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Desenvolvimento de formulações com extrato de bardana (Arctium lappa)  

1. RESUMO 

A bardana (Arctium lappa) é uma planta muito utilizada e com propriedades 

antiinflamatórias, antimicrobianas, cicatrizante e antioxidante. As raízes, folhas e frutos 

desta planta são muito utilizados como alimento e como medicamento na medicina popular, 

mas poucos dados existem sobre a incorporação destes extratos em formulações 

farmacêuticas ou cosméticas. É importante desenvolver produtos estáveis, seguros e 

eficazes. Foram desenvolvidas cinco formulações contendo extrato de bardana, três 

emulsões e dois géis. Estas formulações foram caracterizadas em seus parâmetros físicos e 

em uma fase posterior será realizado o doseamento de substância marcadora e um estudo 

de estabilidade acelerada de modo a selecionar as formulações com melhores 

características de estabilidade. 

2. INTRODUÇÃO 

Devido a suas propriedades terapêuticas extratos naturais e seus produtos derivados vêm 

sendo incorporados em emulsões farmacêuticas e cosméticas (PIANOVSKY, 2008). A 

incorporação destes extratos em formulações introduz misturas complexas cuja composição 

é muitas vezes desconhecida (NEWALL,1996) (SIMÕES, 1999). A introdução destes produtos 

na terapia moderna e na cosmética requer maior controle de qualidade e padronização tanto 

da produção como das características físico-químicas do extrato utilizado, (LIST, 1989) . 

Pesquisas com o intuito de investigar a melhor forma de veicular estes produtos 

naturais são ainda insuficientes. O desenvolvimento de formas farmacêuticas 

adequadas, com o efeito desejado no local e intensidade pretendida, constitui 

avanço na pesquisa sobre utilização de produtos naturais (Pianovski, A.R. et. al. 

2008) (Rolim et.al. 2005). 

A bardana é uma planta originária da Europa, muito utilizada na medicina popular do mundo 

todo. Também é conhecida como carrapicho de carneiro, lapa, orelha de gigante, 

pegamoço, gobô (japonês), burdock (inglês). São utilizadas as raízes secas ou frescas, as 

folhas e os frutos (PDR, 2000). 

Na literatura são descritas suas propriedades antimicrobianas (Pereira, 2005), 

antiinflamatórias, cicatrizante e antioxidante (Knott, 2008) (PDR, 2000) Além de existirem 

estudos clínicos mostrando sua atividade anticancerígena (PREDES, et.al., 2011). O extrato 

das folhas e raiz de bardana pode ser incorporado em produtos farmacêuticos para uso 

tópico com ação anti-inflamatória e cicatrizante ou em produtos cosméticos anti 

envelhecimento. 
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3. OBJETIVOS 

Desenvolver formulações para uso tópico com extrato de bardana (Arctium lappa). 

Caracterizar as formulações em seus parâmetros físicos e químicos e realizar estudo 

de estabilidade acelerada com as formulações selecionadas. 

4. METODOLOGIA 

Foram preparadas cinco formulações em pequena escala. Sendo três emulsões e 

dois géis todas contendo extrato fluido de bardana a 10%. O método de preparação 

foi padronizado de forma a garantir a reprodutibilidade lote a lote. Nas emulsões 

foram estabelecidas a temperatura de aquecimento das fases, agitação e 

temperatura de incorporação do extrato, já para os géis foi padronizada a forma de 

dispersão do polímero, agitação, forma de incorporação do extrato. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A tabela a seguir apresenta as formulas das emulsões e géis preparados. 

Tabela 1. Formulações das emulsões preparadas 

Matéria prima A (%) B (%) C (%) D (%) E (%) 

Lanette N 75 ------ ----- ---- ---- 

Polawax ----- 50 12,5 ---- ---- 

Vaselina líquida 25 25 25 ---- ---- 

Nipasol 1,0 1,0 1,0 ---- ---- 

Natrosol ------ ------ ---- ---- 3,5 

Carbopol ------ 1,0 ---- 5,0 ---- 

Propilenoglicol 25 25 25 25 25 

Trietanolamina  ------ qs ----- qs ---- 

Nipagin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Extrato fluido de bardana 10 10 10 10 10 

Água purificada qs qs qs qs qs 

Foram avaliadas as características organolépticas e as características físicas como pH e 

viscosidade das formulações 48 horas após sua preparação. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em uma fase inicial a formulação C apresentou separação de fases e foi retirada do 

estudo. As formulações foram avaliadas em suas características organolépticas e 

parâmetros físicos. Quando submetidas ao ensaio de centrifugação todas 

permaneceram estáveis. 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

Tabela 3. Características organolépticas das formulações com extrato de bardana. 

Formulação Coloração Brilho Aparência pH 

A (creme lanette) Amarelado + Consistente 8,04 +/- 0,10 

B ( gel creme) Amarelo claro _ Muito consistente 5,36 +/- 0,08 

D (Gel de carbopol) Verde amarelado + Gelatinoso 4,52 +/- 0,07 

E (Gel de natrosol) Amarelo claro ++ Fluido 8,45 +/- 0,05 

Legenda: + (com brilho), ++ (com muito brilho), - (sem brilho) 

A influência da incorporação do extrato de bardana no pH das formulações está 

apresentada no gráfico a seguir. 

 

Figura 1. Influência da incorporação do extrato de bardana no pH das formulações 

Estes ensaios iniciais mostraram que podemos continuar os estudos com estas 

formulações. Em uma segunda fase serão realizados os ensaios de estabilidade 

acelerada.  

7. FONTES CONSULTADAS 

AULTON, M.E., Delineamento de Formas Farmacêuticas. Porto Alegre: Artmed. 2ª ed. 
2005. 
FARMACOPÉIA Brasileira on line. 5ª ed. 2010. Vol.1 
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/cd_farmacopeia/pdf/volume1.pdf 
KNOTT, A, et.al., Arctium lappa fruit extract improves the clinical signs of aging skin. J. 
Cosmet. Dermatol., v.7, n.4, p. 281-289, 2008. 
LIST, P.H., SCHMIDT, P.C., Phytopharmaceutical technology. CRC Press, INC., Florida - 
USA, 1989. 
NEWALL, L.A., ANDERSON, L.A., PHILIPSON, J.D., (ed.) Herbal mdicines a guide for 
halth care -  professionals. London: The pharmaceutical press, 1996. 
PDR for herbal drugs – Physicyan desk reference for herbal drugs. New Jersey: Medical 
economics company, 2000. 
PEREIRA, Juliana Vianna et.al. Antimicrobial activity of arctium lappa cosntituents against 
microorganisms commonly found in endodontic infections. Braz. Dent. J. Ribeirão Preto, 
v.16, n.3, dec. 2005. 
PIANOVSKI, A. R. et.al. Uso do óleo de pequi (Caryocar brasiliensis) em emulsões 
cosméticas: desenvolvimento e avaliação de estabilidade física. Revista Brasileira de 
Ciências farmacêuticas, v.44, n.2. p. 249 – 259, 2008. 
SIMÕES, C. et. Al. FARMACOGNOSIA: da planta ao medicamento. 6ª ed. Ed. UFSC, 
1999, 821p. 
 


