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PREFÁCIO 
 

O CINASAMA é um evento que tem como objetivo 

proporcionar subsídios para que os participantes tenham 

acesso às novas exigências do mercado e da educação. E ao 

mesmo tempo, reiterar o intuito Educacional, Biológico, na 

Saúde, Nutricional e Ambiental de direcionar todos que 

formam a Comunidade acadêmica para uma Saúde Humana 

e Educação socioambiental para a Vida. 

Os livros “Farmácia: tecnologia a serviço da saúde 

1 e 2” tem conteúdo interdisciplinar, contribuindo para o 

aprendizado e compreensão de varias temáticas dentro da 

área em estudo. Esta obra é uma coletânea de pesquisas de 

campo e bibliográfica, fruto dos trabalhos apresentados no 

Congresso Internacional de Saúde e Meio Ambiente realizado 

entre os dias 6 e 7 de Dezembro de 2019 na cidade de João 

Pessoa-PB. 

Os eixos temáticos abordados no Congresso 

Internacional de Saúde e Meio Ambiente e nos livros 

garantem uma ampla discussão, incentivando, promovendo 

e apoiando a pesquisa. Os organizadores objetivaram 

incentivar, promover, e apoiar a pesquisa em geral para que 

os leitores aproveitem cada capítulo como uma leitura 

prazerosa e com a competência, eficiência e profissionalismo 

da equipe de autores que muito se dedicaram a escrever 



 
 

trabalhos de excelente qualidade direcionados a um público 

vasto. 

Os temas abordados nos livros Farmácia: tecnologia 

a serviço da saúde 1 e 2 apresentam interdisciplinaridade 

entre vátios temas da farmácia, como atenção farmacêutica, 

desenvolvimento de fármacos, farmacovigilância, farmácia 

hospitalar, uso Racional de medicamentos, homeopatia, 

farcmacologia, entre outros, concentrado em títulos com 

temas que relatam experiência profissional nas áreas afins.  

Esta publicação pode ser destinada aos diversos 

leitores que se interessem pelos temas debatidos. 

Espera-se que este trabalho desperte novas ações, 

estimule novas percepções e desenvolva novos humanos 

cidadãos. 

Aproveitem a oportunidade e boa leitura. 
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CAPÍTULO 1 
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RESUMO:A Doença de Alzheimer (DA) nos últimos anos tem 
aumentado seus números de portadores, sendo a maioria 
idosos. Essa patologiainduz danos cognitivos e distúrbios 
gradativos da memória, sendo de suma importância buscar 
alternativas terapêuticas para o Alzheimer, dentre as quais 
encontra-se a Ginkgo biloba. Esta espécie vegetal apresenta 
função anti-inflamatória que age inibindo radicais livres de 
células que expressam o peptídeo B-amiloide. O objetivo do 
presente trabalho consiste em analisarse aGinkgo 
bilobarepresenta uma opção terapêutica eficaz como 
coadjuvante  para o tratamento da DA. Trata-se de um estudo 
de revisão, em que foi realizado um levantamento nas bases de 
dados Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG); Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos 
(PUBMED), Scientific Eletronic Librery Online (SCIELO), 
Google Acadêmico, e Revista Eletrônica de Saúde. Sendo 
utilizados para compor este trabalho artigos científicos em sua 
maioria dos últimos cinco anos.  Como resultado  constatou-se 
que uma das  principais propriedades terapêuticas do Gingko 
bilola está relacionada a sua influência no retardo da Doença 
de Alzheimer(DA), tal como como seu uso como coadjuvante 
no tratamento dessa demência.Concluindo-se que . 
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GingkoBiloba tem demonstrado potencial terapêutico no 
tratamento do Alzheimer, minimizando suas consequências 
impedindo o agravamento da doença, no entanto, sendo 
necessários mais estudos científicos.  
Palavras-chave:Doença do Alzheimer. Ginkgo Biloba. 
Fitoterapia 
 

INTRODUÇÃO 

 

As patologias neurodegenerativas são individualizadas 

por serem doenças crônicas que causam apoptose irreversível 

de neurônios cognitivos que é a principal causa de perdas de 

inaptidão de certas funções do sistema nervoso central levando 

a distúrbios gradativos da memória, entre outras como: 

demência, atrofia cerebral, desencadeando perdas motoras e 

cognitivas, impossibilitando a realização de atividades.  

(IZQUIERDO et al; 2015) quando estiver no final do texte 

conforme apresentado acima. 

A doença de Alzheimer (DA) vem representando mais da 

metade dos casos de doenças em idosos e é representa a 

principal complicação cognitivas em adultos. Segundo a 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE GERIATRTIA E 

GERONTOLOGIA estima-se que 28 milhões idosos acima dos 

60 anos possui predisposição a doença de DA, e do ano de 

2018 em 2060 esse número poderá chegar à 73 milhões 

(GOMES, 2018). 

Segundo Oliveira et al; (2017) ainda não existe um 

fundamento sólido sobre esta síndrome fisiológica. Há grandes 

distúrbios morfológicos que permutam nos diversos tecidos que 

ocasionam o funcionamento desta patologia.  



A GINKO BILOBA COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DO ALZHEIMER 

20 
 

Há tratamentos farmacológicos que são utilizados para o 

tratamento do DA, porém são bastante inespecíficos, utilizando 

fármacos como inibidores das colinesterases, memantina, 

antioxidantes, estrógenos, anti-inflamatórios não hormonais 

(AINH), estatinas são utilizadas alternativas terapêuticas 

(FERREIRA et al; 2017). 

A fitoterapia tem sido empregada desde os primórdios 

até atualidade devido sua atividade terapêuticas no isolamento 

e identificação de princípios ativos; tendo sua utilização 

comprovada na preservação e no tratamento auxiliar de 

doenças crônicas, cardiovasculares e neurodegenerativas 

como a DA, por exemplo. Neste contexto, pode-se citar diversas 

plantas que tem sido utilizado como auxiliadores na DA, dentre 

as quais iremos enfatizar a Ginkgo-biloba L. 

A Ginkgo. bilobaé uma árvorepertencente à família 

Ginkgoaceae nativa do Japão, sua altura pode chegar a 40 

metros com tempo de vida de 4.000 anos. Esta espécie tem um 

grande mecanismo de defesa contra toxinas e são resistentes 

as infecções. Pode se dizer que a Ginkgo. biloba é uma 

alternativa terapêutica utilizada como adjuvante no tratamento 

da DA. São grandes vasodilatadores, contém bilobalídeos que 

são responsáveis pela inibição da agregação plaquetária 

proporcionando assim uma melhora da atividade sistêmica 

cerebral.(Serralves, 2019). 

Nessa perpespectiva, o presente trabalho tem como 

objetivo analisar se a Ginkgo.bilobarepresenta um alternativa 

terapêutica eficaz como coadjuvante no tratamento no 

tratamento da DA. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Este trabalho representa uma revisão bibliográfica e para 

a realização do mesmo  foram utilizandas as seguintes bases 

de dados:PUBMED, SCIELO e  Google Acadêmico além de 

sites oficiais como Sociedade Brasileira de Geriatria e 

Gerontologia (SBGG). Foram pesquisados artigos publicados 

nos últimos cinco anos (2015-2019), sendo usado como 

descritores as palavras Fitoterapia, Ginko biloba, doença de 

Alzheimer, farmacopeia, demência, tratamentos farmacológicos 

do Alzheimer e, os respectivos, termos em inglês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Doença de Alzheimer 

Segundo Angelo (2016), a doença de Alzheimer é uma 

das principais causas de demência podendo chegar a 11,2% 

em idoso levando ao deterioramento físico e mental. 

 O envelhecimento tem papel indispensável no declínio 

cognitivo pois afeta regiões cerebrais que destroem a memória 

e outras funções importantes, além de causar algumas lesões 

no córtex pré-frontal diminuindo a atividade neuronal. 

(OLIVEIRA et al; 2017) 

É uma doença caracterizada em duas diferentes formas 

em jovens (forma familiar/precoce) e em idosos (forma 

tardia/esporádica), em adultos-jovens representa de 1-6% dos 

casos tendo o fator genético como principal fator para 

manifestação da doença, outra região do cérebro pode 

desempenhar as funções da área afetada. Em idosos a 

resposta compensatória apresenta-se de forma mais 

exacerbada pois apresenta da forma localizada. Na forma 

precoce da DA os sintomas começam a aparecer a partir dos 

35 anos de idade e se manifesta como doença autossômica 

dominante. (ANGELO, 2016). 
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Marcadores genético hereditário são responsáveis pela 

DA precoce sendo apontado três loci genes distintos: PPA no 

cromossomo 21q presenilina 1 (substância precussora da B-

amielóide), (PSEN1) no cromossomo 14q e a presenilina 2 

(PSEN2) homóloga da presenilina 1 presente no cromossomo 

1q. (SANTOS, 2016) 

Essas mutações possuem penetrância elevada em 

indivíduos portadores, apesar de representar 5% dos casos de 

DA, o aparecimento dos sintomas é justificado pela idade e 

histórico  familiar. Mas, na maior parte dos casos de pacientes 

submetidos a DA sem ocorrência familiar o envelhecimento 

pode ser um fator contribuinte.  

 Mudanças estruturais estereotipadas e 

neurofisiopatológica gera uma incapacidade do organismo de 

manter suas funções e reações químicas essenciais seguido 

pela demência. (MORAIS, 2016), ou seja, quando o neurônio 

perde sua função fisiológica natural irreversivelmente, perde 

também a capacidade de  distribuição dos neurotransmissores 

ocorrendo então a demência. 

Koralik (2017) Afirma quea produção exacerbada B-

amielóide esta associada a grande parte dos genes da forma 

tardia da DA. Existem vários genes que indicam riscos da DA, 

dentre eles, o que apresenta maior risco é o APOE encontrado 

no cromossomo 19q13.5,16,31 contendo vários alelos: ε2, ε3 e 

ε4. Foi confirmado que estes três alelos (codificadas pelos 

cordões 112 e 158) têm capacidade de reverter o quadro do 

desenvolvimento da forma tardia da DA.  

Em comparação ao alelo ε3 (que é o mais comum) o alelo 

ε4 (cordão 112) há uma piora no risco da DA enquanto o alelo 

ε2 (cordão 158) ameniza esse mesmo risco. Numa meta-

análise observa-se que ocorre um aumento do risco da DA 

causado pelo alelo ε4 APOE aumentando os heterozigóticos em 
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até três vezes e para os homozigóticos, esse aumento é 

acrescido em até quinze vezes. (KORALIK, 2017) 

O alelo ε4 APOEainda é responsável por atuar na 

diminuição prevista para o aparecimento dos primeiros 

sintomas da doença, em que, cada cópia de cada alelo significa 

o surgimento inicial da DA em quase dez anos. Nos pacientes 

com mais de 90 anos é observado que os efeitos diminuem com 

relação ao risco deste alelo. (KORALIK, 2017) 

Foi também reconhecido, além de polimorfismos nos 

alelos ε2 e ε4, um polimorfismo na região promotora do gene da 

APOE verificando-se que este polimorfismo acarreta em risco 

para a DA, não obstante os resultados evidenciados se 

encontrarem ainda em forma inconclusa. Foi constatado que a 

mutação missense no cordão 28 provoca um risco aumentado 

para DA tardia. O alelo E4 não é indispensável pois 50% dos 

pacientes acometido pelo Alzheimer não apresentam esse 

gene. (SANTOS, 2016). 

 O declínio cognitivo é casado por diversas doenças, que 

resultam em dano nas células cerebrais ou ligações entre elas. 

A confirmação da DA é realizada através de autópsia ou biopsia 

do tecido cerebral. (IZQUIERDO et. Al; 2015) 

 

Diagnóstico e Tratamento para a DA 

Com o propósito de auxiliar no reconhecimento da DA 

foram desenvolvidos parâmetros para o reconhecimento do 

delírio, tais como: Manual de Diagnóstico e Estatística das 

Perturbações Mentais 4ª edição (DSM–IV), guidelines da 

Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), 

guidelines da American Acadsemy of Neurology, critérios do 

National institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), 

National Institute of Neurological CommunicativeDisorders and 



A GINKO BILOBA COMO ALTERNATIVA NO TRATAMENTO DO ALZHEIMER 

24 
 

Stroke (NINCDS) e critérios da Alzheimer’s Disease and Related 

Disorders Association (ADRDA). 

De acordo com DSM-IV os indicativos da DA devem 

incluir o declínio cognitivo entre outras como: a incapacidade 

expressar-se de forma falada ou escrita, incapacidade de 

execução de atividades motoras, atividade sensorial, inaptidão 

ao reconhecimento e identificação de objetos, dificuldade 

derecordar novas lembranças/informações, bagunça 

relacionada a data e lugares, abandono de trabalho ou 

mudanças sociais, mudança de humor e personalidade, entre 

outras. (IZQUIERDO et. al; 2015) 

Os tratamentos farmacológicos disponíveis para D.A. 

atualmente visam o progresso na qualidade de vida do paciente 

e atrasar o avanço da doença. (FORTUNATO, 2016). 

Baseando-se nas diferentes hipóteses químicas da DA, 

as abordagens das organizações de pesquisa foram sendo 

diferenciadas ao longo do tempo. Diversos tratamentos estão 

acessíveis atualmente no mercado, tanto aqueles que se 

baseiam nas hipóteses colinérgica e glutamatérgica, quanto 

aqueles que atuam no controle parcial de diversos sintomas, em 

especial a agitação, depressão, alucinações e delírios, que são 

mais corriqueiros com o avançar da enfermidade (FALCO et al; 

2016) 

 Os antiinflamatórios não esteroidais (AINEs) também 

tem sido utilizado  nesta patologia, tendo em vista que existe 

umoli forte componente inflamatório nesta demência, alguns 

estudos apontam que o uso de AINEs a longo prazo possam 

prevenir o Alzheimer, porém estes estudos apresentam-se 

inconclusivos (RANG et al; 2016). 

A fitoterapia e uso de plantas medicinais tem sido 

empregada desde primórdios com a revolução industrial houve 

uma queda abrangente em isso de produtos e plantas 
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medicinais, atualmente a fitoterapia vêem ganhando cada vez 

mais espaço no mercado sendo uma das principais fontes para 

extração de produtos bioativos para a terapêutica. 

 Compostos fenólicos e flavonoides são bastante 

encontrados em plantas que são utilizada no tratamento 

coadjuvante do Alzheimer, pois os compostos fenólicos 

interferem na processo enzimático da beta-amielóide sendo 

este derivado da proteína APP, os flavonoides por sua vez 

inibem a enzima responsável pelo APP. (FORTUNATO, 2016). 

Ao longo dos últimos anos têm sido desenvolvido 

estudos dos compostos bioativos presente em plantas que 

visam resultar na sua máxima eficácia e mínima toxicidade. 

(FORTUNATO, 2016).Nesta revisão de artigo foi analisado e 

será discutido a seguir sobre o extrato da Gingkobilola e como 

ela influência no retardo da D.A. 

 

Ginkgo biloba 

A Ginkgo biloba(Ginkgo biloba L.)pertencente a família 

Ginkgoacealfoi a primeira planta medicinal a brotar após a 

destruição provoIcada pela Bomba de Hiroshima no Japão, e é 

famosa por suas façanhas, assim que descoberta ficou 

conhecida como fóssil vivo. Suas folhas alternadas, pecioladas 

e caducas, tem formato característico de leque de cor verde 

clara e no inverno torna-se amareladas e aos poucos caem 

reflorando no início da primavera. A árvore pode sobreviver 

1000 anos e chegar a 30 metros de altura, os medicamentos 

fitoterápicos derivados da mesma estão entre os mais 

prescritos no mundo. (FORTUNATO, 2016). 

A grande propagação do uso de produtos naturais com 

base em plantas medicinais, tem sido uma visível procura 

mundial. Com o envelhecimento das populações mundiais, a 
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busca por medicamentos fitoterápicos a base de plantas 

medicinais vem se associando nos seus conhecimentos 

primitivos e no que se refere as patologias ligada diretamente a 

idade avançada. 

O seu extrado cotém diterpenos (Ginkgolídeos A,B,C,J, 

e M 0); flavonoídes ( bioflavonoídes; ginkgetina,isogenkgentina, 

bilobetina); flavonóis(quercentina, kaempferol e seus 

glicosídeos);hidrocarbonetos;aminoácidos;esterois;açucares;ál

coois;proantocianidina,terpenos e catequinas (extrato 

padronizado 24% de flavonóides glicosídeos). (OLIVEIRA D. R. 

et al. 2017) 

Estimulante da circulação sanguínea arterial, venosa, 

capilar, protetora da barreira hemato encefálica tem ação em 

processos trombóticos . No cerebro, diminue a desordem da 

memória, falta de concentração e casos de vertigens, 

promovendo uma melhor qualidade de vida. (FARMACOPÉIA 

2016) 

Estudos mais recentes atestaram que o extrato da 

Ginkgo Bilobaoferece acolhimento aos neurônios por sua ação 

oxidante nos vasos sanguíneos elevando a perfusão sanguínea 

onde evita a formação de coágulos.   

 Apesar de ter baixa taxa de efeitos adversos. A Gingko 

Biloba  é contraindicado para pacientes que tenha um alto risco 

de hemorragia, por causar inibição da ativação das plaquetas, 

também para pacientes que estão prestes a passar por 

procedimentos cirúrgicos. Onde sua ação inibitória sobre as 

plaquetas diminuindo o risco de sangramento. (PINHEIRO 

2018) 

 Pinheiro (2018), ainda afirma que, devido a deficiência 

nos estudos mais especifico grávidas ou durante o período de 

amamentação deve evitar o uso da Ginkgo Biloba. 
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Estudos comprovados mostram que a Gingko 

Bilobacontém vários compostos que, a depender da sua forma 

de extração e da sua aplicabilidade, além de diversos outros 

fatores,  possui  funções antiinflantórias  e antioxidantes que 

podem trazer  melhorias significativas para o tratamento de 

pacientes acometidos pela DA retardando a degeneração 

celular, regulando a transmissão e protegendo as membranas 

neuronais. (FARMACOPÉIA, 2016) 

O Componente  Ginkgolido B é um ativo da planta que 

por meio de sua extração mediada pelo solvente Etanol,  é 

incumbido de diminuir a expressão do NADPH oxidase como 

também a atuação da caspase 3 em células PC12 e neurônios  

que, por sua vez, inibe a morte celular neuronal , impedindo o 

avanço da DA (SANTOS,2016). 

Estudos in vitro comprovam que o extrato EGb 761 da 

planta diminue apoptose celular neuronal como também o 

peptídeo βA. O extrato foi utilizado em forma de alimento nos 

ratinhos com idade avançada, onde na zona do hipocampo 

manifestou-se a neurogénese. O extrato EGb 761 é uma 

conjunção de 24% de glicósidos de flavona e 6%  de 

terpenóides, sua eficiência foi análogo da eficiência terapêutica 

da tacrina com função de estabilizar e melhorar os sintomas da 

DA, em  várias comparações clinicas.  (SANTOS, 2016) 

De acordo com Chen et. al. (2019) o EGb761 tem como 

ação, a absorção de radicais livres amenizando os danos 

causados pelo H2O2 nas células que demonstram o pepitídio 

βA. Outra forma de ação da diminuição dos níveis de radicais 

livres é por meio da conversão do estado redox regulando o 

agrupamento de enzimas com atuação antioxidante. O mesmo 

tem função neuroprotetora combatendo a neurotoxicidade 

promovida pelo βA por meio da diminuição do estorvo da 

reatividade do oxigênio, percepção de glucose, distúrbio 
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mitocondrial, estímulos das vias JNK e ERK e da cautela da 

morte celular neuronal.  

O EGb761 tem capacidade de dissuadir o metabolismo 

da PPA a via da α-secretase liberando concomitantemente a 

proteína de forma solúvel. Esse mesmo extrato tem uma função 

de modular a proteína tau hiperfosforilando, sendo então um de 

seus benefícios para o tratamento da DA. (CHEN et al; 2019). 

Há muitos estudos que levam o mesmo raciocínio de que 

a Gingko Bilobaé um grande neutroprotetor capaz de melhorar 

a cognição com indivíduos acometidos pela DA. Além disso, as 

pesquisas não tinham como explorar outros métodos pelo fato 

de não ter indivíduos suficientes para os testes. 

Mais recentemente outros estudos randomizados, duplo 

cego e com controle placebo demonstraram resultados 

positivos. (FARMACOPÉIA, 2016). 

MARTINS et al; (2016) enfatiza, que a G. Biloba obteve 

sucesso em seus resultados em contraposição ao placebo 

administrado em 154 indivíduos com DA uma dose diária de 

240mg, por 5 meses e meio, em 202 também com DA 

administrada a dose diária de 120 mg, durante 11 meses, em 

214 doentes com provável DA com uma dose diária de 240 mg, 

durante 5 meses, foi observado uma melhora na cognição para 

degeneração moderada a muito moderada e diminuiu o 

agravamento em indivíduos com demência mais severa. 

Foi visto de forma contrária que, em outros estudos 

aleatórios, concluiu-se que o G. Biloba não procrastinava a 

idade do surgimento dos primeiros sintomas dos indivíduos sem 

demência de acordo com o ensaio clínico com controle placebo. 

(MARTINS et al; 2016). 

Após uma triagem de 9 estudos aleatórios de ensaios 

clínicos numa variação de 12 a 52 semanas contando com um 

total de 2372 indivíduos, pode-se observar com exceção de um, 
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que todos possuíam controle placebo observando que o G. 

Biloba era razoavelmente mais eficiente quando equiparado ao 

placebo tornando-se estatisticamente considerável. 

(FARMACOPEIA, 2016). 

Em um estudo de ensaio clínico com 28 adultos 

saudáveis utilizando controle placebo, foi indicado que a 

administração com a dose de 120 mg da G. Biloba agiu 

eficientemente em conciliação com 360 mg de fosfatidilserina 

na forma de fitossoma, após alguns testes cognitivos com 

intervalos de uma a seis horas, sendo administrada dose e 

testados a cada sétimo dia durante cinco sessões e verificou-

se com isso o aumento da atuação cognitiva quando combinado 

com fosfatidilserina  que não atua por si só e nem complexado 

com fosfatidilcolina.(SANTOS, 2016) 

 

Conclusão 

Gingko bilobapossui uma atividade anti-inflamatoria 

significante. Age inibindo radicais livres de células que 

expressam o peptídeo  B-amiloide. Sendo assim, uma boa 

alternativa terapêutica para auxiliar o tratamento farmacológico 

da DA. Por meio das pesquisas realizadas, pode-se concluir 

que G. Biloba não retardava o aparecimento dos primeiros 

sinais da demência na DA precoce,  tendo em vista que a 

mesma demonstrou eficácia na parte tardia da DA, melhorando 

a cognição e demais sinais de demência. Após vários 

testescognitivos, verificou-se o aumento da atuação da mesma 

quando combinado com a fosfatidilserina que não atua por si só 

nem complexado com fosfatidilcolina.  

Com tudo, ao associar a fosfatidilserina com o EGb761 

potenciliza o efeito terapêutico do EGb761 para tratamento da 

DA tardia ocasionando em uma neuroproteção cognitiva 

evitando o agravemento da patologia. 
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RESUMO: Os impactos da exposição à radiação ultravioleta 
apresentam fator de risco bem acentuado para câncer de pele 
e fotoenvelhecimento, a grande exposição aumenta a 
indefensabilidade da pele aos efeitos lesivos da radiação.  
Neste aspecto, é indispensável um produto com ação 
fotoprotetora com componentes químicos que protejam a pele, 
como por exemplo o açaí. O presente trabalho teve como 
objetivo analisar a ação fotoprotetora do açaí e identificar os 
principais compostos químicos relacionadas a este efeito 
fotoprotetor. Este estudo representa uma revisão bibliográfica 
onde foram utilizadas as bases de dados do Google Acadêmico, 
PubMed e Scielo, a busca de dados foi limitada aos artigos que 
apresentaram grande pertinência ao assunto, em sua grande 
maioria nos últimos cinco anos. Como resultados observam-se 
que o açaí possui as antocianinase e alguns compostos 
fenólicos que apresentam efeito fotoprotetor. O açaí tem 
capacidade moduladora, atua nas reações antioxidantes, 
contribuindo para preservação dérmica dos raios UVA/UVB pois 
contém um alto fator de proteção solar. Conclui-se que o fruto 
do açaí é adequado para formulações fotoprotetoras, pois 
demonstra elevados valores de FPS, além de boas razões 
UVA/UVB, no entanto sendo necessário  mais estudos 
complementares para analisar as vantagens e mecanismo de 
ação dos componentes químicos do açaí e sua ação 
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fotoprotetora além de maiores  informações sobre a 
fotoeducação para a população em geral. 
Palavras-chave: Fator de Proteção Solar. Euterpe oleracea. 
Antioxidante. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A pele é estruturada em três camadas que são: epiderme 

que é a camada mais externa da pele, sendo não vascularizada; 

a derme, que é vascularizada e bastante colagenosa, além de 

ser formada por tecido conjuntivo; a hipoderme que é composta 

principalmente por células adiposas, também vascularizada, 

integrada também de terminações nervosas, glândulas e junção 

com o tecido muscular. A pele é constituída também de anexos 

como, unhas, pelos, glândulas sudoríparas e sebáceas com 

várias funções especializadas (MIRANDA, 2016). 

A radiação UVB penetra completamente na epiderme, 

efetuando o engrossamento da camada córnea, formação de 

eritema, transformação do ergosterol em vitamina D e a 

pigmentação indireta. Por conter mais energia, sua radiação 

pode promover queimaduras e pigmentação cutânea, devido à 

faixa de seu comprimento de onda. Os raios UVA apresentam 

um menor nível de energia comparado com a radiação UVB, 

atingindo mais profundamente na pele, pode alcançar a derme 

e provocar lesões nas fibras elásticas, gerando elastose, 

proporcionando o envelhecimento da pele e a 

fotossensibilização. Períodos grandes de exposição solar 

aumentam a fragilidade de desenvolver câncer de pele 

(CARVALHO et al., 2015). 

Os raios UVC  tem  o  menor  comprimento  de  onda  e  

é  a  mais  intensa das radiações.  Como a sua  habilidade  de  

adentrar na pele é  bem superior,  existe um perigo  biológico 
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maior para quem se exponhe. Em razão disso, uma radiação de 

onda curta é mais absorvida pela camada de ozônio  atingindo  

o território da terra  em quantidades reduzidas (LOPES; 

SOUSA; LIBERA, 2018). 

Conforme o estudo de Pereira et al. (2019) o modo de 

envelhecimento da pele abrange uma sequência de 

transformações que trabalham juntos, sucedendo   em   várias  

modificações   cutâneas,   reduzindo consideravelmente prodtos 

de causas intrínsecas e extrínsecas. 

Segundo Ferreira et al. (2018) o câncer de pele dá-se em 

especial, ao aumento da exposição solar consideravelmente 

nas primeiras décadas de vida. Os impactos da exposição à 

radiação ultravioleta apresentam fator de risco bem acentuado 

para câncer de pele e fotoenvelhecimento. Essa grande 

exposição na época da infância aumenta a indefensabilidade da 

pele aos efeitos lesivos da radiação. 

A cosmetologia vem a todo momento desenvolvendo 

produtos que tem a finalidade de amenizar e retardar o 

envelhecimento da pele, encontrando e aprimorando 

substâncias de origem natural, sintética ou biotecnológica que 

contenham o envelhecimento de forma segura e eficaz 

(TESTON; NARDINO; PIVATO, 2017). 

Entre as várias espécies de Arecaceas encontra-se o 

açaizeiro, palmeira nativa da Amazônia. O maior produtor 

mundial é o Brasil, além de consumidor e exportador dos 

produtos advinda dessa palmeira. São encontradas nos 

Estados do Amapá, Maranhão, Acre e Rondônia. Os frutos são 

o seu principal produto, no qual, através de maceração manual 

ou mecânica da polpa, têm-se uma bebida concentrada, 

nutritiva e de alto valor calórico, conhecida por açaí 

(RODRIGUES; AMARAL; GALVÃO, 2016). 
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           Segundo Cedrim, Barros e Nascimento (2018) o fruto 

açaí tem um formato esférico, de 1 a 2 cm de diâmetro, e peso 

médio de 1,5 grama; de acordo com o tipo e a maturidade, o 

exocarpo é roxo ou verde, contudo seu consumo não se dá na 

forma in natura, precisando ser processado. 

Na área de fitocosméticos os óleos e extratos dos 

vegetais como o açaí que apresentam características 

antioxidantes são bem atrativos para uso na fotoproteção, pois 

oferece bastantes substâncias úteis à pele que neutralizam a 

atividade dos radicais livres reconstituindo a homeostasia da 

pele e concedendo benefícios eudérmicas, o que apenas um 

derivado natural é apto a oferecer a uma pessoa (CARVALHO, 

2013). 

De acordo com Silva et al. (2017) a grande consumação 

dos frutos de açaí é referente as grandes vantagens à saúde 

relacionada a uma alta eficiência antioxidante referida, 

especialmente às antocianinas. No entanto, outros compostos 

fenólicos como por exemplo o ácido ferúlico, epicatequina e 

ácido p-hidroxibenzóico do mesmo modo auxiliam com a 

atividadeanti-radical livre avaliada na polpa desta fruta. 

 Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo 

analisar a ação fotoprotetora do açaí e identificar os principais 

compostos químicos relacionadas a este efeito fotoprotetor. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este estudo representa uma revisão bibliográfica na qual 

o levantamento dos dados foi pautado na literatura científica por 

meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e das bases de 

dados: SciELO, Google Acadêmico e PubMed. Os descritores 

utilizados foram: açaí ou euterpe oleracea; fotoproteção; fator 

de proteção solar; polifenois; antioxidante; antocianina; 
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flavonoides. Como critério de inclusão foram restritos os artigos 

que apresentaram grande pertinência ao tema, no idioma 

português e em sua grande maioria nos últimos cinco anos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pele e a resposta ao espectro solar 

 

A pele tem grande relevância para a defesa do nosso 

corpo. Sendo responsável por diversas funções importantes, 

como crescimento, reparo e manutenção das células que a 

compõem (AGUIAR; RIBEIRO, 2018). 

O espectro solar que chega no nosso planeta é quase 

toda de radiação ultravioleta (UV), que é dividida em UVA, UVB 

e UVC em torno de 100-400nm, menor que o espectro visível 

(400-800nm) e infravermelho (mais de 800nm). O organismo 

humano responde às radiações de formas distintas, com calor 

para as infravermelhas e com reações fotoquímicas para as 

ultravioletas. Esses reflexos podem ir desde a incitação de 

produção de melanina, até leves queimaduras e mutações no 

DNA que tem sido mais recorrentes nos últimos anos (SILVA, 

et al. 2015). 

           Lopes, Sousa e Libera (2018) constataram que a 

radiação (UV) são lançadas pelo sol e consistem de 3% a 5% 

de toda radiação solar que adentra a superfície da terra. Esses 

raios alcançam a terra em formato de ondas eletromagnética 

muito curta, sendo despercebido aos nossos olhos por 

apresentarespectros  de  comprimento  de  ondas,  entre  200  

e  400  nanômetros  (nm).  Esses espectros  são distribuidos em 

três comprimentos de onda: UVC (200 a 280nm), UVB (280 a 

320 nm) e UVA (320 a 400nm). 
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Segundo a pesquisa de Santos, Sobrinho e Oliveira 

(2018) os raios UVA adentram na derme e são os principais 

causadores do fotoenvelhecimento. A radiação UVB causa 

alterações nas fibras elásticas e colagenosas, provocando 

queimaduras, fotoenvelhecimento e efeitos carcinogênicos. 

Esses raios promovem desidratação da pele, podendo aparecer 

manchas e escamações. De acordo com Silva et al. (2015) a 

UVC tem menor comprimento de onda e origina efeitos 

carcinogênicos e mutagênicos. 

Corroborando com a literatura, os raios UVA dispõe de 

um potencial maior de adentrar na pele, com uma elevada 

capacidade para provocar lesões na estrutura do DNA e levar 

ao câncer de pele, já a radiação UVB possibilita um elevado 

risco para o desenvolvimento dos tumores de pele. Por se tratar 

de uma dose acumulativa, parece ser uma das razões mais 

relevantes de indução a carcinogênese cutâneo do tipo não 

melanoma (LOPES; SOUSA; LIBERA, 2018).  

 

Envelhecimento cutâneo 

 

O envelhecimento se inicia a partir dos 30 anos de idade, 

podendo ser  dividido de duas maneiras,  dependendo  de  como  

acontece:  o envelhecimento intrínseco,  ou  cronológico,  e  o  

extrínseco,  ou  fotoenvelhecimento.  Razões  como  exposição 

aos raios ultravioletas, radicais livres, temperatura, fumo e 

poluição, genética e quantidade de melanina presente na pele 

auxiliam em todo esse processo (TESTON; NARDINO; 

PIVATO, 2017). 

Segundo Borges (2017) o envelhecimento da pele 

advém da ação simultânea de dois processos diferentes: o 

envelhecimento cronológico ou intrínseco, e o envelhecimento 

extrínseco, que advém de fatores ambientais, dos quais a 
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exposição solar (fotoenvelhecimento) apresenta maior 

relevância. No fotoenvelhecimento observa-se um 

espessamento cutâneo, rugas mais profundas assim como 

alterações da pigmentação, como é o caso da 

hiperpigmentação da pele (aumento das manchas castanhas) e 

hipopigmentação da pele (manchas mais brancas), perda de 

elasticidade, amarelecimento e, em casos mais graves, pode 

levar a alterações carcinogênicas. 

O trabalho de Pereira et al. (2019) menciona que o 

envelhecimento intrínseco pode do mesmo modo ser chamado 

de verdadeiro ou cronológico, sendo aquele já previsto e 

irrevogável. As transformações desse envelhecimento estão 

rigorosamenteem conjunto com o tempo de vida do ser 

humano. Acontece por causas genéticos e modificações 

hormonais, causando atrofiamento cutâneo, ressecamento, 

flacidez, modificações vasculares, rugas e redução da 

densidade da pele. O envelhecimentao extrínseco acontece 

tanto em consequência da exposição ao sol e a ação da 

radiação ultravioleta, bem como por práticas alimentares e 

vícios (fumo, álcool e/ou drogas ilícitas). 

Cerca de 80% do envelhecimento cutâneo vem da 

exposição solar, essa não praticada somente na praia, mas 

também a exposição acumulativa que decorre ao longo da vida 

e é a que tem maior incidência no envelhecimento (BORGES, 

2017). 

Concomitantemente com estas observações, Pereira et 

al. (2019) menciona que a evolução do fotoenvelhecimento é 

decorrente dos raios UV, no qual favorece   a  produção   de   

radicais   promovendo um envelhecimento antecipado, 

acrescentando também a possibilidade de danos malignos ou 

não. 
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Os radicais livres também estão envolvidos no processo 

do envelhecimento provocandoreaçõesquímicas, 

principalmente a oxidação.   Essas reaçõesacarretam em 

processos nocivos ao organismo e são movidas por radiações, 

doenças, fumo e estresse (TESTON; NARDINO; PIVATO, 

2017). 

Além disso, de acordo com Oliveira et al. (2018) os  

radicais livres demonstram umaponderosafunção  no  sistema  

imunológico, apontam  ação  virótica,  bactericida,  

atuandoexcepcionalmente como  barreira  de  defesa  do 

organismo  contra   o aparecimento   de   microrganismos,   mas   

o excedenteprovoca   o envelhecimento  extrínseco  cutâneo. 

 

Fotoprotetores  

 

De acordo com a pesquisa de Medina, Louchard e 

Gonçalves (2015) os fotoprotetores são formulações para uso 

tópico com objetivo de defender a pele dos efeitos nocivos 

oriunda dos raios solares, eles absorvem, refletem ou 

dispersam a energia em outra forma de energia que não 

prejudique a pele.  

Os protetores são encontrados em casa de cosméticos, 

drogarias e farmácias magistrais, na base de cremes, géis, 

emulsões ou aerossóis (FARIAS; CAVALCATE, 2018). 

De acordo com Silva et al. (2015) esses produtos contém 

ingredientes com capacidade de absorver e retratar os raios UV 

e assim diminuir os resultados da exposição direta solar. Hoje 

em dia, existe uma predisposição do mercado o crescimento de 

produtos que contenham substâncias de origem natural, em 

especial de origem vegetal, desta maneira passando autilizar e 

comprovar a biodiversidade no nosso país. 
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O fator de proteção é determinado através de uma 

avaliação que se baseia em verificar o tempo mínimo em que a 

pele fica exposta aos raios UV até ocasionar eritema, conhecida 

por Dose Mínima Eritomatosa (DME). Quanto maior o tempo de 

exposição à radiação ultravioleta, sem causar eritema, melhor 

será o Fator de Proteção Solar (FPS) do protetor (SANTOS; 

SOBRINHO; OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Teston, Nardino e Pivato (2017) um bom 

fotoprotetor deve ser resistente à água e a transpiração, ter boa 

penetrabilidade e fixação na epiderme, ter estabilidade à luz, ao 

ar, à umidade e ao calor, apresentar boa tolerância pela pele, 

não causar fotossensibilidade e ter boa absorção ou reflexão de 

radiações danosas. Esses produtos contêm amplo espectro de 

proteção, estabilidade, custo benefício e baixa capacidade 

irritativa e/ou alergênica. A associação de protetores orgânicos 

e inorgânicos amplia o espectro de proteção, permitindo 

maiores FPS. 

