ADRIANA MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA PAULINO
MARÇAL

Rumex crispus L.
MONOGRAFIA

Orientador: Professora Doutora Maria Lídia Palma

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde

Lisboa
2017

ADRIANA MARGARIDA PEREIRA DE OLIVEIRA PAULINO
MARÇAL

Rumex crispus L.
MONOGRAFIA

Dissertação defendida em provas públicas na Universidade
Lusófona de Humanidades e Tecnologias, no dia 14 de
dezembro de 2017, perante o júri, nomeado pelo Despacho de
Nomeação n.º 280/2017 de 11 de setembro, com a seguinte
composição:
Presidente: Prof.ª Dulce Santos
Arguente: Prof.ª Doutora Maria do Céu Costa
Orientador: Prof.ª Doutora Maria Lídia Palma
Vogal: Prof.ª Ana Mirco

Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Escola de Ciências e Tecnologias da Saúde

Lisboa
2017

AGRADECI MENTOS

À Professora Doutora Maria Lídia Palma, pela sua orientação, apoio, disponibilidade,
pelo saber que transmitiu, pelas opiniões e críticas, esclarecimento de dúvidas e problemas
que foram surgindo ao longo da realização deste trabalho.
Às minhas amigas e colegas de curso, pela amizade, cumplicidade e
companheirismo.
À minha família, especialmente à minha avó Arseolinda, pelo apoio incondicional,
tendo consciência de que sozinha nada disto seria possível.
E por último mas não menos importante, ao meu namorado Christophe.

1

Adriana Margarida Pereira de Oliveira Paulino Marçal

Rumex crispus L. - Monografia

RESUMO

Rumex crispus L., de nome comum Labaça-crespa, é uma planta endémica
espalhada pelo mundo, sendo uma das mais infestantes em Portugal.
Esta monografia, contem a descrição da planta, nomeadamente os sinónimos,
variedades, o habitat e distribuição geográfica. São apresentados os extratos e a forma de
obtenção. São referidos os constituintes mais importantes da planta nomeadamente,
compostos fenólicos (antraquinonas, taninos, flavonoides), derivados naftalénicos, ácidos
fenólicos (ácido gálico), mucilagens, o ácido oxálico, sais de ferro e fósforo. Fazem ainda
parte desta monografia as informações clínicas, e principais indicações descritas na
literatura (obstipação, diarreia, dermatite, urticária, psoríase, gengivite, tinha, anemia).
Estudos “in vivo” e “in vitro” que suportam as ações farmacológicas estudadas (acção
antimicrobiana, antioxidante, anti tumoral, anti fúngica e anti malárica).
Palavras-chave: Rumex crispus, Labaça-crespa, antraquinonas, taninos, flavonoides,
derivados naftalénicos, ácidos fenólicos, mucilagens
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ABSTRACT

Rumex crispus L., common name Curly dock, is a plant found throughout the world,
being one of the most weeds in Portugal.
This monograph contains a description of the plant, including synonyms, varieties, the
habitat and geographical distribution. It presents the extracts and how they are obtained. The
most important constituents of the plant, particularly phenolic compounds (anthraquinone,
tannins, flavonoids), naphthalene derivatives, phenolic acids (gallic acid), mucilage, oxalic
acid, salts of iron and phosphorus. They’re part of this monograph the clinical information
and the main indications described in the literature (constipation, diarrhea, dermatitis,
urticaria, psoriasis, gingivitis, ringworm and anemia). As well in vivo and in vitro studies
support the pharmacological studied actions (antimicrobial action, antioxidant, anti tumoural,
anti fungal and anti malaria).
Keywords: Rumex crispus, Curly dock, anthraquinones, tannins, flavonoids, naphthalene
derivatives, phenolic acids, mucilages
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INTRODUÇÃO

O estudo de novas plantas, tendo em conta a procura de compostos bioativos, tem
cada vez mais importância, uma vez que a fitoterapia é uma área que se encontra em
crescimento. Esta é uma procura que tem decorrido ao longo dos séculos em todo o mundo.
É uma importante abordagem para a prevenção e tratamento dos principais problemas de
saúde quotidianos, tendo como objetivo manter o equilíbrio do organismo, no tratamento da
origem do problema e não apenas dos seus sintomas. Para além disso, a redução de efeitos
secundários, o baixo custo e a boa acessibilidade das plantas, são também grandes
vantagens a ter em conta.
Existem aproximadamente 200 espécies do género Rumex, o presente trabalho
monográfico baseia-se na descrição da espécie Rumex crispus L., vulgarmente designada
como Labaça-crespa. Distribuída amplamente por Portugal, encontra-se especialmente nas
regiões do Minho, Douro Litoral, Beira Litoral, Beira Baixa, Ribatejo, Alto e Baixo Alentejo,
Madeira e Porto Santo.
Apesar de ser muito comum, a Labaça-crespa é uma planta relativamente pouco
estudada, a ausência de informação em farmacopeias ou documentos semelhantes, realça
a importância de um estudo mais aprofundado. O presente estudo foi feito de acordo com a
estrutura fornecida pela ESCOP (European Scientific Cooperative On Phytotherapy) e com
base na pesquisa bibliográfica efetuada em bases de dados, em especial na PubMed.
Esta monografia é o resultado de uma pesquisa sobre a planta Rumex crispus L. em
que

são

apresentados

os

sinónimos,

variedades,

subespécies,

nomes

comuns,

caracterização e descrição da planta, habitat e distribuição geográfica. Descreve também a
matéria vegetal de interesse para preparação dos extratos, composição química qualitativa e
quantitativa e formas farmacêuticas. Seguindo-se com as informações clínicas: principais
indicações, indicações descritas na medicina tradicional, posologia, modo e duração de
administração, contra- indicações e efeitos indesejáveis, advertências e precauções na
utilização, bem como as suas propriedades farmacológicas estudadas in vivo e in vitro e
finalmente as suas utilizações não terapêuticas.
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RUMEX CRISPUS L. – MONOGRAFI A

1. Nome
Rumex crispus L.

Figura 1: Rumex crispus L.
(folhas e fruto)

Figura 2: Rumex crispus L.
(folhas e fruto maduros).

