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RESUMO

ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS, FITOQUÍMICOS E FARMACOLÓGICOS DE
 ESPÉCIES DE RUBIACEAE JUSS. NO BRASIL(1)
Ana Cleide Alcantara MORAIS-MENDONÇA(2)
Renata Dias SOUZA(2)
Maria Arlene Pessoa da SILVA(3)
Atualmente, no Brasil, a comunidade acadêmica e não acadêmica tem despertado
 para a importância das plantas medicinais em resposta a recente tendência
 mundial de preocupação com a biodiversidade, pautada na ideia de
 desenvolvimento sustentável. Neste sentido com o presente trabalho objetivou-se
 o registro e resgate de informações etnobotânicas, farmacológicas e fitoquímicas
 de espécies da família Rubiaceae. Verifica-se uma carência de estudos
 etnobotânicos para espécies de Rubiaceae havendo uma prevalência de estudos
 químicos e farmacológicos nas regiões Sudeste e Sul do país. O compilamento
 bibliográfico restringiu-se a publicações que contemplassem o uso, fitoquímico e
 farmacologico de espécies da referida família no Pais. Foram inventariadas um
 total de 104 espécies distribuídas em 43 gêneros, classificadas em 13 categorias
 onde a medicinal sobressaiu-se com 40 espécies citadas. Nas espécies
 pesquisadas foram registradas uma gama diferenciada de alcalóides, flavonóides,
 iridóides e terpenóides com atividades farmacológicas anti-sifilíticas, antiasmática,
 antianêmica, antiangiogênica, antiinflamatória, antitumoral e antioxidante.
 Espécies de Rubiaceae apresentam um expressivo número de constituintes
 químicos com substâncias inéditas para a ciência e potencial atividade
 farmacológica, sugerindo-se uma intensificação dos estudos em relação as
 mesmas.
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