A literatura científica menciona também que o emprego 

de antioxidantes  de uso na pele pode  ser  um  significativo 

mecanismo  de defesa cutâneo contra os radicais livres, 

favorecendodefesaaos estressesoxidativos endógenos e 

exógenosimpossibilitandoseu desenvolvimento e/ou, 

bloqueando as lesões provocadas (OLIVEIRA et al., 2018). 

Corroborando com isso, Cedrim, Barros e Nascimento 

(2018) mencionam que antioxidantes são componetes que 

agemimpedindo e/ou reduzindo os danos causados pelo 

estresse oxidativoincitados pelos radicais livres e compostos 

oxidantes. São consideráveis porque combatem as lesões ao 

DNA e às macromoléculas, diminuindo, dessa forma, os danos 

acumulativos que podem estimular doenças futuras. 

 

 Açaí (Euterpe oleracea Mart.) 
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O açaizeiro é uma palmeira da família Arecaceae 

grandemente expandida e cultivada na região da Amazônia no 

Brasil. Se apresenta de forma natural na região e tem se 

realçado pela grande destaque econômico para a fruticultura do 

local, especialmente para o estado do Pará onde a produção e 

a comercialização da polpa enriquecem não só os grandes 

mercados, mas também do setor de cosméticos e de fármacos 

(SILVA et al., 2017). 

De acordo com a literaruta, a família Arecaceae é 

considerada muito importante entre as famílias de espécies 

florestais, pois apresenta vasta distribuição, riqueza, produção 

e diversidade, além de sua notória importância alimentar, 

medicinal, sociocultural e econômica (RODRIGUES; AMARAL; 

GALVÃO, 2016). Essa palmeira, segundo Souza et. al., (2016) 

cresce com facilidade em terrenos úmidos, alagados, margens 

dos rios e é fonte de matéria-prima para os moradores da 

região, pois dela são extraídos o palmito e o fruto para consumo 

alimentar. 

            O açaizeiro é uma espécie oriunda que prevalece no 

Brasil, mais precisamente nos estados do Pará, Maranhão, 

Amapá, Acre e Rondônia. Desde os anos 90, o comércio da 

polpa da fruta vem aumentando consideravelmente, atingindo 

novos estados no país e, seguidamente o mercado 

internacional, fazendo do Brasil o maior produtor, consumidor e 

exportador de açaí (ALMICO et al., 2018).  

            Segundo Cedrim, Barros e Nascimento (2018) o 

açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.), nativa da América Central e 

do Sul, é bem conceituada como a palmeira que mais produtz 

na região amazônica. Sobreleva por ser fruto exótico e é 

consumido como um alimento rotineiro nessa região do país. 

Nos últimos anos, o açaí recebeu uma importância cosmopolita 
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como um alimento viável, dem decorrênciadas suas vantagens 

nutricionais e terapêuticos alusiva a grande capacidade 

antioxidante e sua composição fitoquímica. 

           Na atualidade está ocorrendo um grande crescimento do 

consumo do fruto açaí, pois este é um alimento vigoroso que 

traz enormes benefícios à nossa saúde,desempenhando um 

papel na precaução de doenças crônicas em que os fatores 

primários estão diretamente ligadas ao estresse oxidativo 

(LOBO; VELASQUE, 2016). 

          Segundo  Cedrim, Barros e Nascimento (2018) nos dias 

de hoje algumas pesquisas vêm demostrando que o uso do açaí 

atua no controle ou na precaução de algumas doenças, como 

por exemplo nos casos de diabetes, dislipidemia e doença 

cardiovascular. 

            O açaí (Euterpe oleracea), é um fruto comível que 

apresenta formato abaulado, depigmentação roxa, cerca de 1 

polegada (25 mm) de diâmetro e detém de apenas uma 

semente grande. O açaí vem sendo apreciado por suas 

propriedades nutricionais e antioxidantes e vem repercutindo 

devido o interesse que os consumidores dão como um alimento 

funcional (LOBO; VELASQUE, 2016).          

         Ainda, de acordo com SILVA et al., (2017) o fruto do açaí 

tem formato redondo e seu peso é de aproximadamente dois 

gramas. Apenas 17% do fruto se pode comer (polpa e casca), 

sendo preciso aproximadamente 2 quilos de frutos para gerar 

um litro de suco. O restante se caracteriza como caroço, 

incluindo a semente oleaginosa. A coloração do fruto maduro é 

púrpura a quase preta. Por meio do despolpamento, manual ou 

mecânico, se obtêm a polpa que pode ser utilizada in natura ou 

em uma vasta diversidade de bebidas e preparações 

alimentares, como creme, licor, geleia, mingau, sorvetes e 

doces. 
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          Outra utilização econômica do açaizeiro é a produção de 

palmito, pois seus caules cespitosos concedem a coleta de 

palmito sem estragar as plantas, já que a principal forma de 

adquirir os produtos dessa palmeira é através do extrativismo 

(RODRIGUES; AMARAL; GALVÃO, 2016). 

           Para contruir  boas práticas de saúde e higienização, o 

açaí deve transitar por vários tipos de procedimentos, desde a 

coleta até o preparo para consumação como peneiramento, 

lavagens, branqueamento, despolpamento, com a finalidade de 

garantir um produto seguro ao comprador e, como resultado 

uma reduzida no número de contaminação para o nosso corpo 

(RAIOL, et al., 2019). 

 

Aplicação dos compostos do açaí na ação fotoprotetora 

 

           Os componentes químicos do açaí têm sido objeto de 

muitas pesquisas. Sua grande habilidade antioxidante, níveis 

de polifenois e capacidade alimentícia têm sido descritos pela 

predominância de antocianinas, proantocianinas e outros 

flavonoides (SOUZA et al., 2016). O açaí tem causado interesse 

não apenas da área alimentícia, mas também do setor de 

cosméticos e de fármacos (SILVA et al., 2017). 

          Ainda, segundo Lobo e Velasque (2016) alguns 

flavonóidesdescorbetos na polpa do açaí abarcam as 

antocianinas, tais como a proantocianidina, cianidina-3-

glicosídeo e cianidina-3-rutinosídeo, apresentando também 

polifenois bioativos, os quais são dignos de notoriedade as 

antocianinas: cianidina glicosídica, feonidina-3-rutosídica, as 

proantocianidinas, como os polímeros e outros flavonóides, 

como orientina, isovitexina, escoparina e taxifolinadeoxihexose. 

As estruturas químicas dos compostos fenólicos são 

integradas por um anel aromático ligado a um grupo doador de 
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elétrons. Esses anéis apresentam propriedades de excitarem 

seus elétrons levando-os a um orbital de menor energia ao 

receber os raios com radiação UV, e, ao retornarem ao estado 

fundamental, liberarem a energia absorvida em forma de calor. 

Os compostos fenólicos agem no funcionamento biológico, com 

ações antibacteriana, antioxidante, anti-inflamatória, antiviral, 

dentre outros. (CARVALHO et al., 2015). 

O elevado conteúdo de antocianinas totais da polpa de açaí 

pode ser observado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Compostos fenólicos totais, antocianinas totais e 

capacidade antioxidante da polpa de açaí. 

Determinações                    

 

Média 

 

Desvio 

padrão 

 

Coeficiente 

de variação 

% 

Compostos fenólicos 

totais (mg de 

AGE/100g) 

 

346,14 

 

 

 

8,62 

 

 

 

2,48 

 

 

 

Antocianinas totais 

(mg/100g) 

73,54 2,59 3,52 

Capacidade 

antioxidante (µmol de 

TE/g) 

17,15 0,24 1,39 

Fonte: SILVA et al., 2017. 

 

Segundo dados da literatura a polpa de açaí apontou 

uma quantidade de compostos fenólicos totais mais alto do que 

outras frutas amazônicas amplamente consumidas como cajá e 

bacuri (72 e 23,8 mg de AGE/100g, respectivamente). O grande 

destaque do consumo de compostos fenólicos está ligada com 
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a sua atividade como agente redutor. Esses compostos 

desempenham barreiras no organismo contra o estresse 

oxidativo. No fruto do açaí, as antocianinas representam os 

principais compostos fenólicos presentes na sua composição e 

são encarregados amplamente por parte da capacidade 

antioxidante (SILVA et al., 2017). 

Corroborando com Souza et al., (2016) foram 

constatadas ainda ações antioxidantes e anti-inflamatórias da 

polpa do açaí, observadas por ensaios distintos, incluindo 

diversas possibilidades de absorção de radicais livres, com 

base em células de proteção antioxidante e mensuração de 

fenóis. A polpa do açaí demonstra uma inibição dependente da 

dose contra os danos oxidativos e após quantificação dos 

carotenoides de forma inédita nesta planta, sendo caracterizada 

uma alta capacidade de eliminação contra oxigênio singleto.  

          De acordo com o estudo de Silva et al., (2017) a polpa de 

açaí apontou uma grande quantidade de compostos fenólicos 

totais e antocianinas totais, sendo capaz de ser classificada 

como fonte destes fitoquímicos. Além disso, o estudo da 

eficácia antioxidante demostrou que a atividade anti radical livre 

deste fruto é elevado em relação a outros tipos de frutas que 

existem em grande quantidade na região amazônica. 

          Segundo Cedrim, Barros e Nascimento (2018) as altas 

taxas de polifenóis no açaí o transformam em uma das cinco 

frutas com maior capacidade antioxidante, dispondo de várias 

propriedades anti-inflamatória e farmacológicas associadas ao 

combate de doenças estimuladas por espécies reativas de 

oxigênio (radicas livres). 

Dessa maneira, com a descoberta da alta eficácia 

antioxidante em sua polpa, o fruto açaí passou a ser 

evidenciado como um alimento extremamente funcional, 

quando conferido e comparado a outros alimentos. Pouco 
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tempo atrás foi investigado que o caroço do açaí também 

mostra capacidade antioxidante, mas sua segurança 

toxicológica ainda carece de constataçãono decorrer de novos 

estudos (LOBO; VELASQUE, 2016). 

Segundo a pesquisa de Monteiro, Silva e Albuquerque 

(2017) o extrato de açaí dispõe de uma excelente ação 

fotoprotetora, isto é, tem a eficácia de absorver e refletir os raios 

ultravioletas, com isso diminuindo os efeitos lesivos da 

exposição solar.  

Em seu estudo espectrofotômetro Silva et al. (2015) 

complementa dizendo que o açaí é classificado como “superior” 

como proteção UVA/UVB, e também apresenta um FPS “alto” 

segundo a RDC 237 de 22/08/2002 (BRASIL, 2002). 

 

CONCLUSÕES  

 

Por meio desta pesquisa, pode-se concluir que a 

exposição solar acelera o processo do envelhecimento devido 

o estresse oxidativo endógeno e exógeno causado pelos 

radicais livres, além de causar graves lesões cutâneas, como o 

câncer de pele, no entanto pode ser atenuado pelos protetores 

solares, pois contém ativos que defendem a pele dos efeitos 

maléficos do sol, como é o caso do açaí, que tem um elevado 

poder oxidativo, e apresenta capacidade de neutralizar parte da 

radiação, devido os elevados níveis de compostos fenólicos 

totais e antocianinas totais, podendo ser considerada fonte 

destes fitoquímicos, diminuindo seus impactos na pele. 

 Com isso, o fruto do açaí é adequado para ser utilizado  

na formulação de protetores, pois demonstra elevados valores 

de FPS, além de boas razões UVA/UVB. 

 Pode-se ainda compreender que necessita de mais 

estudos complementares para analisar as vantagens e 
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mecanismo de ação dos componentes químicos do açaí como 

ação fotoprotetora. 

Além disso é inevitável a necessidade de fotoeducação 

assimilada ainda durante a infância, além de modificações das 

rotinas, que com isso traz o propósito de  amenizar  a  exposição 

solar em grande escala  para prevenção do fotoenvelhecimento 

e do câncer de pele, pois ainda  configuram  um  enorme 

problema  de  saúde  pública  e carece  de  mais  investimentos  

dos órgãos  governamentais,  como  novas  políticas  públicas  

focadas  para  o reconhecimento dos agravos e sua prevenção. 
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RESUMO:Plantas medicinais são caracterizadas por espécies 
vegetais que apresentam em seus metabolitos secundários 
uma ou mais substâncias que provocam benefícios aos 
organismos e podem ser usadas com fins terapêuticos. As 
substâncias encontradas nas plantas exercem várias funções 
como ação anti-inflamatória, antidiabética, antifúngica, 
cicatrizante, antioxidante, entre outras. Uma planta medicinal 
nativa brasileira que está ganhando destaque na atualidade é o 
Anacardium occidentale L. que além de ter alta importância 
econômica, também possui inúmeras atividades terapêuticas e 
está em constante evolução entre as pesquisas globais que por 
meio de levantamento de dados do site PatentInspiration® foi 
constatado pesquisas inovadoras usando A. occidentale na 
indústria nacional e internacional.  Com isso o objetivo desse 
estudo foi reunir e organizar informações sobre A. occidentale 
disponíveis na literatura. Para isto foram elencadas obras 
nacionais e internacionais publicadas no período de 2014 a 
2019; que abordassem atividades bioquímicas e biológicas de 
A. occidentale que possam apresentar benefícios a sociedade, 
seja por fatores sociais ou terapêuticos. As informações obtidas 
permitiram como ações principais as atividades anti-
inflamatórias, cicatrizante, antioxidante e hipoglicemiante.  
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Como conclusão foi possível observar A. occidentale apresenta 
atividades bioquímicas e biológicas diversas, podendo ser 
utilizado no desenvolvimento de fármacos e produtos 
inovadoras como potenciais benefícios a sociedade.  
Palavras-chave: Anacardium occidentale. Atividade 
bioquímica. Planta medicinal.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Deste os primeiros registos no antigo Egito a 1.550 a.C. 

até os dias atuais, atravessando milênios a cultura de se 

pesquisar plantas medicinais é muito usada para o tratamento 

de diversas patologias ao redor do mundo e no Brasil, sendo 

muitas delas repletas de conhecimento do senso comum e 

científico, como uma das finalidade conhecer os seus princípios 

ativos, para que ocorra a melhor resposta do organismo 

humano ao tratamento (BAPTISTA, 2018). 

No ano de 2009, o Ministério da Saúde divulgou uma lista 

com o título; Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS). Com setenta 

e uma espécies de plantas medicinais brasileiras. Com objetivo 

de desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos e uso no 

Sistema Único de Saúde (SUS), procurando ainda reconhecer 

as práticas populares de forma segura e eficaz. A espécie A. 

occidentale está incluída na lista (BRASIL,2009). 

A constante necessidade por novos e melhores 

medicamentos, atua como fator determinante para a pesquisa 

e desenvolvimento de novas terapêuticas por parte das 

indústrias farmacêuticas. O processo de pesquisa e 

desenvolvimento de novos medicamentos assume-se vital para 

o estabelecimento dos cuidados de saúde, traduzindo-se numa 
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melhoria à escala global dos atuais sistemas aplicados 

(CARVALHO,2018). Plantas medicinais possuem diversas 

propriedades bioquímicas que são usadas para o uso medicinal 

sendo alternativas de remédios industrializados. No presente 

estudo, foi realizado levantamento bibliográfico sobre o uso da 

planta Anacardium occidentale L. na área da saúde, fazendo 

uma investigação sobre seus possíveis benefícios medicinais 

usando o banco de dados do site PatentInspiration®. 

 

METODOLOGIA 

 

O trabalho em questão trata-se de uma revisão 

integrativa da literatura, no qual foi realizado um levantamento 

de dados através da literatura como ponto de partida as 

propriedades bioquímicas e biológicas do Anacardium 

occidentale com foco na aplicação terapêutica e farmacológica. 

Possibilitando assim uma síntese do estado de conhecimento 

do mesmo. Trazendo uma construção de uma análise ampla da 

literatura, em conjunto na elaboração para uma discussão sobre 

benefícios provenientes da A. occidentale, como também 

reflexões sobre a realização de futuros trabalhos por meio de 

monitoramento tecnológicos em escala global. 

Buscando por meio da revisão integrativa da literatura 

corresponder buscar avaliações críticas e a síntese do tema 

pesquisado e analisado. Obtendo dados finais, esse sendo o 

estado atual do conhecimento do tema, mostrando fatos 

científicos recentes. 

A presente revisão foi realizada entre os meses de 

agosto e outubro de 2019, a parti da base de dados do Google 

Acadêmico, Science Direct, National Library of Medicine 

(PubMed) e ScientificElectronic Library Online (SciElO). Que 
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incluem artigos experimentais e de revisão dos últimos cinco 

anos (2014 a 2019) correspondendo 90% do material 

encontrando e 10% de materiais entre os anos 2008 e 2013. A 

seleção dos artigos foi feita norteando os seguintes critérios: 

ano da publicação, artigos com as palavras-chaves no título, 

textos integrativos ou resumos.  

Foi realizado um monitoramento tecnológico tendo como 

fundamentalismo informações vindos do banco de dados do site 

PatentInspiration® com o intuito de realizar um levantamento 

histórico dos registros de patentes envolvendo a ‘Anacardium 

occidentale‘ e seus princípios ativos ao redor do mundo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Estamos suscetíveis a uma diversidade de doenças ao 

nosso redor, quer estejam no ar, água, alimentos e pela 

ocorrência de lesões teciduais, podendo representar um 

problema grave de saúde pública. Dessa forma, observa-se a 

crescente procura de fármacos para sanar problemas de saúde, 

mas nenhum fármaco é totalmente eficaz ou específico, 

apresentando efeitos colaterais indesejáveis e com muitas 

substâncias químicas que podem trazer alergias ou qualquer 

malefício (CARVALHO,2018). 

 

Aspectos botânicos 

Onze espécies constituem o gênero Anacardium, dentre 

as quais a Anacardium occidentale (cajueiro) sendo a mais 

famosa pelos seus valores econômicos e nutricionais, 

explorada pelas indústrias de pequeno e grande porte para 

produção de sucos, doces. Anacardium microcarpum é uma 

espécie, conhecida popularmente como cajuzeiro, possuindo 
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altos níveis de vitamina C, açúcares, minerais (fosforo, cálcio e 

ferro) e compostos fenólicos provenientes do pseudofruto do 

cajuzeiro, surgindo assim como uma alternativa aos produto 

sintéticos vendidos em grandes empresas, mas também na 

variedade de produtos alimentares e suas propriedades 

bioquímicas, bioatividade e nutricional proveniente da planta 

(SOUZA, 2017). 

O estudo de Bitu et al., (2015), realizado no Brasil na 

região nordestina, resultou na observação de 91 espécies com 

propriedades medicinais vendidas em mercados e freiras 

públicas, sendo as drogas vegetais mais vendidas as cascas, 

sementes, raízes e folhas mais utilizadas no preparo de chá. 

Destacando-se entre as plantas associadas a melhoras de 

distúrbios gastrointestinais como as mais procuradas, dentre 

estas a A. occidentale L. 

 

Caraterísticas fitoquímicas  

De acordo com a triagens fotoquímica do extrato hidro 

alcoólico de A. occidentale realizadas por pesquisadores, foram 

encontrados compostos como: açúcares redutores, cumarinas, 

flavonoides, taninos. O que caracteriza suas propriedades 

hipoglicemiantes. Visto que flavonoides e taninos possuem 

diversas propriedades biológicas, os açúcares redutores 

ajudam no controle da glicemia e são indicado para pacientes 

com diabetes mellitus do tipo 2, além das cumarinas que são 

metabolitos secundários encontrados em diversos organismos 

vegetais e possuem diversas ações biológicas e químicas no 

organismo humano (RIVERA, et al., 2019). 

Os polissacarídeos naturais ou gomas podem ser 

modificados quimicamente no intuito de adquirir novas e 

desejáveis propriedades físico-químicas. A modificação pode 
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ser feita as vezes em etapas, dando um leque de novos 

produtos com propriedades bastante diferentes das do material 

de origem. É possível, dar a um polissacarídeo as propriedades 

de outro, permitindo a substituição de uma goma de alto preço 

por uma goma modificada de preço menor, trazendo 

flexibilidade ao seu uso por meio das suas propriedades 

(MENDES,2017). 

A Goma de cajueiro (GC), caracterizada como um 

polissacarídeo, é um biopolímero do A. occidentale com as mais 

variadas aplicações nas indústrias alimentar, médica e 

farmacêutica, e pode ser usada como um agente de 

encapsulação em sistemas de liberação de ingredientes ativos. 

GC é composta de vários açúcares simples e as cadeias de 

ácido glicurônico. Este bloco policristalino é capaz de interagir 

seletivamente com condições multivalentes formando 

pequenos núcleos que são estabilizados em nano partículas 

depois de poliolefina. A goma do cajueiro apresenta 

características de flexibilidade para seu uso e métodos de 

aplicação. Em outra pesquisa foi observado que o Anacardium 

occidentale L. demostram atividades anti-inflamatórias 

decorrentes a modulação por meio de vias de sinalização 

celular que poderiam ser afetadas pelo estresse oxidativo 

decorrentes (VASCONCELOS et al.,2019).  

A goma de cajueiro tem se mostrado como uma 

alternativa a goma arábica por apresentar estrutura química 

semelhante, ela exsudação poder ser estimulada por meio de 

estresses biótico (ataque de insetos ou patógenos) e abiótico 

(injúria física) pelo uso de agentes químicos, apresentando uma 

possibilidade de produção comercial. Porém a sua aplicação 

como agente encapsulante não é muita vantajosa, por conta de 

sua baixa viscosidade em altas concentrações, isso influenciar 
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no caráter da eficiência de encapsulação, tornando-se 

necessário a blenda com outros polissacarídeos. Vem sendo 

utilizada na preparação de nano partículas e micropartículas 

para diversos fins, como encapsulamento de fármacos, 

princípios ativos, óleo de peixe, óleos essenciais e corantes 

naturais, atraindo um grande interesse tecnológico da goma de 

cajueiro, pois possui caraterísticas reológicas e 

biodegradabilidade (MENDES, 2017). 

Flavonoides, carotenoides e vitaminas A e C estão 

presentes na composição bioquímica do A. occidentale L. essas 

substâncias são compostos voláteis responsáveis pelo aroma e 

outras caracterizas, podem esta relacionadas aos sintomas 

clínicos vindos de processos alérgicos, além dessas 

caraterísticas o extrato do caju tem sido utilizado como 

alternativa a remédios industrializados na atenção primaria a 

saúde (SOUZA,2017). 

 

Atividade cicatrizante 

O reparo tecidual de ferimentos é um evento sistêmico 

que abrange uma gama de fatores que necessitam interagir 

entre si para que ocorra com eficiência o processo. Inúmeras 

pesquisas e métodos estão em desenvolvimento, usando 

plantas medicinais que possuam princípios ativos atribuídos na 

aceleração do tratamento de cicatrização de tecidos lesados, 

sendo algumas delas ingeridas para que ocorra atuação 

sistêmica por meio da alimentação ou de forma concentrada 

aplicada no local danificado, é possível encontrar no Brasil 

plantas que possuam essa capacidade como é o caso do A. 

occidentale (MARTELLI et al., 2018). 

O processo de cicatrização é uma resposta biológica 

complexa a lesão tecidual do corpo, ocorrendo toda vez que a 
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perda de tecido for além da derme, iniciando-se com a fase 

inflamatória que pode ser aguda ou crônica. Essa fase é a 

preparação da ferida para o reparo tecidual, envolver uma 

cascadas de reações celulares e bioquímicas, possuindo o 

objetivo de restaurar o tecido danificado por algum agente 

agressor após o trauma.Cada etapa de cicatrização é continuo 

envolvendo hemostasia, proliferação, inflamação e 

remodelação tecidual, diversas pesquisas cientificas estudam 

novos métodos de tratamento para esse processo 

(BAPTISTA,2018). 

Os macrófagos migram ao local lesado por volta de 48 a 

96 horas, dando-se a população celular majoritariamente antes 

da migração e proliferação celular fibroblasto, uma das 

atribuições para o processo cicatricial é a secreção de citocinas 

e fatores de crescimento, os mesmo ativando e recrutando 

outras celular envolvidas na cicatrização, regulando a 

quimiotaxia e a proliferação de proliferativa se caracterizando 

por fibroplasia, angiogênese e reepitelização. Na fase de 

remodelação, o colágeno é o principal componente da derme, 

sendo que nesta etapa ocorre a mudança do tipo de colágeno 

que a compõe onde a disposição do colágeno tipo III é 

inicialmente mais abundante que o tipo I e ao longo deste 

processo, este vai sendo degradado ativamente e a síntese de 

colágeno, ocorrendo a reparação tecidual. Para acelerar a 

reabilitação de lesões, são usados em alguns casos 

biomaterias, compreendendo como materiais interativos 

capazes de firmar uma afinidade adequada com o tecido vizinho 

sem indução de uma resposta adversa de possível risco do 

hospedeiro (MARTELLI, 2018). 

É necessário evoluir muito quanto à utilização e 

validação do potencial cicatrizante dos fitoterápicos. Pesquisas 
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devem ser conduzidas de maneira criteriosa quanto à 

caracterização do produto fitoterápico utilizado, bem como o 

seu mecanismo de ação favorecendo dessa forma, um maior 

interesse de indústrias farmacêuticas para o desenvolvimento 

de produtos fitoterápicos com qualidade comprovada, servindo 

como incentivo para realização de mais estudos relacionados 

às plantas medicinais (SOUZA, 2017). 

O estímulo vindo dos polissacarídeos para o sistema 

imune in vitro e in vivo, contribui favoravelmente no processo de 

cicatrização, podendo ser usados como biomateriais. A. 

occidentale L. tem demostrado resultados terapêuticos 

satisfatórios, potencializando a cicatrização em estudos 

preliminares tanto na análise histológica quanto macroscópica, 

houve melhoras no processo inflamatório inicial e aceleração do 

reparo (FURTADO et al.,2019). 

O suco e fibras do caju, possui o ácido anacárdico (Aas), 

essa substância possui a propriedades anestésicas, inseticidas 

e bactericidas, apresentando outro efeito muito importante que 

é a regulação da atividade das histamina desacetilases 

(HDACs). Essas substâncias são responsáveis pela modulação 

da expressão genica e possivelmente estão envolvidas na 

proliferação e diferenciação celular. Foi comprovado que eles 

são responsáveis pela modulação da atividade de NF-kB em 

células cuidadas com extratos vindos da A. occidentale L. 

(SOUZA, 2017). 

 

Atividade anti-inflamatória 

Além de atividade cicatrizante A. occidentale apresenta 

atividade anti-inflamatória e tem potencial farmacológico para 

ser usado no tratamento de colite ulcerativa visto que os 

extratos hidroalcóolicos de suas folhas são ricas em compostos 
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capazes de interferir na gênese da colite ulcerativa, sendo até 

mais eficiente que o tratamento padrão (500 mg/kg de 

sulfassalazana) quando utilizado a 100 mg/kg, provavelmente 

devido a sua ação anti-inflamatória, antioxidante, 

antibacteriana, antidiarreica e anabólica atribuídas 

provavelmente aos compostos bioativos presentes no extrato 

(PEDRO et al., 2015). 

A Colite Ulcerativa é uma doença inflamatória intestinal 

que se caracteriza por inflamação crônica na mucosa do cólon 

com caráter recidivo e etiológico ainda não determinada, A 

inflamação continua e o estresse oxidativo sobre o epitélio 

intestinal está envolvido no rompimento da barreira epitelial e 

no aumento da permeabilidade intestinal, facilitando a entrega 

de antígenos luminais que podem se difundir via corrente 

sanguínea e causar inflamações em órgãos distantes, 

caracterizando assim as manifestações extras intestinais 

causando dor e inflamação. (MARTINS et al., 2019). 

A estimulação do estudo dos fitoquímicos vem 

impressionando os pesquisadores e vem superando até os 

tratamentos tradicionais como na colite ulcerativa e nos 

resultados de estudos contra a diabetes onde o extrato do A. 

occidentale vem superando o tratamento padrão em que se 

utiliza de medicamentos clássicos (VASCONCELOS, et 

al.,2019). 

Embora não haja cura da colite ulcerativa, já houve um 

grande avanço de seu tratamento a partir dos antioxidantes e 

anti-inflamatórios visto que antigamente a enfermidade era 

tratada apenas com psicoterapia o que era ineficiente. Com isso 

vemos uma aplicação útil e que causa impacto positivo a 

população assim utilizando as plantas medicinas e populares 

para o benefício próprio da comunidade, pratica que é utilizada 
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desde a antiguidade e hoje é estudada de forma cientifica e 

categórica para identificar a real ação bioquímica e biológica 

das plantas no nosso organismo e como utilizá-las de maneiras 

conscientes e nas doses certas (MARTINS et al.,2019). 

 

Ação antioxidante  

A. occidentale está associada ao combate do estresse 

oxidativo, fator diretamente envolvido com o processo de 

envelhecimento dos seres vivos (DUANGJAN et al.,2018). 

Longa vida e um envelhecimento saudável 

dependem de interações entre fatores biológicos e 

ambientais. O envelhecimento é um processo natural, 

inevitavelmente acompanhado pela acumulação de 

macromoléculas danificadas, tais como ácidos nucleicos, 

lipídios e proteínas. Consequentemente, alterações 

características fisiológicas, tais como um aumento do 

estresse oxidativo e aumentado de processos 

inflamatórios pode influenciar negativamente a qualidade 

de vida (SOUZA et al., 2018).  

Embora os mecanismos do processo de 

envelhecimento não sejam completamente 

compreendidos, uma evidência crescente sugere que o 

envelhecimento é aparentemente associado com a 

bioatividade de oxigénio reativo espécies (ROS). A 

proteção ff ECTS de ROS são a estratégia para retardar o 

envelhecimento e doenças degenerativas relacionadas. 

Várias linhas de evidência relatadas anteriormente que a 

redução de ROS e de baixo grau, em inflamação pode 

estender o tempo em um amplo espectro de organismos 

modelo (DUANGJAN et al.,2018). 
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Estudos com A. occidentale demonstraram a capacidade 

de diminuir o estresse oxidativo hepático em camundongos que 

foram tratados com o extrato, após sofrerem injuria devido ao 

consumo de paracetamol que tem ação negativa ao fígado 

(BAPTISTA et al.,2018). 

Os extratos das folhas do A. occidentale apresentaram 

uma resistência ao estresse oxidativo, dessa forma retardando 

o processo de envelhecimento e formação de radicais livres. 

Com isso, podendo ser usado na área farmacêutica e na 

indústria cosmética para evitar o envelhecimento do organismo 

assim como ser usado para procedimentos estéticos com o 

intuído de preservar a pele e evitar rugas e marcas indesejadas 

(DUANGJAN et al., 2018). 

As propriedades de “antienvelhecimento” de A. 

occidentale estão associadas a sua vasta gama de metabólicos 

secundários, a grande quantidade de flavonoides, terpenos, 

ácidos e vitaminas faz com que a mesma apresente várias 

atividades bioquímicas e biológicas nos organismos (SOUZA et 

al.,2018). 

Em especial podemos citar os ácido palmítico, α- ácido 

linolénico, e β- cariofileno. Que são substâncias que estão 

associadas a aumentar o bombeamento da faringe e aumenta 

o tempo de vida das células, através da via de sinalização SKN-

1, o β- cariofileno pode modular a resposta ao estresse 

oxidativo, reduzindo os níveis de radicais livres intracelulares e 

em extracelulares aumentando a taxa de bombeamento da 

faringe, bem como a redução dos níveis de lipofuscina 

intestinais e aumentando o tempo de vida em C. através das 

vias SIR-2,1, SKN-1, e DAF-16. Estas constatações sugerem 

que extratos de A. occidentale aumentam a resistência do 
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estresse oxidativo através dos DAF-16 / Foxo e SKN-1 / Nrf2 e 

outras vias de sinalização (DUANGJAN et al., 2018). 

 

Atividade hipoglicemiante  

Outro exemplo de avanço nos estudos com o 

Anacardium occidentale é a avaliação de diferentes 

concentrações de extrato hidroalcoólico de A. occidentale foi 

observada ação hipoglicêmica em doses de 500 mg/kg 

semelhante a glibenclamida 5 mg/mL de ação hipoglicemia. 

Estes resultados estão relacionados aos de Dominguez et 

al.(2012), que avaliou efeitos do consumo de uma bebida (caju 

Anacardium occidentale L.) sobre glicose no sangue e a 

resposta à insulina em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. 

Estes compostos têm um efeito metabólico que pode ser 

semelhante a ação de glibenclamida (uma sulfonilureia 

amplamente utilizada em tratamento de doentes diagnosticados 

com diabetes mellitus) (RIVERA, et al., 2019). 

A diabetes mellitus é uma doença metabólica que requer 

o controle glicémico rigoroso para reduzir a sua progressão e 

complicações; a terapia baseia-se na administração exógena 

de insulina realizada por via subcutânea, no entanto, além de 

ser invasivo e requerendo várias injeções diárias, a insulina 

administrada por esta via não mimetizam a ação fisiológica de 

insulina causando efeitos secundários. A via oral seria o mais 

fisiológico e conveniente para os diabéticos; no entanto, por 

causa disto, a insulina tem uma baixa biodisponibilidade, devido 

à elevada atividade proteolítica, bem como a redução da 

permeabilidade do trato intestinal gordo (VASCONCELOS et 

al.,2019). 

A. occidentale foi estudada em um banco de dados 

mexicano de plantas com capacidade de ação antidiabética 
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onde se encontram mais de 80 espécies catalogadas, entre os 

parâmetros comparativos tanto em ação biológica como em 

ação bioquímica o caju pode certamente ser caracterizado 

como uma planta medicinal deste tipo (RIVERA, et al.,2019). 

Entre as abordagens mais promissoras para a terapia 

oral de insulina são biopolímeros nanoestruturados com base 

na incorporação de insulina em nanopartículas biocompatíveis, 

biodegradáveis e muco-adesivas que proteger e promover a 

absorção da insulina no trato gastrointestinal (VASCONCELOS 

et al., 2019). 

 

Atividade antimicrobiana 

Foi realizada pesquisa clínica sobre o efeito de um 

enxaguatório bucal em agosto de 2018, contendo 10% de A. 

occidentale na redução da placa bacteriana e da gengivite em 

comparação com a CLX (gluconato de clorexidina a 0,12%) e 

um placebo. Trinta participantes selecionados, distribuídos 

igualmente em 3 grupos e instruídos a escovarem os dentes 

com um dentifrício fluoretado, duas vezes ao dia (12/12 horas), 

além de enxaguar por 1 minuto com uma das soluções 30 

minutos após a escovação dos dentes, no decorrer de 1 mês, 

foi observado que houve redução significativa no índice de 

placa bacteriana e gengivite somente entre os grupos com CLX 

e AO, mostrando efeito antimicrobiano (OLIVEIRA, et al., 2018). 

O extrato alcoólico obtido da casca do caule de A. 

occidentale apresenta atividade contra bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas, e fungos destacando-se: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans, Streptococcus 

mitis, Streptococcus sanguis, Bacillus subtulis, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherchia coli, Candida albicans e Aspergillus 

niger (PEREIRA et al., 2015). 
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Monitoramento tecnológico  

Tudo que consumimos ou usamos se originou na 

natureza e passando por algum tipo de processo de estudo, 

experimentação e transformação, mesmo que em uma forma 

rudimentar. Esforço investido sobre a demanda da sociedade 

por evolução de conhecimento para novas comodidades e 

medicinais, acarretando uma demanda continua. Este é um 

ciclo que se aplica no Brasil já que possui grande variedade da 

flora, mas ainda não domina este processo de desenvolvimento 

e proteção de inovação tecnológica, como no caso da 

Anacardium occidentale que é típica do Brasil, o maior número 

de patentes tecnológicas pertencem aos Estados Unidos. 

Resultando que muitas vezes devemos pagar pro coisas pelos 

quais deveríamos fornecer aos outros países (RIBEIRO, 2018). 

Atualmente, a busca por informações contidas em 

documentos de patentes tem sido de grande importância, pois 

se constituem uma fonte formal de informação relevantes no 

meio cientifico, onde se pode ter acesso aos dados de 

invenções que, não estão disponíveis em livros nem em artigos 

técnicos (ARAÚJO et al., 2018). 

Levantamento das aplicações farmacológicas e 

tecnológicas relacionadas à utilização da goma do cajueiro, 

tendo observado 4 atividades farmacológicas para a GC: 

cicatrizante, antibacteriana, gastroprotetora e antidiarreica. 

(ARAÚJO et al., 2018). 