(fonte: http://floraon.pt/index.php#/ho1Vv,
consultado em 25/01/2017)

(fonte: http://floraon.pt/index.php#/h4BKb,
consultado em 25/01/2017)

Figura 3: Rumex crispus L.
(parte aérea).

Figura 4: Rumex crispus L.
(parte aérea madura).

(fonte:
https://plants.usda.gov/java/largeI
mage?imageID=rucr_2v.jpg,
consultado em 25/01/2017)

(fonte: http://floraon.pt/index.php#/huAHW,
consultado em 25/01/2017)
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2. Sinónimos, variedades e subespécies
Sinónimos: Lanpathum crispum (L.) Scop.(1), Rumex odontocarpus L. Sandór ex
Borbas(1,2).
Variedades: Rumex crispus L. var. dentatus Schur, Rumex crispus L. var. japonicus
(Houtt.) Makin, Rumex crispus L. var. littoreus Hardy, Rumex crispus L. var. trangulatus
Syme, Rumex crispus L. var. uliginosus Le Gall(1,3,4).
Subespécies: Rumex crispus L. subsp. japonicus (Houtt.) Kitam, Rumex crispus L.
subsp. Littoreus (Hardy) Akeroyd, Rumex crispus L. subsp. Uliginosus (Le Gall)
Akeroyd(1,3,4).

3. Nomes comuns
Cata-cuz, Cata-cruz, Labaça-crespa, Azeda-crespa, Regalo-da-Horta, Vinagreira,
Azedeira, Lapaza, Lengua de buey, Tabaquera, Hidrolápato menor, Lampaza, Lampazo,
Paciencia, Hierba de la paciencia, Romaza rizada, Acedera, Paniega, Língua-de-vaca,
Romaza, Uztaoa, Curly dock, Harrouleaf dock, Sour dock, Yellow dock, Curled dock.(5–
14)

4. Caracterização e descrição
Reino: Planteae(6,7,9,11–13,15,16)
Filo: Magnoliophyta(3,13,15)
Ordem: Caryophyllales(3,9,12,13,15,16)
Família: Polygonaceae(2,3,5,7,9,10,12,13,16,17)
Género: Rumex(3,9–12,15,16)
Espécie: Rumex crispus L.(2,3,5,9–12,15–18)
Rumex crispus L. é uma planta endémica de folha perene; com um caule ereto entre
30-150 cm sem tricomas, sobre uma raiz robusta e amarelada; na base possui folhas
basais, oblongo-lanceoladas, largas, de margens onduladas, com o pecíolo mais curto que a
lâmina; os ramos da inflorescência são ascendentes; com pedicelos que podem ter até 8
mm; contem folhas oblongo-triangulares de 3,5-5x3-5 mm, com filiais ramosas, em espirais
contínuas; flores amareladas que crescem no verão; com sementes são acastanhadas
inseridas dentro de invólucros castanhos- escuros; os frutos são secos, de forma oval e
podem ter entre 1,5-2,5 mm.(6,11,14,17,19–23)
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5. Habitat
As sementes são disseminadas através do auxílio humano, nos veículos e na roupa.
Pode encontrar-se junto a estradas, campos cultivados, linhas costeiras, relvados húmidos,
lameiros sebes, terrenos incultos e ao redor de florestas. A Labaça-crespa tem preferência
por climas temperados, com solos ácidos, húmidos e ricos em nutrientes.(7–9,17,24–26)

6. Distribuição geográfica
Nativa da Europa, África do Norte (Argélia, Egipto, Líbia, Marrocos e Tunísia), Ásia
Ocidental (Afeganistão, Israel, Iraque, Líbano, Irão). Neste momento, encontra-se também
em todo o continente Asiático (China, Coreia), Japão, América do Norte e do Sul, África do
Norte e do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Considerada uma planta significativamente
distribuída pelo mundo, tendo em conta que a temperatura e a sua localização é um dos
fatores mais importantes para a sua sobrevivência. Em Portugal, encontra-se de norte a sul
do país, especialmente nas regiões do Minho, Douro Litoral, Beira Litoral, Beira Baixa,
Ribatejo, Alto e Baixo Alentejo, Madeira e Porto Santo.(7,8,13,16,17,25)

7. Matéria vegetal de interesse
Usam-se partes aéreas (sementes, fruto, folhas), rizomas e raízes para a produção
de extratos.(2,7,8,17,24,27–32)
7.1. Extratos
O material a estudar é habitualmente obtido por extração. Através desta técnica,
isolam-se os constituintes vegetais, de forma a extrair as matérias-primas. As substâncias
extraídas dependem, fundamentalmente, da sua própria natureza e do solvente
utilizado.(33)
A Labaça-crespa tem sido objetivo de diversos estudos com vista à identificação de
constituintes com interesse terapêutico/ farmacológico.
Os extratos variam de acordo com a quantidade da planta, (inteira ou partes) e do
estado da planta: seco ou fresco. Os solventes mais utilizados para obtenção dos extratos
foram: a água, o etanol, o metanol, o éter e o clorofórmio.(7,20,24,27–32)
10
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Os artigos encontrados fazem na sua maioria uma descrição pouco detalhada do
modo de obtenção de extratos, nomeadamente, ao nível das quantidades relativas dos
solventes utilizados, assim como a marcha geral de análise (procedimento).

