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Chenopodium ambrosioides L., Amaranthaceae, é tradicionalmente empregada na medicina 

popular brasileira tanto para enfermidades humanas quanto animais. Está presente na Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de interesse ao SUS (RENISUS) como uma das 71 espécies ou 

gêneros comumente utilizados no Brasil e com possível prescrição como fitoterápico no Sistema 

Único de Saúde (SUS).  Dada a relevância da planta realizou-se o estudo farmacobotânico das 

partes aéreas de C. ambrosioides com intuito de verificar a autenticidade do material vegetal 

coletado nas cidades de Anápolis, Goiânia, Itapuranga e Pirenópolis-GO. A descrição 

macroscópica das folhas foi feita à vista desarmada. Para o estudo microscópico foram realizadas 

secções transversais e paradérmicas a mão livre, seguidas de coloração. Como parâmetro para 

análises de controle de qualidade da matéria-prima vegetal foram determinados a umidade e o 

teor de cinzas. Foi realizada também a prospecção fitoquímica para verificação das principais 

classes de metabólicos secundários. Nas secções transversais verificou-se epidermes superior e 

inferior uniestratificadas, parênquima paliçádico dorsiventral (Figura 1A), tricomas não 

glandulares multisseriados (Figura 1B) e glandulares captatos (Figura 1C).  Nas secções 

paradérmicas verificou-se a presença de estômatos anomocíticos (Figura 1D). A umidade média 

do material vegetal foi de 8,65%, o porcentual de cinzas totais foi de 11,01% e o de cinzas 

insolúveis em ácido clorídrico foi de 0,54%. Na prospecção fitoquímica foram identificados 

flavonoides, compostos fenólicos simples, heterosídeos antraquinônicos, taninos e compostos 

terpênicos. Os dados encontrados nos ensaios, em geral, demostram-se compatíveis ao 

encontrado na literatura. 

 

 
Figura 1 
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