Os produtos naturais são considerados uma fonte 

extremamente valiosa para a descoberta de moléculas 

bioativas, que acaba estimulando o número de patentes 

tecnológicas envolvendo plantas vem aumentando com o 

passando do tempo, por meio da necessidade do mercado 
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global para novos produtos como alimentos e remédios, já que 

uma planta pode conter diversas propriedades bioquímicas 

servindo como provedora de uma substancia que pode 

desencadear outra (CARVALHO,2018). 

Por meio desse monitoramento aumenta a relevância 

desse tema e ajuda a instruir os pesquisadores no 

planejamento estratégico de ações futuras, na fundamentação 

de escolhas e na estruturação de futuros possíveis baseados 

em fatos presentes, assim como, estimular ou precaver 

tendências de investimentos, produtos e processos que 

impactam no seu desenvolvimento de novos produtos 

inovadores (BARROS et al.,2019). 

No meio desse panorama se encontra o Anacardium 

occidentale, que por meio das suas propriedades bioquímicas 

variadas é muito usada na indústria alimentícia e ainda de forma 

cautelosa pela indústria farmacêutica. Como entrada na 

plataforma foram pesquisadas as seguintes palavras-chave: 

“Anacardium occidentale”, “propriedade bioquímica” e “ 

biochemical property” no PatentInspiration®, estando elas 

presentes no título e/ou resumo das patentes ou em 

reivindicações de patentes residentes nessa plataforma de 

busca.  

Na realização de busca foram obtidos dois mil centro e 

oitenta e um registos distribuídas em cinquenta países em todos 

os continentes, durante os 20 últimos anos (2000-2019).no 

figura 1 apresenta os anos de publicação das patentes em 

conjunto com a quantidade registrada ao ano, podendo frisar o 

ano de 2016 que possui cerca de 164  patentes registradas 

mostrando um alto interesse na planta que resultou em 

pesquisas voltas para o ramo alimentício e de cosméticos 

antioxidantes, já o ano com menos registo foi o de 2000 com 15 
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registos, uma das causas do baixo número registrado veio pela 

falta de interesse da indústria pelas plantas brasileiras. 

 

Figura 1. Gráfico comparativo entre anos de registro de 

patentes sobre Anacardium occidentale.L.  

 
Fonte; imagem elaborada pelo site PatentInspiration® 2019 

 

A figura 1 demonstra a diminuição do monitoramento 

tecnológico envolvendo o Anacardium occidentale Linn durante 

os últimos sete anos. No entanto, pode ser observado a 

importância tanto econômica quando social que o Anacardium 

occidentale L. carrega na sua história, mostrando que a flora 

brasileira pode e deve ser pesquisa com instruído cientifico e 

social, podendo gerar muita economia. O Brasil vem 

desenvolvendo pesquisas importantes para o avanço do 

conhecimento das propriedades medicinais das plantas 

utilizadas pela população. Também existem programas e 

políticas que estimulam a inserção deste tipo de terapia no 

SUS, o que demonstra a busca pela oferta de um atendimento 

humanizado e integral para a população. 
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Na figura 2 foram distribuídos no mapa mundo, países 

com patentes registradas, possuindo cinquenta países 

englobados, dentre eles os Estados Unidos está na liderança 

com quinhentos e trinta e oito registros em seguida está a China 

com trezentos e dez registros e na terceira colocação está o 

Japão com duzentos e quinze registros, mostrando que os 

países riscos possuem mais interesse científico no tema 

comparados aos países subdesenvolvidos. Por possuírem 

maior verba para pesquisas, eles possuem mais vantagens em 

comparação a países subdesenvolvidos, que por ter vários 

obstáculos até o fim da pesquisa. Novos registos de patentes, 

demostram através da pesquisa, inovação para diversas áreas, 

já que um método pode ser usado para diversos setores das 

indústrias. 

 

Figura 2. Distribuição em nível global de patentes, registadas 

no site PatentInspiration® sobre Anacardium occidentale.L. 

 

 
Fonte: imagem elaborada pelo site PatentInspiration® 2019 
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Uma das patentes registadas em dois mil e dezenove 

sobre Anacardium occidentale L. está armazenada no site 

Patentlnspiration® (2019), registada no mês de abril de dois mil 

e dezenove, foi criada pelos pesquisadores brasileiros Adriana 

Lucia,Gabriel Silva,Luciana Lobato, Rafael Cavalcante e 

Roberto Souza, com o tema: Desenvolvimento de Composto 

Probiótico a partir do Caju (Anacardium occidentale L.). 

(BR102017021031). Na primeira etapa leva a produção de 

produtos probióticos a partir da polpa e néctares de caju, 

usando uma inoculação de esporos de microrganismos, na 

segunda etapa do processo ocorre a ativação de 

microrganismos, esporulação bacteriana e purificação de 

esporos, inoculação de microrganismos em polpa e néctar de 

caju analisando a viabilidade de criar produtos que tragam 

valores nutricionais importantes, trazendo relevância para 

cientifico brasileiro como consequência.  

Foram encontradas na base brasileira de dados do 

instituto nacional da propriedade industrial (INPI) 4 patentes 

relacionadas a goma do cajueiro. O que ressalta a importância 

do país no estudo e aplicação tecnológica de substâncias 

bioativas do cajueiro. Porém, as patentes encontradas são 

somente sobre a proteção do método de sua produção (PI 

0004114-9), isolamento da goma da Anacardiun occidentale L. 

(PI 9005645-0), sua utilização no processo de flotação de 

minerais calcários (PI 0304986-8) e em hidrogéis 

superabsorventes (PI 0404265-4). Não foram achados 

propriedades sobre o seu uso nas áreas da nanotecnologia, 

farmacológica ou relacionada à área alimentícia. 

Com a comparação dos estudo científicos, entende-se 

que a uma grande importância na pesquisa de Anacardium 

occidentale L. que por sua vez possui fatores de inibição 
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microbiano, podendo inibir cepas de Candida spp que 

conseguintemente impede a formação de biofilme, que na área 

hospitalar pode salvar muitas vidas, já que a formação de 

biofilmes em catetes é comum e sendo um também um 

importante contribuinte no combate a diabetes (OLIVEIRA, 

2018). 

Foi visto que na indústria de alimentos tem aumentado a 

procura por novas substâncias naturais e técnicas de 

preservação dos alimentos (MENDES, 2017). Em virtude da 

percepção negativa do público aos alimentos industrialmente 

sintetizados, a adição de óleos essenciais torna-se um potencial 

sistema de bioconservação, haja vista a capacidade 

antioxidante, antimicrobiana, antifúngica, dentre outras, 

capazes de prolongando assim a vida dos produtos nas 

prateleiras dos supermercados e comércios em geral. 

Anacardium occidentale L. é utilizado no sul dos 

Camarões e em outros países tropicais, como remédio popular 

para o tratamento do diabetes mellitus. Demonstramos o 

potencial antidiabético por meio de pesquisas em ratos com 

diabetes, sendo usado a parte da folha no tratamento, sendo 

conhecimento vindos dos indígenas dessas regiões  

É sempre importante destacar o estudo de plantas 

medicinais como o Anacardium occidentale, pois muitas 

vezes não se sabe a toxicidade ou os princípios ativos do 

mesmo, isso é reforçado pelo que tem como foco o estudo 

e identificação dos princípios ativos do cajueiro e o 

resultado dos metabólitos secundários dessa planta para 

identificação de compostos medicinais e determinar o nível 

de toxicidade da planta em organismos (BAPTISTA et 

al.,2018). 
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CONCLUSÃO  

 

O presente estudo, delineou revisar trabalhos científicos 

com o objetivo de analisar as propriedades bioquímica da 

Anacardium occidentale Linn, que por ser uma planta brasileira, 

trouxe mais interesse em estudar, envolvendo problemas que 

os princípios ativos da mesma, poderia ajudar a resolver ou 

estimular melhor resposta. O uso de fitoterápicos no reparo 

tecidual e paradoxalmente a necessidade de se avançar de 

modo que a comunidade científica deva despertar o interesse e 

aprofundar estudos sobre a aplicabilidade clínica de nossa flora, 

que possui muita vida. Sendo alternativa no tratamento de 

diversas doenças como diabetes, hipertensão, inflamação e dor 

crônica. 

Conclui-se que o Anacardium occidentale Linn apresenta 

metabólicos secundários importantes relacionados a atividades 

cicatrizante, anti-inflamatória, antioxidante, hipoglicemiante, 

antimicrobiana. Produz ainda, uma goma com elevado potencial 

tecnológico. Dessa forma, essa espécie nativa do nordeste 

brasileiro destaca-se pelas potencialidades relacionadas ao 

desenvolvimento tecnológico nos setores de medicamentos, 

cosméticos e na indústria alimentar, sendo confirmado pelo 

nível de pesquisas patenteadas nos últimos anos, trazendo 

produtos e métodos inovadores para essas diversas áreas.  
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RESUMO: O permanente manuseio de plantas com propósito 
de tratar enfermidades está culturalmente atrelado as 
comunidades e regiões brasileiras, apresentando um enorme 
perigo, pois plantas tóxicas se apresentam em lugares 
diversificados. A avaliação da toxicidade é imprescindível, para 
analisar as consequências e prevenir problemas 
inconvenientes. O barbatimão é uma planta rica em taninos, 
possui atividade cicatrizante em machucados e feridas onde 
sua composição é formada por taninos, flavonoides, alcaloides, 
amido e resinas. O objetivo deste trabalho foi investigar a 
citotoxidade das cascas do extrato acetônico da Abarema 
cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. Grimes, (Mimosaceae) 
através da metodologia de fragilidade osmótica. Foi coletada a 
amostra da casca de barbatimão (Abarema cochliacarpos 
(Gomes) Barneby & J.W. Grimes) em área rural, situada no 
município de Caruaru, Pernambuco, Brasil, em 2017. 
Posteriormente a coleta, a amostra foi identificada e depositada 
para tombamento no Instituto Agronômico de Pernambuco - 
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(IPA). O ensaio de fragilidade osmótica ou hemólise foi 
executado de acordo com a metodologia recomendada por 
Darcie e Lewis (1975), sendo reproduzida com adaptações nas 
concentrações, realizado em triplicata. O extrato acetônico das 
cascas de Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. 
Grimes apresentou baixa atividade hemolítica nas 
concentrações pesquisadas, porém, diante desse resultado, 
não exclui a possibilidade de citotoxicidade. Portanto, futuros 
estudos precisam ser realizados com extratos em diferentes 
concentrações, assim como testar outras metodologias. 
Palavras chave: Plantas tóxicas. Hemólise. Concentrações. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O constante manuseio de plantas com objetivo de tratar 

enfermidades está culturalmente atrelado as comunidades e 

regiões brasileiras, onde esse conhecimento é passado de 

geração em geração a partir da oralidade, fazendo-se sempre 

imprescindível na cultura popular para ser usado em nossa 

saúde (MONTEIRO et al.,2018). Nas plantas existem diversos 

bioativos com uma diversidade de aplicações e com 

mecanismos conhecidos ou não, que os homens aprenderam a 

usufruir e reconhecer seus efeitos tóxicos no decorrer da 

história. O manuseio das plantas representa um pouco das 

comunidades no mundo, assim, com essa utilização, se 

observa o encontro de ativos isolados nas mesmas através de 

pesquisas laboratoriais (NEYMAN et al.,2016).  

Plantas tóxicas se apresentam em lugares diversificados 

(LM et al.,2018) e a intoxicação por elas está se tornando um 

problema de saúde pública, sendo a automedicação um risco, 

principalmente pelas pessoas que se beneficiam com o uso de 

plantas medicinais (DA SILVEIRA ALVES et al., 2016; 

BOCHNER; DE LEMOS, 2017). A avaliação da toxicidade é 

imprescindível, para analisar as consequências e prevenir 
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problemas inconvenientes (MENDONCA et al., 2019). Em 

algumas plantas, foi-se detectado toxicidade, como 

apresentado por MENDONCA et al. (2019) em seus estudos 

com C. affinis que indicava elevado grau de toxicidade, sendo 

essa característica relacionada a seus metabólitos secundários. 

Enquanto que, nas análises de Morais et al. (2019) com C. 

nepetifolius acusou-se toxicidade frente a macrófagos igual a 

44,17%, próxima ao seu padrão que no mesmo valor do extrato 

chegou a 47,70%. Já na pesquisa de RIVAS MENA et al. 

(2015), que foi feita frente as células C2C12, extratos de A. 

altilis, P. quadrangularis, B. picta e P. microphylla apresentaram 

toxicidade, sendo que A. altilis se mostrou mais tóxica que a 

anfotericina B (RIVAS MENA et al.,2015). 

O Brasil possui uma abrangente biodiversidade e várias 

espécies exóticas vieram a ser anexadas com o tempo, 

difundindo uma ampla medicina popular através de diferentes 

influências de povos nativos, africanos e europeus (Medeiros et 

al., 2017). Uma das árvores nativas com propriedades 

medicinais é conhecida como barbatimão, geralmente utilizada 

no preparo de decocções ou infusões com função de tratar 

feridas e infecções (NASCIMENTO et al. 2016; PASSARETTI 

et al., 2016).  

A Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. 

Grimes, é uma planta exposta por Barneby & J.W. Grimes, eles 

a descreveram com: 

 
Árvores ou arvoretas, 3-30m; ramos lenticelados, 
glabros, castanhos. Folhas II-IV/2-4; estípulas ca. 
1,2mm, filiformes, decíduas; pecíolo 1,2-3,3cm, 
canaliculado, tomentoso; raque 5,4-8,6cm, 
canaliculada, tomentosa; folíolos terminais 4,1-
5,1×2,3-2,8cm, romboidais a obovais, ápice 
cuspidado a arredondado, margem revoluta, base 
inequilátera, glabros; apêndice terminal ausente; 
nectários pateliformes, em todos os jugos. 
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Inflorescência espiga globosa a semiglobosa, 1 
por axila; pedúnculo 7,2- 8,3cm; raque floral 4-
6mm; brácteas decíduas. Flores homomórficas, 
sésseis a subsésseis; pedicelo 0,5-1mm; cálice ca. 
2mm, funiliforme, tomentoso externamente, 
lacínias agudas; corola ca. 5mm, infundibuliforme, 
brancoesverdeada, tomentosa externamente; 
estames 20-25, ca. 1,4cm, tubo estaminal exserto, 
glabro; ovário séssil, ca. 14 óvulos, glabro, estilete 
do mesmo compr. Dos estames, glabro, estigma 
funiliforme. Legume ca. 14×1cm, anelado ou 
espiralado, 2-3 voltas, valvas reticuladas, glabras, 
endocarpo castanho-alaranjado; sementes 
(Barneby & Grimes 1996) obovodas, bicolores: 
brancas e castanhas ou pretas. Ocorre na costa 
atlântica do Brasil, da Paraíba até o Rio de Janeiro 
onde entra pelo continente alcançando as florestas 
semideciduais, cerrados e campos de altitude. D6, 
E7: floresta ombrófila densa, cerrado. Devido à 
deficiência amostral não foi possível definir um 
período de floração e frutificação para esta 
espécie (GOMES e J.W, 1996, p.74 (1): 94) 

O barbatimão é uma planta rica em taninos, possui 

atividade cicatrizante em machucados e feridas onde sua 

composição é formada por taninos, flavonoides, alcaloides, 

amido e resinas. Sua casca é amplamente comercializada, 

sendo ela e suas folhas a principal forma de uso medicinal, pois 

são vistas popularmente como anti-inflamatória, reforçando o 

efeito que possui em casos médicos (MONTEIRO et al.,2018; 

FILLA, 2015). A ação da planta em tratamento de feridas é 

indicativo de resiliência, e essa resiliência sinaliza sua eficácia. 

(DIAS et al., 2018).  

Ensaios feitos em extratos da casca de Abarema 

cochliacarpos mostraram atividade antibacteriana em cepas 

Gram-positivas de Staphylococcus intermedius e Bacillus sp. 

isoladas de feridas de cão (TENÓRIO et al., 2016). DIAS et al. 

(2018) realizou microemulsões feitas com a casca interna de A. 
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cochliacarpos, descobrindo seu potencial antioxidante e 

cicatrizante, precisando serem melhores explorados.  O extrato 

etanólico da casca do caule de Abarema cochliacarpos 

(Gomes) Barneby & JW Grimes apresenta atividade larvicida 

sobre larvas de aedes aegypti o que demonstra potencialidades 

de uso para o controle de larvas de terceiro estágio (TENÓRIO, 

RODRIGO, 2017).  

Diante dos fatos observados, o presente artigo teve 

como objetivo investigar a citotoxidade das cascas do extrato 

acetônico da Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. 

Grimes, (Mimosaceae) através da metodologia de fragilidade 

osmótica. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi coletada a amostra da casca de barbatimão (Abarema 

cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. Grimes) em área rural, 

situada no município de Caruaru, Pernambuco, Brasil, em 

2017.  

 

Figura 1: Imagem de uma Abarema cochliacarpos (Gomes) 

Barneby & J.W. Grimes no estado da Bahia, Brasil. 
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Fonte: (Alex Popovkin, 2010) 

Posteriormente a coleta, a amostra foi identificada e 

depositada para tombamento no Instituto Agronômico de 

Pernambuco - (IPA). 

 

Figura 2. Ficha de identificação botânica do Herbário IPA, 

destacando o número de tombo, nome popular, família e nome 

científico da planta. 
 

 
Fonte: (IPA 2018) 

 

O material vegetal selecionado (cascas) foi seco à 

temperatura ambiente e moído em um moinho Wiley (Modelo 

TE-680, Tecnal ®), até se apresentar como um pó muito fino e 

homogêneo. O material vegetal seco e moído (60 g, 10% m/v) 

foi extraído com acetona: Água (7: 3, v / v) por extração turbo 

(quatro ciclos extrativos de 30 s, intercalados com 5 minutos de 

pausa). A solução extrativa foi concentrada sob pressão 

reduzida (RV10 Basic, IKA ®), e o resíduo foi congelado (-80 ° 
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C, 4 dias) e depois liofilizado (Modelo L101, Liotop ®), obtendo-

se o extrato bruto acetônico (EBA) (MELLO; PETEREIT; 

NAHRSTEDT, 1999). 

O ensaio de fragilidade osmótica ou hemólise foi 

executado de acordo com a metodologia recomendada por 

Darcie e Lewis (1975), sendo reproduzida com adaptações nas 

concentrações, realizado em triplicata. Os materiais utilizados 

foram: tubos de ensaio para colocar as amostras a serem 

testadas, onde as amostras devem ser solubilizadas em cloreto 

de sódio a 0,9 %. Pipetadores e ponteiras azuis e amarelas, 

pipeta graduada junto com uma pêra de sucção para se ter 

maior precisão dos valores descarregados, tubos criogênicos 

de 5 mL para armazenamento do extrato diluído, estante para 

fixar os tubos de ensaio e cubetas para análise 

espectofotométrica. 

Os tubos e as respectivas concentrações testes, junto 

com os controles positivo e negativo foram adequadamente 

identificados e acomodados na estante. Durante o 

experimento, as amostras testes de (Abarema cochliacarpos 

(Gomes) Barneby & J.W. Grimes) foram pesadas e realizada a 

solubilização em criotubos. Foi pesado 25 mg do extrato e 

solubilizado em 5 mL de cloreto de sódio 0,09% para obtenção 

de uma concentração final de 5 mg/mL. O cloreto de sódio é 

acrescentado gradualmente intercalando com a maceração da 

amostra. O sangue, que é necessário no protocolo, foi 

centrifugado na rotação de 3.500 rpm por 5 min e desprezado 

o sobrenadante (plasma sanguíneo) com auxílio de uma pipeta 

de pasteur, pois apenas as hemácias são importantes. 
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Figura 3. Ilustração de como o ensaio foi realizado, separando 

os tubos em suas diferentes concentrações de extrato e 

hemácias junto com os controles positivo e negativo. 

 
Fonte Silva N.F. (2019) 

 

A próxima parte do teste foram as pipetagens, onde no 

controle + (sem amostra teste) 1º Pipetou-se 5 mL de água 

destilada e 2º Pipetou-se 25 µl de hemácias. Controle - (sem 

amostra teste) 1º Pipetou-se 5 mL de cloreto de sódio a 0,9% e 

2º Pipetou-se 25 µl de hemácias. Teste 1 (concentração de 

1µg) 1º Pipetou-se 5 mL de cloreto de sódio a 0,9%, 2º Pipetou-

se 1 µl da amostra teste e 3º Pipetou-se 25 µl de hemácias. 

Teste 2 (concentração de 3µg) 1º Pipetou-se 5 mL de cloreto 

de sódio a 0,9%, 2º Pipetou-se 3 µl da amostra teste e 3º 

Pipetou-se 25 µl de hemácias. Teste 3 (concentração de 9µg) 

1º Pipetou-se 5 mL de cloreto de sódio a 0,9%, 2º Pipetou-se 9 

µl da amostra teste e 3º Pipetou-se 25 µl de hemácias. Teste 4 
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(concentração de 27µg) 1º Pipetou-se 5 mL de cloreto de sódio 

a 0,9%, 2º Pipetou-se 27 µl da amostra teste e 3º Pipeta-se 25 

µl de hemácias. Teste 5 (concentração de 81µg) 1º Pipetou-se 

5 mL de cloreto de sódio a 0,9%, 2º Pipetou-se 81 µl da amostra 

teste e 3º Pipetou-se 25 µl de hemácias. Teste 6 (concentração 

de 243µg) 1º Pipetou-se 5 mL de cloreto de sódio a 0,9%, 2º 

Pipetou-se 243 µl da amostra teste e 3º Pipetou-se 25 µl de 

hemácias. Teste 7 (concentração de 729µg) 1º Pipetou-se 5 mL 

de cloreto de sódio a 0,9%, 2º Pipetou-se 729 µl da amostra 

teste e 3º Pipetou-se 25 µl de hemácias. Resumidamente, 

foram distribuídos 5 mL de cloreto de sódio 0,09% em ambos 

os tubos excetuando o do controle positivo, que será pipetado 

água destilada ao invés de cloreto de sódio.  

No segundo momento pipetou-se a amostra no volume 

correspondente a cada concentração teste, previamente 

definido pela fórmula C1x V1= C2x V2. Por último pipetou-se o 

volume de hemácias em todos os tubos. Ao final, os tubos 

foram delicadamente homogeneizados. Após o término da 

pipetagem, os tubos foram incubados em temperatura 

ambiente por 30 minutos para depois serem centrifugados na 

rotação de 3500 rpm por 5 minutos. Na sequência, foi feita a 

leitura de uma alíquota do sobrenadante de cada tubo em 

espectrofotômetro a 540 nanômetros. O padrão branco do 

ensaio utilizado para zerar o aparelho foi o cloreto de sódio 

0,09% à exceção do controle positivo cujo o branco foi a água 

destilada. O percentual de hemólise foi calculado utilizando-se 

a fórmula % = Absorbância do teste x 100% / Absorbância do 

controle positivo. 

 O volume correspondente a cada concentração da 

amostra teste a ser pipetado nos tubos de ensaio foi calculado 

pela fórmula C1x V1= C2x V2. Onde C1 é a concentração inicial 

da amostra (25 mg do extrato solubilizada em 5 mL de cloreto 
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de sódio 0,09%, ou seja, 5 mg/mL. V1 é o volume da amostra 

que foi pipetada da solução “mãe” (5 mg/mL) no tubo de ensaio, 

que é o que se quer saber. C2 é a concentração final da 

amostra almejada, que serão 1µg, 3µg, 9µg, 27µg, 81µg, 243µg 

e 729µg. V2 é o volume final de cloreto de sódio dentro do tubo 

de ensaio (5mL), onde os volumes correspondentes a cada 

concentração da amostra foi diluída. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As poucas provas existentes na comunidade científica 

em relação as pesquisas biológicas e o espelho de segurança 

dos extratos vegetais usados na medicina tradicional estão 

gerando consideráveis preocupações na comunidade 

científica, pois se observa uma crescente utilização de plantas 

para fins terapêuticos, sem ao menos saberem 

comprovadamente das propriedades que elas possuem. 

(DUARTE et al., 2015) 

O ensaio de fragilidade osmótica é imensamente usado 

na verificação da toxicidade de extratos de plantas e produtos 

que causam problemas na integridade da membrana dos 

eritrócitos (GHORBEL et al.,2015). A lise nos glóbulos 

vermelhos ocorre quando a célula se depara em ambiente 

hipotônico, no espaço intracelular hipertônico em relação ao 

meio, assim observando a entrada de solvente na célula, 

aumentando seu tamanho e em consequência disso 

provocando seu rompimento (LIMA, 2017). Apesar de os 

eritrócitos serem protegidos e se utilizarem de vários 

mecanismos biológicos para sua defesa em relação a LPO 

induzida por radicais livres, a membrana eritrocitária, dessa 

forma, está indefesa ao estresse oxidativo, devido à alta tensão 
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de oxigênio no sangue e no alto índice de ácidos graxos poli-

insaturados (LANG E.; LANG F, 2015).  

 De fato, é imperativo isolar as plantas que podem 

representar sérios problemas de saúde pública. Os resultados 

da hemólise foram obtidos após análise espectrofotométrica 

que se utiliza de uma fonte que emite radiação na faixa de 

comprimento de UV-visível, escolhendo uma onda bem 

definida para assim os valores que são em nanômetros serem 

calculados. Como o experimento foi realizado em triplicata, os 

resultados que se excederam aos demais nas determinadas 

concentrações foram excluídos da tabela preliminar. Segue 

abaixo a tabela com os resultados obtidos em relação ao 

padrão depois da análise fotométrica. 

 

Tabela 1. Percentual de hemólise em eritrócitos do tipo 

sanguíneo A na presença do extrato acetônico bruto das 

cascas de (Abarema cochliacarpos (Gomes) Barneby & 

J.W.Grimes). 

Concentrações (µg/ml) Percentual de Hemólise 

1 10,25% 
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9 11,11% 

27 11,96% 

81 16,23% 

243 18,16% 

729 29,48% 

Fonte: Própria (2019) 

 

Nessa tabela podemos observar que o percentual quer 

dizer a lise, ou seja hemólise, o quanto o extrato foi citotóxico 

para as hemácias. Analisando os dados do presente 

experimento, podemos perceber que na concentração do 

extrato de 1 µg/ml, houve um percentual de hemólise de 

10,25%. Na concentração de extrato de 9 µg/ml houve uma 

hemólise de 11,11%. Na concentração de extrato de 27 µg/ml 

houve uma hemólise de 11,96%. Na concentração de extrato 

de 81 µg/ml houve uma hemólise de 16,23%. Na concentração 

de extrato de 243 µg/ml houve uma hemólise de 18,16%. Na 

concentração de extrato de 729 µg/ml houve uma hemólise de 

29,48%.  
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Outra comparação importante se da em relação a 

concentração/percentual de hemólise, sentido o aumento da 

concentração como podemos ver no gráfico abaixo. 

 

Tabela 2: Gráfico em barras ilustrando a evolução da hemólise 

nas células em decorrência do aumento da quantidade de 

extrato. 

 
Fonte: Própria (2019) 

 

Analisando o gráfico, percebe-se que conforme o 

aumento da concentração de extrato, está havendo um 

aumento na taxa de hemólise da membrana eritrocitária. Nos 

valores apresentados, entre 1 µg/ml e 9 µg/ml, o percentual de 

hemólise subiu de 10,25% para 11,11%, um crescimento de 

0,86%. Entre as concentrações de 9 µg/ml e 27 µg/ml, o 

percentual de hemólise subiu de 11,11% para 11,96%, um 
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crescimento de 0,85%. Entre 27 µg/ml e 81 µg/ml, o percentual 

de hemólise subiu de 11,96% para  16,23%, um crescimento de 

4,27%. Já nas concentrações de 81 µg/ml e 729 µg/ml, o 

percentual de hemólise subiu de 16,23% para 29,48%, um 

crescimento de 13,25%, sendo esta ultima a de maior 

desenvolvimento. 

Segundo os dados apresentados, a concentração de 729 

µg/ml apresentou lise apenas em 29,48% das hemácias diante 

dos parâmetros e condições testadas, considerando que o 

percentual padrão se deu em 100%. MORENO et al (2018) 

considera o grau de hemólise baixo em 5% e médio em 25%, 

que indicam fracos potenciais de toxicidade e assegurado uso 

deles. 

 Esse resultado pode ser analisado referente ao que diz 

SALINAS (2015), citando que alcaloides e flavonoides são 

substâncias que se direcionam a ser tóxicas. Ainda assim, 

VELASQUEZ et al. (2019), relata que extratos de origem natural 

apresentam baixa toxicidade para os seres humanos e o meio 

ambiente. Em compensação, BELLO-GONZÁLEZ et al. (2015), 

nos expõe que a infusão de casca de A. cochliacarpos e o 

extrato bruto acarretaram na intoxicação em camundongos, 

pois pesquisas histológicas evidenciaram aparição de 

esteatose, abundância de pigmentos, retenção dos vasos 

hepáticos e presença de introdução de macrófagos e linfócitos 

no fígado e se observou que a intoxicação foi mais severa no 

sexo feminino.  

 

CONCLUSÕES  

 

O extrato acetônico das cascas de Abarema 

cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W. Grimes apresentou 
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baixa atividade hemolítica in vitro nas concentrações 

pesquisadas. Em concentrações mais altas, apresentou 

atividade significativa. Assim, é possível que a membrana 

eritrocitária não sofra danos. Porém, diferentes concentrações 

de extrato ainda não foram testadas e raríssimos estudos com 

a espécie são observados na sua literatura. Embora  pesquisas 

tenham analisado a A. cochliacarpos como tratamento de 

diferentes doenças, esse trabalho analisou um baixo grau de 

toxicidade nas hemácias, sendo esses resultados 

indispensáveis porque muitas comunidades carentes se 

utilizam da A. cochliacarpos para tratar problemas de saúde. 

Portanto, futuros estudos precisam ser realizados com 

extratos em diferentes concentrações, assim como testar 

outras metodologias. 
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RESUMO: Níveis de ansiedade são considerados normais, no 
entanto quando extrapola o que é considerado saudável é 
considerado patológico. Quando isso acontece é necessário o 
uso de medicamentos para que se possa controlá-la. Sabe-se 
que os estudantes universitários passam por diversas situações 
de estresse e ansiedade, tendo muitas vezes que fazer uso de 
ansiolíticos. Este estudo buscou traçar um perfil de ansiedade 
e os sintomas mais comuns nesse transtorno e uso de 
ansiolíticos por acadêmicos do último ano do curso de farmácia 
da Estácio – FMJ, faculdade localizada em Juazeiro do Norte, 
Ceará, no ano de 2018. Foi realizado um estudo de campo, 
transversal de caráter analítico, descritivo e abordagem 
quantitativa, a partir da aplicação de questionários. Os sintomas 
tiveram prevalência em homens. Apenas mulheres relataram o 
uso de ansiolíticos, representando 46,15% das entrevistadas. O 
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tema ainda é tratado de forma preconceituosa, onde a maioria 
tem vergonha de falar da doença. Porém quando não tratada 
de maneira adequada, o transtorno de ansiedade só tende a 
aumentar e se tornar incontrolável, trazendo doenças 
subjacentes como síndrome do pânico e depressão. 
Palavras-chave: Acadêmicos; Saúde; Estresse e Transtorno 

de ansiedade. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A ansiedade é descrita organicamente por sentimentos 

incômodos psíquicos e até físicos, podendo ser demostrada por 

perturbações somáticas cardiorrespiratórias e até gástricas. 

Sua etiologia ainda não está totalmente esclarecida. São vários 

os sistemas relacionados a neurobiologia da ansiedade, dentre 

eles, encontram-se o sistema límbico responsável pela ativação 

do sistema endócrino e autônomo. Evidências ainda apontam 

outros sistemas envolvidos como glutamatérgico e vias 

neuroendócrinas, como eixo hipotálamo-pituitária-adrenal e o 

fator de liberação de corticotrofina, que são ativados pela 

ansiedade antecipatória (SOUSA; OLIVEIRA; CALOU, 2017).  

As atuais evidências destacam que o início do período 

acadêmico acarreta grandes alterações na vida de um 

estudante.  Tais efeitos decorrem de fatos estabelecidos por 

motivos diversificados, como a chegada de novos vínculos 

afetivos, afirmação na área escolhida, o compromisso com as 

horas de estudo gerando autonomia e independência na 

realização de propostas exigidas e na resolução de tarefas 

consideradas complexas e inovadoras. Isso explica o motivo da 

relevância da problemática do estresse e da ansiedade entre os 

acadêmicos (LANTYER et al., 2016).   
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É comum ocorrer entre alunos transtornos de ansiedade 

e apresentação de diferentes níveis de desconforto e mal-estar, 

alto estado de excitação e ainda desenvolvimento de 

sensações de medo, incerteza e pânico (CARVALHO et al., 

2015). A ansiedade pode se apresentar desde níveis 

imperceptíveis até níveis extremamente elevados. É 

considerada normal diante de situações passageiras, eventos 

ou condições muito aguardadas. Se torna patológica no 

momento em que se inicia sem motivação aparente ou quando 

é impossível controla-la (JOLY et al., 2012).  

Os transtornos de ansiedade podem atingir uma 

condição ainda maior, como por exemplo a depressão. 

Considerado um dos problemas psíquicos existentes mais 

comuns, possui caráter endógeno, alterações nos 

neurotransmissores e também fatores ambientais (GUEDES et 

al., 2015).  

O Brasil lidera o ranking de país mais ansioso e 

estressado da América Latina. Segundo a OMS, nos últimos 

dez anos o número de pessoas com depressão aumentou 

18,4%, desde 2005, isso corresponde a 322 milhões de 

indivíduos. No Brasil, 5,8% dos habitantes sofrem com o 

problema, e que, até 2020, a doença será a enfermidade mais 

incapacitante em todo o mundo. No Brasil, em 2016, cerca de 

75,3 mil trabalhadores foram afastados pela Previdência Social 

em razão do mal (OMS, 2017).  

Em relação à ansiedade, o Brasil também lidera, com 

9,3% da população. Esse problema engloba efeitos como fobia, 

transtorno obsessivo-compulsivo, estresse pós-traumático e 

ataques de pânico. As mulheres sofrem mais com a ansiedade: 

cerca de 7,7% das mulheres são ansiosas e 5,1%, deprimidas. 
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Já entre os homens, o número cai para 3,6% nos dois casos 

(OMS, 2017). 

A ansiedade é uma doença grave relacionada com o 

futuro, a pessoa sempre sente receio em tudo o que vai fazer. 

Já a depressão está relacionada ao passado, algo que é um 

peso; a pessoa se sente deprimida, incapaz de expressar seu 

sentimento e com medo de lidar com certas situações 

(OLIVEIRA et al., 2017).  

Tais sentimentos de antecipação podem ocasionar 

sensações desagradáveis. O medo e ansiedade são 

características normais do ser humano, porém, quando em 

níveis elevados podem alterar as funções normais, 

prejudicando a realização das atividades cotidianas e o 

desenvolvimento de tarefas. Considerada um problema de 

saúde mental, requer um diagnóstico e que precisa ser tratado 

(GROLLI; WAGNER; DALBOSCO, 2017).  

É mister salientar que os estudantes da área da saúde 

estão entre os que mais se automedicam. Supõe-se que seja 

pelo meio que estão inseridos e maior conhecimento técnico 

sobre os fármacos (LOPES; MATA, 2017). A automedicação 

está relacionada com o autocuidado, que quando realizada de 

forma responsável e racional levam a reestabelecimento da 

saúde do indivíduo. Porém quando realizada demasiadamente, 

poderá acarretar riscos (COELHO et al., 2017). 

O principal tratamento se dá pelo uso de 

Benzodiazepínicos (BZD’s), que se são fármacos que se ligam 

em um sítio diferente do GABA - ácido gama-aminobutírico, nos 

receptores GABAa que intercedem a transmissão sináptica 

inibitória em todo o Sistema Nervoso Central (SNC), 

aumentando a afinidade e abertura dos canais de cloreto, tendo 
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ação ansiolítica, hipnótica, miorrelaxante e anticonvulsivante 

(RANG; DALE, 2012). Esta classe de medicamentos apresenta 

uma alta eficácia terapêutica, pequeno risco de intoxicação e 

dependência, isso proporciona uma melhor adesão ao 

tratamento (ORLANDI; NOTO, 2005).   

São vários os fatores que influenciam o alto consumo de 

BZDs pelos universitários, desde condições socioculturais, falta 

de informação sobre o alto risco da automedicação, facilidade 

em conseguir receitas, entre outros. O conhecimento na área 

farmacológica pelos acadêmicos não parece ser suficiente para 

evitar a automedicação (RIBEIRO; RODRIGUES; DUARTE, 

2017). 

