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Tratamentos com plantas medicinais para saúde reprodutiva feminina tem ganhado espaço entre 

as mulheres que frequentemente recorrem a terapias complementares.1 Entre as plantas da 

biodiversidade brasileira o Limonium brasiliense (Boiss) Kuntze, Plumbaginaceae, conhecido 

popularmente como baicuru, destaca-se na região sul do Brasil, onde seus rizomas são 

tradicionalmente empregados no tratamento de desordens menstruais.2,3 O objetivo deste 

trabalho foi avaliar, in vivo, a atividade estrogênica ou antiestrogênica do extrato bruto dos 

rizomas de Limonium. Ratas Wistar imaturas (n=70) foram divididas em sete grupos (n=10) e 

tratadas por gavage por três dias4 com: 1) água (controle negativo - CN); 2) valerato de 17β-

estradiol (400 µg/kg, controle positivo - CP); 3) extrato bruto (EB) de baicuru (25 ou 50 mg/kg), 

4) grupos ES + EB receberam valerato de 17β-estradiol (400 µg/kg) e EB (25 ou 50 mg/kg), 5) 

grupo ES + Tamoxifeno recebeu valerato de 17β-estradiol (400 µg/kg) e Tamoxifeno (10 

mg/kg). Após 24 h da administração da última dose, os animais foram eutanasiados e o útero 

retirado e pesado, livre de toda gordura. Os resultados para a atividade estrogênica demonstraram 

diferença estatística entre o grupo CP e grupos CN, EB 25 e EB 50, com aumento no peso 

relativo do útero no grupo CP, comprovando, portanto, a ação estrogênica esperada para o 

hormônio. A administração do EB não provocou aumento de peso do útero nos animais, não 

demonstrando, portanto, ação estrogênica. Na avaliação antiestrogênica não houve diferença 

estatística entre os grupos, no entanto, observou-se que a administração de tamoxifeno junto com 

estradiol diminuiu a média do peso relativo do útero, confirmando dessa forma a ação 

antiestrogênica esperada do tamoxifeno. Por outro lado, não foi observado o mesmo efeito com a 

co-administração do EB, ou seja, o extrato não foi capaz de bloquear a atividade uterotrópica do 

estradiol. Esses resultados demonstram que o extrato, não foi capaz de produzir atividade 

estrogênica ou antiestrogênica em curto tempo de tratamento pelo método de avaliação utilizado. 
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