7.1.1. Extratos com éter
Foi preparado um extrato, num estudo científico, que teve como objetivo a
determinação das atividades antioxidante e antimicrobiana da Labaça-crespa, justificada
pela presença de compostos fenólicos.
A preparação efetuou-se na Turquia, sendo que as folhas foram colhidas em Maio e
as sementes em Junho. Na literatura pesquisada não se encontram as quantidades de éter
nem de planta utilizada. Assim sendo, esta preparação executou-se da seguinte forma:
deixou-se secar as folhas e a sementes da planta. A amostra seca foi triturada e
seguidamente extraída com éter no aparelho Soxhlet, até o solvente se tornar incolor. Após
a extração, fez-se uma filtração e deixou-se evaporar o filtrado até à secura num evaporador
rotativo a 30⁰C.(20)
7.1.2. Extrato com éter e clorofórmio
No estudo consultado, que foi levado a cabo, com o objetivo de analisar as
antraquinonas presentes na raiz da Rumex crispus L., preparou-se um extrato com uma
mistura de éter e clorofórmio. A parte utilizada da planta foram as raízes obtidas no
Herbanário da Universidade de Istambul. Para a preparação do extrato fez-se inicialmente a
secagem e pulverização das raízes. Em seguida, submeteu-se 1 g do pó obtido à técnica de
refluxo com uma mistura de éter e clorofórmio, durante 5 horas. Depois de filtrado, deixou-se
evaporar até à secura.(34)
As antraquinonas em análise, utilizando o método cromatográfico, foram: 1,5-dihidroxi-3-metilantraquinona,

1,3,5-tri-hidroxi-6-hidroximetilantraqinona

e

1,5-di-hidroxi-3-

metoxi-7-metilantraquinona.
7.1.3. Extratos metanólicos
Método 1
Num estudo realizado em que se pretendia determinar a atividade inibidora da
xantina oxidase, foi executado um extrato metanólico e a sua posterior análise através da
técnica de espetrofotometria.
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Para a preparação deste extrato, a colheita das plantas foi feita em várias regiões:
Croácia, Hungria e Roménia no período de floração, entre Junho e Setembro. O extrato foi
preparado a partir de 10 g de raízes ou folhas já em pó seco, juntando 100 ml de metanol,
seguido de um banho por ultrassons três vezes durante 15 minutos cada. Em seguida,
filtrou-se e deixou-se evaporar até à secura sob baixa pressão.(29)
Método 2
Na execução de um estudo acerca da determinação da capacidade de inibição da
atividade anticancerígena e proteção do ADN, preparou-se um extrato metanólico da raiz da
Labaça-crespa.
Após a obtenção, identificação e autentificação das raízes da planta, oriunda da
Coreia, seguiu-se a preparação do extrato. Esta preparação consistiu na pulverização da
raiz em pedaços de 0,5 cm e deixou-se a secar, sem luz solar direta (a literatura pesquisada
não descreve o tempo de secagem). Seguidamente, colocou-se 200 g de raiz com metanol
absoluto a 80%, a uma temperatura de 60 ⁰C durante três horas. Em seguida, secou-se a
vácuo num evaporador rotativo.(24)
Método 3
De forma a demonstrar o potencial antioxidante da Labaça-crespa, através da
técnica de voltametria cíclica, preparou-se um extrato metanólico.
Para a execução do extrato, a obtenção da planta, fez-se no mês de Julho no Irão.
Inicialmente, fez-se secagem das partes aéreas da planta à sombra durante 3 semanas.
Pulverizou-se 100 g das partes aéreas secas, extraindo três vezes com 300 ml de metanol
por maceração, à temperatura ambiente, sempre na ausência de luz solar. (27)
Método 4
Este estudo teve como objetivo determinar a atividade antifúngica da Labaça-crespa
em plantas e alimentos, com vista à utilização da planta no controlo de pragas, para tal foi
preparado um extrato metanólico da raiz da planta.
Neste artigo é referido o método mais detalhadamente.
O extrato metanólico obtido foi avaliado “in vivo” nas plantas em estudo contra
fungos (Magnaporthe grisea, Corticium sasaki, Botrytis cinerea, Phytophthora infestans,
Puccinia recondita e Erysiphe graminis f sp hordei) responsáveis por várias pragas.
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Trinta e três dos extratos realizados neste estudo, mostraram eficácia no controlo
das doenças em análise.(35)
7.1.4. Extratos aquosos
Estes extratos são obtidos a partir das partes da planta já referidas anteriormente e
previamente extraídas com metanol.
Método 1
Depois da extração com metanol referida no ponto 7.1.3 Método 1, deixou-se secar o
material de residual e adicionou-se 30 ml de água deixando em ebulição durante 15
minutos. Filtraram-se os extratos e seguidamente secaram-se por congelação.(29)
Método 2
Depois da extração com etanol referida no ponto 7.1.5 Método 3, recolheu-se o
resíduo obtido, que foi colocado num local escuro e à temperatura ambiente, até à sua
secura. Misturou-se o resíduo seco com água destilada a 100⁰C e agitou-se numa placa
quente durante 15 minutos, seguindo-se a sua filtração. O filtrado é liofilizado à pressão de
5µmHG e à temperatura de -50⁰C.(20)
Neste método a literatura não fornece a informação da quantidade de água destilada
a adicionar.
7.1.5. Extratos etanólicos
Método 1
Num estudo “in vitro” com o objetivo de avaliar a ação citotóxica da Labaça-crespa
em determinadas linhas celulares, para o tratamento do cancro, elaborou-se um extrato
etanólico das raízes, folhas e frutos.
O material vegetal utilizado neste método foi obtido na Polónia. Os frutos e as raízes
da planta foram colhidos em Setembro enquanto as folhas foram no final de Junho. Para a
preparação do extrato, utilizaram-se 2 g de frutos, folhas e raízes, pulverizadas e secas ao
ar. Seguidamente, adicionaram-se 25 ml de etanol aquoso a 80% à temperatura ambiente.
Após 24 horas, filtrou-se e extraiu-se com 20 ml de etanol aquoso a 80% durante 15 minutos
em banho-maria, repetindo o processo duas vezes. Secou-se o solvente sob pressão
reduzida a 40 ⁰C.
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Os componentes resultantes da preparação do extrato foram o crisofanol, a emodina
e a fisciona. (31)
Método 2
Para determinar a capacidade antioxidante da Labaça-crespa, efetuou-se um estudo
“in vitro” com extratos etanólicos das sementes desta.
Na literatura pesquisada não há informação acerca da quantidade de amostra seca
utilizada para a preparação do extrato.
As sementes utilizadas nesta extração foram colhidas na Coreia no final do mês de
Junho. Inicialmente deixaram-se a secar. A extração da amostra seca fez-se com 2 L de
etanol a 70%. Este processo foi feito três vezes até o solvente se tornar incolor. Em seguida,
filtrou-se e secou-se a vácuo por evaporação rotativa a 40 °C, para eliminar o etanol.(30)
Método 3
Depois da extração com éter referida no ponto 7.1.1, adicionou-se etanol ao resíduo
obtido num balão de Erlenmeyer, não sendo mencionada a quantidade de etanol utilizada no
artigo científico pesquisado. Em seguida, tapou-se o balão e colocou-se num agitador até
obter o extrato. A extração decorreu até o solvente se tornar incolor. Em seguida, filtrou-se e
removeu-se o etanol num evaporador rotativo a 40⁰C.(20)