 Os efeitos negativos relacionados pelo uso inapropriado 

de BZD’s merecem atenção especial pela equipe 

multiprofissional da saúde, especialmente pelos médicos que 

os prescrevem e os farmacêuticos que os dispensam. Neste 

contexto, o profissional deverá alertar o paciente sobre os seus 

efeitos colaterais, levando ao consumo seguro e promoção do 

uso racional de medicamentos (NUNES; BASTOS, 2016). 

Nesse sentido, a importância do referido estudo se dá no 

momento em que compreendemos o grande problema que é o 

transtorno de ansiedade entre os estudantes do curso de 

farmácia e que isto pode prejudicar o seu desenvolvimento 

acadêmico.   

Partindo desses parâmetros, objetivou-se avaliar o perfil 

e os sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade, uso de 

ansiolíticos por acadêmicos do curso de farmácia do último ano 

e a importância do farmacêutico diante deste cenário.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal de caráter analítico, 

descritivo e abordagem quantitativa. Os dados foram coletados 

nos meses de agosto e setembro de 2018. O estudo foi 

desenvolvido na Faculdade de Medicina Estácio de juazeiro do 

Norte- FMJ, Ceará. Atualmente a faculdade é composta por 10 

turmas do curso de farmácia, sendo estas todas no período 

noturno, com 327 alunos devidamente matriculados.  

Os riscos foram considerados mínimos, pois não houve 

exposição dos dados pessoais dos entrevistados, os mesmos 

foram analisados em sigilo.  

Entraram na pesquisa apenas os alunos do 9º e 10º 

período do curso de farmácia, totalizando 80 alunos 

devidamente matriculados. Foram entrevistados no total 38 

acadêmicos, os mesmos aceitaram os pontos do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) do estudo e eles 

mesmo responderam ao questionário, a abstenção se dá pois 

alguns recusaram, não foram encontrados para participarem do 

estudo ou ainda não estavam devidamente matriculados no 

último ano. 

A análise dos dados da pesquisa e porcentagens dos 

resultados foram compactuados pelo programa Excel 2016. 

Foi assegurado o cumprimento das normas para a 

pesquisa com seres humanos presentes na resolução 

466/2012, do Conselho Nacional de Saúde do Brasil (BRASIL, 

2012). O estudo foi autorizado pela instituição e aceito pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade Estácio FMJ 

com numeração de parecer 2.868.317. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Sintomas mais relacionados com o transtorno de 

ansiedade 

 

O estudo foi realizado com 38 acadêmicos do curso de farmácia 

do último período, destes, 12 homens e 26 mulheres. Através 

da pesquisa foram analisados os sintomas mais relacionados a 

ansiedade, o uso de ansiolíticos, se esses alunos se 

autoconsideravam mais ansiosos e a importância do 

farmacêutico na hora da dispensação de ansiolíticos.  

Pelo Inventário de Back-BAI, o qual identifica os 

sintomas relacionados ao transtorno de ansiedade, são 

38 acadêmicos  
- 26 mulheres  

- 12 homens 

Critérios de inclusão e exclusão. 

Resolução dos questionários 

- Back- Bai; 

- Questionário sobre uso de 

ansiolíticos, importância do 

farmacêutico e autoconsidera-se 

mais ansioso; 

 

80 acadêmicos 
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analisados 21 sintomas, os resultados mais relacionados com 

o Transtorno de Ansiedade entre homens e mulheres, eles 

foram estabelecidos da seguinte forma: quando o acadêmico 

relata não sentir nenhum sintoma e quando sente, dividido em 

três níveis leve, quando não incomodou muito, moderado, 

quando foi muito desagradável mas suportável e grave, quando 

dificilmente foi suportado. Foram destacados os sintomas onde 

a soma destes três níveis foi maior ou igual a 50%. Abaixo 

segue a tabela descritiva: 

 

Tabela 1. Sintomas que apresentaram resultados ≥ 50: 

Sintomas Resultados (%) 

Sensação de calor Mulheres: 65,36% 

Incapacidade de relaxar Mulheres: 73% 

Homens: 59% 

Medo que aconteça o pior Mulheres: 74% 

Homens: 67% 

Palpitação ou aceleração no 

coração 

Mulheres: 65% 

Homens: 50% 

 

Nervosismo Mulheres: 74% 

Homens:91% 

Tremores nas mãos Homens:50% 

 

Medo de perder controle Homens:50% 

 

Medo de morrer Homens:92% 

 

Assustado Mulheres: 73% 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Os sintomas mais comuns foram: sensação de calor, 

incapacidade de relaxar, medo que aconteça o pior, palpitações 

ou aceleração no coração, nervosismo, tremores nas mãos, 

medo de perder o controle, medo de morrer, assustado, 

indigestão ou desconforto abdominal e suor não devido ao 

calor. Os sintomas tiveram prevalência em homens. 

Os resultados chamam atenção pelo fato de acadêmicos 

do sexo masculino terem se destacado nos sintomas 

relacionados a ansiedade, os resultados foram mais 

recorrentes. Indo contra os relatos de outras pesquisas. 

Entretanto, os resultados do presente estudo devem ser 

interpretados com cautela, uma vez que a grande maioria da 

amostra estudada era do sexo feminino e se sabe que esses 

aspectos de depressão e ansiedade apresentam maiores níveis 

em mulheres que homens.  

Estudo realizado por Oliveira et al. (2017) demonstram 

que o gênero feminino apresenta maior frequência de sintomas 

depressivos, correspondendo a 59,4%. Carvalho et al. (2017) 

também consideram que índices de ansiedade são maiores em 

estudantes do sexo feminino, representando um percentual de 

52,7% versus 42,69%.   

Uma pesquisa realizada na Tehran University of Medical 

Sciences, demonstrou que pelo fato da ligação com os 

pacientes, os estudantes da área da saúde apresentam níveis 

Homens: 50% 

Indigestão ou desconforto 

abdominal 

Mulheres: 62% 

Homens: 58% 

Suor (não devido ao calor) Homens: 58% 
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maiores de estresse e ansiedade quando comparada a outras 

áreas (DEHGHAN-NAYERI et al., 2011).   

Estudos realizados por Ferreira et al. (2009) realizado 

com alunos de três áreas distintas, biomedicina, humanística e 

tecnologia mostrou que os da área da biomedicina 

apresentaram maiores scores de níveis de ansiedade, os 

estudantes apresentaram demandas acadêmicas mais 

intensas. 

 

 

Uso de ansiolíticos pelos acadêmicos do último ano do 

curso de Farmácia da FMJ 

 

O estudo também avaliou o uso de medicamentos pelos 

acadêmicos. O índice chamou atenção pois nenhum homem 

relatou uso de ansiolíticos e 46,15% das mulheres 

entrevistadas relataram terem feito uso dessa classe de 

medicamentos.  

Mesmo os acadêmicos do sexo masculino tendo 

apresentado mais sintomas relacionados, não relataram uso de 

ansiolíticos. Isso pode se referir a uma problemática, será que 

o assunto pode ser sinônimo de constrangimento e por isso não 

é relatado pelos alunos?  

A pesquisa apontou que a classe de medicamentos mais 

prescrita foram os antidepressivos da classe dos inibidores 

seletivos da recaptação da serotonina (ISRS), somando no total 

41,5%, em seguida vieram os benzodiazepínicos e os 

fototerápicos apresentando 24,9%, ambas as classes. Alguns 

acadêmicos ainda relataram não se recordarem qual ansiolítico 

utilizaram somando-se 16,6%. O antidepressivo atípico da 



ANÁLISE DO PERFIL DE ANSIEDADE E USO DE ANSIOLÍTICOS POR 

ACADÊMICOS DO ÚLTIMO ANO DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA 

FACULDADE NA REGIÃO CARIRIENSE  

102 
 

classe de inibidores da recaptação de noradrenalina-dopamina, 

Bupropiona, veio em último lugar, apresentando 8,3% dos 

fármacos utilizados.  

 

Tabela 2. Apresenta os medicamentos utilizados e a classe 

terapêutica. 

Medicamento Resultado (%) Classe 

terapêutica 

Clonazepam 16,6% Benzodiazepínico 

Valeriana 16,6% Fitoterápico 

Fluoxetina 16,6% ISRS 

Paroxetina 16,6% ISRS 

Não lembra 16,6% ------- 

Sertralina 8,3% ISRS 

Alprazolam 8,3% Benzodiazepínico 

Passiflora 

Incarnata 

8,3% Fitoterápico 

Bupropiona 8,3% IRD 

Obs: Os resultados não somam 100% em decorrência de que 

algumas acadêmicas fizeram uso de mais de um 

medicamento. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 
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Gráfico 1. Ansiolíticos mais utilizados pelos acadêmicos.

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O estudo realizado por Istilli et al. (2010), coincide com a 

pesquisa realizada onde os ISRS foram os mais prescritos, um 

dado alarmante de sua pesquisa é que 42,3% dos participantes 

utilizam o medicamento sem a prescrição médica e não 

realizam acompanhamento médico. Esse resultado apresenta 

que mesmo com as normas da portaria nº 344/1998, ainda há 

estabelecimentos que concedem a medicação sem ao 

receituário necessário. 

A pesquisa feita por Torres et al. (2014), mostrou que que 

a maioria das prescrições foi emitida por médicos sem 

especialidade (31,39%) e das prescrições com especialidade 

identificada, os clínicos gerais (20,53%) e neurologistas 

(10,8%), foram os que mais prescreveram, seguidos por 

ginecologistas (8,93%) e psiquiatras (7,10%). 

41,5%

24,9%

16,6%

8,3%

16,6%

0,0%

5,0%
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 Embora os médicos clínicos gerais estejam muito bem 

informados quando se trata de muitas doenças e cuidados com 

a saúde, estudos apontam que eles não têm o conhecimento 

específico e o cuidado necessário para prescrever 

antidepressivos (MOTA et al., 2016). 

 O antidepressivo mais empregado pelos pacientes foi 

fluoxetina (ISRS), possivelmente devido aos seus menores 

índices de abandono de tratamento se comparado com outros 

antidepressivos, mas também pelo fato desta classe de 

fármacos apresentarem efeitos colaterais menos nocivos ao 

paciente (BARBOZA; SILVA, 2015). 

O estudo de Ribeiro, Rodrigues e Duarte (2017) avaliou 

acadêmicos do curso de Farmácia e Enfermagem e o uso de 

BZD’s, o Diazepam foi o fármaco mais utilizado pelos 

acadêmicos de enfermagem 40,0%, e os principais motivos que 

levaram ao consumo foram ansiedade 26,7%, e falta de sono 

13,3%. 

Outro dado que traz enfoque é que das 26 mulheres 

entrevistadas, 12 afirmaram o uso de ansiolíticos, mas apenas 

duas acadêmicas relataram ter sido prescrito por um 

especialista em saúde mental, no caso um psiquiatra.  

No questionário os entrevistados também foram 

perguntados sobre a aquisição destes medicamentos, no caso 

do receituário, no Brasil não é necessário receita para compra 

de fitoterápicos, já os de venda controlada são regidos pela 

Portaria nº 344/1998, a partir da qual a Agência de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) regulamenta a venda desses 

medicamentos, tornando o consumo mais controlado. A 

dispensação de medicamentos de controle especial é de 

responsabilidade do farmacêutico (CUNHA; MICELI, 2017).  
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As reações relatadas pelas acadêmicas pelo uso de 

ansiolíticos foram as seguintes e estão citadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 3. Efeitos colaterais relados pelo uso de ansiolíticos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018 

 

Um estudo realizado por Barboza e Silva (2015) foi 

verificado várias associações de medicamentos com os 

antidepressivos, dentre elas, apresenta-se a associação de 

fluoxetina com clonazepam. A associação é feita para ocorra 

melhora rápida na saúde do paciente, um sinergismo clínico. 
 

Se autoconsideram mais ansiosos 

 

Os entrevistados também responderam sobre se 

autoconsiderarem mais ansiosos neste último ano acadêmico: 

50% da população masculina declarou que sim e 69,23% da 

população feminina declarou estar mais ansiosa quando se 

comparado ao início do curso.  

 

 

 

 

 

 

Medicamento Sintomas 

Bupropiona Tremores, dor de cabeça; 

Fluoxetina Falta de sono, boca seca, 

tremores; 

Rivotril + Paroxetina Sudorese noturna; 
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Gráfico 2. Autoconsideram mais ansiosos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

Importância do farmacêutico na dispensação de ansiolíticos 

 

Nenhumas das acadêmicas que realizaram uso desses 

medicamentos obtiveram orientação por parte do profissional 

farmacêutico na hora da dispensação, fato que vale destaque, 

já que parte destes medicamentos, podem causar reações 

adversas e efeitos colaterais. 

Já sobre a importância do farmacêutico na dispensação 

desses medicamentos: 75% do sexo masculino julga muito 

importante a atuação do farmacêutico frente a dispensação de 

medicamentos 96,15% do sexo feminino julga muito importante 

a atuação do farmacêutico frente a dispensação de 

medicamento. 

A maioria da população entrevista considera a orientação 

importante para aumentar a confiança, segurança e efetividade 

da terapia medicamentosa, assim, com maiores chances de 

42%

58%

Homens Mulheres



ANÁLISE DO PERFIL DE ANSIEDADE E USO DE ANSIOLÍTICOS POR 

ACADÊMICOS DO ÚLTIMO ANO DO CURSO DE FARMÁCIA EM UMA 

FACULDADE NA REGIÃO CARIRIENSE  

107 
 

minimizar os efeitos colaterais e interações medicamentosas 

(ISTILLI et al., 2010).  

 

CONCLUSÃO 

 

Os dados encontrados neste trabalho demonstraram que 

os acadêmicos do curso de Farmácia da Faculdade de 

Medicina Estácio de Juazeiro do Norte – FMJ apresentam um 

perfil de ansiedade onde na maioria dos casos não é tratado e 

levado como algo normal e não uma patologia séria, que 

merece um tratamento adequado e ajuda multiprofissional de 

profissionais da saúde, como psiquiatras, psicólogos e 

farmacêuticos quando há acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

Além disso, o que chamou atenção é que as mulheres 

foram as únicas a relatarem usar ansiolíticos, em que 46,15% 

das acadêmicas entrevistadas, apenas duas acadêmicas 

relataram terem sido prescritos por um especialista de saúde 

mental. As mesmas ainda afirmaram não terem recebido 

informações na hora da aquisição do medicamento pelo 

farmacêutico, o que gera uma problemática, pois é função do 

profissional a dispensação segura. 

Ambos os sexos se autoconsideraram mais ansiosos ao 

se compararem com o início do curso, isso mostra que é uma 

tendência crescente, onde os níveis de ansiedade tendem a 

aumentar ao decorrer que as exigências são maiores.  

Na faculdade, dispõe de um Núcleo de apoio 

psicopedagógico - NAP, onde é possível o aluno recorrer 

quando se nota a necessidade de sessões terapêuticas. A 
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problemática se dá pois o assunto não é muito debatido e são 

poucas as campanhas que estimulam o aluno a procurar ajuda 

profissional, já que o tema ainda hoje é tratado de forma 

preconceituosa, para muitos um verdadeiro tabu, onde a 

maioria tem vergonha de falar tal sentimento, acreditando que 

aquilo é uma fase e que é normal. Porém quando não tratada 

de maneira adequada, o transtorno de ansiedade só tende a 

aumentar e se tornar incontrolável, trazendo doenças 

subjacentes como Síndrome do pânico e depressão. O primeiro 

ponto importante é aceitar a doença e procurar ajuda. Há 

tratamento, é lento, mas tem cura.  

Com isso, o trabalho buscou trazer melhorias para a vida 

desses estudantes, como a faculdade pode trazer mais 

informações sobre o assunto, que precisa ser debatido e notório 

entre os membros da universidade. E ainda destacar o papel do 

farmacêutico no uso de ansiolíticos e evitar a automedicação 

pelos acadêmicos. 
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RESUMO: O aumento de doenças crônicas não transmissíveis, 
como a Diabetes Mellitus, aumenta o alerta para prevenção e 
combate da mesma, resultado este que aumenta 
concomitantemente com a idade. Neste sentido, o objetivo 
deste trabalho foi analisar a prevalência de diabetes mellitus 
através do perfil glicídico em mulheres de acordo com 
parâmetros bioquímicos de exames realizados em um 
laboratório privado da cidade de Campina Grande – PB. Trata-
se de um estudo observacional no qual a amostra populacional 
foi de 137 pacientes que realizaram as dosagens específicas 
relacionadas à diabetes, como glicemia de jejum, glicemia 
média e hemoglobina glicada (A1C). Apartir da dosagem da 
glicemia em jejum 39,4% apresentaram quadro de pré-diabetes 
e 7,65% diabéticas. O percentual de mulheres diábeticas 
através da análise da HbA1C foi de 33,56%, enquanto 2,55% 
estavam dentro dos limites da normalidade.  Analisando a 
glicemia média, 68,41% apresentaram valores fora da 
normalidade, caracterizando perfil de diabetes, um numero 
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bastante relevante em uma amostragem de 137 pacientes. A 
porcentagem obitida no presente estudo de mulheres 
diabéticas, chama a atenção para implementação de novas 
politicas públicas para prevenção do DM. A influência da 
menopausa, estrsse, hormônios, gravidez de risco e outros 
fatores fazem com que as mulheres apresentem uma maior 
predisposição a diabetes, o diagnóstico precose desta patologia 
pode oferecer melhores condições de vida as estas mulheres.  
 
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Mulheres. Hemoglobina 
glicada.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Diabetes Mellitus (DM) é uma das Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT) de maior predominância no mundo 

segundo a World Health Organization (WHO, 2016). Ainda, 

segundo a WHO, em 2016, a diabetes causou diretamente 1,6 

milhões de mortes, ocupando assim o sétimo lugar entre as 10 

causas de mortes globais (WHO, 2016). A Sociedade Brasileira 

de Diabetes (SBD) estimou que no ano de 2017, cerca de 12,5 

milhões de pessoas tem o diagnóstico de diabetes mellitus, e 

que o país ocupa a 5° colocação em números de indivíduos 

acima de 65 anos que vivem com a doença. E a população entre 

20 – 79 anos de idade apresenta 8% da prevalência dessas 

pessoas com o diagnóstico (SBD, 2017). Visto que, por interferir 

diretamente na qualidade de vida, cerca de 415 milhões de 

indivíduos entre 20 e 79 anos possuem DM no mundo, estima-

se que até 2040 esse número aumente para 642 milhões. No 
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Brasil, o número de pacientes com diabetes cresceu para, 

aproximadamente, 14,2 milhões (IDF, 2015). 

 Segundo o Ministério da Saúde, no ano de 2016 cerca 

de 8,9% da população brasileira vivia com a diabetes, sendo 

desses indivíduos a população adulta mais afetada (BRASIL, 

2017). 

O diabetes mellitus é caracterizado por ser uma 

síndrome de etiologia múltipla, proveniente da falta de insulina 

no organismo, ou falha na capacidade da insulina exercer seus 

efeitos.  A hiperglicemia crônica oriunda de distúrbios do 

metabolismo seja por carboidratos, lipídeos ou proteínas, é 

representativo da diabetes melllitus. Ao decorrer do tempo a DM 

pode ocasionar inúmeras patologias ao paciente como: 

disfunção e falência de vários órgãos, especialmente rins, 

olhos, nervos, coração e vasos sanguíneos. Entretanto antes 

que o paciente apresente todos os sintomas característicos da 

diabetes, ele passa por um período onde as taxas ficam entre 

os valores da normalidade e a faixa diabética, até que seja de 

fato diagnosticado (CBD, 2015). 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS)/Federação Internacional do Diabetes (IDF), o diabetes, 

embora com menor prevalência se comparado a outras 

morbidades, é uma doença altamente limitante, podendo 

causar cegueira, amputações, nefropatias, complicações 

cardiovasculares e encefálicas, entre outras, que acarretam 

prejuízos à capacidade funcional, autonomia e qualidade de 

vida do indivíduo. Também é uma das principais causas de 

mortes prematuras, em virtude do aumento do risco para o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares, as quais 

contribuem para 50% a 80% das mortes dos diabéticos 

(SCHAAN, HARZHEIM, GUS, 2004). 
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(2015), a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis 

como a diabetes mellitus, tem atingido níveis epidêmicos em 

toda a população nos últimos anos, especialmente em idosos. 

O aumento exponencial do envelhecimento, sedentarismo e 

hábitos alimentares inadequados, dentre outros, são fatores 

culminantes para a prevalência e incidência, bem como a 

mortalidade em decorrência desta doença (Organização Pan-

Americana da Saúde, 2003). 

Segundo o Consenso Brasileiro de Diabetes (2015) esta 

patologia pode ocasionar inúmeros fatores que atentam contra 

a qualidade de vida, atividades diárias do indivíduo, bem como 

os valores onerosos para o seu tratamento o diabetes mellitus 

é um grande problema de saúde pública. Medidas profiláticas 

para a sua prevenção, assim como para complicações são 

eficazes em reduzir o impacto desfavorável sobre 

morbimortalidade destes pacientes.  

O diabetes mellitus está subdividido em tipo 1, tipo 2 e 

outros tipos de diabetes a exemplo do diabetes gestacional. O 

diabetes tipo 1 é caracterizado pela destruição da células betas 

sem uma causa totalmente elucidada, uma doença auto imune, 

o tipo 2 caracteriza-se pelo aumento da resistência a insulina, 

bem como o não funcionamento regular das células beta do 

pâncreas. No diabetes gestacional ocorre a diminuição da 

tolerância à glicose, tendo relevância variável, é diagnosticado 

pela primeira vez na gestação, onde pode perdurar ou não, 

posteriormente ao parto, englobando os casos de diabetes e de 

tolerância à glicose diminuída detectados na gravidez (CBD, 

2015).  

O diabetes mellitus tipo 2 é uma síndrome heterogênea 

das mais prevalentes no mundo que resulta de defeitos na 
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secreção e na ação da insulina, sendo que a patogênese de 

ambos os mecanismos está relacionada a fatores genéticos e 

ambientais (BATISTA et al., 2005). 

Cerca de 90% dos casos de diabetes são do tipo 2 (DM2) 

e resultam da incapacidade do organismo em responder 

adequadamente à insulina produzida pelo pâncreas. 

Segundo Lages e Morais (2009), fatores ambientais e a 

base genética, podem fazer parte da base inicial do diabetes 

mellitus. No caso de DM tipo 2, o primeiro estágio é a diminuição 

da intolerância à glicose. O teste de glicemia pós-prandial de 2 

horas indica um “clearance” reduzido da glicose. Os pacientes 

parecem ter uma suscetibilidade reduzida à insulina indicada 

quando a resistência à insulina, pode levar a uma hiperglicemia 

de jejum e diabetes evidente. Além disso, tendo bem poucos 

receptores de insulina, há também, provavelmente, um defeito 

do pós-receptor. 

A monitorização do controle glicêmico é parte essencial 

no tratamento da DM. Estudos demonstram que pacientes que 

apresentam uma glicemia próxima dos valores recomendados, 

são indivíduos com menor risco a morbidades  que possam 

surgir oriundas ao diabetes. Os valores de glicemia que o 

paciente apresenta, nortearão o tratamento da patologia. Com 

os valores obtidos é possível saber se a terapêutica adotada 

está sendo efetiva ou não e, caso não, serão feitos ajustes nas 

doses de insulina, na alimentação, nos medicamentos 

hipoglicemiantes e até mesmo em horários de atividades 

esportivas. A avaliação do controle glicêmico no diabetes 

mellitus envolve tradicionalmente a observação das taxas de 

glicemia e hemoglobina glicada (HbA1c) (TIECHER; 

NASCIMENTO, 2014). 
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Segundo as diretrizes da SBD 2015, os métodos como 

dosagem de glicemia, hemoglobina glicada, auto 

monitoramento de glicemia capilar (AMGC), dosagem de 

glicose pós-prandial, auxiliam no diagnóstico de diabetes. Hoje, 

sabe-se que a glicemia de jejum (GJ) é insuficiente para 

acompanhamento do controle glicêmico de pacientes com DM, 

pois reflete apenas uma medida pontual, no momento da coleta 

de sangue. 

A medida da HbA1c é um método que permite avaliação 

do controle glicêmico em longo prazo. Deve ser solicitada 

rotineiramente a todos pacientes com DM (em média, a cada 3 

meses), desde a avaliação inicial, para determinar se o alvo do 

controle da glicemia foi atingido e/ou mantido. Recentemente, o 

teste foi reconhecido como um dos critérios para o diagnóstico 

de DM, quando ≥ 6,5% (DIRETRIZES SBD, 2015). O termo 

hemoglobina glicada é utilizado para designar a hemoglobina 

conjugada à glicose, processo que ocorre de forma lenta, não 

enzimática e é diretamente proporcional à glicose no ambiente. 

Como as hemácias são livremente permeáveis à glicose, a 

medida de HbA1c reflete o histórico da glicemia ao longo dos 

120 dias prévios, tempo de vida médio dos eritrócitos. Ao 

mensurar a HbA1c, avalia-se a média das glicemias do paciente 

nos últimos 90 a 120 dias (CAMARGO; GROSS, 2004). Fatores 

como anemias, hemoglobinopatias, drogas e uremia, podem 

alterar os valores de HbA1c.  

Estudos de grande importância cientifica como DCCT e 

o UKPDS, mostram a importância na qualidade da 

quantificação de HbA1c, pequenas alterações nestas 

quantificações resultariam na mudança do controle metabólico 

(PANAROTTO; TOSS; TELES, 2005). 
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 Segundo Lesmann (2012), as mulheres apresentam 

maior risco ao desenvolvimento de DM2, bem como constituem 

um grupo vulnerável ao desenvolvimento de agravos à saúde 

pela baixa adesão à terapêutica e controle da doença. 

  Pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico 

(Vigitel, 2016) mostrou que  atualmente há mais mulheres 

acometidas pela doença do que homens, a menopausa, hábitos 

alimentares e a falta de atividade física poderia justificar a maior 

incidência entre às mulheres.  

 Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar 

as alterações  glicêmicas de mulheres atendidas no Centro  de 

Hematologia e Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – 

Hemoclin, em Campina Grande – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizado um estudo observacional, de delineamento 

transversal, a partir da coleta de dados de 137 indivíduos, com 

idade variando entre 13 e 98 anos, do sexo feminino, atendidos 

durante os meses de julho e agosto de 2019, no Centro de 

Hematologia e Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – 

Hemoclin, localizado na cidade de Campina Grande – PB.  

Quanto aos aspectos éticos da pesquisa, a mesma foi 

submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Estadual da Paraíba sob o CAAE: 53324216.2.0000.5187, 

obtendo o número de parecer: 1.419.476. 

Os critérios de inclusão para a constituição da amostra 

foram a realização de exames laboratoriais bioquímicos 

específicos para diabetes, como glicemia de Jejum, glicemia 

média estimada e hemoglobina glicada. A glicemia foi dosada 
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pelo método glicose-oxidase e a HbA1c pelo método HPLC 

(Cromatografia líquida de Alta Performance).   

Para obtenção da glicemia média utiizou-se a seguinte 

fórmula: (𝟐𝟖, 𝟕 × 𝑨𝟏𝑪) − 𝟒𝟔, 𝟕 

 Na análise das variáveis bioquímicas foram utilizados os 

seguintes intervalos de referência: 

 

Tabela 1. Valores de referências para glicemia em jejum. 

Fonte: ADA, 2019; SBD, 2015 

 

Tabela 2. Valores de referências para hemoglobina glicada e glicemia 

média.  

Fonte: ADA, 2019; SBD, 2015 

 

O principio do teste para obtenção da glicemia em jejum 

consiste em: A glicose existente na amostra é oxidada pela 

enzima glicose oxidase formando ácido glucônico e peróxido de 

hidrogênio. Este oxida o reagente fenólico na presença da 4-

aminoantipirina, sob a ação catalítica da peroxidase, 

produzindo um composto rosa (quinonimina), que apresenta um 

Glicemia em Jejum 

(mg/dl) 
Resultados 

<100 Normal 

100 a 126 Pré-Diabetes 

>126 Diabetes Mellitus 

 HbA1C (%) 
Glicemia Média 

Estimada (mg/dL) 
Resultados 

≤ 5,6 <100 Normal 

Entre 5,7 e 6,4 Entre 125 e 150 Pré-Diabetes 

> 6,4 > 150 
Diabetes 

Mellitus 
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máximo de absorção em 505 nm. A intensidade da cor é 

proporcional à concentração de glicose na amostra. 

O Método HPLC para a determinação direta da HbA1c 

no sangue total, consiste na utilização de fragmentos 

moleculares eletricamente carregados e substâncias 

adsorventes que trocam íons com o material a ser analisado.  

Para a análise dos dados foram utilizados o software 

Microsoft Excel 2016, em seguida, dispostos em gráficos 

utilizando o mesmo programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados para este estudo, 137 pacientes com 

variação da faixa etária entre 13 – 98 anos que realizaram 

exames bioquímicos no Centro de Hematologia e Laboratório 

de Analises Clínicas – LTDA – Hemoclin nos meses de julho e 

agosto de 2019.  

 Pode-se observar Na figura 1, onde evidencia a 

prevalência de pacientes entre 61 – 80 anos (33,87%), a faixa 

etária de 41 – 60 anos apresentou 30,04% dos pacientes 

analisados.  A idade é um fator importante no diagnóstico da 

DM, onde pacientes acima de 45 anos estão mais vulneraveis 

ao desenvolvimento da doença, onde apresenta fatores de 

riscos como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, alterações 

no perfil lipidico e hipertensão arterial.  
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Figura 1. Distribuição da faixa etária dos individuos em estudo.

 
Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 Segundo Agra et al, 2019 a incidência de casos de 

diabetes mellitus é favorecida com a idade, sende este um fator 

ponderante associado a outros fatores como estilo de vida e 

maus hábitos alimentares. 

 A literatura destaca aspectos como diabetes gestacional e 

alterações hormonais na menopausa, péssimos hábitos 

alimentares o que levam a elevação da obesidade, como 

justificativas para o crescimento do DM entre mulheres.  

 Dados de Vigitel, 2016 demostram que a porcentagem de 

pessoas obesas cresceu 60% em dez anos de 11,8% em 2006 

para 18,9% em 2016, e ainda a prevalência de obesidade 

duplica a partir dos 25 anos. Pessoas que foram diagnosticadas 

com diabetes passou de 5,5% em 2006 para 8,9% em 2016, 

crescimento de cerca de 61,8% . 
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 O diagnóstico precoce, associado a um tratamento 

adequado, pode evitar ou, pelo menos, postergar o 

aparecimento de complicações e reduzir seu impacto sobre a 

população de maior idade. Bem como para o ponto de vista de 

saúde pública, onde pode-se mencionar a redução dos custos 

gerados pela carga dessa doença sobre o sistema de saúde 

(AGRA et al, 2019). 

 A figura 2 mostra a avaliação de pacientes normais, pré 

diabéticos e diabéticos a partir da glicemia em jejum. 

Figura 2. Distribuição das pacientes de acordo com os níveis 

de glicemia em jejum.  

Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

  Estão apresentados os valores referente a glicemia em 

jejum, cerca de 61,74% das mulheres estavam dentro dos 

limites da normalidade, seguida então de 39,4% que 
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apresentarão pré diabetes com glicemia entre 100 – 126 mg/dl, 

e  7,65% acima de 126 mg/dl sendo assim classificadas como 

diabéticas. A dosagem da glicemia em jejum é um importante 

teste para o diagnóstico do diabetes, por apresentar uma boa 

reprodutibilidade e padronização do método, como a 

padronização das condições para realização do teste a exemplo 

do jejum entre 8 a 10 horas (Ministério da Saúde, 2005). 

 O controle glicêmico é preconizado no preconiza-se que o 

tratamento do diabetes mellitus,sendo esta a condição 

essencial na prevenção das complicações crônicas da doença, 

tendo que o mau controle mostra-se como fator de risco para a 

evolução de complicações. 

 

Figura 3. Distribuição da amostra de pacientes categorizados em 

diabéticos, pré diabéticos e normais de acorco com HbA1c. 
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Fonte: dados da pesquisa, 2019. 

 

 Pode-se observar na figura 3 os valores de hemoglobina 

glicada, onde  52,55% apresentaram valores normais e 33,56% 

se caracterizam como pré diabéticos com a hemoglobina 

glicada igual ou inferior a 6,4%. Enquanto os pacientes 

diabéticos, que apresentam hemoglobina glicada acima de 

6,4% correspondeu a 13,86%. Os valores de referência estão 

de acordo com American Diabetes Association (ADA, 2019) e 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2015). 

 Segundo Panarotto et al 2005, quanto menor o valor da 

dosagem da HbA1c, menor a probabilidade do desenvolvimento 

das complicações crônicas do DM, com isto indica-se que para 

o bom controle de pacientes diabéticos, o valor da hemoglobina 

glicada esteja abaixo de 7mg/dL. 

 Segundo a Federação Nacional das Associaçoes e 

Entidades de Diabéticos, pacientes já diagnóticados com 

diabetes devem realizar esta dosagem ao menos duas vezes 

ao ano, podendo dessa forma, verificar se a terapêutica 

utilizada está sendo efetiva, bem como a cada 3 meses para 

pacientes que estejam em transição na forma de tratamento 

(Ministério da Saúde, 2005). 
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Figura 4. Classificação das pacientes de acordo com a glicemia 

média. 

 Fonte: dados da pesquisa, 2019. 
 

 A figura 4 mostra que 22,67% das mulheres apresenta 

hemoglobina média estimada dentro dos valores normais, 

enquanto 68,61% apresentaram pré-diabetes e 8,75% 

diabetes. 

 Um estudo publicado em 2008, intitulado como: A1c 

Derived Average Glucose Study Group (ADAG) apresentou a 

linearidade quando se trata dos valores de A1c e 

correspondentes níveis de glicemia em mg/dl, com isso foi 

inserido a denominação de glicemia média estimada (GME).  

Através deste estudo, associações de bastante respaldo como 

a American Diabetes Association (ADA), a European 

Association for the Study of Diabetes (EASD) e a International 

Diabetes Federation (IDF) apresentaram uma nova forma de 
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representar os resultadosde GME em (mg/dl), para substituir a 

expressão usual em percentual de A1c (SUSO et al, 2011). 

 Vale ressaltar que o presente estudo trata-se de um 

estudo observacional-transversal, em síntese, não sendo 

possível identificar os vínculos causais entre os eventos. Dessa 

forma, não é possível distinguir se os fatores associados ao 

diabetes seriam causas ou consequências da própria doença. 

  

CONCLUSÕES  

 

 As alterações glicêmicas analisadas no presente estudo 

pode ser por causa da diminuição de investimentos na saúde 

preventiva por parte do sistema público de saúde, bem como, 

os gastos com doenças cronicas são onerosos e se tornam um 

desafio a mais, pois tais doenças acometem acima de 4% da 

população no Brasil, muitos pacientes percebem que são 

portadores depois de surgirem os primeiros sintomas ou por 

precisarem fazer uma consulta médica de rotina que não 

acontece com frequência, complicando assim o tratamento 

destas patologias. 

 As faixas etárias em evidência na pesquisa foram de 21 

a 40 anos 24,03%, de 41 a 60 anos com 30, 04% e de 61 a 70 

33,87% correspondendo á 87,94% da população do estudo. 

Pode se observar que dentre os indivíduos 47,25% 

apresentaram a glicemia em jejum acima de 100, sendo assim 

categorizados como pré diabéticos e diabéticos, um valor bem 

expressivo vendo que a faixa etária que as mesmas se encontra 

está principalmente entre os 21 a 60 anos, mulheres ainda bem 

jovens com a necessidade de maiores cuidados com a saúde e 

a prevenção para que não ocorra os avanços  da Diabetes 

Mellitus. 
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 Outro dado bastante evidente foi a alteração nos valores 

de glicemia média onde 68,61%  foram classificadas com pré 

diabéticas e 8,75% com diabéticas, somando 77,36% de todos 

os resultados analisados. 

 Foi possível analisar o perfil glicídico das pacientes  

atentidas no Hemoclin. Apresentando altos números quando 

comparados a amostragem de indivíduos que foram 

selecionados para o estudo. O presente estudo trás um alerta 

para prevenção, através de melhoria na qualidade de vida, 

realização de exames rotineiramente para que ocorra o 

diagnóstico precoce e inicie o tratamento com uma alternativa 

efetiva para a patologia. 
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RESUMO: A obesidade é uma doença que acomete milhões de 
pessoas ao redor do mundo e estima-se que atinja um número 
ainda maior de pessoas com o passar dos anos devido à 
mudança no estilo de vida ocasionado pela globalização. Sabe-
se que os danos causados pela obesidade não interferem 
apenas com o aumento do peso corporal, que pode levar ao 
desenvolvimento de doenças e comorbidades. Dentre os danos 
ocasionados por essa doença encontra-se o aumento da 
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) podendo ser 
associada ao aumento de tecido adiposo onde encontram-se os 
adipócitos, que na homeostase produzem essas EROs, 
resultando no desequilíbrio com o sistema antioxidante 
ocasionando então o chamado estresse oxidativo. Tendo sido 
demonstrada a relação direta entre o aumento do IMC e dos 
EROS produzidas por elas, e que estas desenvolveriam outras 
doenças, uma possível alternativa para minimizar essas 
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comorbidades seriam os antioxidantes visto que cada vez mais 
vem se evidenciando a sua importância para a manutenção da 
nossa homeostase, dessa forma o presente trabalho busca 
revisar os aspectos que geram a obesidade, correlacionar com 
o estresse oxidativo, bem como buscar possíveis fontes de 
tratamento utilizando suplemento de antioxidantes visto que  os 
danos causados pelo desequilíbrio nesse sistema está ligado à 
gênese das mais diversas doenças. 
Palavras-chave: Obesidade. Antioxidante. Estresse oxidativo 
 

1. INTRODUÇÃO    

 A obesidade considerada atualmente como um problema 

de saúde pública, é uma doença crônica, que se caracteriza 

pelo aumento da adiposidade corporal, de etiologia multifatorial 

e pode estar relacionada com diversas disfunções fisiológicas, 

como o aumento do estresse oxidativo (OMS, 2017). 

