeito inibidor sobre a produção de NO nos macrófagos
(Chiang et al., 2004).

Atividade imunomoduladora

Outro trabalho isolou o composto químico citopiloine, um poliacetileno glicosídeo, a partir
do extrato metanólico da Bidens pilosa. Este composto foi testado frente à ação imunomoduladora e
apresentou um resultado promissor frente às células T helper. Os autores sugerem que o efeito
modulador das células T helper pode ajudar na prevenção de doenças como a diabetes (Chiang et al,
2006).

Atividade relaxante muscular

Este estudo analisou as propriedades do extrato metanólico das folhas de Bidens pilosa sob o
efeito relaxante muscular. Foram identificados 12,3% dos compostos fenólicos presentes no extrato
com um elevado nível de ácido elágico, ácido caféico, ácido caftárico, galato e epicatequina, rutina,
trans-viniferin

piceid,

resveratrol-transdehydromer-O-ß-glicosídeo

e

astilbina.

O

efeito

vasorelaxante do extrato metanólico das folhas de Bidens pilosa foi particularmente eficaz nas
concentrações de norepinefrina (NE) induzidas. No entanto, o extrato causou o relaxamento tônico,
mas não conseguiu inibir o componente básico da contração induzida pela NE em aorta de ratos
(Théophile et al., 2006).

CONCLUSÃO

O levantamento bibliográfico sobre Bidens pilosa identificou a presença de ampla
constituição química. Os principais compostos já isolados foram substâncias poliacetilênicas e
flavonóides.
Pelas análises farmacognósticas realizadas neste estudo, com Bidens pilosa L., pôde-se
identificar e constatar a presença de vários compostos químicos como: substâncias fenólicas,
taninos, flavonóides, cumarinas, saponinas, heterosídeos cardiotônicos e alcalóides. Esses
compostos químicos pertencentes a essas diferentes classes de metabólitos secundários sugere e
justifica a diversidade de atividades farmacológicas nos vegetais encontradas em literatura científica
e literatura popular.
No entanto, novos trabalhos necessitam ser realizados para uma melhor investigação sobre a
planta Bidens pilosa L.
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Tabela 1: Reações indicativas de substâncias presentes na Bidens pilosa L.
Classe de substâncias

Bidens pilosa Reações utilizadas

Substâncias fenólicas

+

Cloreto férrico; Hidróxido de potássio.

Taninos

+

Cloreto férrico; Solução de gelatina.

Flavonóides

+

Óxido de magnésio; Ácido clorídrico; Análises
espectrofotométricas.

Antraquinonas

-

Hidróxido de potássio.

Cumarinas

+

Reativo de KOH; Visualização UV.

Saponinas

+

Água destila e agitação em cilindro graduado;
Ácido clorídrico.

Heterosídeos
cardiotônicos

+

Reação de Baljet; Reação de Keller-Kiliani;
Reação de Salkowsky.

Alcalóides

+

Reativo de Mayer; Reativo de Dragendorf;
Reativo de Brouchardat; Reativo de Bertrand.

Legenda: (+) resultado positivo para reação; (-) resultado negativo para reação.