8. Testes gerais de identidade
Na literatura pesquisada não foi encontrada informação acerca dos testes gerais de
identidade da Labaça-crespa.
8.1. Testes de pureza
Sem informação disponível.
8.1.1. Microbiológicos
Sem informação disponível.
8.1.2. Material orgânico externo
Sem informação disponível.
8.1.3. Cinzas totais
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Sem informação disponível.
8.1.4. Cinzas insolúveis em ácido
Sem informação disponível.
8.1.5. Perda por secagem
Sem informação disponível.
8.1.6. Resíduos pesticidas
Sem informação disponível.
8.1.7. Metais pesados
Sem informação disponível.
8.1.8. Resíduos radioativos
Sem informação disponível.
8.2. Ensaios químicos
Sem informação disponível.

9. Composição química qualitativa e quantitativa
As Informações químicas sobre a planta são limitadas, alguns do constituintes
identificados não se encontram contudo quantificados.(2)
9.1. Compostos fenólicos
Os compostos fenólicos, que incluem os ácidos fenólicos, os flavonoides, os taninos
e os compostos quinónicos, destacam-se pela sua ação farmacológica e têm uma
importante função na natureza, como por exemplo, proteger as plantas de agentes
patogénicos, nomeadamente bactérias e fungos.(36,37)

9.1.1. Antraquinonas
Após uma pesquisa na base de dados PubMed, utilizando como critérios:
“anthraquinones”, “therapy”, “therapeutic use”, “review”, “human”, “5years”, pode verificar-se
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(1,3,8-tri-hidroxi-6-metilantraquinona)

é

um

importante

composto

antraquinónico, inibidor da tirosina quinase, com diversos estudos recentemente efetuados.
É um composto ativo natural extraído das plantas, que se localiza nas raízes, rizoma e
cascas. Possui atividade diurética, antimicrobiana, anti-inflamatória, antioxidante, antiviral,
anti-ulcerosa, que para além de inibir a agregação plaquetária também tem um efeito
anticancerígeno comprovado em vários tipos de cancro, nomeadamente cancros no sistema
digestivo. Demonstra vários mecanismos contra o cancro, tais como a inibição de
crescimento de células cancerígenas, regulação de genes relacionados com o controlo da
apoptose celular, proliferação celular e metástases. Com base em estudos “in vivo” e “in
vitro”, justifica-se a sua utilização em combinação com as terapêuticas já utilizadas no
tratamento do cancro, nomeadamente a quimioterapia, de forma a diminuir os efeitos
secundários do tratamento e auxiliar na cura. No entanto, apesar das suas capacidades
promissoras, para haver uma aplicação clínica, ainda são necessários estudos adicionais e
ensaios clínicos.(38–40)
Derivados do antraceno, os compostos antraquinónicos, são bastante frequentes na
natureza, encontrando-se no suco celular de diversas partes das plantas. Quando
abundantes, dão tons amarelos ou avermelhados.(37)
São encontrados principalmente nos extratos da Rumex crispus L.. Pode existir cerca
de 3% de Oximetilantraquinonas, das quais emodina e metoxiemodina.(2,5,8,34,41,42)
Encontra-se também o crisofanol ou ácido crisofânico (1,8-di-hidroxi-3-metilantraquinona) e a fisciona.(2,5,31,32,41,43)
A emodina, a aloe-emodina, o crisofanol e a fisciona, as principais antraquinonas
presentes na Rumex crispus L., foram testadas “in vitro”, para provar a sua eficácia contra
as radiações ultravioleta, através da determinação do seu fator de proteção solar. Neste
estudo foram utilizados extratos etanólicos de raízes, folhas e frutos da planta como termo
de comparação.
As radiações solares UV, são as principais responsáveis pelos problemas de pele,
como