 O estresse oxidativo é um processo danoso ao 

organismo, uma vez que altera a funcionalidade de diversos 

componentes celulares. O organismo possui mecanismos de 

defesas antioxidantes endógenas efetivas, porém estas linhas 

de defesa podem não ser o suficiente para diminuir o estresse 

oxidativo, assim havendo constantemente a formação de 

espécies reativas, que promovem em danos em diferentes 

níveis ao ambiente celular (AUGUSTO, 2016).  

 Diante do exposto, é bem estabelecido que antioxidantes 

consumidos na alimentação são indispensáveis para as 

defesas endógenas adequadas contra oxidação e, portanto, o 

consumo de produtos antioxidantes possui importante papel na 

manutenção da saúde de pacientes obesos. Estudos 

demonstram diversos benefícios para a saúde, associados ao 

consumo de produtos naturais, que em parte, devem-se à 
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presença de propriedades antioxidantes destes alimentos 

(HALLIWELL.; GUTTERIDGE, 2014). 

 Alguns alimentos apresentam sua ação antioxidante já 

bem esclarecida, como o ácido ascórbico e o α-tocoferol, além 

dos carotenóides e produtos naturais ricos em polifenóis, que 

vêm sendo bastante estudados atualmente. Os antioxidantes 

dietéticos são descritos como possíveis tratamento futuro de 

doenças cuja sua origem envolva processos oxidativos 

(BURDON; GILL; ALLIANGANA, 2016) 

 Nesse contexto, vêm surgindo novas pesquisas 

buscando desenvolver tratamentos inovadores para a 

obesidade. Em que se destacam os antioxidantes, compostos 

capazes de inibir o aumento do estresse oxidativo, se 

mostrando como uma nova ferramenta para o tratamento da 

obesidade (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2015). 

 Dessa forma, serão abordados neste trabalho os 

aspectos relacionados a novas perspectivas de tratamento para 

obesidade, com foco no uso de produtos com propriedades 

antioxidantes e os mecanismos pelos quais promovem os seus 

efeitos. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO   

 

 A presente revisão foi realizada entre abril e novembro 

de 2019. Nessa pesquisa foram incluídos artigos publicados ao 

longo de um período de 10 anos (2009 a 2019), com mais de 

90% dos artigos sendo publicados nos últimos 5 anos (2014 a 

2019), utilizando-se as bases de dados Scopus, Science direct, 

Google Acadêmico, PubMed e Periódicos CAPES. 
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 Para tanto, foram utilizadas diferentes combinações das 

seguintes palavras chaves, em português e na sua respectiva 

tradução para o inglês:  

(1) obesidade; (2) inflamação; (3) antioxidantes; (4) 

adiposidade; (5) estresse oxidativo; (6) adipócitos; (7) 

flavonoides; (8) vitaminas antioxidantes; (9) Espécies reativas; 

(10) compostos fenólicos; 

 Dentre os critérios de seleção dos artigos, elenca-se os 

seguintes critérios de inclusão: artigos com palavras-chave no 

título, resumo e/ou texto integral, data da publicação do artigo, 

fator de impacto e relevância da revista. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Obesidade 

  

A obesidade foi definida pela Organização Mundial da 

Saúde como um “acúmulo de gordura corporal prejudicial à 

saúde” e resultam num desequilíbrio energético ocasionado 

pelo aumento da ingestão de calorias porém estas não serão 

totalmente consumidas ocasionando então o acúmulo de 

gordura corporal, (WHO, 2016) sendo evidenciado que o 

acúmulo visceral é o que demonstra causar maior impacto 

sobre as doenças que estão relacionadas à obesidade 

(Fernández,  Galilea, Soriano, Escoté, Muniesa, Aliaga, 2018). 

Foi definido também um parâmetro indicativo da obesidade, 

baseado no IMC (índice de massa corporal), onde se o 

indivíduo apresentar esse parâmetro > 30 kg/m2 é considerado 

obeso, entretanto se faz necessário a realização de mais 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128125045000040#!
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exames para a conclusão do diagnóstico (DONOGH et al., 

2018).  

 Os casos de obesidade ao redor do mundo vêm 

crescendo cada vez mais, desde a década de 1980 o índice de 

obesidade mundial mais que dobrou alcançando hoje a marca 

de 30% dos adultos maiores que 18 anos apresentando 

sobrepeso e 13% com obesidade, chegando a atingir mais de 

600 milhões de pessoas (WHO, 2016). Essa crescente pode ser 

atribuído às mudanças comportamentais na população global, 

coom mudanças comportamentais, socioeconômicas 

(MANNA, JAIN, 2015) e ao consumo excessivo de calorias 

(DONOGH et al., 2018). Esse crescente gera um alerta ao 

sistema de saúde, pois se trata de uma condição crônica, que 

além de diminuir a qualidade de vida do paciente afetado, por 

tal condição, ainda é fator de risco para o desenvolvimento de 

várias doenças como diabetes mellitus, doenças 

cardiovasculares e até mesmo câncer gerando ainda mais 

custos para o sistema (WHO, 2016). 

 Cada vez mais está sendo evidenciado que um dos 

fatores que desencadeiam as comorbidades oriundas da 

obesidade é o estresse oxidativo (PRASENJIT, SUSHIL, 2015) 

pois nessa condição há um desequilíbrio entre a geração de 

espécies reativas de oxigênio e o sistema antioxidante 

intrínseco, devido ao aumento da geração dessas espécies, 

bem como a diminuição da capacidade antioxidante do 

organismo acometido (SAVINI, CATANI, EVANGELISTA, 

GASPERI, AVIGLIANO, 2013).  

 Os adipócitos presentes no tecido adiposo são 

responsáveis por produzir EROS, logo esse excesso de 

produção das espécies se dá, também, devido ao excessivo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457717304692
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457717304692
https://sciprofiles.com/profile/641887
https://sciprofiles.com/profile/623680
https://sciprofiles.com/profile/author/SnphcnpRdS82aVJnUGwxOGlpVGZWVXM3RzNta2FTa0xycjdaMnhnSkxjVT0=
https://sciprofiles.com/profile/630152
https://sciprofiles.com/profile/43674


ANTIOXIDANTES: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA PARA O 
TRATAMENTO DA OBESIDADE 

134 
 

acumulo de tecido adiposo em pessoas obesas, o que 

acarretará em uma série de danos moleculares, desde a 

inativação de proteínas até interação com o DNA levando a 

mutações genéticas (FERNANDEZ-SANCHEZ, MADRIGAL-

SANTILLAN, BAUTISTA, et al. 2011). 

Estresse oxidativo 

  

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio 

entre a produção das EROs, denominadas genericamente de 

radicais livres, e o sistema antioxidante existente no nosso 

organismo, sendo este de origem intrínseca ou extrínseca, 

quando oriundo da alimentação (ASMAT, KHANA KHANB, 

2016). São denominadas EROs as seguintes espécies: o 

peróxido de hidrogênio (H2O2), o ânion superóxido (O-2), o 

peróxido de nitrito (ONOO-), o radical hidroxila (OH-), o óxido 

nitrico (NO) e o oxigênio singlete (O2) (POSPÍSIL et al., 2019). 

 Esses radicais são gerados homeostaticamente, através 

da respiração celular, bem como quando o corpo é submetido 

a mudanças ambientais, (PISOSCHI; POP, 2015) ou pelo 

processo inflamatório gerado no tecido adiposo, provocado pela 

obesidade, quando produzidos eles oxidarão os lipídios, o DNA 

e as proteínas das células gerando danos que levam ao 

desenvolvimento de carcinogênese, a resistência à insulina 

entre outros. Estudos mostram que proteínas sintetizadas no 

tecido adiposo como leptina e adiponectina estão relacionadas 

com câncer e peso corporal, principalmente a leptina que 

mostrou tumorigênese em diferentes tecidos (GROSSMANN, 

CLEARY, 2012), além disso a lectina regula positivamente 

citocinas pró-inflamatórias que produzirão EROS, por estimular 

macrófagos e monócitos, que gerarão danos no DNA, levando 
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então ao ciclo vicioso que culmina no crescimento das células 

malignas. (FERNANDEZ-SANCHEZ, MADRIGAL-SANTILLAN, 

BAUTISTA, ESQUIVEL-SOTO, MORALES-GONZALEZ, 

ESQUIVEL-CHIRINO, et, al. 2011). Já a resistência aumenta a 

produção de radicais livres e os EROS ativam a transcrição de 

genes inflamatórios, do TGF-β, fator de crescimento 

transformador β; TNF-α, fator de necrose tumoral α, VEGF e 

fator de crescimento endotelial vascular desencadeando assim 

a gênese de outras doenças como as cardiovasculares 

(KUNDU, SURH; 2012).  

 Diante dessa vasta produção dessas espécies reativas, 

nosso organismo precisa combatê-los e isso é feito através do 

sistema antioxidante que pode ser enzimático ou advindo da 

dieta com a ingestão de tocoferóis, ácido ascórbico entre outros 

(PISOSCHI, POP, 2015). 

 

Obesidade e estresse oxidativo 

  

Indivíduos portadores de obesidade, na sua grande 

maioria, apresentam um desequilíbrio entre peso corporal, 

lipoproteínas e lipídios, o que faz com que este indivíduo possa 

sofrer lesões oxidativas. Estas lesões oxidativas podem ser 

induzidas por três mecanismos diferentes através da obesidade 

(PERCEGONI et al., 2014.).  

 A obesidade aumenta a produção de EROs como os 

superóxidos e os peróxidos de hidrogênio por promover uma 

maior respiração mitocondrial (HALLIWELL, 2014). Outro 

mecanismo também pelo qual a obesidade pode aumenta o 

estresse oxidativo é através de lesões celulares que vão ocorrer 

devido à grade pressão exercida pelo aumento da massa 
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corporal, o que leva ao processo de injúria celular. 

(LECHLEITNER et al., 2010) 

Este distúrbio também pode levar a um mecanismo de 

alteração do metabolismo das espécies de oxigênio produzidas 

pelo corpo, através da dieta ingerida pelo indivíduo, assim tendo 

relação direta com os ácidos graxos insaturados presentes na 

alimentação, tendo em vista que estes são vulneráveis a 

reações oxidativas e consequentemente podem levar a 

peroxidação lipídica (NEVES, 2010) 

 Consta na literatura, que a obesidade pode levar ao 

aumento da peroxidação lipídica plasmática, além de diminuir 

das enzimas citoprotetoras, como resultado a baixa atividade 

de enzimas citoprotetoras e o dano celular progressivo, que 

pode levar a distúrbios como aterosclerose, ao câncer e a 

outras doenças. Como por exemplo, na obesidade, há a 

formação adicional de O2- como resultado do desacoplamento 

da sintase do óxido nítrico endotelial (eNOS), isso devido à 

redução no substrato, como também do seu cofator (JOHNSON 

et al., 2011).  

 Para tentar combater a formação dessas EROs, o 

organismo apresenta sistemas antioxidantes, capazes de 

regularem a oxidação resultante da ação das mesmas 

(DOUSSEAU et al., 2016.). Através da atuação de enzimas 

como a superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase 

(GSH-PX) redutase (GSH-Rd) e catalase (SOUSA, et al., 

2019.). 

 

Antioxidantes 

 O aumento na produção de radicais livres durante os 

processos metabólicos promove a ativação de mecanismos de 
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defesa antioxidantes, dessa forma todos os agentes 

responsáveis pela inibição e redução das lesões causadas 

pelos radicais livres nas células, são chamados de 

antioxidantes, ou seja agentes que em baixas concentrações 

quando comparada a do substrato oxidável, atrasa ou inibe a 

oxidação deste substrato (SIES; STAHL, 2015). 

 Os antioxidantes promovem seus efeitos por dois tipos 

de mecanismo de defesa, atuando primariamente sobre a 

formação de espécies reativas, principalmente pela inibição das 

reações em cadeia com o ferro e o cobre, além de também 

apresentar um mecanismo de reparo das lesões provocadas 

pelo estresse oxidativo, estando assim relacionado com a 

remoção de danos da molécula de DNA e restauração das 

membranas celulares danificadas (PETRY et al., 2018). 

 Diversas pesquisas mostram que espécies reativas 

levam ao envelhecimento celular, esse processo é resultado da 

junção de lesões teciduais advindas do metabolismo aeróbico, 

tendo em vista que suas fontes podem também ser exógenas, 

possuindo dessa forma como fonte de estímulos à radiação 

ultravioleta, tabaco, estresse e estilos de vida não saudáveis, 

como a alimentação. Neste contexto, uma dieta rica em 

substâncias antioxidantes pode reduzir os riscos de diversas 

doenças, como a obesidade (TESTON; NARDINO; PIVATO, 

2014). 

 Muitos produtos naturais com capacidade antioxidante 

comprovada vêm sendo estudados com aplicação voltada para 

o tratamento da obesidade. Neste contexto, observa-se o 

aumento nas pesquisas a cerca de alimentos que auxiliem na 

prevenção e tratamento da obesidade e de suas comorbidades, 
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tendo em vista a que a obesidade é um problema de saúde 

pública. (WEISHEIME et al., 2015). 

 Algumas plantas possuem atividade antioxidante, devido 

a existência de constituintes majoritários presentes na sua 

constituição química, dentre estes, destacam-se aqueles que 

possuem grande quantidade de compostos fenólicos, como os 

flavonoides, uma classe de metabólitos secundários, como por 

exemplo o chá verde, obtido através das folhas frescas da 

planta Camellia sinensis, que tem uma alta quantidade de 

flavonoides. (SILVA, 2016). 

 Outros estudos também relatam diversos produtos 

naturais que possuem atividades antioxidantes e um possível 

papel promissor para o tratamento da obesidade como a Aloe 

vera (babosa), Cynara scolynmus (alcachofra), Peumus boldus 

(boldo), Baccharis  sp. (carqueja), Rhamnus purshiana 

(cáscara-sagrada), Maytenus ilicifolia (espinheira-santa), 

Spirulina platensis, e Passiflora alata (maracujá) (SIMÃO, 

2013). 

 Algumas destas espécies vegetais já são mais 

estudadas, e estão presentes nas listas da RENISUS (espécies 

vegetais que apresentam potencial de gerar produtos de 

interesse ao SUS (BRASIL, 2016), como Aloe vera, Baccharis 

trimera, Garcinia  cambogia presente na lista da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (TEIXEIRA, 2014).  

 

Aloe vera 

 Aloe vera (L.) (babosa), é uma espécie de planta 

pertencente ao gênero Aloe e família Liliaceae, os seus 

princípios ativos são encontrados na sua mucilagem e esta é 

constituída de tecidos orgânicos, vitaminas (A, B e C), enzimas 
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(lipases, proteases), sais minerais e aminoácidos (LACERDA, 

2016). A seiva obtida de sua casca é rica em aloína, alantonína 

e antraquinonas, estes compostos atribuem a esta planta, 

propriedades cicatrizantes, antibacteriana, antifúngica e 

antioxidante (FREITAS et al., 2014).  

 A sua capacidade antioxidante foi comprovada em 

estudos, na qual  observaram que na administração oral do 

extrato alcoólico de A. vera  (300 mg/ kg) para ratos diabéticos, 

os níveis da peroxidação lipídica e de hidroperóxidos nos 

tecidos desses animais, foram revertidos para níveis normais, 

este tratamento também proporcionou um aumento significativo 

nos níveis de superóxido dismutase, catalase, glutationa 

peroxidase no fígado e rins de ratos diabéticos. (YUN; JUAN; 

QIUHUI, 2010). 

 Em um estudo em que se avaliou o efeito desta planta 

sobre animais obesos, usando o extrato alcoólico da A. vera, foi 

administrado oralmente, nas doses de 200 e 300  mg/kg em 

ratos com alimentação normal, ratos  com  sobrecarga de 

glicose e com hiperglicemia induzida por estreptozotocina, 

observou-se que o extrato desta planta promoveu redução da 

glicemia por controlar a ação das enzimas que metabolizam os 

carboidratos, além de diminuir os níveis de colesterol e 

triglicerídeos, em experimento realizado com ratos. 

(MOHAMED, 2011). 

 

Baccharis trimera 

 Pertencente à família Asteraceae, a Baccharis trimera 

(L.) DC, é conhecida popularmente como carqueja, possui na 

sua composição flavonoides e terpenoides, que são 

considerados os compostos de maior ocorrência nessa planta. 
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Encontrando-se também outros compostos como as saponinas 

e óleos essenciais (PAROUL et al., 2016). Muitos efeitos 

farmacológicos da B. trimera já foram descritos, dentre este, 

atividade antioxidante (OLIVEIRA et al., 2013), gastroprotetor e 

anti-ulcerogênico (DOS REIS LIVREIROS et al., 2016), e 

hipoglicemiante (DOS REIS LIVREIROS et al., 2016). 

 O potencial antioxidante desta planta foi observado por 

Pádua et al. (2010) em modelos experimentais in vitro e in vivo 

usando o extrato hidroetanólico de B. trimera podendo ser 

assim atribuída ao tratamento da obesidade tendo em vista a 

constatação de uma alta atividade inibitória de algumas 

enzimas digestivas, como as lipases e amilases. 

 

Garcinia cambogia 

 Garcinia cambogia D. é uma pequena árvore, o ácido 

hidroxicítrico (AHC) encontrado na casca dos frutos é a 

substância responsável pela perda de gordura e pelas 

propriedades saciantes da G. cambogia (FLOR, 2017). 

 Estudos realizados com extratos de G. cambogia 

demonstraram uma diminuição da adiposidade visceral em 

camundongos tratados com dieta rica em lipídios (CONDE et 

al., 2015.) e em humanos promoveu uma redução da gordura 

abdominal (SOUSA; PESSOA, 2017). 

 

Passiflora edulis 

 Passiflora edulis é uma planta trepadeira popularmente 

conhecida como maracujá, esta é uma espécie nativa do 

Sudeste do Brasil, que foi distribuída por diversas partes do 

mundo como, América do Sul, África e Austrália. Diversos 

estudos citam propriedades farmacológicas para esta planta 
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como atuação sobre o sistema nervoso central, além da sua 

atividade antioxidante. Passiflora edulis apresenta na sua 

composição química importantes compostos bioativos, como 

compostos fenólicos, carotenoides, vitamina C e poliaminas na 

polpa, folhas, sementes e casca (RODRIGUES; RODRIGUES, 

2017). 

 Em estudos pré-clínicos, observou-se que o tratamento 

de camundongos obesos com o extrato da casca de Passiflora 

edulis promoveu um aumento da capacidade antioxidante, 

reduziu dislipidemia e gordura corporal em Camundongos 

DB/DB (PANELLI et al., 2018). 

 Outra fonte de estudos para o tratamento da obesidade 

que vêm sendo bastante estudada são os compostos 

antioxidantes enzimáticos (glutationa peroxidase, α-tocoferol, 

ß-tocoferol, catalase, metionina-redutase, zinco, cobre, selênio, 

magnésio, superóxido-dismutase) e antioxidantes não 

enzimáticos (vitaminas lipossolúveis, ácido ascórbico, 

oligoelementos e flavonoides) (FRANÇA, 2013). 

 Em estudos realizados por UED et al., (2013) observou-

se que a suplementação com vitaminas E e C foi capaz de 

proporcionar melhorias nas características bioquímicas e 

histológicas de crianças obesas. Entretanto, para pacientes que 

já adotam hábitos de vida saudáveis, a suplementação parece 

não acrescentar efeito significativo. 

 De forma semelhante em outro estudo realizado com 

crianças e adolescentes com obesidade, observou-se 

benefícios na suplementação de vitaminas E e C frente a 

obesidade, em promover uma redução dos níveis de ALT em 

adultos. neste contexto, algumas pesquisas ainda buscam 

avaliar os benefícios da terapia antioxidante, demonstrando 
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efetividade da associação das vitaminas E e C no tratamento 

da obesidade, (STAHL, 2015). 

 

4. CONCLUSÕES 

 A obesidade promove um desequilíbrio entre agentes 

oxidantes e antioxidantes, situação conhecida como estresse 

oxidativo. As espécies reativas apresentam um papel dual o que 

leva ao surgimento de novas pesquisas que visam 

compreender melhor o sistema antioxidante. A utilização de 

antioxidantes na busca pela diminuição do estresse oxidativo, 

ainda necessita de muitos estudos com base científica que 

demonstrem efeitos, doses e posologias adequada para que 

possam ser utilizadas no tratamento da obesidade.  

 Nesse cenário, novas alternativas de antioxidantes, vêm 

sedo relatadas na literatura, incluindo algumas plantas como, 

Aloe vera (babosa), Cynara scolynmus (alcachofra), Peumus 

boldus (boldo), Baccharis sp. (carqueja) entre outras, dessa 

forma proporcionando o surgimento de novas investigações, 

que podem auxiliar de forma preventiva dos danos oxidantes 

induzidas pela obesidade, bem como no tratamento dessa 

condição patológica. 
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RESUMO: Câncer é o nome dado ao conjunto de doenças 
caracterizadas pela proliferação descontrolada das células. A 
quimioterapia é principal terapêutica, contudo apresenta muitos 
efeitos colaterais, inclusive a susceptibilidade a infecções. As 
infecções fúngicas oportunistas estão crescendo a cada dia, 
causando um grande impacto mundial. Os efeitos causados 
pelos fármacos quimioterápicos e a resistências dos fungos as 
drogas existentes no mercado, têm levado a busca de novas 
moléculas e novas estratégias para um tratamento eficaz e com 
qualidade. Os compostos organosselênios tem demonstrado 
grande importância na química orgânica e química medicinal. 
Frente ao exposto, este trabalho tem como objetivo, revisar os 
conhecimentos sobre a influência dos compostos 
organosselênios frente a infecções fúngicas e células 
cancerígenas. A busca de material ocorreu nos meses de julho 
a agosto de 2019 de forma integrativa, através de acesso 
disponível via internet. Os artigos foram recuperados a partir 
das bases de dados: Lilacs Scielo, PubMed, ScienceDirect, 
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Bancos de Teses e Dissertações de Universidades Pública e 
comitês nacionais e internacionais de saúde, com os seguintes 
termos:  selênio, compostos selênicos, câncer, Candida spp, 
Aspergillus spp, atividade antitumoral, atividade antimicrobiana. 
O estudo mostrou que compostos orgânicos contendo selênio 
são moléculas promissoras na pesquisa de novos agentes na 
terapia contra o câncer e contra infecções oportunistas 
causadas por fungos, sendo necessários futuros ensaios para 
compreender melhor seus mecanismos. 
Palavras-chave: Compostos organosselênio. Câncer. Infecção 
fúngica. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O câncer é um conjunto de doenças caracterizadas pela 

proliferação descontrolada das células, cujos principais fatores 

causadores são a genética, o estilo de vida e a idade do 

indivíduo (OISIOVICI et al., 2017).  

O tratamento do câncer objetiva sempre a cura e 

melhoria de vida do paciente. Isso pode ser feito através de 

cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. Na maioria dos casos, é 

feito uma combinação de mais de uma modalidade. O 

direcionamento do tratamento é baseado no TNM 

(Classificação de tumores malignos; T – tumor; N – linfonodo; 

M – metástase), nas condições clínicas do paciente e na 

escolha do doente (BRASIL, 2019c). Contudo ainda se enfrenta 

uma grande problemática no que se diz respeito ao sucesso do 

tratamento  

A importância clínica das infecções fúngicas oportunistas 

tem aumentado de forma assustadora nos últimos tempos. 

Candida albicans é a espécie mais comum do gênero Candida 

a causar infecções invasivas humanas. Essas infecções estão 
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associadas a alta morbidade e alta mortalidade nos pacientes 

acometidos. Uma das razões é resistência do fungo aos 

medicamentos como fluconazol e anfotericina B, que são 

utilizados na sua terapêutica (VIEIRA; SANTOS, 2017).  

Fungos do gênero Aspergillus, amplamente distribuídos 

na natureza, apresentam-se de grande importância no setor 

agrícola, industrial, na medicina veterinária e na saúde humana, 

devido ao fato de serem causadores de infecção fúngica 

invasiva. O diagnóstico é realizado por meio de métodos 

histológicos, cultura e análise macro e micromorfológica, o que 

limita a identificação no nível de espécie e consequentemente, 

o correto diagnóstico e tratamento oportuno. Casos de 

resistência a antifúngicos e fracasso terapêutico têm sido 

relatados nas últimas duas décadas, o que aumenta o interesse 

por novas moléculas com potencial antifúngico (MESQUITA 

ROCHA, 2019). 

O selênio é um mineral essencial para o ser humano, 

componente vital das selenoproteínas, envolvido nos processos 

de reprodução e no sistema imunológico. Compostos 

organosselênio são moléculas que apresentam em sua 

estrutura uma ou mais ligações do tipo carbono–selênio. Este 

tipo de molécula tem demonstrado a cada dia, uma maior 

importância em síntese orgânica e em química medicinal 

(CORRÊA, 2015). 

Diante do cenário mundial, da preocupação com o 

agravamento dessas doenças de impacto, são crescentes, em 

todo o mundo, as pesquisas que buscam o desenvolvimento de 

novos e mais eficientes fármacos. Visto isso, os compostos 

derivados do selênio têm ganhado destaque, devido os diversos 

estudos que demonstram o seu potencial antitumoral e 

antifúngico.  
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Assim, neste trabalho objetivou-se revisar os 

conhecimentos sobre a influência dos compostos 

organosselênio frente a infecções fúngicas e células 

cancerígenas. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

Iintegrativa. Trata-se de uma revisão integrativa, que tem como 

finalidade, reunir e sintetizar achados de estudos realizados, 

mediante diferentes metodologias, com o intuito de contribuir 

para o aprofundamento do conhecimento sobre o tema 

investigado (Soares et al., 2014) De acordo com Ercole et al 

(2014), é estudo denominado integrativo porque fornece 

informações mais amplas sobre um tema, constituindo, assim, 

um corpo de conhecimento.  

 A busca de material ocorreu nos meses de julho a agosto 

de 2019, através de acesso disponível via internet. Os artigos 

foram recuperados a partir das bases de dados: Lilacs (Centro 

América Latina e Caribe em Ciências da Saúde), Scielo 

(Scientific Eletronic Library Online), PubMed, ScienceDirect, 

Bancos de Teses e Dissertações de Universidades Pública e 

comitês nacionais e internacionais de saúde. 

 Para a busca foram utilizados os seguintes termos 

(palavras-chaves e delimitadores) e combinações dos mesmos: 

1) selênio; 2) compostos selênicos; 3) câncer; 4) Candida spp; 

5) Aspergillus spp; 6) atividade antimicrobiana; 7) atividade 

antitumoral.  

 Os critérios de inclusão utilizados para selecionar o material 

foram: artigos completos e disponíveis online no período de 

2014 a 2019, publicados nos idiomas português, inglês e 
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espanhol, que abordassem a atividade antimicrobiana e 

antitumoral de compostos orgânicos contendo selênio. 

 Após a busca nas bases de dados, foi realizada a avaliação 

dos títulos e dos resumos (abstracts) e os estudos que 

contemplaram os critérios de inclusão foram selecionados para 

leitura na íntegra. O material utilizado para o estudo consistiu 

em artigos, monografias, dissertações, teses e comitês 

nacionais e internacionais de saúde, em português, espanhol e 

inglês, que atenderam aos requisitos da temática abordada, 

apresentando informações relevantes.  

 Foram excluídos do trabalho os materiais que não 

atenderam aos critérios de inclusão, não abordaram a temática 

proposta ou não apresentaram referências confiáveis. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A pouco tempo atrás, o câncer era uma doença menos 

frequente. A cerca de meio século passado, em muitas regiões 

do mundo, as pessoas morriam comumente de doenças 

infecciosas, apresentando expectativa de vida reduzida para o 

desenvolvimento do câncer, que é considerado uma doença 

silenciosa que afeta as pessoas do “mundo industrializado” 

(PRADO, 2014). 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o 

termo “Câncer” se refere ao conjunto de mais de 100 doenças 

que possuem em comum o crescimento desordenado (maligno) 

de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-

se (metástase) para outras regiões do corpo (Figura 1) 

(BRASIL, 2019a).   
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Figura 1. Etapas da carcinogênese  

 
Fonte: BRASIL, 2019a 

Para a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira (2017), 

o tumor benigno tem células que crescem lentamente e 

semelhante às do tecido normal. Em contrapartida, o maligno 

apresenta células com estrutura totalmente diferente das 

normais, multiplicam-se rapidamente e têm a capacidade de 

“invadir” estruturas próximas ao local de origem. 

A malignização, consequência de alterações estruturais 

e/ou funcionais de proteínas essenciais ao controle do ciclo 

celular, ocasiona uma reprogramação metabólica e 

reorganização do ambiente em que se encontra, que terminam 

oferecendo ao tumor condições suficientes para seu 

crescimento, invadindo os tecidos e provocando metástase. 

Além disso, o tumor promove outros eventos, vascularização e 

inflamação, por exemplo, e inibição da resposta imune local 

(MISHR; AMBS, 2015).  

Desde o final do século passado, o câncer tem se 

apresentado como uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade em diferentes grupos populacionais. O aumento 

populacional, o envelhecimento e o estilo de vida moderno, 
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contribui significativamente para o aumento no número de 

casos da doença. Os tipos de câncer com maior índice de 

mortalidade são: o pulmão, fígado, colo retal, estômago e 

pâncreas (JUNG et al., 2016). 

Silva (2015) afirma que envelhecer não dá câncer. Há 

várias causas para o adoecimento, além da suscetibilidade 

genética. Quanto mais se vive, mais o indivíduo está exposto 

aos fatores de risco associados à vida urbana, à 

industrialização, à poluição atmosférica, ao sedentarismo, ao 

tabagismo e à obesidade.  

Por ser uma doença silenciosa, na maioria das vezes o 

diagnóstico do câncer é tardio, quando surgem sinais e 

sintomas, estes são semelhantes a outras doenças, o que 

dificulta ainda mais o diagnóstico. Geralmente o paciente não é 

conhecedor da natureza da doença e não procura inicialmente 

um especialista. Ferramentas importantes para a avaliação são 

os exames de imagem, partindo do raio-x, seguido de 

tomografias, ressonâncias e o PET-SCAN, que complementa e 

às vezes substitui as modalidades de imagem convencionais 

(HOCHHEGGER et al., 2015). 

A coleta de amostras para citologia e histopatologia é 

essencial para um estadiamento preciso, pois fornece as 

diretrizes para o tratamento e pode evitar cirurgias 

desnecessária. As amostras são obtidas cirurgicamente, em 

sua maioria (FIGUEIREDO et al., 2015). 

 O Comitê Americano de Câncer (AJCC) e a União 

Internacional de Controle do Câncer (UICC) utilizam o sistema 

de classificação TNM como ferramenta para realizar a análise 

do estadiamento dos diferentes tipos de câncer. No sistema 

TNM, a cada tipo de câncer é atribuída uma letra ou número 

para descrever o tumor, linfonodos e metástases (Tabela 1).  
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Tabela 1. Sistema de classificação TNM 
T Tumor Primário 

TX Tumor primário não individualizado. 

T0 Sem evidência de tumor. 

Tis Carcinoma in situ. 

T1 Tumor ≤ 3 cm no maior diâmetro, circundado por pulmão 
e pleura visceral: 

T1a Tumor  ≤ 2 cm 

T1b Tumor > 2 cm mas ≤ 3 cm 

T2 Tumor > 2 cm mas ≤ 7 cm 

T2a Tumor > 3cm mas ≤ 5 cm 

T2b T2b – tumor > 5cm mas ≤ 7 cm 

T3 Tumor > 7 cm ou que invade uma das seguintes 
estruturas: parede torácica, diafragma, nervo frênico, 
pleural mediastinal, pericárdio. 

T4 Tumor de qualquer tamanho que invade qualquer uma 
das seguintes estruturas: mediastino, coração, grandes 
vasos, nervo laríngeo recorrente, traqueia, esôfago, 
corpo vertebral, carina principal; nódulo(s) tumoral (ais) 
isolado em outro lobo ipsilateral. 

N Linfonodos 

NX Linfonodo regional não foram avaliados. 

N0 Sem metástase em linfonodo regional. 

N1 Metástase em linfonodo peribrônquico ipsilateral e/ou 
hilar ipsilateral e intrapulmonares, incluindo envolvimento 
por extensão direta. 

N2 Metástase em linfonodo mediastinal ipsilateral e/ou 
subcarinal 

N3 Metástase em linfonodo mediastinal contralateral; hilar 
contralateral; escalênico ipsilateral ou contralateral; ou 
supraclavicular. 

M Metástases à distância 

MX Metástase à distância não estudada 

M0 Sem evidência de metástase à distância 

M1 Metástase à distância 

M1a Nódulo (s) tumoral (ais) em lobo contralateral; tumor com 
nódulo pleural ou derrame pleural ou pericárdico maligno. 

M1 Metástase à distância (fora do tórax). 

Fonte: BRASIL, 2019b 

 

Contudo, da descoberta do câncer até o tratamento, os 

pacientes vivenciam diferentes dificuldades. A demora em 



ATIVIDADE ANTIFÚNGICA E ANTITUMORAL DE COMPOSTOS ORGÂNICOS 

CONTENDO SELÊNIO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 

157 
 

identificar que alguns sinais e sintomas físicos que são 

indicativos de câncer é uma delas. Além disso, o apoio familiar, 

a necessidade da utilização de recursos financeiros próprios 

para a realização de exames e aquisição de medicamentos, 

interferem significativamente. Outros fatores relacionados ao 

sistema público de saúde, também são destacados, como a 

demora de acesso a exames e medicamentos e dificuldades de 

deslocamento para a realização de procedimentos (BATISTA; 

MATTOS; SILVA, 2015).   

O tratamento do câncer objetiva sempre a cura e 

melhoria de vida do paciente. Isso pode ser feito através de 

cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. A quimioterapia é a 

utilização de fármacos para o tratamento de câncer, e constitui 

a principal terapêutica tanto para os estágios finais quanto para 

os mais precoces (NCI, 2015). Infelizmente, esses fármacos 

ainda apresentam baixa especificidade pelas células 

neoplásicas, consequentemente ocasionam em muito efeitos 

colaterais durante o tratamento, os mais comuns são: diarreia, 

alopecia, náuseas, insônia e dor (COSTA, 2016).  

Tendo em vista que essa modalidade é a primeira linha 

de tratamento em boa parte dos casos, há necessidade de 

novos compostos e esquemas mais eficientes, que reduzam 

completamente a população de células tumorais e com menor 

toxicidade (ALMEIDA et al., 2016). 

 Assim como o câncer, as infecções causadas por fungos 

oportunistas, vêm mostrando uma ascensão progressiva em um 

ritmo alarmante, incluindo pacientes com câncer, Vírus da 

Imunodeficiência Humana (VIH)e receptores de transplantes.  

Estes organismos são do tipo eucarióticos unicelulares ou 

pluricelulares, que podem apresentar uma forma arredondada, 
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filamentosa, ou então, uma combinação de ambas as formas 

(FURTADO et al., 2019).  

 A candidíase é uma infecção fúngica causada pelos micro-

organismos do gênero Candida spp, compondo 8 espécies 

diferentes, sendo a espécie mais comumente encontrada a C. 

albicans. Esta espécie habita de forma inofensiva a microbiota 

humana, são tipicamente encontrados na mucosa oral e 

vaginal, pele e trato respiratório, no entanto caso haja algum 

desequilíbrio fisiológico, a  candidíase pode se manifestar 

(PEREIRA, 2017). 

 As manifestações de candidíase oral e vulvovaginal são as 

principais queixas. Entre os sintomas clínicos para o 

diagnóstico estão ardências e desconfortos bucais, quando a 

mucosa oral é afetada e quando afetado o trato unirário, é 

comum os pruridos na região da vulva, secreções brancas e 

espessas, acarretando edemas e eritemas nos tecidos da área 

vulvar e vaginal. Além do olhar clínico, deve-se realizar exames 

laboratoriais com especificidade na sintomatologia, pois pode-

se detectar o gênero das espécimes de Candida e se está 

correlacionado com outros micro-organismos presentes 

(OLESEN, 2019). 

