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Embora a atividade anti-inflamatória da Solidago chilensis Meyen, Asteraceae, esteja 

evidenciada na literatura, há uma carência de estudos com frações enriquecidas ou substâncias 

isoladas da mesma. Os trabalhos presentes na literatura não apontam os metabólitos secundários 

isolados como possíveis rotas para sua atividade farmacológica. Objetivo: Verificar a atividade 

farmacológica de diferentes frações isoladas das inflorescências de Solidago chilensis em 

modelos in vivo e in vitro de inflamação induzida por LPS. A pleurisia foi realizada segundo 

Penido et al.1 em camundongos machos da linhagem Swiss Webster, licença CEUA P17/13-5. 

Os tratamentos foram realizados por via intraperitoneal (i.p.) 1 h antes do desafio com LPS. A 

citotoxicidade do extrato bruto e das frações foi avaliada pelo método da resazurina em células 

J774 A.1 incubadas em diferentes concentrações por 24 h, segundo Ferraris et al.2 A capacidade 

inibitória de produção do óxido nítrico (NO) foi realizada em células J774 A.1 tratadas com 

extrato bruto de Solidago chilensis, frações isoladas e dexametasona, 1 h antes do estímulo com 

LPS. A determinação da produção de NO foi feita através do reagente de Griess.3 Resultados: 

Foi realizado um ensaio de pleurisia tratando os animais com diferentes concentrações de extrato 

bruto de S. chilensis (doses 0,01; 0,1; 1; 10 e 100 mg/kg, i.p.). As doses de 10 e 100 mg/kg 

apresentaram inibição do influxo leucocitário de 63% e 81%, respectivamente. Tendo como base 

o resultado do efeito observado com o extrato bruto, uma nova pleurisia foi realizada utilizando 

como tratamento as diferentes frações (hexânica, butanólica, diclorometano, acetato e aquosa) na 

dose de 10 mg/kg. Com base no influxo leucocitário observado 24 h após desafio com LPS, foi 

observado que as frações hexânica, diclorometano e aquosa foram as que apresentaram melhores 

valores de inibição (72%, 83% e 83%, respectivamente). Quando avaliado in vitro, tanto extrato 

bruto como demais frações isoladas obtiveram na concentração de 10 μg/ml viabilidade superior 

a 90%, em concentrações superiores algumas frações se apresentaram citotóxicas (toxicidade 

superior a 20%). Utilizando a dose de 10 μg/ml, as diferentes frações apresentaram a atividade 

inibitória na produção de NO em linhagem de macrófagos estimulados com LPS a seguir: 

hexânica, 8%; diclorometânica, 25%; acetálica, 8%; butanólica, 17%; e aquosa, 0%. Conclusão: 

A partir dos dados obtidos mostrando diferenças de atividade entre as frações de S. chilensis, 

mais estudos serão necessários a fim de mapear os marcadores fitoquímicos presentes nessas 

frações.  
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