as queimaduras

solares,

o cancro de

pele,

degeneração

cutânea e

a

fotossensibilidade. De modo a diminuir os efeitos secundários dos anti-oxidantes de síntese,
várias linhas de investigação tem procurado alternativas nos produtos naturais. A emodina
pode constituir o potencial agente de proteção solar, na medida em que, os estudos in vitro
indicam um fator de proteção entre 20 e 30.(43)
9.1.2. Taninos
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Como ação terapêutica nos humanos, os taninos têm uma função anti-inflamatória,
antisséptica, antimicrobiana, hemostática e antioxidante. São utilizados no tratamento da
diarreia, como diuréticos, em problemas gástricos, como a azia, a gastrite, a úlcera gástrica
e tumores no estômago e duodeno. Através da complexação tanino-proteína e/ou poliholósido, os taninos impermeabilizam as camadas mais externas da pele e mucosas, e
consequentemente limitam a perda de fluídos e conferem proteção às agressões do exterior.
Uma vez que também favorecem a regeneração dos tecidos, vão favorecer a cura de
queimaduras, feridas e inflamações. Internamente, nas ulceras gástricas, o mecanismo de
regeneração das mucosas, é o mesmo que ocorre externamente na pele. A função de
inibição enzimática da glucosiltransferase, pode justificar a sua ação em problemas na boca
e na garganta.(37)
Os taninos constituem um grupo de produtos naturais com distribuição generalizada
na planta, mas a sua concentração depende da espécie, órgão e idade. Podem localizar-se
nos frutos, folhas, e cascas. A sua função biológica está relacionada com a proteção contra
animais herbívoros, insetos e infeções.(37)
São compostos fenólicos responsáveis pela coloração castanho-avermelhada dos
órgãos da planta que os contém.(17)
Estes podem encontrar-se na Rumex crispus L. em cerca de 5%,(2,5,6,8,17,29)
nomeadamente a catequina.(2,5,8,37)
Em algumas partes da planta está presente o ácido gálhico, o percursor dos taninos
hidrolisáveis.(5,37,41)
9.1.3. Flavonoides e seus derivados
Os flavonoides são compostos naturais de grande diversidade molecular.(44)
As frutas, os legumes, as sementes, as flores, as ervas, a cerveja, o vinho, o cháverde, o chá preto e a soja, são algumas das mais importantes fontes de flavonoides.(37,44)
Após uma pesquisa na base de dados “PubMed, acerca dos Flavonoides e indo ao
encontro de uma quantidade considerável de artigos científicos sobre estes, pôde verificarse que este grupo de moléculas têm vindo a ser postas em evidência ao longo dos anos.
São mencionadas as suas propriedades anti tumorais, antioxidantes, anti-inflamatórias, anti
hipertensoras, anti-fibrinogénicas ao nível do fígado e também o seu efeito benéfico na
recuperação de um pós-tratamento de hemorroidas.(36,37,44–50)
São

também

conhecidas

outras

atividades

biológicas

destes

compostos,
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nomeadamente o efeito cardioprotetor em doenças coronárias, a atividade antidiarreica, o
efeito de proteção solar, a atividade estrogénica de algumas isoflavonas e propriedades
ansiolíticas. (37)
Relativamente à biologia vegetal, os flavonoides têm uma função antifúngica,
bactericida, antioxidante, protetora dos raios ultravioletas e fixam metais, nomeadamente o
ferro e o cobre.(37)
Os flavonoides encontram-se na flor da Rumex Crispus L. e para além de terem uma
função corante, possuem propriedades medicinais.(17)
Na Labaça-crespa estão presentes flavonoides e seus derivados, nomeadamente a
quercetina e o canferol.(7,8,29,37,41)

9.2. Derivados naftalénicos
São identificados na planta, derivados naftalénicos, como o neopidin, neopodina- 8glucódio e lapodina.(2,5,8,28,29,41)

9.3. Mucilagens
Existe um grande número de plantas superiores que contém mucilagens, algumas
destas inscritas na Farmacopeia Portuguesa VIII e usadas na medicina tradicional.
Maioritariamente, é nas sementes que se encontra a sua maior concentração. Quando
assim é, possuem principalmente propriedades laxativas, uma vez que aumentam o bolo
fecal e subsequentemente o peristaltismo do intestino.
Quando as partes da planta mais usadas são as flores, folhas e raízes, a sua ação é
principalmente antitússica e expetorante. São também utilizadas externamente em
inflamações, devido às suas propriedades emolientes.(37)
Apesar de não haver informação quantitativa sobre estes constituintes, pode
identificar-se, na Labaça-crespa, os polissacarídeos.(29)