 O tratamento para combater a Candida pode ser tópico ou 

sistêmico de acordo com o tipo de infecção, sendo os imidazóis 

e triazóis (fluconazol, itraconazol, cetoconazol, miconazol etc.) 

os antifúngicos mais amplamente utilizados, entretanto em 

casos em que há o desenvolvimento de candidíase sistêmica 

aconselha-se o uso de polienos, tendo a anfotericina B com 

principal represente e como fármaco mais indicado nessas 

situações (ÁVILA, 2016) 

 Contudo, essas infecções estão associadas a alta 

morbidade e alta mortalidade nos pacientes acometidos. Isso 
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se deve principalmente à resistência da levedura aos 

antifúngicos, devido alguns fatores como: surgimento de novas 

espécies patogênicas, prescrição irracional de medicamentos, 

automedicação (VIEIRA, 2017)   

 Outros fungos , como espécies do gênero Aspergillus 

apresentam importância clínica,.Esses micro-organismos, 

caracterizam-se por serem filamentosos,e de  caráter 

oportunista, aos quais os seres humanos estão continuamente 

expostos. O sistema respiratório é, habitualmente, porta de 

entrada desses agentes (CABRAL et al., 2016). 

 As espécies de Aspergillus são comumente encontradas no 

meio ambiente, principalmente no ar. Além disso, estes fungos 

possuem uma alta capacidade de esporulação, podendo ser 

encontrado na água, solo e em objetivos, tornando-se, portanto, 

um importante problema de saúde pública, sobretudo em 

ambiente hospitalar. Ademais,  são capazes de formar 

micronichos ambientais em um pequeno período de tempo, 

dificultando a desinfecção do ambiente. As espécies mais 

comuns são: Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus e 

Aspergillus niger (POSTER et al., 2015; ANDRADE JÚNIOR et 

al., 2019).   

 O processo infeccioso, no ser humano, pode ter início após 

a inalação dos micro-organismos. Entretanto, após a inalação 

dos fungos pelo hospedeiro, normalmente, os esporos são 

eliminados pela atividade dos componentes do sistema imune. 

Desta forma, os pacientes de maior risco à infecção e 

Aspergilose Pulmonar (AP), são indivíduos 

imunocomprometidos, nos quais o fungo pode causar uma 

variedade de sintomas, que pode variar desde asma à doença 

pulmonar disseminada fatal (DENNING et al., 2015).  
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 O diagnóstico de AP inclui a presença de sintomas clínicos 

associados a estudos de imagem com achados característicos 

e evidências de infecção fúngica pelo gênero Aspergillus, 

através da detecção sorológica ou o isolamento do Aspergillus 

(SANTOS, 2017). 

 Quanto ao tratamento, esse deve ser iniciado assim que se 

suspeitar da doença, enquanto se caminha para o diagnóstico, 

devido ao avanço rápido da doença. Para o tratamento da 

aspergilose são utilizados principalmente os derivados azólicos 

Itaconazol (ITC), Voriconazol (VRC) e Posaconazol (PSC) (DE 

AGUIAR et al., 2017). 

 O fármaco Voriconazol é a primeira escolha terapêutica, 

contudo já existem agentes resistentes aos azóis. O antifúngico 

fluconazol (FLC) não pode ser utilizado, pois o gênero 

Aspergillus é intrinsicamente resistente a este antifúngico 

específico. Além destes, a anfotericina B (AMB), de preferência 

sob a forma lipídica também é utilizada em casos em que não 

se tem boa resposta terapêutica com os azóis (PONTES, 2018). 

Devido aos mecanismos de resistência desenvolvidos pelos 

fungos contra as drogas e as limitações nas terapêuticas 

disponíveis, existe uma grande necessidade de buscar novas 

moléculas, tanto de natureza natural quanto sintética.  

 Selênio e compostos organosselênio têm atraído a atenção 

e os esforços de cientistas em todo o mundo devido às suas 

promissoras aplicações potenciais na prevenção e/ou 

tratamento de diversas doenças, incluindo câncer e infecções 

(ÁLVAREZ-PÉREZ, 2018).  

 O selênio é um micronutriente importante em muitos 

processos bioquímicos e fisiológicos, desempenhando papel 

fundamental na saúde dos seres humanos e animais e para 

esses organismos, sua principal fonte é a dieta (CUNHA, 2017). 
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Está presente em aproximadamente 10mg Se/60kg de peso 

corporal (NASCIMENTO, 2019).  

 O átomo do selênio, pertence à família 16 da tabela 

periódica, foi identificado em 1817 por Jӧns Jakob Berzelius. 

(CORRÊA, 2015). 

 Por volta da década de 70, o papel bioquímico do selênio 

foi claramente estabelecido devido à descoberta de 

selenoproteínas. Dessa forma, passou a ser reconhecido como 

um elemento essencial para o desenvolvimento e metabolismo 

dos mamíferos, com importantes funções na proteção 

antioxidante contra danos causados por radicais livres em 

membranas celulares, lipoproteínas e ácidos nucleicos, na 

reprodução masculina e no normal desempenho do sistema 

imune (ALEXANDER, 2015) 

 As selenoenzimas possuem diversas atividades biológicas 

que vão desde a homeostase do organismo, a importantes 

ações como antioxidantes (NÓBREGA, 2015).  

 A principal selenoproteína é a glutationa peroxidase, 

necessária principalmente para saúde e reprodução normal 

(NASCIMENTO, 2015). 

 A glutationa peroxidase está envolvida no controle das 

espécies reativas de oxigênio, que são peróxidos e superóxidos 

produzidos por organismos aeróbicos durante o processo de 

respiração celular. Quando ocorre perda do equilíbrio nesse 

processo, o que é chamado estresse oxidativo, existe a 

possibilidade do DNA (Ácido desoxirribonucleico), RNA (Ácido 

ribonucleico), lipídios e proteínas serem danificados. Além 

disso, pode gerar mau funcionamento do sistema de reparo do 

DNA, contribuindo para o desenvolvimento de uma série de 

doenças, como o câncer (EON et al., 2015). 
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 Além de exercer papel como antioxidante, várias outras 

atividades biológicas são atribuídas aos compostos 

organosselênio, dentre as quais podemos citar: atividade 

citotóxica, neuroprotetora, anti-inflamatória e antimicrobiana 

(QUEIROZ, 2016). 

 Por muito tempo, os compostos contendo selênio foram 

tidos como substâncias tóxicas, por apresentarem odor 

desagradável. Atualmente, sabe-se que ele é muito importante 

para o ser humano e é muito estudado sobre sua aplicação em 

síntese orgânica e química medicinal (CORRÊA, 2015). 

 Soares (2016) em seu estudo para avaliar a citotoxicidade 

dos compostos organoselenados HSe-01 e HSe-02 frente a 

células normais e linhagens de células cancerígenas, verificou 

que estes apresentaram um potente potencial in vitro para 

linhagens leucêmicas, atuando possivelmente, pela via 

intrínseca da apoptose, comportando-se como potenciais 

drogas candidatas para o estudo de novas moléculas contra o 

câncer. 

 Na pesquisa realizada por Queiroz (2016), com o objetivo 

de avaliar o potencial antitumoral, in vitro, do composto HSe-02 

(Se-(2-oxo-2-(4- nitrofenilamina))benzoselenoato de etila), 

inédito e derivado do selênio, na linhagem tumoral de leucemia 

promielocítica aguda (HL-60), bem como em células não 

tumorais (linfócitos, monócitos e neutrófilos), os resultados 

sugeriram que o selênio apresenta relevante potencial 

antitumoral por atuar de forma seletiva em células tumorais, 

induzindo eventos celulares e moleculares que culminam na 

morte do tumor por apoptose. 

 HUANG (2016) desenvolveu um estudo em que foram 

preparados uma série de 12 compostos organosselênio inéditos 

(bis-selenetos) contendo a função amida. Os resultados 
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revelaram que os compostos apresentaram bons perfis 

farmacológicos e baixa toxicidade. Ensaios microbiológicos 

frente bactérias e fungos, indicaram ótima atividade frente ao 

gênero Cândida albicans para os compostos SeA3 e Se2A3, 

que possuíram CIM (concentração inibitória mínima) de 128 

µg/mL.  

 As seleno-diidropirimidinonas são compostos sintéticos 

com potenciais atividades biológicas, entre elas a antitumoral. 

Com base nisto, Siminski (2018) avaliou o potencial citotóxico, 

antiproliferativo e antitumoral in vitro de novos compostos de 

seleno-diidropirimidinonas obtendo resultados promissores, 

apresentando seletividade as células tumorais, reduzindo a sua 

proliferação e levando a morte delas, contudo são sugeridos 

ensaios a fim de aprimorar e esclarecer o potencial antitumoral 

dessas moléculas.  

 Além disso, Soares (2018) sintetizou uma quimioteca de 

acil-selenoureias para avaliar a atividade antitumoral desses 

compostos e constatou que um dos compostos obtidos, 

apresentou promissora atividade antitumoral, frente às células 

de glioma humano U-138, com IC50 de 4,5 µM.  

 Quanto a atividade antifúngica, dois compostos 

desenvolvidos a partir do elemento Selênio, (PhSe)2 e (p-Cl-

PhSe)2, demonstraram atividade antimicrobiana, inibindo o 

crescimento e a formação de tubos germinativos de C. albicans 

(ROSSETI et al., 2015). 

 Andrade et al. (2017) desenvolveram um enxaguante bucal 

com novos selenocianatos alílicos derivados de (Z)-2-

(bromometil)alcenoatos. Estes compostos possuem atividade 

antimicrobiana, mais especificamente sobre células fúngicas 

leveduriformes e filamentosas.  
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 O 2-fenilbenzisoselenazol-3(2H)-ona, BSe) e seus 

análogos emergiram como produtos farmacêuticos em 

potencial e catalisadores promissores de várias reações de 

oxidação. Seu interesse biológico ocorre devido suas 

propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, bem como 

efeitos antimicrobianos, antivirais e antitumorais. No entanto, 

um dos principais obstáculos para seu uso prático é a baixa 

solubilidade em água.  Com o objetivo de amenizar esse 

problema, Piętka-Ottlik et al. (2016) desenvolveu 

nanoemulsões destas moléculas e avaliou seu potencial 

antimicrobiano frente cepas de Candida albicans, observando 

forte atividade antifúngica, com alterações morfológicas nas 

estruturas celulares e alterações na superfície celular das 

leveduras. 

 Silva Neta et al. (2019) sintetizaram um composto contendo 

selênio em sua base estrutural, para avaliar o seu potencial de 

atividade antifúngica contra fungos de Aspergillus e Penicillium. 

O ensaio antifúngico relevou que o composto N-

fenilbenzoselenoglicolicamida apresentou uma inibição de 

100% contra as cepas de Aspergillus e Penicillium numa 

concentração inibitória mínima de 1024 μg/mL, entretanto 

torna-se importante ressaltar que CIM acima de 1000 µg/mL 

são consideradas de baixa atividade ou inativas 

(SARTORATTO et al., 2004), sendo portanto um resultado 

considera pouco interessante quando se busca haver alguma 

aplicação clínica futura, porém modificações químicas podem 

ser realizadas nesse composto para potencializar essa 

atividade  

 Assim, torna-se importante enfatizar que com o advento da 

química medicinal e síntese química, qualquer composto que 

apresente algum potencial biológico pode ser modificado a fim 
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de melhorar sua atividade, o que demonstra portanto, que os 

compostos orgânicos contendo selênio mostram-se 

promissores para tornarem-se futuro fármacos antifúngicos 

e/ou antineoplásico, necessitando-se portanto de mais estudos 

para revelar os potenciais biológicos e toxicológicos realmente 

existente nesses tipos de compostos.  

 

CONCLUSÕES  

 

Os compostos organosselênio apresentam diversas 

propriedades, entre elas a neuroptotetora, antineoplásica, anti-

inflamatória, antimicrobiana e antioxidante, se mostrando fortes 

candidatos a futuros fármacos.  

Os resultados obtidos nesse estudo, permite sugerir que 

os compostos orgânicos contendo selênio são moléculas 

promissoras na pesquisa de novos agentes na terapia contra o 

câncer e contra infecções oportunistas causadas por fungos, 

sendo necessários futuros ensaios para compreender melhor 

seus mecanismos. 
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RESUMO: Petiveria alliacea L. é largamente empregada na 
medicina popular como antiespasmódica, antirreumática, 
abortiva, sedativa, antimicrobiana, antitumoral, etc. Essa planta 
pertencente à família Phytolacaceae, sendo nativa da Floresta 
Amazônica, das áreas tropicais da América do Sul, Central, 
Caribe e África. Possui sinonímia bastante diversificada, sendo 
conhecido popularmente por guiné, tipi e amansa- senhor. 
Devido a sua atividade antimicrobiana tem sido amplamente 
estudada. Componentes antimicrobianos presentes em plantas, 
podem inibir o crescimento bacteriano por diferentes 
mecanismos de ação, possuindo um significativo valor clínico. 
Dotada de leve aroma aliáceo, apresenta-se como um arbusto 
perene, que pode atingir a altura de até 5-150 cm. Possui uma 
haste rígida e reta, ramificada com ramos compridos, eretos, 
delicados e ascendentes. Diante disso, o presente trabalho teve 
como objetivo realizar uma revisão para enfatizar a importância 
de Petiveria alliacea e sua atividade antimicrobiana. Foi 
realizada uma revisão de literatura através do levantamento e 
consultas em sites científicos, tais como Scientific Eletronic 
Library online (SciELO), Science direct e Pubmed. Foram 
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utilizados como descritores as palavras Petiveria alliacea, 
atividade antimicrobiana, fitoterápicos, tal como seus 
correspondentes em inglês. As plantas medicinais são 
amplamente utilizadas pelos indivíduos para a realização de 
terapias contra infecções, e isto fez com que atraísse a atenção 
de diversos núcleos de pesquisa para estudo dessa atividade 
Palavras-chave: Petiveria alliacea. Antirreumática. 
fitoterápicos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

       O uso das plantas medicinais no contexto popular se dá 

sem orientação e de maneira indiscriminada como, por 

exemplo, uma mesma planta é utilizada pela população para 

cinco indicações diferentes (SANTOS et al, 2016). 

          As plantas medicinais representam uma alternativa de 

tratamento e/ou de prevenção de doenças de grande 

importância na vida das pessoas, não somente por sua eficácia 

na ação terapêutica, mas também por se inserir 

simultaneamente como parte da cultura de um povo 

(STEFANELLO et al 2018).  

No entanto, apesar de passarem a ser vistas como 

sinônimos de seguridade e benefício à saúde, é importante 

ressaltar que muitas delas comumente utilizadas apresentam 

substâncias capazes de exercer ação tóxica sobre outros 

organismos vivos (VON POSER, 2017). Durante séculos, o 

homem tem buscado a superação de seus males por meio de 

plantas medicinais e,  utilizando seus instintos, conseguiram 

distinguir as plantas comestíveis daquelas que podiam curar, 

cicatrizar ou aliviar a dor (BEZERRA, 2014).  

O Brasil é rico em biodiversidade e possui uma das floras 

mais abundantes do planeta, apresentando de acordo com a 
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lista de Espécies da Flora do Brasil, 32.830 espécies de 

angiospermas, 56% delas endêmicas( FORZZA et al., 2014). 

          Segundo dados da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), 80% da população de países em desenvolvimento 

utilizam a medicina tradicional exclusivamente como prática na 

atenção primária à saúde e, deste total, 85% fazem uso de 

plantas medicinais e de extratos vegetais(NEWMAN e CRAGG, 

2016).  

       Corroborando com esse estudo, as plantas medicinais são 

usadas para diversas indicações, utilizadas para o tratamento 

de doenças do sistema respiratório desde sintomas como tosse 

à pneumonia; problemas circulatórios como a hipertensão; do 

trato gastrointestinal como má digestão e gastrite, infecções 

urinárias e até como hipoglicemiante; usos tópicos para 

ferimentos; antiparasitárias e empregadas para distúrbios do 

sistema neural como calmante, sonífero e para fins 

alucinógenos (LOPES et al., 2015; SANTOS-LIMA et al. 2016). 

    A fitoterapia é um método de tratamento caracterizado pela 

utilização de plantas medicinais em suas diversas preparações, 

constituindo uma modalidade de terapia integrativa e 

complementar diante das necessidades de saúde. Seu uso tem 

sido crescente na população de diversos países(FIGUEREDO 

et al,2014). 

       A importância do estudo sobre plantas medicinais é 

bastante produtiva e muito benéfica, pois ajuda a obtermos 

mais conhecimentos sobre a cura que as plantas desenvolvem 

em algumas enfermidades. Algumas plantas fazem parte da 

lista do SUS, são Carapa guianensis Aubl (andiroba), Connarus 

perrottetii (DC), Planch (barbatimão), Petiveria alliaceae L. 

(Guiné) e Himatanthus sp. (sucuuba) e ao estudarmos sobre 

elas e conhecermos sobre seus benefícios podemos com isso 

até mesmo contribuir para que a lista do SUS aumente em se 
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tratando de plantas medicinais e com isso contribuir para que 

as pessoas tenham mais conhecimento e acesso a essas 

plantas. 

         Nos últimos anos, há a evidência de que todas as plantas 

são habitadas por ao menos uma comunidade microbiana, além 

da contínua constatação de que estes microorganismos são 

capazes de produzir metabólitos secundários iguais aos de 

seus hospedeiros. Neste sentido, despertou-se o interesse para 

a investigação de microorganismos com potencial aplicação em 

áreas como a indústria farmacêutica, agronômica, alimentícia e 

química( NICOLETTI; FIORENTINO,2015). A busca por novos 

produtos para a indústria farmacêutica é um processo contínuo 

e a exploração de substratos naturais, constitui a estratégia de 

maior sucesso para a descoberta de novas moléculas de 

importância industrial e biotecnol 

        A Organização Mundial de Saúde declara ser de grande 

relevância que se realizem pesquisas experimentais a respeito 

das plantas utilizadas para fins medicinais e de seus princípios 

ativos, a fim de garantir sua eficácia e segurança terapêutica 

(BATTISTI et al., 2013). 

          Apesar de não ser uma prática exclusiva da população 

carente, em regiões de difícil acesso e fatores atendimento à 

saúde precário, baixa renda e pouca escolaridade, contribuem 

para o uso mais frequente de plantas medicinais (PEREIRA et 

al. 2015). Apesar disso, há relatos de uso de plantas medicinais 

em populações mais abastadas, seja por tradição ou apenas 

complementando as ações de medicamentos alopáticos 

(LOPES et al. 2015). 

Dentre ás várias espécies com alegações de uso 

popular, destaca-se a Petiveria alliacea L.(figura12), 

pertencente à família Phytolaccaceae, nativa da floresta 

amazônica, e das áreas tropicais da América do Sul, América 
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Central, Caribe e África. É uma planta herbácea, perene, 

rizomatosa, com leve aroma de alho, sendo identificada pela 

primeira vez por Carl Von Linnaeus e publicada em seu livro 

Species Plantarum(CAMARGO, 2007). Teria sido levada para a 

África, por volta da segunda metade do século XIX, por negros 

libertos que retornavam ao continente. Ocorre normalmente 

desde a Flórida, México, Antilhas até grande parte da América 

do Sul. Na Argentina, é abundante nas províncias do norte, 

litoral, Santa Fé e Buenos Aires e cultivos em Cuba, Índia, 

Europa e África(ALONSO, 1998). No século XVII, os escravos 

africanos usavam os preparativos obtidos de P. alliacea para 

tornar seus mestres letárgicos e, por esse motivo, P. alliacea é 

amplamente conhecida no Brasil como erva para domesticar o 

mestre(ALMEIDA, 2016). 

 

 
Planta subarbustiva, perene, ereta, com base lenhosa, 

rizomatosa e leve aroma de alho, podendo atingir até 70 cm de 

altura; seus ramos são delgados, lineares e angulosos, 

esverdeados e pilosos quando jovens, ocre e glabros quando 
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adultos; suas folhas são alternas, membranáceas, elípticas, 

ovadas, obovadas ou lanceoladas, pubescentes ou glabras, 

peninérveas, apresentando pecíolos estriados, base aguda e 

ápice acuminado, agudo, raramente obtuso, margem lisa e 

levemente ondulada, face adaxial glabra ou pilosa junto a 

nervura principal, face abaxial levemente pilosa, tricomas curtos 

e escassos; inflorescência ereta, racemosa, axilar ou terminal, 

cilíndrica, delgada e laxa, com flores hermafroditas 

apresentando pedicelos levemente pilosos e tépalas 

esbranquiçadas ou amarelas; fruto aquênio tubuloso 

(LORENZI; MATOS, 2008; MARCHIORETTO, 2017). 

Espécie nativa de regiões tropicais como a América do 

Sul, Caribe e Jamaica, largamente cultivada em hortas e jardins 

domésticos em várias regiões do Brasil com fins ornamentais, 

místicos e medicinais (LORENZI; MATOS, 2008; 

MARCHIORETTO, 2017). É conhecida como guiné, erva-de-

guiné, cagambá, tipi, erva-de-tipi, erva-de-pipi, pipi, cangambá, 

embiaiendo, embirembo, emboaembo, emburembo, 

enraiembo, tipi-verdadeiro, amansa-senhor, macura-caá, erva-

de-alho, gambá, gerataca, gorana-timbó, gorarema, gorazema, 

iratacaca, macura, ocoembro, paraacaca, paracoca, pau-de-

guiné,raiz-de-congonha, raiz-de-gambá, raiz-de-guiné, raiz-de-

pipi, raiz-do-congo, mucuracaá(LORENZI; MATOS, 2008; 

MARCHIORETTO, 2017). 

Petiveria alliaceaL. (Phytolaccaceae) é declarada como tendo 

várias propriedades medicinais. É usado na medicina popular 

para melhorar a memória e no tratamento do resfriado comum, 

gripe, inflamação, diabetes e câncer, outras infecções virais ou 

bacterianas (LOPES et al, 2015),estudos revelaram  revelaram 

a presença de triterpenóides, saponinas, cumarinas, 

benzaldeído, polifenóis, ácido benzóico, flavonóides, pimitol e 

alantonina, variando sua concentração na raiz, caule e folhas 
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(LOPES et al, 2015). Levando em consideração a importância 

medicinal da planta, o extrato etanólico de P.alliacea foi 

analisado quanto à atividade antiinflamatória in vitro, utilizando 

diferentes modelos. 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo realizar 

uma revisão na literatura sobre a atividade antimicrobiana de 

planta Petiveria alliacea. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

     

      O presente estudo foi realizado através de uma revisão, 

mediante busca de artigos de revistas científicas utilizando as 

bases de dados das bibliotecas virtuais: Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde (Bireme), Literatura Latino-

Americana e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 

(Lilacs) e dos motores de busca de livre acesso: Public 

Medlineor Publisher Medline (PubMed) e o Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online (Medline). Para a busca 

na literatura, consultaram-se os descritores em Ciência da 

Saúde (DeCS) para identificar as palavras-chaves relacionadas 

ao assunto: Petiveria allicea, planta antimicrobiana. Foram 

revistos previamente os resumos dos artigos identificados nas 

bases de dados citadas, de forma a reconhecer os métodos 

propostos, utilizados e discutidos por cada autor. Após a leitura 

dos resumos foi acessado o artigo completo e consultado o 

texto na íntegra para uma boa compreensão e interpretação, 

sendo utilizadas as referências que se enquadravam com o 

objetivo do estudo. Como método de inclusão para essa 

pesquisa nos sites de bases de dados citado acima, foram 

selecionados os artigos que atendiam à temática proposta e 

artigos disponíveis na íntegra. Como métodos de exclusão 
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foram desconsiderados artigos que não obedeciam ao período 

estabelecido e que não têm embasamento científico proposto 

para a pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As plantas medicinais são elementos que constituem 

parte da biodiversidade e são largamente utilizadas desde os 

primórdios da civilização por vários povos e de diversas 

maneiras. Embora o uso de ervas medicinais esteja alicerçado 

no conhecimento popular, esse uso requer cuidados essenciais, 

pois elas podem apresentar propriedades indesejáveis 

produzidas pelo efeito tóxico e pela interação com outras 

plantas ou medicamentos. Estes cuidados vão desde a seleção 

de plantas que apresentem eficácia e segurança comprovadas, 

à escolha das partes utilizadas e formas corretas de preparação 

e administração. A orientação sobre o uso correto de plantas 

medicinais possibilita que a população tenha acesso a uma 

terapêutica eficaz e segura(SILVA et al,2018). 

Muito do que se sabe hoje a respeito de tratamentos com 

plantas provém do conhecimento popular. Apesar da evolução 

do conhecimento científico, a utilização de métodos alternativos 

de cura pelo uso das plantas ainda é muito frequente, fato 

ocorrido principalmente devido ao alto custo dos medicamentos 

sintéticos e a facilidade de obtenção das mesmas. A difusão 

desse conhecimento popular permitiu que as plantas fossem 

positivamente selecionadas para sanar as necessidades de 

cura de determinadas enfermidades primárias. Sendo assim, a 

transmissão destes conhecimentos, muitas vezes de forma oral, 

permitiu que várias gerações tivessem acesso a diversas 

formas de tratamento. No entanto, com o decorrer do tempo, 

modificações na composição dos tratamentos podem provocar 
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a inversão da atuação de determinado princípio ativo(SILVA et 

al,2018). Para aproveitar todos os benefícios das plantas 

medicinais, é necessário que o preparo e a escolha das partes 

a serem utilizadas sejam realizados de maneira que os 

princípios ativos vegetais sejam mantidos inalterados após o 

preparo das mesmas e assim possam exercer a ação 

terapêutica desejada(SILVA et al,2018). 

Uma das espécies que se inserem neste contexto é 

Petiveria alliacea L.(guiné), que é uma espécie nativa da 

floresta amazônica, e das áreas tropicais da América do Sul, 

América Central, Caribe e África. A família Phytolaccaceae, 

compreende cerca de 20 gêneros e 120 espécies pantropicais 

amplamente distribuídas por todo o continente americano 

(LOPES, 2005)( Figura 1). Os gêneros desta família que estão 

presentes no Brasil são: Phytolacca, Microtea, Petiveria, Rivina 

e Seguieria. No gênero Petiveria está inserido um dos mais 

importantes membros desta família, a Petiveria alliacea L. Esta 

planta possui como válidas as seguintes sinonímias: P. foetida 

Salisb, P .alliacea var. grandifoliaMoq., P. alliacea var. octandra 

(L.) Moq., P. foetidaSalisb., P. hexandria 17 Sessé & Moc., P. 

ochroleucaMoq., P. octandra L. e P. paraguayensis D. Parodi 

(TROPICOS.ORG, 2015). 

Petiveria alliaceae (Phytolacaceae), popularmente conhecida 

como tipi, guiné,  anamú, amansa-senhor, é uma erva 

medicinal, de distribuição restrita em nosso país, amplamente 

reconhecida e justificada com trabalhos científicos, por seus 

efeitos citotóxicos, imunoestimulantes, anti-inflamatórios, 

antirreumáticos, diuréticos, antitumorais, antimicrobianos ,  com 

ação ao nível de Sistema Nervoso Central,  antiparasitário,  

também é  reconhecida por suas propriedades em facilitar as 

contrações uterinas durante o parto(CASTILHO,2017). 



ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PETIVERIA ALLIACEA: UMA REVISÃO 

178 
 

       Dotada de leve aroma aliáceo, apresenta-se como um 

arbusto perene, que pode atingir altura de até 5-150 cm. Possui 

uma haste rígida e reta, ramificada com ramos compridos, 

eretos, delicados e ascendentes. Suas folhas são curto-

pecioladas, alternas, estipuladas, membranosas, agudas no 

ápice e estreitas na base, livres e lisas. As flores são bissexuais, 

sésseis e pequenas, reunidas em inflorescência (espigas ou 

cachos) axilares e terminais espiciformes, podendo apresentar-

se sob as cores branca, branco-rosa ou verde. Os frutos são do 

tipo aquênio, cilíndrico, achatado e dotado de espinhos, os 

quais funcionam como meio de disseminação, devido à 

possibilidade de se prenderem em animais, roupas, etc. 

(LOPES et al. 2015).                  

 

Figura 1. Distribuição Geográfica da Petiveria alliacea 

 

  

 
Ensaios fitoquímicos com diferentes extratos detectaram 

esteróis, triterpenos, saponinas, alcaloides, taninos, cumarinas, 

Fonte: Andrade(2012) 
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lipídeos, flavonoides e derivados. Outras classes de metabólitos 

encontrados foram os polissulfetos, tiossulfinatos, dipeptídeos 

glutâmicos e derivados cisteína sulfóxido (LOPES et al, 2015).  

Os polissulfetos são compostos de grande relevância 

farmacológica, especialmente o trissulfeto de dibenzila, e 

podem ser encontrados também em todas as partes da planta, 

bem como no óleo essencial dela extraído, ainda que em menor 

escala (HERNÁNDEZ et al., 2014).  

A Petiveria Alliacea é muito utilizada na medicina 

popular, porém seu uso intenso é desaconselhável. Para alguns 

animais, a alta ingestão pode causar intoxicação. Quadros 

como caquexia muscular distrófica, caracterizado por 

debilidade dos membros posteriores, perda de peso, dilatação 

cardíaca e lesões renais, estão relacionados ao consumo 

excessivo desta planta. Também pode ocorrer a inibição da 

colinesterase sanguínea (FIGUEREDO, 2014). 

 Em altas doses também é abortiva e segundo alguns 

relatos populares, provoca loucura quando usada 

continuamente. Seu envenenamento é lento e no período 

agudo determina superexcitação, insônia e quase alucinação. 

Entretanto, por um período mais crônico, sintomas opostos, tais 

como, indiferença, chegando a imbecilidade, fraqueza cerebral, 

pequenas convulsões, ausência da fala por paralisia da laringe 

e morte ao fim de um ano, dependendo da dose (ALMEIDA, 

2015). 

 

A preocupação com a cura de doenças sempre se fez 

presente, e as plantas, por apresentarem propriedades 

terapêuticas ou tóxicas, adquiriram fundamental importância na 

medicina popular (LOPES, 2015). Devido a isso, tem-se 

percebido um grande avanço científico envolvendo estudos 
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farmacológicos e químicos de plantas medicinais, visando obter 

novos compostos com propriedades terapêuticas. 

Outro aspecto interessante é a indicação popular que esta 

planta recebe devido as possíveis ações que ela exerce no 

SNC. Populações tradicionais do México e alguns lugares da 

América Latina recorrem à infusão de folhas para amenizar 

crises de epilepsia, “nervos” e paralisia. A infusão das folhas ou 

raízes é utilizada para tratar a memória fraca em diversas 

regiões do mundo (LIMA, 2014). Componentes antimicrobianos 

presentes nas plantas podem inibir o crescimento Bacteriano 

por diferentes mecanismos de ação, possuindo um significativo 

valor clínico.  As propriedades antimicrobianas de substâncias 

e óleos essenciais têm sido reconhecidas durante séculos, mas 

foram confirmadas cientificamente apenas recentemente. 

Atividade antimicrobiana de petiveria allicea 

           As plantas medicinais são amplamente utilizadas pelos 

indivíduos para a realização de terapias contra infecções, e isto 

fez com que atraísse a atenção de diversos núcleos de 

pesquisa para estudo dessa atividade, tendo em vista o 

isolamento de novas moléculas com atividade antimicrobiana, 

ou a otimização do uso das mesmas (SANTOS, 2016), pois 

possuem a capacidade de gerar substâncias antibióticas 

usadas como proteção contra microrganismos. As propriedades 

antimicrobianas de diversas espécies vegetais têm sido 

reconhecidas empiricamente durante séculos, mas foram 

cientificamente confirmadas apenas nos últimos tempos 

(SANTOS, 2016). Os efeitos colaterais dos medicamentos 

fabricados em indústrias, a busca por uma vida saudável, as 

novas pesquisas sobre princípios ativos em plantas que 

demonstram ação comprovada nos tratamentos de diversas 

doenças, e especialmente o preço acessível à população, são 
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os principais motivos que estimularam o crescimento do 

mercado mundial dos fitoterápicos (LIMA, 2014).  

O principal problema que desencadeou estes fatos foi à 

resistência que as bactérias patogênicas adquiriram diante à 

maioria dos antimicrobianos existentes. Como fator principal 

para o surgimento desta resistência aponta-se a utilização de 

compostos antimicrobianos de forma abusiva durante longo 

tempo. Assim, diversos métodos tecnológicos são aplicados 

com o intuito de resolver este problema, sendo um deles a 

procura de novos antimicrobianos a partir de espécies vegetais 

(FIGUEREDO, 2014). 

A ação inibitória para o crescimento de bactérias de 

importância para os seres humanos foi discutida em várias 

investigações. Segundo Lima (2014) demonstrou que o extrato 

de clorofórmio derivado de folhas e raízes de P. alliacea L. 

exerce ação antibacteriana contra Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus por serem causadores de infecções 

freqüentemente associado a doenças respiratórias e infecções 

urinarias, além de apresentarem fácil resistência a antibióticos 

que usualmente são utilizados em combate a infecções 

ocasionadas por essas bactérias. 

 

Mecanismo de ação 

       Existem várias hipóteses do modo como atuam 

esses vegetais, no entanto o modelo atualmente mais aceito 

baseia-se principalmente na prevenção da adesão das fímbrias 

do tipo 1 e p das bactérias, em especial da Escherichia coli, ao 

epitélio do trato urinário. Assim, não havendo a etapa da 

adesão, as bactérias não conseguem infectar a superfície da 

mucosa. É importante mencionar que, in vitro, esta adesão é 

mediada por dois componentes destas plantas: a frutose, que 

atua inibindo a adesão de fímbrias do tipo 1, e as 
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proantocianidinas, que inibem a adesão das fímbrias tipo p 

(ALMEIDA, 2015). O possível mecanismo é explicado pelo fato 

de os compostos destas espécies atuarem como análogos dos 

receptores, inibindo competitivamente a adesão das bactérias 

às células hospedeiras (HISANO et al., 2012). Outro 

mecanismo baseia-se no fato de algumas plantas medicinais 

terem a capacidade, in vitro, de reduzir a expressão de fímbrias 

tipo p da Escherichia coli, mediante uma mudança na 

conformação de determinadas moléculas da superfície das 

bactérias, havendo mesmo um estudo que demonstra a 

capacidade desta planta em reduzir a virulência desta bactéria 

Escherichia coli que aderem por meio de outros tipos de 

fímbrias, que não as referidas anteriormente, sugerindo 

Fitoterapia nas Infecções Urinárias, então, que os extratos 

destas plantas afetam uma grande variedade de fímbrias 

(HISANO et al. 2012). 

 

Resistência Bacteriana   

A resistência bacteriana pode surgir por aquisição de 

mutações ou por aquisição de material genético de outras 

bactérias. Os genes que codificam proteínas envolvidas nos 

mecanismos de resistência podem estar localizados no 17 

cromossomo ou em elementos extra cromossômicos, como os 

plasmídeos e os transposons, que se movimentam com 

facilidade de uma cepa para outra, de uma espécie para outra, 

ou mesmo de um gênero a outro (ALMEIDA, 2015). 

Considerando o aumento de bactérias resistentes devido 

ao uso indiscriminado de antimicrobianos, o reconhecimento da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto ao potencial 

terapêutico das plantas, e que o uso associado das plantas 

medicinais e/ou seus subprodutos com drogas antimicrobianas 

pode inibir ou intensificar o efeito terapêutico dos medicamentos 
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convencionais, bem como avaliar possíveis interações com a 

atividade de drogas antimicrobianas utilizadas na rotina da 

clínica médica (COWAN et al. 2015). 

A atividade antibacteriana dos vegetais não deve ser 

comparável à dos antibióticos, que surtem uma maior eficácia 

no tratamento das infeções. Assim sendo, quando usados como 

único método de tratamento em infeções do trato urinário que 

cursam com febre (cistites agudas), em infeções causadas por 

determinados agentes patogénicos, ou ainda quando estamos 

na presença de bacteriúria superior a 105 organismos por mL 

de urina, o seu resultado pode ser ineficaz (RODRIGUEZ, 

2014).  

Outros fatores como: intoxicação, reações alérgicas, 

tratamento não eficaz, podem estar relacionados ao consumo 

inadequado dessas espécies vegetais, além de erros na 

identificação das plantas utilizadas ou à forma como são 

cultivadas, colhidas, armazenadas, conservadas ou 

preparadas, acarretando no uso irracional de plantas medicinais 

(RODRIGUEZ, 2014). 

Com as demandas da população em relação ao uso das 

plantas medicinais, estudos apontam o quanto os profissionais 

de saúde, em especial da enfermagem não tem preparo para a 

orientação ou tampouco a correção do uso dessas plantas , 

assim como os profissionais da medicina, também confirmam a 

mesma situação de insegurança para a realização de tal 

orientação. Seja pela falta de conhecimento previamente 

exposto na graduação, seja pela falta de material com 

comprovação científica para consulta durante a prática 

profissional ou pela questão cultural por desacreditar nas 

crenças locais (VARELA; AZEVEDO, 2014). 