9.4. Outros compostos
Presença de óleos essenciais, com mais de 60 componentes identificados.(2,5,8,51)
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São identificados o ácido oxálico livre, sob a forma de oxalato de potássio e de
cálcio, em cerca de 1,5%.(2,5,6,8)
Identificam-se 1,5% de sais de ferro e de fósforo(8,25).
Note-se que elementos como o ferro, já referido anteriormente, o magnésio e o
sódio, são absorvidos do solo pela raiz da planta, justificando a sua presença.(26)
Está presente na planta, o fitoesterol de maior abundância nas plantas superiores, o
β-sitosterol.(37,41)
Pode encontrar-se também o retinol, a principal forma de vitamina A(25,37) e
vitamina C.(10)

10. Forma Farmacêutica
A planta Rumex crispus L. não é utilizada na terapêutica convencional, no entanto é
comercializada juntamente com outras plantas e compostos.
Está presente no xarope homeopático Stodal®, um medicamento utilizado no
tratamento de todos os tipos de tosse.(52,53)
Comercializa-se no Reino Unido como medicamento de uso tradicional à base de
plantas, numa solução, juntamente com outras plantas na mesma preparação. Tem uma
ação calmante no prurido causado por picadas de insetos.(54)

11. Informações Clínicas

11.1.

Principais indicações

As principais indicações para a Labaça-crespa são a obstipação, diarreia, inflamação
intestinal, dermatite, urticária, psoríase, gengivite, tinha, infeções no geral, anemias,
coalescência e inflamação das vias respiratórias, sustentadas pelos compostos presentes
na planta. (6,8,37,55).
As antraquinonas, nomeadamente a emodina, os taninos e as mucilagens explicam a
sua indicação para a obstipação e diarreia. A emodina presente na planta tem uma ação
laxativa e adstringente; conjuntamente com as mucilagens que contribuem também com as
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propriedades laxantes, visto que, aumentam o volume do bolo fecal e consequentemente o
peristaltismo intestinal.
As restantes indicações são sustentadas pela presença de taninos. Estes possuem
uma atividade anti-inflamatória, antisséptica e hemostática. Impedem agressões e
favorecem a regeneração tecidular em feridas, queimaduras e inflamações. Atuam de forma
interna e externa. (37)
11.2.

Indicações descritas na medicina tradicional

Na medicina tradicional a raiz pulverizada é usada como laxante e para gargarejos
nas infeções da boca. (55)
A Labaça-crespa pode ser também utilizada para a acne, hematomas, queimaduras,
picadas de insetos e eczema. Na icterícia, inflamação do fígado, anemias, doenças
venéreas, artrite, bronquite, tuberculose, hipertrofia das glândulas linfáticas, garganta
inflamada, sífilis, como depurativo, adjuvante na terapêutica antibacteriana, constipações e
gripe.(2,5,6,17,18,37,54,56)
11.3.

Posologia e modo de administração

Apesar de não haver informação detalhada acerca da posologia e via de
administração para cada indicação da planta, existem algumas formas de administração
mencionadas na literatura: 3 a 6 g de extrato liquido três vezes ao dia; 1110 a 1015 mg de
raiz em pó diariamente; 2 a 4 ml de tintura de Labaça-crespa três vezes ao dia; 2 a 4
colheres de chá de raiz fresca diariamente; 1 a 2 colheres de chá da planta seca em infusão
num copo com água quente 3 a 4 vezes ao dia.(5,6,8)
11.4.

Contra indicações e efeitos indesejáveis

A Labaça-crespa está contra indicada na litíase renal e vesical.(8)
Devido à presença de oxalatos, não deve ser consumida por pessoas com cálculos
renais.
No caso de patologias intestinais, o seu uso deve ser evitado, pois pode provocar
espasmos gastrointestinais e diarreia.(8,32)
11.5.

Advertências e precauções especiais de utilização

Relativamente à sua atividade como laxante, seu uso não deve ser superior a 8-10
dias.(6)
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Deve ter-se em atenção o uso excessivo de folhas de Labaça-crespa cruas, uma vez
que a planta é usada na alimentação.(8)
Não existe informação acerca das advertências e precauções relativas a outras
indicações mencionadas na literatura pesquisada.
11.6.

Interações medicamentosas e outras formas de interação

Não existe nenhuma interação documentada, no entanto deve ter-se em atenção o
uso concomitante com substâncias de efeito semelhante ou oposto.
Acerca de interações medicamentosas, assemelha-se a outros laxantes.(2)
11.7.

Gravidez e aleitamento

Uma vez que contem antraquinonas e estas são segregadas no leite materno, não é
recomendada durante a amamentação nem durante a gravidez.(2,6,32)
11.8.

Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Na literatura pesquisada não existe informação acerca dos efeitos sobre a
capacidade de condução e utilização de máquinas.
11.9.

Toxicidade

Doses superiores às aconselhadas podem originar intoxicação oxálica (náuseas,
vómitos, espasmos gastrointestinais, diarreia). Em casos mais graves, pode causar Hipo
caliemia, acidose metabólica e insuficiência renal e hepática.(5,8)
A ingestão de folhas pode causar dermatite.(5)

12. Propriedades farmacológicas

12.1.

Propriedades farmacodinâmicas

12.1.1. Estudos “in vitro”

12.1.1.1. Atividade antimicrobiana
Estudou-se a ação antimicrobiana do extrato etanólico de folhas e sementes da
Labaça-crespa. Foi demonstrada esta atividade contra as bactérias Gram positivas, como
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Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis, razão pela qual a planta é indicada nas infeções
da pele. No entanto, não foram determinadas as razões para tal efeito.(20)

12.1.1.2. Atividade anti tumoral
Determinou-se a capacidade de proteção contra danos na proteína de ácido
desoxirribonucleico (ADN) do extrato etanólico a 80% da raiz da Labaça-crespa, tendo-se
mostrado eficaz. O estudo foi realizado através da incubação de células (HEK 293), com o
referido extrato e com reagente Fenton (3µl de peróxido de hidrogénio a 30%, 2µl de sulfato
de ferro e 2µl de chumbo).
Também se estudou a capacidade de apoptose celular dos extratos metanólicos de
raiz da Labaça-crespa. Utilizou-se a linha celular HT-29 do cancro humano no teste de 3(4,5-dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina (MTT).(24)
Estudou-se in vitro, a atividade citotóxica do extrato etanólico de raízes, folhas e
frutos em três linhas celulares: 1301(células T humanas da leucemia linfoblástica), EOL-1
(linha celular da leucemia eosinofílica humana) e H9 (células T humanas).
Utilizaram – se os ensaios azul de Tripan, anexina V-FITC e iodeto de propídeo. O
resultado do estudo foi conclusivo, uma vez que se verificou a indução da apoptose nas
linhas celulares mencionadas.(31)
12.1.1.3. Atividade antioxidante
A determinação da atividade antioxidante da Labaça-crespa, tem como objetivo usar
a planta como adjuvante no tratamento do cancro. A sua função é de prevenção ou
tratamento, de forma a melhorar a qualidade de vida dos doentes, reduzindo os efeitos
adversos e aliviando sintomas de tratamentos como a quimioterapia.
Foi determinada a atividade anti tumoral e antioxidante juntamente com a proteção
da cadeia de proteína de ácido desoxirribonucleico (ADN), através de extratos metanólicos
da raiz da Rumex crispus L. Para demonstrar a atividade antioxidante, recorreu-se ao
método do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), de forma a avaliar a capacidade de captação
de radicais livres. Utilizou-se o α-Tocoferol e o hidroxitolueno butilado (BHT) como controlos
positivos, sendo esta propriedade confirmada.
Os extratos metanólicos da raiz da Labaça-crespa têm também a capacidade de
eliminar espécies reativas de oxigénio (ROS) tal como a quelação de metais ferrosos, o que
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vai favorecer a proteção da cadeia de ADN. Este estudo teve como controlos positivos o
ácido etilenodiamino tetra- acético (EDTA) e o ácido gálhico.(24)
Foi avaliado o potencial antioxidante da planta, num extrato metanólico das suas
partes aéreas. O método utlizado nesta avaliação foi a voltametria cíclica, um método que
deteta, a corrente de pico anódica e o potencial de oxidação do extrato. A planta revelou
elevada capacidade anti oxidante.(27)
Noutro estudo, recorreu-se ao método de captura de radicais livres 2,2-difenil-1picrilhidrazil (DPPH), utilizando-se o ácido o ácido ascórbico como controlo positivo. O
extrato aquoso das sementes da Rumex crispus L. demonstrou capacidade anti oxidante
devido ao conteúdo de fenólicos totais.(30)
A partir dos métodos: DPPH, estudo da influência da redução férrica e peroxidação
dos lípidos em lipossomas, avaliou-se o poder antioxidante do extrato metanólico das frutas
maduras da Labaça-crespa. Os controlos positivos utilizados foram o BHT, a quercetina,
rutina e o ácido ascórbico. O resultado positivo deste estudo foi justificado pela presença de
flavonoides, ácidos fenólico e procianidas.(7)
Realizou-se um estudo para determinar a atividade antioxidante dos extratos em
éter, etanol e água, ricos em compostos fenólicos. Foram utilizadas as folhas e as sementes
no método do tiocianato seguidamente da leitura de absorvência a 500 nm. Verificou-se a
capacidade de eliminar radicais livres, ou seja, a atividade antioxidante foi demonstrada.
Concluiu-se também que existe uma correlação entre os compostos fenólicos da planta e a
sua atividade antioxidante.(20)

12.1.2. Estudos “in vivo”
12.1.2.1. Atividade antioxidante
Este estudo teve como objetivo avaliar a atividade antioxidante da Labaça-crespa in
vivo. Fez-se a determinação do efeito antioxidante do extrato metanólico dos frutos maduros
após a sua administração em ratos, via intraperitoneal. Em seguida procedeu-se à execução
dos animais e o efeito foi avaliado no homogenato de fígado. Este estudo teve como
objetivo, não só determinar o efeito antioxidante do extrato, mas também o seu potencial
como hepatoprotetor. No entanto, os resultados não foram significativos havendo
necessidade de novos estudos para confirmar este efeito, uma vez que pode ser muito útil
em doenças causadas pelo stress oxidativo.(7)
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12.1.3. Estudos “in vitro” e “in vivo”
12.1.3.1. Atividade anti malárica
A malária é uma doença parasitária, causada por parasitas do género Plasmodium,
que pode ser mortal. Este estudo teve como objetivo identificar uma alternativa aos
medicamentos utilizados, para os quais o aumento das resistências e a incidência de efeitos
adversos constituem uma das importantes limitações no tratamento dos doentes.
A atividade anti malárica da Labaça-crespa foi estudada primeiramente a partir da
identificação, por análise espectroscópica, do composto neopodin encontrado na raiz. Essa
análise fez-se a partir de um extrato etanólico da planta. Utilizou-se um meio de cultura
(teste in vitro) com sangue humano tipo O positivo e duas estirpes de parasitas da malária,
Plasmodium falciparum sensível à cloroquina (3D7) e Plasmodium falciparum resistente à
cloroquina (S20). No teste in vivo, utilizaram-se ratinhos previamente infetados com
Plasmodium berghei.
As propriedades anti maláricas do composto neopodin, foram justificadas pela
inibição da NADH2 e consequentemente da cadeia respiratória do P. falciparum, o parasita
causador da doença. Os resultados favoráveis ocorreram tanto in vitro, como in vivo. (28)
12.2.