 

   



ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DE PETIVERIA ALLIACEA: UMA REVISÃO 

184 
 

CONCLUSÕES 

       Foi com base no poder curativo de certas plantas que 

nasceu e se desenvolveu a Farmácia tal como hoje a 

conhecemos. Todas as culturas nas diferentes partes do 

mundo, ao longo dos tempos, desenvolveram um conhecimento 

das plantas locais, consoante a sua flora, que lhes permitiu o 

seu uso para fins terapêuticos.    

     As plantas medicinais podem contribuir como uma 

alternativa segura e eficaz para o tratamento de diversas 

patologias, como é o caso das infecções urinárias, que são as 

infecções mais comuns na prática clínica, particularmente em 

mulheres jovens sexualmente ativas, desde que respeitadas às 

doses terapêuticas e conhecidos os efeitos secundários e 

possíveis interações farmacológicas, para maior segurança dos 

consumidores e da saúde pública. 

    Petiveria alliacea apresentou um potencial antibacteriano 

perante as bactérias E. coli e S. aureus, linhagens bacterianas 

comuns em infecções, isto mostra que este vegetal pode ser 

fonte de futuras pesquisas com a finalidade de buscar 

desenvolver novos fármacos com ação antibacteriana. 
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RESUMO: As bactérias tem crescido quanto a sua resistência 
significantivamente nessas ultimas décadas, estimulando na 
pesquisa de novos fármacos para alvos terapeuticos e o seu  
fenômeno da resistência a antimicrobianos ocorre devido a 
mutações espontâneas e recombinações de genes, devido que, 
o genoma bacteriano está em constante mudança, assim, 
essas drogas atuam como um agente de seleção natural, 
deixando apenas aquelas que são mais aptas a resistir aos 
vários tipos de injúrias que possam a vir causar algum dano, 
seja mecânico ou pela ação desses fármacos. Objetivo: O 
principal objetivo deste trabalho foi avaliar as atividades 
microbiológicas dos antibióticos amicacina e oxacilina além de 
avaliar as atividades da associação entre esses fármacos frente 
à cepa multirresistente de Escherichia coli. Materiais e Métodos: 
Pelos métodos e microdiluição e modulação com antibióticos. 
Resultados: Os resultados desse estudo demonstram que a 
oxacilina utilizada como agente modulador da amicacina 
apresenta um efeito sinérgico para cepa bacteriana Gram-
negativa multirresistente Escherichia coli utilizada nesse 
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estudo, já a atividade da amicacina modulando a oxacilina 
apresenta um efeito sinérgico significativo contra a Escherichia 
coli. A combinação dos antibióticos nesse estudo demonstrou 
uma diminuição da dose necessária, em confronto ao antibiótico 
usado individualmente. Conclusão: Foi analisado que, nas 
modulações dos antibióticos associados, constatou-se o 
sinergismo e assim houve redução da resistência microbiana. 
No entanto, se faz necessário obter mais informações acerca 
do assunto para reforçar a prática realizada com os 
antimicrobianos, complementando assim o manuseio dos 
antibióticos estudados e suas associações, detectando 
possíveis reações ou efeitos, reduzindo o índice de resistências 
das bactérias aos antibióticos e tornando a terapêutica segura. 
 
Palavras-chave: Resistência a antimicrobianos, Escherichia 
coli, antibióticos. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Uma maneira de avaliar e pesquisar os subsídios 

potenciais dos antibióticos foi através da modulação. A 

modulação foi determinada como uma investigação de material 

biológico explorando suas soluções antibacterianas, aprovando 

a sustentabilidade, a utilização de metodologias de 

conservação, a segurança de classificação justa e igualitária 

dos melhoramentos advindos de sua modulação e utilização de 

novas tecnologias nesse manuseio laboratorial com segurança 

(AZEVEDO, 2003). 

Com o passar dos anos, a criação de fármacos capazes 

de combater infecções revolucionou o tratamento médico, 

reduziu-se drasticamente a mortalidade causada por doenças 

microbianas. Em contra ponto, a disseminação causada pelo 

uso dos antibióticos lamentavelmente fez com que as bactérias 
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também desenvolvessem defesas relativas aos agentes 

antibacterianos, e consequentemente o aparecimento da 

resistência (RANG, 2001).  

A resistência bacteriana representa um alvo relevante 

das mais atuais publicações sobre antimicrobianos. É uma das 

principais causas de emergência das doenças infecciosas e do 

aumento da morbidade, mortalidade e custos em saúde, 

decorrente da redução das opções terapêuticas eficazes contra 

estes microrganismos resistentes (SILVA, 2009). 

O fenômeno da resistência a antimicrobianos ocorre 

devido a mutações espontâneas e recombinações de genes, 

devido que, o genoma bacteriano está em constante mudança, 

assim, essas drogas atuam como um agente de seleção 

natural, deixando apenas aquelas que são mais aptas a resistir 

aos vários tipos de injúrias que possam a vir causar algum dano, 

seja mecânico ou pela ação desses fármacos (SOUZA, 1998). 

A utilização de múltiplas drogas está sendo utilizada no 

combate à disseminação de bactérias patogênicas resistentes 

a antibióticos. O caso da combinação de penicilina com a 

gentamicina vem sendo utilizada, também entre antibióticos e 

produtos naturais de origem vegetal, alterando, assim, a ação 

dos antibióticos, seja aumentando a sua atividade antibiótica ou 

revertendo a resistência (COUTINHO et al. 2008). 

 A Escherichia coli é um bacilo Gram-negativo 

encontrado basicamente no trato gastrointestinal, é 

considerada uma das principais bactérias causadoras de 

doenças infecciosas nos seres humanos, algumas são 

conhecidas pela sua produção de enterotoxinas ocasionando 

casos diarreicos muitas vezes de alto risco, a sua infecção no 

trato urinário tendo bastante destaque também 

(KONOWALCHUK, J.; DICKIE, N.; STAVRIC, S.; SPEIRS, J.I. 
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1978).  Então, essas enteroxinas, foram estudadas e analizadas 

quanto suas propriedades de atividades causadora das 

infecções no trato urinário no ser humano através de suas 

citotoxinas ( MATIAS ET AL., 2010).O objetivo desse trabalho 

foi avaliar as atividades microbiológicas dos antibióticos 

amicacina e oxacilina além de avaliar as atividades da 

associação entre esses fármacos frente à cepa multirresistente 

de Escherichia coli. 

A ação farmacológico dos fármacos mencionados a este 

artigo, deve-se à presença de seus princípios ativos como 

componentes, onde, foram estudados minuciosamente a sua 

efetividade caracterizando a melhor utilização como forma 

terapêutica combatendo as “bactérias” (SANTOS ET AL., 2012; 

LORENZI ET AL., 2002). 

As bactérias que são mutantes resultam do uso 

indiscriminado e desordenado no uso prolongado de 

antibacterianos onde o mesmo possa possuir resistência à 

composição dos farmacos usados intensivamente (VARGAS 

ET AL., 2004). Essas bactérias conservadas podem ser 

resisitente pela concentração frequente aproveitada do 

antimicrobiano (RODRIGUEZ ET AL., 2000). Contudo, essa 

razão, tem uma grande importância no aperfeiçoamento de 

descobrir novas drogas para tornar esse antimicrobianos uma 

alternativa com intuito de tentar resolver toda essa 

problematização bacteriana (BRASILEIRO ET AL., 2006). 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O microrganismo analisado neste trabalho foi a bactéria 

Escherichia coli, que foi fornecida pelo Laboratório de 

Microbiologia e Biologia Molecular da Universidade Regional do 
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Cariri – URCA.O meio de cultura utilizado foi o de Brain Heart 

Infusion – BHI, com concentração de 10%. Esse meio foi 

preparado e esterilizado em autoclave de vapor quente. A 

bactéria foi inoculada em caldo BHI e encubada a ± 35º C 

durante 18 horas. Foram utilizados 02 (dois) tipos de 

antibióticos: oxacilina e amicacina, em uma concentração inicial 

de 2000µg/mL . 

 A oxacilina é um antibiótico pertencente ao grupo das 

penicilinas resistentes à bectalactamase e penicilinase 

estafilocótica. Exercem uma ação bactericida contra o 

microrganismo durante a multiplicação ativa. A oxacilina é ativa 

contra a maioria dos cocos Gram positivos (BRASIL, 2015). A 

amicacina é um fármaco antibiótico da classe dos 

aminoglicosideos. Tem maior atuação sobre bactérias Gram 

negativas e é bactericida. Ocorre supressão persistente do 

crescimento bacteriano em muitos microrganismos Gram 

negativos. 

 O método utilizado foi o de microdiluição para a 

identificação da Concentração Inibitória Mínima (CIM).  

Primeiramente foi preparado o inoculo em 3mL salina estéril, 

homogeneizando e observando a turbidez de 0,5 na escala de 

Mc Farland, correspondendo a aproximadamente 1,5x 

108unidades formadoras de colônias (UFC). 

 Em seguida foram preenchidos os appendorfs com o 

BHI a 10% contendo 1350µL e 150µL do inoculo. Em seguida 

foi distribuído 100µL da solução contendo BHI com o inoculo 

em cada poço da placa de microdiluição e depois adicionado 

100µL do antibiótico (1:1) a ser modulado na primeira cavidade 

e passando para as demais cavidades através de sucessivas 

diluições, deixando a ultima cavidade reservada para o controle. 

A concentração inicial desses antibióticos foram 2000µg/mL 
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cujas diluições variaram de 1000µg/ml a 7µg/ml. Os testes 

foram realizados em triplicata e as soluções foram testadas em 

concentração subinibitoria (MIC/8). A placa foi incubada na 

estufa em uma temperatura de ± 35ºC por 18 horas. A CIM dos 

dois antibióticos foi realizada visualmente com revelações do 

CIM bacteriano utilizando-se 20µg/Ml deresazurina que é um 

indicador calorimétrico de óxido-redução que por meio da 

coloração determinar se há crescimento ou não (SALVAT, et al 

2001). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados ilustrados na figura 1 demonstram que a 

oxacilina teve resultado significativo quando utilizada como 

agente modulador da amicacina (Oxa/Ami) podendo ser visto o 

efeito sinérgico na cepa bacteriana Gram-negativa 

multirresistente Escherichia coli utilizada nesse estudo, uma 

vez que o uso isolado de amicacina requereu uma 

concentração deste antibiótico de 2000 µg/mL para haver a 

morte bacteriana, enquanto que, sua associação com oxacilina 

reduziu tais concentrações para 630 µg/mL. Já diante do uso da 

amicacina modulando a oxacilina (Ami/Oxa) a redução da CIM 

de oxacilina na cepa de Escherichia. coli se deu de 250 µg/mL 

para 99 µg/mL. Com isso, foi constatado um efeito sinérgico 

significativo contra a Escherichia coli. 
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Figura 1. Atividade moduladora entre Amicacina e Oxacilina contra linhagem de 

Escherichia coli (EC). 
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Fonte: Dados da pesquisa 2016. 

 

Nesse contexto o resultado da combinação dos 

antibióticos deste estudo demonstrou diminuiçãoda dose 

necessária, em confronto ao antibiótico usado individualmente. 

Sendo importante na associação de antibióticos que estes 

sejam bactericidas, de diferentes classes e mecanismos de 

ação, fato esse reafirmado em estudo realizado por Coutinho et 

al. (2015) que observou que a associação entre antibióticos da 

classe dos aminoglicosídeos e fluorquinolonas contra cepas de 

Staphylococcus aureus e Escherichia coli demonstrou 

sinergismo, aumentando o potencial antimicrobiano.  

Os aminoglicosídeos, classe a qual pertence à amicacina 

atuam principalmente como bactericidas de microrganismos 

aeróbios Gram-negativos e apresentam atividade sinérgica 

contra algumas bactérias Gram-positivas, em especial com 

agentes que atuam na parede celular, como as penicilinas. A 
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amicacina, assim como, os fármacos deste grupo ao adentrar 

na célula bacteriana se liga a subunidade 30s do ribossomo e 

assim inibe a síntese protéica causando a morte da bactéria 

(TRABULSI e ALTERTHUM, 2008). 

O uso de aminoglicosídeos éimportante em alguns 

quadros infecciosos; mas, sua ototoxicidade, nefrotoxicidade e  

seus efeitos serem dose-dependentes,ainda são problemas 

comuns a esta classe, o que muitas vezes impede seu uso 

frequente (DURANTE-MANGONI et al., 2009) 

A perda de sensibilidade aos aminoglicosídeos pode ser 

proveniente da redução de permeação do antibiótico, da baixa 

afinidade do fármaco ao ribossomo bacteriano ou da inativação 

do fármaco por enzimas microbianas. Clinicamente, este último 

mecanismo de resistência microbiana adquirida aos 

aminoglicosídeos é o mais comum e mais importante 

(GOODMAN E GILMAN, 2012). Oaumento da resistência 

destes fármacos em bacilos Gram-negativos como a 

Escherichia colise torna preocupante, pelo fato de seruma boa 

opção terapêutica de infecções do trato urinário. 

Estudos como de Sousa et al. (2011) demonstram o 

potencial de produtos naturais derivados de plantas de 

possuírem atividade antibacteriana frente a bactérias Gram-

positivas e Gram-negativas e a capacidade deaumentar a ação 

dos aminoglicosídeos, traduzindo em efeitos sinérgicos, 

significando uma alternativa terapêutica além da combinação 

de antimicrobianos. 

 

CONCLUSÕES  

 

Foi analisado que, nas modulações dos antibióticos 

associados, constatou-se o sinergismo e assim houve redução 
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da resistência microbiana. Assim, os estudos anteriores, 

demonstraram que essas ocorrências se devem ao fato de que 

tais antibióticos possuem alvos diferentes, podendo aumentar 

sua eficácia antibacteriana.  

Esse estudo terapêutico, examinou o uso correto 

homogêneo ou heterogêneo dos antibacterianos quanto as 

suas principais resisitências e quais aos fatores podem se 

interagir à dose de fármaco selecionado e a infetividade 

faramcologica terapêuticas faramcocinéticas ou 

farmacodinâmica relacionado a eficácia da droga relacionada 

ao paciente (QUINTILIANI et al, 1994). 

No entanto, se faz necessário obter mais informações a 

cerca do assunto para reforçar a prática realizada com os 

antimicrobianos, complementando assim o manuseio dos 

antibióticos estudados e suas associações, detectando 

possíveis reações ou efeitos, reduzindo o índice de resistências 

das bactérias aos antibióticos e tornando a terapêutica segura.  

Entretanto, depois da observação das analises 

moduladora de oxacilina e amicacina em cepas de Escherichia 

coli multiresistentes nos testes antibacterianos, realizadas no 

Laboratório de Microbiologia e Biologia Molecular da 

Universidade Regional do Cariri – URCA, pode se observar a 

efetividade da utilidade no combate a multirresistência 

bacteriana resultando no sinergismo. 
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RESUMO: A hidroclorotiazida (HCTZ) é um dos diuréticos mais 
utilizados na prática clínica, indicado principalmente para o 
tratamento da Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). No 
mercado farmacêutico brasileiro, este fármaco encontra-se 
disponível como medicamento de referência (REF), genérico 
(GEN), similar (SIM) e magistral (MAG), os quais devem 
apresentar bioequivalência. Entretanto, estudos apontam 
diferenças significativas quanto ao teor e o perfil de dissolução 
de medicamentos contendo HCTZ, dando subsídios para 
questionar sua bioequivalência. Dessa forma, este estudo teve 
por objetivo avaliar o perfil de dissolução dos medicamentos 
contendo o fármaco HCTZ, bem como determinar o teor de 
HCTZ contido nos medicamentos genéricos, similares, 
magistrais e de referência. Para isso, foram avaliados quatro 
medicamentos: REF, GEN, SIM e magistral (MAG), seguindo as 
recomendações da Farmacopeia Brasileira. Os resultados 
mostraram que todos os medicamentos industrializados 
analisados apresentaram-se em conformidade com as 
determinações farmacopéicas, com teor entre 93% e 107% e 
porcentagem de dissolução superior a 60% em 30 minutos. 



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS E 

INDUSTRIALIZADOS DE HIDROCLOROTIAZIDA 

200 
 

Apenas o medicamento magistral não atendeu as 
especificações farmacopéicas com relação ao teste de 
doseamento, apresentando teor de apenas 26%. Sendo assim, 
conclui-se que os medicamentos alopáticos estudados 
apresentaram-se de acordo com os parâmetros estabelecidos 
pela Farmacopeia, diferentemente do medicamento magistral, 
que apresentou teor abaixo da média, levantando 
questionamentos quanto a garantia da qualidade dos 
medicamentos magistrais comercializados.  
Palavras-chave: Diurético. Dissolução. Controle de qualidade.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 

O fármaco hidroclorotiazida é um dos diuréticos da 

classe das benzotiazidas mais utilizados na prática clínica, 

indicado principalmente para o tratamento de Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e do edema. Sua principal função 

consiste em diminuir a reabsorção de sais e água, gerando um 

aumento da eliminação de líquidos do organismo. É encontrada 

no mercado na forma de medicamento de referência, genérico, 

similar e também em sua forma magistral em comprimidos de 

25mg e 50mg (GOODMAN; GILMAN, 2007; MARTINS et al., 

2011; CORREIA et al., 2015). 

 

Figura 1. Estrutura química da hidroclorotiazida: 

 

 

 

 

 

Fonte: FERREIRA et al., 2013. 
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  O mercado farmacêutico brasileiro dispõe de uma 

diversidade de marcas de medicamentos genéricos e similares 

disponíveis para utilização que beneficia a população devido à 

possibilidade de escolha e redução de custos. Dessa forma, a 

responsabilidade das indústrias farmacêuticas deve ser 

assegurada acerca da qualidade dos produtos comercializados 

garantindo que os mesmos sejam adequadamente eficazes 

(BRUM et al., 2012).  Para isso, os medicamentos precisam 

apresentar equivalência farmacêutica, parâmetro este que está 

relacionado com a comprovação de que ambos contenham a 

mesma quantidade do fármaco na mesma forma farmacêutica 

(VALENTE et al., 2013).  

 Um dos principais estudos utilizados para comprovação 

da qualidade de formulações sólidas orais são os estudos de 

dissolução in vitro. A dissolução pode ser definida como a 

liberação de um fármaco da sua forma farmacêutica, tornando-

o disponível para ser absorvido pelo organismo. Nos ensaios de 

dissolução in vitro, o fármaco passa para a forma solúvel a partir 

da forma farmacêutica intacta ou de partículas formadas 

durante o teste (CHORILLI et al., 2010; SANTOS et al., 2011).  

 Para que um fármaco seja absorvido pelo organismo é 

necessário que o mesmo se desprenda da sua formulação e se 

solubilize em condições fisiológicas. Os estudos de dissolução 

permitem avaliar a capacidade de um fármaco estar disponível 

para ser absorvido, demonstrando informações sobre o perfil de 

liberação do fármaco de sua forma farmacêutica através de 

análises em tempos determinados (BRUM et al., 2012).  

 A dissolução das formas farmacêuticas sólidas pode ser 

afetada por características do próprio fármaco, pela presença 

de excipientes que favorecem ou dificultam a dissolução, além 

das técnicas de fabricação empregadas. Dessa forma, a 
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avaliação do perfil de dissolução do fármaco em sua forma 

farmacêutica é necessária principalmente na sua forma sólida, 

já que as mesmas tendem a apresentar maiores problemas em 

relação à biodisponibilidade (BRUM et al., 2012; VALENTE et 

al., 2013). 

Medidas da taxa de dissolução apontam para indicação 

significativa da disponibilidade fisiológica do fármaco, já que a 

dissolução do produto no organismo é considerada o fator 

limitante para a biodisponibilidade fisiológica do mesmo 

(SANTOS et al., 2011). Os estudos de dissolução juntamente 

com o cumprimento das boas práticas de fabricação e controle 

de qualidade, fornecem bases técnicas para intercambialidade 

entre o medicamento teste e sua referência (VALENTE et al., 

2013). 

De acordo com Wollinger e colaboradores (2007), 

problemas tecnológicos relacionados com a formulação podem 

comprometer a biodisponibilidade de medicamentos contendo 

hidroclorotiazida, já que essa substância apresenta baixa 

solubilidade, sendo fundamental os estudos que assegurem a 

qualidade desses medicamentos comercializados.  

Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo 

avaliar o perfil de dissolução dos medicamentos alopáticos e 

magistrais de HCTZ, bem como determinar o teor de HCTZ 

contido nos medicamentos genéricos, similares, magistrais e de 

referência. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

           As amostras dos comprimidos alopáticos e cápsulas 

magistrais de HCTZ 25 mg foram adquiridas, respectivamente, 
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em drogarias e farmácia de manipulação da cidade de Campina 

Grande – PB, conforme descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Descrição das amostras utilizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

           Para realização do peso médio, foram pesados 

individualmente 20 comprimidos de cada amostra, em balança 

analítica (Bioprecisa – Modelo: FA – 2104N), como descrito na 

Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010). Em seguida, foi 

determinada a média dos pesos encontrados.  

 O teste de doseamento foi realizado em triplicata, 

conforme descrito na Farmacopeia Brasileira (2010). 

Primeiramente, pesou-se e pulverizou-se 20 comprimidos do 

mesmo lote. Transferiu-se quantidade de pó equivalente a 30 

mg de hidroclorotiazida com 50 mL de hidróxido de sódio 

(NaOH) à 0,1 M e, em seguida, agitou-se por 20 minutos. Após 

agitação em agitador magnético (Kasvi basic – Modelo:  K4-

2820), completou-se o volume até 100 mL com o mesmo 

Amostra Abreviação Lote  
Forma de 

apresentação  

Referência  REF L6E2963 Comprimido  

Genérico  GEN L6V4681 Comprimido  

Similar  SIM 338265 Comprimido  

Magistral  MAG 087648 Cápsula 
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solvente, homogeneizou-se e filtrou-se. Na sequência, 

transferiu-se 5 mL dessa solução para um balão volumétrico de 

100 mL e dilui-se com água destilada, atingindo uma 

concentração de 0,015% (p/v). Por último, determinou-se a 

absorbância da solução no espectrofotômetro UV (Edutec – 

Modelo: 752N UV Spectrophotometer) com comprimento de 

onda igual a 273 nm, utilizando água para ajuste do zero. Para 

o cálculo de determinação de teor, as amostras analisadas 

foram comparadas com a substância padrão de HCTZ. 

 O teste de dissolução das amostras em estudo também 

foi realizado conforme descrito na Farmacopeia Brasileira 

(2010). Utilizou-se três comprimidos do mesmo lote colocados 

individualmente no aparato tipo cesta do dissolutor (Ethik – 

Modelo 299), tendo como meio de dissolução 900 mL  de ácido 

clorídrico (HCl) 0,1 M, com rotação de 100 rpm e temperatura 

de 37ºC, de acordo com o método farmacopeico. Para 

determinação das absorbâncias, coletou-se e filtrou-se 

alíquotas de 5mL nos tempos: 5, 10, 15, 30, 45 e 60 minutos. 

Em seguida, as amostras foram diluídas na proporção de 1:4 

(v:v) e lidas em espectrofotômetro UV, em comprimento de 

onda igual a 272 nm, utilizando o mesmo solvente para o ajuste 

do zero.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da avaliação do peso médio é possível verificar se os 

medicamentos em estudo encontram-se dentro dos limites de 

variação tolerados de acordo com a sua dosagem. Ao realizar 

o teste de determinação do peso médio com os medicamentos 

genérico, similar, referência e magistral, obtiveram-se os 

seguintes resultados, conforme descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1. Resultados obtidos na determinação do peso médio. 

 

  

Referência 

 

Genérico  

 

Similar   

 

Magistral  

Média 

do peso 

(g) 

0,335 0,315 0,455 0,556 

Desvio 

Padrão  
0,006 0,009 0,009 0,014 

CV (%) 0,010 0,020 0,020 0,020 

DPR (%)  1,7 2,8 1,9 2,0 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 Sendo assim, todos os medicamentos testados estão em 

conformidade com o teste indicando uniformidade na 

distribuição de peso, uma vez que atendem aos critérios 

descritos pela Farmacopeia Brasileira (2010), em que o limite 

de variação permitido para comprimidos não revestidos, com 

peso médio de até 80 mg ou menos, é de ± 10% e, para 

cápsulas menores de 300 mg, o limite de variação adequado é 

de ± 10%. Todas as amostras também demonstraram valor do 

Desvio Padrão Relativo (DPR) adequado (inferior a 4%), 

indicando homogeneidade na distribuição do peso.  

 Os ensaios de doseamento são aqueles que visam 

quantificar o teor da substância ativa em medicamentos e são 
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realizados conforme método descrito na monografia do fármaco 

(GIL, 2007; STORPIRTS et al., 2009). Com a determinação do 

teor é possível verificar se a concentração do fármaco encontra-

se adequada assegurando que a dose esteja correta quando 

comparada com a dose declarada (MANGANELY; ELY; 

CONTRI, 2016). 

 Na figura 2 observam-se os resultados obtidos a partir da 

determinação do teor dos medicamentos em estudo: 

 

Figura 2. Resultados obtidos na determinação do teor. 

 

                  
 

Legenda: REF = Referência; GEN = Genérico; SIM = Similar e MAG = 

Magistral 

            

 Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 De acordo com a Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 

2010), os medicamentos contendo hidroclorotiazida devem 

conter teor de princípio ativo entre 93% a 107%. Ao analisar a 

Figura 2, observou-se que o medicamento magistral apresentou 

resultados inadequados, estando com o teor igual a 26%. 
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Sendo assim, o medicamento manipulado não foi aprovado no 

teste de determinação de teor, uma vez que apresentou 

quantidade inadequada de princípio ativo, o que influencia 

diretamente na resposta terapêutica do medicamento.  

 Os ensaios realizados no presente estudo não permitem 

identificar qual a possível causa desse desvio observado na 

cápsula manipulada, uma vez que não houve acesso aos 

procedimentos de produção realizados pela farmácia de 

manipulação. Por outro lado, supõe-se que o baixo índice de 

teor encontrado possa estar relacionado principalmente com a 

pesagem equivocada de princípio ativo e com a mistura não 

homogênea dos pós.  

Foram encontrados na literatura estudos em que o teste 

de doseamento foi realizado em cápsulas manipulados de 

outras classes de anti-hipertensivos:  captopril (MARCATTO et 

al., 2006), furosemida (LAMOLHA  et al., 2011) e propranolol 

(RIGOBELLO et al., 2013). Em todos os estudos citados, o 

ensaio de determinação de teor apresentou resultados 

satisfatórios. 

 Com relação aos medicamentos alopáticos analisados, 

resultados semelhantes foram encontrados em outros estudos, 

como demonstrado no Quadro 2.  

Quadro 2. Comparação do teor do medicamento genérico com 

o de referência a partir de estudos anteriores.  

Autores/Ano 

Teor 

Referência 

(%) 

 Teor 

Genérico (%) 

Teor Similar 

(%) 

Correia et al. 

2015 
106 100 98 

Ferreira et al. 

2013 
94 94 - 
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Fonte: Autoria própria, 2019.  

  

 Os resultados demonstrados acima estão em 

conformidade com os dados encontrados no presente estudo, 

em que o medicamento genérico é o que apresenta quantidade 

de princípio mais próximo do medicamento teste quando 

comparado com medicamento similar, por exemplo.   

 O teste de dissolução consiste em uma ferramenta de 

grande importância para a avaliação do comportamento de 

dissolução dos comprimidos sólidos de uso oral, uma vez que 

esse tipo de medicamento é o que mais apresenta problemas 

quanto a biodisponibilidade (MAHLE, et al., 2007). Para que 

haja liberação eficiente do princípio ativo de sua forma 

farmacêutica, é necessário primeiramente uma desintegração 

eficiente do comprimido no trato gastrointestinal. Caso esta 

etapa esteja inadequada, pode haver uma dissolução e 

consequente absorção insuficiente, o que interfere 

negativamente na resposta terapêutica do fármaco (BUENO; 

WEBER; MOREIRA, 2010). 

 Na Figura 3 pode-se observar o comportamento dos 

medicamentos em estudo, quando submetidos ao teste de 

dissolução. 

 

 

 

 

Buttow et al. 

2012 
96 93 93 
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Figura 3. Comparação do perfil de dissolução dos 

medicamentos genérico, referência, similar e manipulado de 

hidroclorotiazida. 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

 

 De acordo com a Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), 

a porcentagem do fármaco hidroclorotiazida dissolvida em 30 

minutos deve ser superior a 60%. Para este estudo, detectou-

se, portanto, os seguintes resultados, conforme a Tabela 2.  
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Tabela 2 - Porcentagem de dissolução do fármaco em função 

do tempo. 

 

 

Tempo 

(min) 

Teor de fármaco dissolvido (%) 

Referência  Genérico  Similar  

  5 56,25% 48,70% 37,90% 

10 69,09% 67,42% 49,20% 

15 81,02% 77,43% 67,14% 

30 91,84% 94,66% 91,09% 

45 96,64% 98,88% 97,20% 

60 98,04% 101,39% 97,95% 

   

Fonte: Autoria própria, 2019.  

Ao comparar estudos os perfis de dissolução de 

medicamentos industrializados de hidroclorotiazida,  Bueno et 

al (2010) observou que o medicamento similar foi aquele que 

apresentou menor porcentagem de princípio ativo dissolvido 

(63,92%) quando comparado com o medicamento de referência 

(89,8%). Resultado semelhante também foi encontrado por 
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Correia e colaboradores (2015) ao realizar o mesmo teste em 

rotações distintas (50 e 100 rpm). Como resultado, foi 

observado que o medicamento similar é o que mais se distancia 

do medicamento de referência quanto a porcentagem de 

dissolução, apresentando 73,05% de fármaco dissolvido em 30 

minutos contra 100,12% do medicamento de referência.      

Dentre os medicamentos avaliados, o genérico foi o que 

apresentou maior teor de princípio ativo dissolvido no meio de 

dissolução, ultrapassando o valor apresentado pelo 

medicamento de referência. De acordo com Toozer (2009), 

esse fato pode ser justificado por diversas condicionais como, 

por exemplo, o uso de diferentes adjuvantes na formulação ou 

até mesmo a dureza dos comprimidos como propõe Lanchman 

et al. (2001), que diz que há uma relação entre a dureza e a 

desintegração ou velocidade de dissolução do fármaco. 

Em um estudo realizado por Lee e colaboradores (2002), 

o perfil de dissolução dos comprimidos de hidroclorotiazida 

foram testados em diferentes meios: pH 7,4; HCl 0,1 M e água. 

A partir dos resultados obtidos, os autores sugeriram que as 

diferenças encontradas no perfil de dissolução das amostras 

em estudo podem ser atribuídas a propriedades do fármaco, 

formas cristalinas, grânulos, técnicas industriais e outras 

características. 

 Outro parâmetro utilizado para realizar a comparação 

do perfil de dissolução entre formulações é a eficiência de 

dissolução (ED%), primeiramente proposta por Khan e Rhodes 

(1972).  A ED é definida como a área sobre a curva da dissolução 

em um determinado intervalo de tempo capaz de relacionar a 

quantidade real do fármaco que se encontra dissolvida no meio, 

podendo, então, obter melhores estimativas dos resultados in 

vivo (SERRA; STORPIRTS, 2007; BRUM et al., 2013).  
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 Os perfis de dissolução obtidos também foram 

avaliados através análise da ED % representada na Figura 4, 

estando em conformidade com os resultados de porcentagem de 

dissolução obtidos anteriormente.  

 

 

 

 

Figura 4 -  Representação gráfica dos resultados da Eficiência 

de Dissolução (ED%) das amostras analisadas. 

 

 

Legenda: REF = Referência; GEN = Genérico; SIM = Similar e 

MAG = Magistral. 

 

Fonte: Autoria própria, 2019.  

 

 De acordo com o gráfico acima, o mediciamento similar 

apresentou 77,76% de ED, sendo o que mais se distanciou do 

medicamento de referência. Este, mesmo estando teoricamente 
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distante do medicamento teste, ainda apresenta-se com perfil 

de dissolução dentro dos parâmetros aceitáveis, de forma que 

sua atividade terapêutica não será afetada.  

 Para que os perfis de dissolução dos medicamentos 

sejam considerados semelhantes, a Resolução 31/2010 

determina que os valores de diferença (f 1) estejam entre 0 e 15 

e de similaridade (f 2) entre 50 e 100. Os resultados obtidos a 

partir da realização destes testes nesse estudo estão descritos 

na Tabela 3:  

 

 

Tabela 3. Comparação dos fatores de diferença (f 1) e 

similaridade (f 2) dos medicamentos testados. 

 

Grupos comparados  f 1  f 2 

REF x GEN 5,24 99,8 

REF x SIM 12,4 99,7 

 

Fonte: Autoria própria, 2019. 

  

 Ao analisar a tabela acima, é possível perceber que, em 

relação aos medicamentos alopáticos, o similar, mesmo 

estando dentro dos padrões estabelecidos pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é o que mais se 

distancia do medicamento de referência.  

 O mesmo resultado também foi encontrado por Mahle et 

al (2007), em que todas as amostras alopáticas de HCTZ 

analisadas estavam de acordo com a legislação. Já no ensaio 

realizado por Correia et al (2015), o medicamento similar 
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analisado apresentou perfis de dissolução diferentes do 

medicamento de referência, uma vez que o fato de diferença (f 

1) foi maior do que 15 (21,12) e o de similaridade menor que 50 

(36,38). 

 

CONCLUSÕES  

 

As formulações de hidroclorotiazida analisadas apresentaram-

se de acordo com as recomendações descritas pela 

Farmacopeia Brasileira, com exceção do medicamento 

magistral que foi reprovado nos testes de determinação de teor 

e perfil de dissolução, apresentando valores abaixo da média.  

 Ao comparar o perfil de dissolução e o teor do 

medicamento genérico e similar com o de referência, o similar 

é o que mais se distancia do medicamento de referência, 

porém, ainda assim, se encaixa dentro dos padrões 

estabelecidos, sendo considerado, portanto, equivalente ao 

medicamento de referência.  

 Com relação ao medicamento magistral, observou-se 

que este não apresentou teor de princípio ativo compatível nem 

tão pouco porcentagem de dissolução adequada nos tempos 

pré-estabelecidos, sendo reprovado em ambos os testes e 

aprovado apenas no teste de determinação de peso médio. 

Vale ressaltar que, mesmo que os valores dos testes 

envolvendo o medicamento magistral estejam abaixo da média, 

esses resultados isolados não são suficientes para determinar 

se o medicamento magistral apresenta bioequivalência quando 

comparado com o medicamento de referência. Neste caso, faz-

se necessário a realização de estudos in vivo.  

 Por outro lado, os resultados obtidos fornecem base 

suficiente para conjecturar quanto à qualidade dos 
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medicamentos produzidos por farmácias de manipulação, 

servindo como alerta para que estudos complementares sejam 

realizados. 

 Sendo assim, observa-se também que há uma 

necessidade intransferível de que as farmácias de manipulação 

estejam mais atentas quanto a qualidade dos medicamentos 

produzidos, antes de liberá-los a população. Além disso, é 

importante que a ANVISA esteja atenta ao cumprimento das 

Boas Práticas de Manipulação para que variáveis no processo 

de fabricação desses medicamentos sejam evitados e, dessa 

forma, não haja prejuízo quanto a resposta terapêutica do 

fármaco. 
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RESUMO: A busca por produtos naturais com atividades 
antimicrobiana, anti-inflamatória e antitumoral é uma temática 
recorrente e com grandes avanços  atualmente. Laguncularia 
racemosa (L.) C. F. Gaertn é uma espécie pertencente à família 
Combretaceae e que desempenha uma função ecológica 
relevante no ecossistema manguezal e alguns estudos relatam 
sua atividade na interação e monitoramento biológico de alguns 
micro-organismos. Entretanto, essa espécie foi pouca estudada 
nos aspectos farmacológicos, toxicológicos e fitoquímicos. 
Apesar que, para outros membros dessa família foram definidas  
diversas atividades biológicas, tais como: antioxidante, 
antimicrobiana, antifúngica, antineoplásica, entre outras. Diante 
dessa perspectiva, o presente trabalho resume-se a uma  
reunião de bibliografias visando a avaliação da eficácia de 
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compostos fitoquimicos presentes nos extratos vegetais de 
Laguncularia racemosa. O objetivo geral deste trabalho é 
elencar os possíveis usos terapêuticos de L. racemosa. A 
corrente pesquisa apresentou um caráter de revisão 
bibliográfica e foi embasada em materiais disponibilizados em 
alguns banco de dados que reúnem diversos periódicos. Nesse 
sentido, os estudos atuais  citam a endemia dessa espécie, 
considerado que a mesma faz parte de um bioma 
majoritariamente brasileiro. Contudo, considerando a 
necessidade de novos tratamentos para alguns processos 
patológicos, se destacam as possíveis atividades anti-
inflamatória e antimicrobiana, com necessidade de estudos que 
caracterizem seu perfil de toxicidade. 
Palavras-chave: Combretaceae.Inflamação Pulmonar Aguda.  
Toxicidade Aguda. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o país que abriga a maior faixa de  

biodiversidade em todo o planeta, perfazenco um percentual de 

de 15 a 20%, entre toda a pluralidade de espécies encontradas 

podemos destacar as plantas superiores (gimnospermas e 

angiospermas), as quais chegam a constituir aproximadamente 

um valor um pouco superior a 24% das espécies nacionais. 