Propriedades farmacocinéticas

Sem informação disponível na literatura pesquisada.
12.3.

Dados de segurança pré-clínica

Sem informação disponível na literatura pesquisada.
12.4.

Dados de segurança clínica

Sem informação disponível na literatura pesquisada.

13. Utilizações não terapêuticas

O extrato metanólico da raiz fresca da planta Rumex crispus L. foi estudado in vivo,
com o objetivo deste ser utilizado como fungicida em plantações de cereais, frutos e
legumes. Para o estudo ser executado, utilizaram-se alguns fungos patogénicos para
plantas, tais como o Erysiphe graminis e Podosphaera pannosa, que causam a doença de
oídio, uma das principais causas da perda de plantações. Prepararam-se estufas com
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legumes e cereais infetados, seguidamente o interior das estufas foi pulverizado com o
extrato metanólico da R.crispus L.
Neste estudo demonstrou-se a eficácia da planta como antifúngica ao nível de
plantas e produtos alimentares.
A utilização da Labaça-crespa pode considerar-se vantajosa no controlo destas
infeções, uma vez que se pretende encontrar medidas alternativas à poluição, às
resistências já criadas e à toxicidade causada por produtos fungicidas sintéticos.(35)
Apesar do aroma desagradável descrito na literatura(8), a Labaça-crespa é uma
planta comestível. As suas folhas podem ser consumidas como alimento, muitas vezes
utilizadas como legume(7) ou em saladas(8,34). Relativamente às sementes da planta,
podem ser trituradas e utilizadas na cozedura do pão.(55)
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CONCLUSÃO

Desde muito cedo que a humanidade tem necessidade de compreender e utilizar a
natureza, de forma a resolver uma das mais antigas preocupações: curar a doença e
diminuir o sofrimento, preocupação esta, ainda presente nos dias de hoje.
A sinergia entre os compostos das plantas com os químicos sintéticos pode permitir
(de acordo com os estudos consultados) à redução de efeitos secundários, que conduz à
melhoria da qualidade de vida dos doentes. A complementaridade com a medicina
tradicional, é um fator positivo que vai incentivar o interesse em encontrar novos usos das
plantas e novos fármacos.
Rumex crispus L. (Polygonaceae) é uma espécie de planta daninha mundialmente
distribuída. Apesar de, pode ser considerada um transtorno para as plantações e para o
gado, dada a sua toxicidade, é uma planta com uma composição complexa e propriedades
farmacológicas, suportada por dados científicos. Desta forma, pode existir um valor
comercial que deve ser desenvolvido.
Algumas das vantagens relativas ao estudo e utilização da Labaça-crespa são:
•

Pelo facto de a planta ter uma ação antimicrobiana provada em estudos
publicados, onde se demonstra o seu interesse no tratamento de diversas
infeções, nomeadamente ao nível das gengivas, tem a vantagem de
proporcionar um futuro alternativo ao uso dos antibióticos. Pode ser utilizada
como adjuvante atuando em sinergia, dando a possibilidade de aumentar a
sua eficácia e poderá ter um impacto positivo na diminuição do uso dos
antibióticos e consequentemente na diminuição das resistências.

•

Há uma necessidade de melhorar a qualidade de vida de doentes com
cancro, dada a agressividade dos tratamentos utilizados. A ação anti tumoral
da Labaça-crespa, revela a capacidade desta de complementar os
tratamentos, diminuir efeitos secundários, aliviar os sintomas, servir de
suporte nos cuidados paliativos e consequentemente melhorar o bem-estar
geral do paciente.

•

Uma vez comprovada a presença de vários antioxidantes na Labaça-crespa,
esta pode ser utilizada no tratamento de diversas doenças relacionadas com
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a produção de radicais livres e prevenção de outras causadas pelo stress
oxidativo. Pode também trazer benefícios, através do seu consumo moderado
como alimento.
•

A malária é uma das doenças parasitárias mais conhecidas no mundo,
causada por parasitas do género Plasmodium. A necessidade de encontrar
alternativas aos fármacos usados no tratamento desta doença é cada vez
maior, devido às resistências do parasita aos fármacos anti maláricos
sintéticos já existentes. A atividade anti malárica da Labaça-crespa, pode
constituir uma alternativa aos fármacos sintéticos existentes.

•

Sendo uma fonte natural de antraquinonas, estudos científicos suportam a
ação como laxante da Rumex crispus L..

•

O uso da Labaça-crespa como fungicida em plantações da indústria alimentar
é possível e vantajosa. Comparativamente aos fungicidas sintéticos, com o
uso desta, existe uma redução da poluição, da toxicidade e diminuição das
resistências.

As informações químicas limitadas da Labaça-crespa, dificultam a determinação da
correspondência entre o composto e a atividade. Parece haver uma ação sinérgica entre os
constituintes da planta, apesar de também se poderem utilizar individualmente.
É necessária mais informação sobre: os extratos da planta, testes gerais de
identidade, compostos e ações farmacológicas respetivas, mecanismos de ação, posologia,
formas farmacêuticas, efeitos secundários, interações, toxicidade e dados clínicos.
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