Entre os mais variados seres que  compõem essa 

biodiversidade, as plantas são de longe a matéria-prima mais 

utilizada e destinada a produção de medicamentos e  

fitoterápicos entre outros produtos da indstria farmacêutica 

(BRASIL, 2016).  

A utilização de produtos que utilizam-se de plantas ou 

partes delas ou ainda de substâncias encontradas e extraídas 

de vegetais em ensaios biológicos e fitoquimícos vem 

crescendo. A cada ano com a proposta de desvendar ou 
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elucidar novos  compostos biologicamente ativos, alguns 

compostos são absorvidos na  síntese e no desenvolvimento de 

novos agentes farmacológicos, devido principalmente ao seu 

poder e eficácia e, sobretudo, pela menor parcela de efeitos 

colaterais e tóxicos, bem como menor probabilidade de 

contraindicações, quando comparados a maioria dos 

medicamentos já disponíveis no mercado (SOUZA et al, 2017).  

O uso de plantas medicinais atualmente se constitui 

numa alternativa viável para a cura de diversas doenças, 

principalmente pela facilidade e baixo custo para o acesso pela 

população. Por isso, é um recurso que vem sendo cada vez 

mais valorizado. 

As plantas medicinais são utilizadas para combater 

diferentes doenças desde os primeiros registros da civilização 

humana. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

aproximadamente 80% da população dos países em 

desenvolvimento enfrenta dificuldades para adquirir 

medicamentos sintéticos e faz uso de medicamentos 

tradicionais, sobretudo os de origem vegetal, para suprir suas 

necessidades básicas de saúde (SULTANA et al., 2015). 

Através do desenvolvimento da pesquisa na área de 

produtos naturais, várias atividades biológicas foram sendo 

sistemáticamente e amplamente estudadas, utilizando material 

botânico como principal fonte de matéria-prima, destacam-se as 

atividades tais como: a antimicrobiana, anti-inflamatória, 

antioxidante, gastroprotetora, ansiolíticas e, mais 

recentemente, a antineoplásica (RTIBI et al., 2015; AL-ANSARI 

et at., 2019; SHARMA et al., 2017; GONULALAN et al., 2019; 

SIEW et al., 2019). 

Nesse intuito, diversas famílias botânicas vêm sendo 

estudadas buscando a determinação de propriedades 
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medicinais ou visando à prospecção de compostos bioativos.  

No Brasil são estudadas plantas de praticamente todos os 

biomas. Nos manguezais brasileiros ocorrem quatro espécies 

(Rhizophora mangle L. – Rhizophoraceae, Avicennia 

schaeuriana Stapf & Leechm. ex Moldenke e Avicennia 

germinans (L.) Stearn – Acanthaceae, e Laguncularia racemosa 

(L.) C. F. Gaertn. – Combretaceae). Esta última é conhecida 

popularmente como mangue-branco, manso ou tinteira. Ela 

ocorre em vários ecossistemas, desde a Amazônia, Mata 

Atlântica e Caatinga até o Mangue (figura 1), o qual ainda é 

pouco explorado (LIPORACCI, 2014; BARTZ et al., 2015).  
 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

222 
 

Figura 1. Distribuição do ecossistema manguezal no Brasil 

 
Fonte: XIMENES et al, 2016 

 

Sendo uma espécie de abrangência global, com maior 

presença na América do Norte e do Sul, e no geral, L . racemosa 

desempenha grande importância para o ecossistema onde 

habita (SILVA, 2014; NETO et al., 2015). 

 

Nesse sentido, Laguncularia racemosa (L) C. F. Gaertn 

foi alvo de diversos estudos envolvendo sua interação no 

ecossistema manguezal, em termos de monitoramento de 

poluição e em estudos de interação com alguns 
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microrganismos, entretanto estudos farmacológicos e 

fitoquímicos com essa espécie são escassos (DE FREITAS 

GUEDES et al., 2018; REINERT et al., 2016; SODRÉ et al., 

2015). 

Alguns estudos farmacológicos indicam que L. racemosa 

apresenta potencial atividade moluscicida (MENDES et al, 

2018), antioxidante (XUE et al, 2018) e inibição da PLA2 e 

outras vias da cascata da inflamação (PINHO et al, 2014). E um 

estudo fitoquímico revelou nessa planta a presença de alguns 

compostos, como taninos e flavonoides, com possível atividade 

antioxidante e inibidores de proteínas quinase (PINHO, 2014). 
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Figura 2. Visão geral da espécie Laguncularia racemosa  

 
 

Fonte: Autor (2019) 

 

A literatura mostra que outras espécies representantes 

da família Combretaceae apresentaram atividades 

antimicrobiana, antioxidante e anticâncer, fato que revela uma 

enorme potencialidade para a investigação mais aprofundada 

da L. racemosa, considerando que os fatores 

quimiotaxonômicos determinam que espécies de uma mesma 

família podem possuir semelhanças na constituição fitoquímica 

e, por conseguinte, nas atividades biológicas (RAJABPOUR et 

al., 2019; SANTOS et al, 2018 SIMÕES et al., 2017; 

KATERERE et al., 2016). 
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Tendo em vista essas possíveis atividades biológicas e 

diante do alto custo, das limitações terapêuticas e dos efeitos 

colaterais evidenciados com os fármacos empregados 

atualmente para o tratamento de patologias de cunho 

inflamatório, microbiológicas e os diferentes tipos de neoplasias 

o presente estudo propõe uma avaliação da seguraça de uso 

das partes vegetativas de L. racemosa e possíveis atividades 

tóxicas que a mesma posso vir a apresentar referente a 

compostos presentes em sua constituição bem como avaliação 

das  possíveis atividades anti-inflamatória, antimicrobiana e 

antitumoral. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A corrente pesquisa apresenta um caráter de revisão 

bibliográfica, e foi embasada em materiais disponibilizados nos 

seguintes bancos de dados: ScienceDirect, Web of Science, 

SciELO, Scopus dentre outras fontes estatais de caráter oficial, 

desse modo foram selecionados materiais de relevância 

acadêmica publicados no período entre 2014 e 2019. 

Considerando textos tanto em Português quanto em Inglês. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Plantas medicinais 

 

 A utilização de plantas destinadas a fins medicinais, como 

terapia total ou parcia,  cura e/ou prevenção de doenças, é uma 

das formas mais ancestrais de se práticar a medicinal pela 

humanidade. A medicina popular no brasil é ainda hoje o  

resultado da representação do conhecimento repassodo entre 
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as gerações de diferentes povos e imigrantes que consolidaram 

e aprimoraram ao longo dos tempos os mais variados e 

valorosos conhecimentos a cerca da utilização da flora 

medicinal, tornando as plantas medicinais protagonistas de 

destaques e  instrumentos na assistência farmacêutica ( Borba, 

2017). 

 Ainda que de forma indireta a população e o conhecimento 

conceitual e prático que se referem as plantas medicinais 

tenham oscilado de acordo com as mudanças culturais 

impostas, que mudam de  uma população para outra, a maneira 

com que é realizada a coleta dessas plantas e também as 

variações nos aspectos ecológicos inerentes e individuais 

peculiares a cada região, dificultam a consolidação da  

comprovação da eficácia no  tratamento alternativo (abiri et al, 

2018). Sendo assim, as plantas medicinais que integram a flora 

nativa são muitas vezes utilizadas com pouca ou até  nenhuma 

comprovação de suas propriedades farmacológicas, 

disceminadas sobretudo por comerciantes ou usuários. Por 

vezes, essas plantas são, inclusive, empregadas para fins 

medicinais distintos dos quais são utilizados pelos silvícolas 

(Almeida et al, 2017). 

 É nessa pespectiva que vem crescendo 

exponencialmente, estudos que tem por finalidade ampliar o 

leque de atividades que os compostos fitoquímicos presentes 

em espácies vegetais encontrada no mangue possam ajudar ou 

ate mesmo solucionar a terapia de diversas doenças ou ou ate 

serem incluzas como terapias auxiliares nos transtornos da 

população. 
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Ecossistema Manguezal 

 

As marés exercem unúmeras influências marinas de 

forma visíveis e constantes, expõem sedimentos ao mesmo 

tempo que os revolve facilitando assim a sua aeração e 

deposição de matéria orgânica na forma de lama geralmente de 

coloração negra, bem como a oferta de águas abrigadas e 

salobras, essa junção de fatores extremamente peculiares 

propiciam o desenvolvimento de espécies tanto de animais 

como de vegetais típicos nas regiaos estuarianas formando 

assim um ecossistema todo especial e preparado para 

sobreviver entre as condições oferecidas altamente adaptados 

denominado como manguezal, identificado como um sistema 

ecológico de características tropicais, entre terra e mar, 

localizados em leves depressões do relevo ao entorno da foz 

dos rios e estuários que os compõem, com solo inundado de 

acordo com as variações apresentadas pelas marés e tendo 

grandes ocilações na salinidade (MADI et al, 2016). 

Os manguezais são exclusivamente encontrados nas  

regiões tropicais e subtropicais, onde populações de espécies 

vegetais interagem fielmente umas com as outras, com animais 

e microrganismos compartilhando o mesmo ambiente físico 

(XIMENES et al, 2016). Esse copioso ecossistema  é 

encontrado entre as latitudes de 30°N e 30°S como mostra a 

(Figura 1), abrangendo uma área de 137.760 km², com maior 

desenvolvimento próximo à linha do Equador, entre 5°N e 5°S. 

Há áreas de manguezal em cerca de 118 países e territórios 

espalhados pelas  Américas, Oceania, África e Ásia (SOUZA et 

al, 2018; TANG et al, 2018).  

O Brasil detem atualmente um percentual  superior a  7% 

da área de mangue de todo o mundo e aproximadamente 50% 
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do total da área ocupada por esse ecossistema com cerca de 

13.800 km², estendendo-se desde o Cabo Orange, litoral do 

estado do estado do  Amapá, até Laguna localizada em Santa 

Catarina (Figura 2), correspondendo a segunda maior área 

desse ecossistema em todo o mundo (ANDRADE et al, 2016). 

Andrade (2016) atenta para a grande variedade de 

espécies animais como as de mamíferos, aves, répteis, 

anfíbios, peixes, moluscos e crustáceos que são privilegiados 

pela abundância e elevada produtividade de recursos desse 

ecossistema em suprir as necessidades nutritivas, reprodutivas 

bem como de abrigo temporário ou até definitivo destas 

espécies (ROSA et al, 2018; XIMENES et al, 2016). 

Contudo apezar da importância desse ecossistema para 

o planeta vem ocorrendo desde os primórdios da ocupação da 

regiões costeiras um constante e desenfreado processo de 

desmatamento, culminando entre centenas de questões 

envolvidas na perda do conhecimento sobre o potencial 

medicinal dessas plantas que em suamaioria são exclusivas 

desse sistema sem falar na crescente  taxa de extinção dessas 

espécies vegetais exibindo a real necessidade de considerar 

algumas questões e recomendações que visem a conservação 

da herança genética desses vegetais (SANTANA, 2017). 

 

Família Combretaceae 

 

A família Combretaceae é composta por 

aproximadamente 14 gêneros que perfazem um total de cerca 

de 500 espécies já catalogadas e identificadas até o presente 

momento, com distribuição pantropical, ocorrendo em 

ambientes de clima quente em todos os continentes, contudo 

com predominância de diversidade o continente Asiatico e o 
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africano. Espécimes pertencentes a essa família constituem 

importantes elementos de mangues, florestas úmidas e de 

regiões semiáridas. Já o Brasil, apresenta seis gêneros entre os 

14 anteriormente citados, com aproximadamente 70 espécies 

que são distribuídas por quase todas as formações vegetais 

brasileiras (RENDÓN- SANDOVAL et al, 2018). 

As Combretaceae podem ser caracterizada por árvores 

ou arbustos, que apresentam folhas alternas simples ou 

opostas, inteiras, cobertas por tricomas compartimentados. 

Exibem flores de tamanho reduzido, zigomorfas ou 

actinomorfas, pentâmeras ou  até tetrâmeras, dispõem ainda de 

receptáculo dividido em duas partes, uma inferior que envolve 

o ovário e uma superior que termina nos lobos do cálice,com 

cerca de 4 ou 5 pétalas ou ainda ausentes, lobos do cálice 4 ou 

5, ovário ínfero, unilocular, 2-6 rudimentos seminais pêndulos e 

ovoides. Possuem  frutos secos indeiscente, drupáceos ou 

betulídios, endocarpo esponjoso ou lígneo, uma semente, 

cotilédones plicados ou convolutos e não possui endosperma 

(PRAIA, 2017; SOUSA et al, 2018). 

Estudos que relatao o perfil  fitoquímico realizados com 

diferentes espécies desta família, identificaram a presença de 

um número variado de compostos bioativos, dentre os quais 

podemos destacar os fenóis, flavonóides, taninos, cumarinas, 

fenantrenos, lignanas e cicloartano. Esses resultados estão 

possivelmente ligados as diversas atividades medicinais que 

essas espécies possuem (SANTOS et al, 2018). 

Membros da família Combretaceae são citados através 

da literatura por reunirem segundo as mesma atividades  como: 

antibacteriana, antimutagênica, antiasmática, anticâncer, 

antioxidantes, antivirais, antidiabética,antiúlceras, 

antinociceptivas e propriedades de cicatrização de feridas 
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(MONGALO et al, 2016; ANATO et al, 2018; BASHEER et al, 

2018). 

 

Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaertn. 

 

A Laguncularia racemosa (L) C. F. Gaertn é conhecida 

vulgarmente pela população por mangue-branco, nome 

atriduido segundo eles a características como a coloração 

apresentada por boa parte da casca do caule do vegetal quando 

adulto e também de suas inflorecência. Sua ocorrência abrange 

todo o mundo com maior presença na América do Norte e do 

Sul. Espécies pertencente à família Combretaceae, são 

bastante utilizadas por comunidades tradicionais como recurso 

terapêutico para vários tipos de dores, resfriado, diarreia, 

conjuntivites, pneumonia, caxumba, sífilis, febre, infecções e na 

restauração de lesões teciduais. Além disso, estudos recentes 

demonstraram propriedades biológicas comprovadas de 

espécies da família Combretaceae como atividade antioxidante, 

hepatoprotetora, anticâncer e antimicrobiana (MASOKO et al., 

2010; BARKU et al., 2013; SANTOS et al, 2018). 

A concepção geral de que as plantas medicinais são 

seguras e desprovidas de efeitos adversos não é apenas falsa, 

mas também enganosa. A propósito, muitos estudos mostram 

que as plantas medicinais são capazes de produzir uma 

variedade de reações indesejáveis e adversas, tais como 

carcinogenicidade, teratogenicidade, condições de risco de vida 

e até a morte (KRISTANC E KREFT, 2016). 

Desta maneira, na pesquisa das propriedades biológicas 

e de compostos bioativos naturais provenientes de plantas 

deve-se considerar a investigação da toxicidade aguda como 

uma das primeiras etapas na análise toxicológica (DÉCIGA-
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CAMPOS et al., 2018). Nessa avaliação alguns parâmetros 

fisiológicos e comportamentais dos animais são avaliados 

durante a condução do experimento in vivo, tais como o 

consumo de água e ração, evolução ponderal, análise dos 

órgãos e valores bioquímicos e hematológicos (OECD, 2001). 

As substâncias consideradas tóxicas produzem sintomas 

e consequências diversas nos animais experimentais, que vão 

desde a alteração do peso corporal até modificações 

significativas dos pesos individuais de cada órgão na análise 

após eutanásia. Assim, estes indicadores também podem ser 

considerados consequência da administração de determinadas 

substâncias quando o animal perde mais que 10% do peso 

corpóreo inicial (RAZA et al., 2014). 

Nessa perspectiva, a avaliação bibliográfica frente a 

resultados referentes a possíveis informações concernentes as  

toxicidade aguda de  L. racemosa foi realizada, tendo em vista 

a ausência de estudos toxicológicos e as possíveis atividades 

farmacológicas dessa espécie, contudo a literatura não 

apresenta resultados para avaliação dessa espécie, fazendo-se 

necessários estudos que visem a  segurança de uso dessa 

importante fonte de compostos a serem utilizados e ainda não 

elucidados.  

De acordo com (KUET et al., 2014) ao avaliar as 

atividades antimicobacteriana, antimicrobiana e antifúngica de 

uma espécie da mesma família constatou  que indivíduos 

pertencentes a família combretaceae apresentam excelentes 

valores de concentração inibitória mínima para cepas 

bacterianas como: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus e Escherichia coli. 

Apesar da espécie Laguncularia racemosa (L) C. F. 

Gaertn ser citada em diversos estudos como os de 
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caracterização e também de  monitoramento de espécies do 

ecossistema ao qual faz parte  ou ainda em estudos de que 

fazem mensão a interação desse planta com microrganismos e 

extratos elaborados a partir de espécies que pertencem a 

mesma família apresentarem descrições de vários ensaios 

biológicos, poucos estudos farmacológicos e fitoquímicos foram 

realizados e caracterizados pela literatura atual. 

São extremamente escasos os trabalhos que mostram a 

L. racemosa como um potencial atuante, as que estão 

disponíveis relatam a que a espécie apresenta a atividade 

moluscicida (MENDES et al, 2018), antioxidantes (XUE et al, 

2008) e inibição da PLA2 e outras vias da cascata da inflamação 

(PINHO et al, 2014), estas são as únicas atividades 

comprovadas e citadas pela literatura referente a L. racemosa. 

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos neste estudo, 

conclui-se que L. racemosa é um espécie que apresenta um 

número extremamente baixo de publicações e, desde forma 

,poucas informações quanto ao seus possíveis potênciais 

farmacológicos. 

 Contudo, estudos que utilizaram outras exemplares 

pertencentes a mesma família bem como os poucos que a 

utilizaram sugerem que que a L. racemosa  contitui-se de uma 

forte candidata a apresentar em sua composição fitoquimica 

compostos que sejam uteis para o tratamento de diversas 

doenças, em especial as de cunho inflamatório, antimicrobiano 

e anticancerígeno. 

Isso porque compostos comprovadamente com essas 

ações estão presentes em membros da mesma família, 
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corroborando com a ideia anterior. Entretato, mais estudos que 

visem a exploração do conteúdo fitoquimico e dos mais 

variados efeitos biológicos dos diversos compostos nela 

presentes são de suma importância, visto que a busca por 

novas fontes de substancias farmacologicamente ativas sejam 

indispensáveis como tamém a descoberta de substitutos 

farmacológicos com menores efeitos colaterais e maior 

especificidade e eficácia, permitindo maiores ganhos para a 

saúde da população e redução de custos para os usuários. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Al-Ansari, M., Al-Humaid, L. A., Vijayaraghavan, P., Ravindran, B., Chang, 
S. W., Agastian, P., ... & Balasubramanian, B. Identification of phytochemical 
components from Aerva lanata (Linn.) medicinal plants and its in-vitro 
inhibitory activity against drug resistant microbial pathogens and antioxidant 
properties. Saudi Journal of Biological Sciences, 2019. 
Abiodun, O. O., Rodríguez-Nogales, A., Algieri, F., Gomez-Caravaca, A. M., 
Segura-Carretero, A., Utrilla, M. P., ... & Galvez, J. Antiinflammatory and 
immunomodulatory activity of an ethanolic extract from the stem bark of 
Terminalia catappa L.(Combretaceae): in vitro and in vivo evidences. Journal 
of ethnopharmacology, 192, 309-319, 2016. 
Alongi D. M. et al. Below-ground nitrogen cycling in relation to net canopy 
production in mangrove forests of southern Thailand. Marine Biology, v. 140, 
p. 855–64, 2014. 
Bandaranayake W. M. Traditional and medicinal uses of mangroves. 
Mangroves and Salt Marshes, v. 2, p. 133-148, 1998. 
Bannenberg, G.; Serhan, C. N. Specialized Pro-Resolving Lipid Mediators in 
the Inflammatory Response: An Update. Biochimica et Biophysica Acta, v. 
1801, p. 1260–1273, 2016. 
Bartz, M. C., de Melo Júnior, J. C. F., & Larcher, L. Variação morfológica de 
Laguncularia racemosa (L.) CF Gaertn.(Combretaceae) em áreas de 
manguezal e de transição entre manguezal e floresta de restinga. Biotemas, 
28(1), 21-29, 2015. 
Bag, A., Bhattacharyya, S. K., & Chattopadhyay, R. R. The development of 
Terminalia chebula Retz.(Combretaceae) in clinical research. Asian Pacific 
journal of tropical biomedicine, 3(3), 244-252, 2016. 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

234 
 

Carvalho, W. A.; Lemônica, L. Mecanismos Celulares e Moleculares da Dor 
Inflamatória. Modulação Periférica e Avanços Terapêuticos. Revista 
Brasileira de Anestesiologia, v. 48, p. 137-158, 2018. 
Chapman, V. J. Mangrove biogeography. In: WALSH, G.E; SNEDAKER, S. 
C.; TEAS, H.J. (Eds.). International symposium on biology and management 
of mangroves, p. 3-22, 2016. 
Cunha J. M. et al. The critical role of leukotriene B4 in antigen-induced 
mechanical hyperalgesia in immunised rats. British Journal of Pharmacology, 
v. 139, p. 1135–1145, 2014. 
De Freitas Guedes, F. A., de Barros Rossetto, P., Guimarães, F., Wilwerth, 
M. W., Paes, J. E. S., Nicolás, M. F., ... & Alves-Ferreira, M. Characterization 
of Laguncularia racemosa transcriptome and molecular response to oil 
pollution. Aquatic toxicology, 205, 36-50, 2018. 
Déciga-Campos, M., Rivero-Cruz, I., Arriaga-Alba, M., Castaneda-Corral, G., 
Angeles-López, G. E., Navarrete, A., & Mata, R. Acute toxicity and mutagenic 
activity of Mexican plants used in traditional medicine. Journal of 
ethnopharmacology, 110(2), 334-342, 2007. 
França, D. S.; Souza, A. L.; Almeida, K. R.; Dolabella, S. S.; Martinelli, C.; 
Coelho, M. M. B Vitamins induce an antinociceptive effect in the acetic acid 
and formaldehyde models of nociception in mice. European Journal of 
Pharmacology. v. 421, n. 3, p. 157-164. 2014. 
Feghali, C. A.; Wright, T. M. Cytokines in acute and chronic inflammation, 
Frontiers in bioscience, v. 2, p. 12-26, 2017. 
Ferreira S. H.; Lorenzetti, B. B.; POOLE, S. Bradykinin initiates cytokine 
mediated inflammatory hiperalgesia. British Journal of Pharmacology. v. 110, 
n. 3, p.1227–1231. 2014. 
Francischetti, I. et al. Os leucócitos e a resposta inflamatória na lesão de 
isquemia-reperfusão. Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, v. 25, n. 
4, p. 575-584, 2014. 
Freire, M. O.; DYKE, T. E. V. Natural resolution of inflammation. Journal of 
Periodontology, v. 63, p. 149–164, 2016. 
Godoy S. A. P. et al. Teores de ligninas, nitrogênio e taninos em folhas de 
espécies típicas do mangue. Revista brasileira de Botânica. v. 20, n. 1, 1997. 
Gonulalan, E. M., Nemutlu, E., & Demirezer, L. O. A new perspective on 
evaluation of medicinal plant biological activities: The correlation between 
phytomics and matrix metalloproteinases activities of some medicinal plants. 
Saudi Pharmaceutical Journal, 27(3), 446-452, 2019. 
Jayesh, K., Helen, L. R., Vysakh, A., Binil, E., & Latha, M. S. In vivo toxicity 
evaluation of aqueous acetone extract of Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
fruit. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 86, 349-355, 2017. 
Hajare Sw, Chandra S; Sharma J; Tandan SK; Lal  J; Telang  AG. Anti-
inflammatory activity of Dalbergia sissoo leaves. Fitoterapia, v. 72, p. 131-
139, 2015. 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

235 
 

Henriques, M. G.; Silva, P. M.; Martins, M. A.; Flores, C. A.; Cunha, F. Q.; 
Assereuy-Filho, J.; Cordeiro, R. S. Mouse paw edema. A new model for 
inflammation? Brazilian Journal of medicine and Biological Research. v. 20, 
n. 2, p. 243-249. 1987. 
Katerere, D. R., Gray, A. I., Nash, R. J., & Waigh, R. D. Phytochemical and 
antimicrobial investigations of stilbenoids and flavonoids isolated from three 
species of Combretaceae. Fitoterapia, 83(5), 932-940, 2015. 
Kelly, M.; Hwang, J. M.; Kubes, P. Modulating leukocyte recruitment in 
inflammation. Journal of Allergy and Clinical Immunology, v. 120, p. 3- 10, 
2017.  
Kristanc, L., & Kreft, S. European medicinal and edible plants associated with 
subacute and chronic toxicity part I: Plants with carcinogenic, teratogenic and 
endocrine-disrupting effects. Food and Chemical Toxicology, 92, 150-164, 
2016. 
Kirveskari, J. et al. Leukocyte rolling and extravasation in surgical 
inflammation after mechanical and laser-induced trauma in human patients. 
Experimental Eye Research, v. 77, n. 3, p. 387-390, 2014. 
Kubo, M.; Motomura, Y. Transcriptional regulation of the anti-inflammatory 
cytokine IL-10 in acquired immune cells. Frontiers in Immunolog. v. 3, p. 275, 
2014. 
Kumar V, Abbas Ak, Fausto N. Robbins & Cotran: Bases Patológicas das 
Doenças. 8ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.  
Kuete, Victor et al. Antimycobacterial, antibacterial and antifungal activities 
of Terminalia superba (Combretaceae). South African Journal of Botany, v. 
76, n. 1, p. 125-131, 2014. 
Lee S. Y. Mangrove outwelling: a review. Hydrobiologia, v. 295, p. 203–12, 
2015. 
Lee, J.W., PARK, J.W., SHIN, N.R., PARK, S.Y., KWON, O.K., PARK, H.A., 
LIM, Y., RYU, H.W., YUK, H.J., KIM, J.H., OH, S.R., AHN, K.S., 2016. 
Picrasma quassiodes (D. Don) Benn. attenuates lipopolysaccharide (LPS)-
induced acute lung injury. International journal of molecular medicine 38, 
834-844. 
Loiola, M. I. B. Flora da Paraíba, Brasil: Combretaceae. Acta Botanica 
Brasilica, v.. 23, n. 2, p. 330-342. 20019. 
Lee, J.W., Park, J.W., Shin, N.R., Park, S.Y., Kwon, O.K., Park, H.A., Lim, 
Y., Ryu, H.W., Yuk, H.J., Kim, J.H., Oh, S.R., Ahn, K.S., 2016. 
Liang, Yuanjiao et al. Alpinetin ameliorates inflammatory response in LPS-
induced endometritis in mice. International immunopharmacology, v. 62, p. 
309-312, 2018. 
Liporacci, H. S. N. Plantas medicinais e alimentícias na Mata Atlântica e 
Caatinga: uma revisão bibliográfica de cunho etnobotânico. Dissertação 
(mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

236 
 

Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Biologia de Fungos, Algas e 
Plantas, Florianópolis, 2014. 
Majno, G.; Palace, G.E. Studies on inflammation. 1. The effect of histamine 
and serotonin on vascular permeability: an electron microscopic study. 
Journal of Biophysical and Biochemical Cytology, v. 11, p. 571-605, 1961. 
Mamta G.; Bansal Y. K.; Sandhu S. S. Recent patents on flavonoids. Recent 
Pat Biotechnol. 7, 179-96, 2013. 
Martín-Fontecha, A. et al. Induced recruitment of NK cells to lymph nodes 
provides IFN-c for TH1 priming. Nature Immunology. v. 5, n. 12, 2014. 
Matsuzawa-Ishimoto Y.; Hwang, S.; Cadwell, K. Autophagy and 
Inflammation, Annual Review of Immunology, v. 36, p. 73–101, 2018. 
Mendonça, I. V. S; Almeida-Cortez, J. S. Caracterização da galha induzida 
por ácaro em Laguncularia racemosa (L.) Gaertn (Combretaceae). Biota 
Neotropica, v. 7, n. 3, 2019. 
Meyers, C.; Albitar, M.; Estey, E. Cognitive impairment, fatigue, and cytokine 
levels in patients with acute myelogenous leukemia or myelodysplastic 
syndrome. Cancer. v. 104, n. 4, p. 788-793, 2015. 
Miles, A. et al. CCL25 and CCL28 promote alpha4 beta7-integrin-dependent 
adhesion of lymphocytes to MAdCAM-1 under shear flow. American Journal 
of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology, v. 294, p. 1257-1267, 
2018. 
Murakami, M.; Hirano, T. The molecular mechanisms of chronic inflammation 
development. Frontiers in Immunology, v. 3, 2016. 
Mendes, R.; Filho, A; Nogueira, A.; et al. Evaluation of molluscicidal activity 
of three mangrove species (Avicennia schaueriana, Laguncularia racemosa 
and Rhizophora mangle) and their effects on the bioactivity of Biomphalaria 
glabrata Say, 1818. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 
n. 60, p. 1-9, 2018. 
Malone, M.H., Robichaud, R.C. A hipocratic screen for purê our crude drugs. 
Lloyda for crud, 25 (4), 320-333, 1962. 
Mongalo, N. I., McGaw, L. J., Segapelo, T. V., Finnie, J. F., & Van Staden, J. 
Ethnobotany, phytochemistry, toxicology and pharmacological properties of 
Terminalia sericea Burch. ex DC.(Combretaceae)–A review. Journal of 
ethnopharmacology, 194, 789-802, 2016. 
Mosmann, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: 
aplication to proliferation and cytotoxicity assays. Journal Immunological 
Methods, v. 65, n. 1-2, p.55-63, 1983. 
National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). 
Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, Ninth 
informational supplement. NCCLS document M100-S11. Wayne, PA, 2014. 
Neto, L. G.; Evaristo, F. F. V.; De Alencar Alves, M. F.; et al. Effect of the 
triterpene 3β, 6β, 16β-trihydroxylup-20(29)-ene isolated from the leaves of 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

237 
 

Combretum leprosum Mart. on cutaneous wounds in mice. Journal of 
Ethnopharmacology, v. 171, n. 29, p. 116–120, 2015.  
Ndhlala, A. R., Ncube, B., Okem, A., Mulaudzi, R. B., & Van Staden, J. 
Toxicology of some important medicinal plants in southern Africa. Food and 
chemical toxicology, 62, 609-621, 2014. 
Patra J. K.; Mohanta Y. K. Antimicrobial compounds from mangrove plants: 
A pharmaceutical prospective. Chinese Journal of Integrative Medicine, v. 
20, n. 4, p. 311-20, 2014. 
Pinho, M. V. T. Estudo fitoquímico e avaliação da atividade farmacológica de 
extratos obtidos de Laguncularia racemosa e atividade inibitória sobre 
SPLA2 extraída de Bothrops jararacussu. Dissertação (mestrado). 
Universidade Estadual de Campinas, Campinas, São Paulo, 2014. 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 
Guideline 423, Acute Oral Toxicity: Modified Up and Down Procedure, 2014. 
Omoigui, S. The biochemical origin of pain: the origin of all pain is 
inflammation and the inflammatory response. Part 2 of 3 – inflammatory 
profile of pain syndromes. Medical Hypotheses, v. 69, n. 6, p. 1169-78. 2017. 
Queiroz, E. F., Marcourt, L., Kicka, S., Rudaz, S., Diop, T., Soldati, T., & 
Wolfender, J. L. Antimycobacterial activity in a single-cell infection assay of 
ellagitannins from Combretum aculeatum and their bioavailable metabolites. 
Journal of ethnopharmacology, 111832, 2019. 
Raza, M. M.; Al-Shabanah, O. A.; El-Hadiyah, T. M.; Al-Majed, A. A. Effect 
of prolonged vigabatrin treatment of hematological and biochemical 
parameters in plasm, liver and kidnay of Swis albino mice. Journal of Scientia 
Pharmaceutica, v. 70, p. 135-145, 2015. 
Rajabpour, A., Mashahdi, A. R. A., & Ghorbani, M. R. Chemical compositions 
of leaf extracts from Conocarpus erectus L.(Combretaceae) and their 
bioactivities against Tribolium castaneum Herbst (Coleoptera: 
Tenebrionidae). Journal of Asia-Pacific Entomology, 22(1), 333-337, 2019. 
Reinert, F., de Pinho, C. F., & Ferreira, M. A. Diagnosing the level of stress 
on a mangrove species (Laguncularia racemosa) contaminated with oil: A 
necessary step for monitoring mangrove ecosystems. Marine pollution 
bulletin, 113(1-2), 94-99, 2016. 
Rtibi, K., Jabri, M. A., Selmi, S., Souli, A., Sebai, H., El-Benna, J., ... & 
Marzouki, L. Gastroprotective effect of carob (Ceratonia siliqua L.) against 
ethanol-induced oxidative stress in rat. BMC complementary and alternative 
medicine, 15(1), 292, 2015. 
Ribeiro D. et al. Proinflammatory Pathways: The Modulation by Flavonoids. 
Medicinal Research Reviews, v. 35, p. 877-936, 2015. 
Rodrigues, C. F. B. et al. Evaluation of Potential Thrombin Inhibitors from the 
White Mangrove (Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.). Marine Drugs, 
v.13, n. 7, p. 4505-4519, 2015. 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

238 
 

Rodriguez-Vita, J.; Lawrence, L. The resolution of inflammation and cancer. 
Cytokine Growth Factor Revista, v. 21, n. 1, p. 611-5, 2014. 
Santos, D. K. D. N.; DE Almeida, V. S.; DE Araujo, D. R. C.; et al. Evaluation 
of cytotoxic, immunomodulatory and antibacterial activities of aqueous 
extract from leaves of Conocarpus erectus Linnaeus (Combretaceae). 
Journal of Pharmacy and Pharmacology, p. 1- 10, 2018. 
Sharma, A., del Carmen Flores-Vallejo, R., Cardoso-Taketa, A., & Villarreal, 
M. L. Antibacterial activities of medicinal plants used in Mexican traditional 
medicine. Journal of ethnopharmacology, 208, 264-329, 2017 
Shalapour, S.; Karin, M. Immunity, inflammation, and cancer: an eternal fight 
between good and evil. The Journal of Clinical Investigation, v. 125, n. 9, 
2015. 
Serhan, C. N. Novel lipid mediators and resolution mechanisms in acute 
inflammation: to resolve or not? Annual Review of Immunology, v. 177, n. 4, 
p. 1576-91, 2015. 
Serhan, C. N.; Levy, B. D. Resolvins in inflammation: emergence of the pro-
resolving superfamily of mediators. The Journal of Clinical Investigation, v. 
127, n. 7, 2018. 
Shi, G. et al. Involvement of cholinergic system in suppression of formalin-
induced inflammatory pain by cobratoxin. Acta Pharmacologica Sinica, v. 32, 
p. 1233–1238, 2014. 
Siew, Y. Y., Yew, H. C., Neo, S. Y., Seow, S. V., Lew, S. M., Lim, S. W., ... & 
Tan, C. H. Evaluation of anti-proliferative activity of medicinal plants used in 
Asian Traditional Medicine to treat cancer. Journal of ethnopharmacology, 
235, 75-87, 2019. 
Silva, J. B. Sensoriamento remoto aplicado ao estudo do ecossistema 
manguezal em pernambuco. Tese (Doutorado). Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, Pernambuco, 2014. 
Simões, C. M. O.; Schenkel, E. P.; Gosmann, G.; et al, Farmacognosia: da 
Planta ao medicamento, Porto Alegre/Florianópolis 
Ed.Universiadde/UFRGS/Ed. Da UFSC, 2017 
Sousa Jr Et al. Efeito da suplementação com vitamina D em pacientes com 
lúpus eritematoso sistêmico: uma revisão sistemática. Revista Brasileira de 
Reumatologia, 2017. 
Sodré, V., Caetano, V. S., Rocha, R. M., Carmo, F. L., Medici, L. O., Peixoto, 
R. S., ... & Reinert, F. Physiological aspects of mangrove (Laguncularia 
racemosa) grown in microcosms with oil-degrading bacteria and oil 
contaminated sediment. Environmental pollution, 172, 243-249,  2016. 
Sultana, S., Asif, H. M., Akhtar, N., & Ahmad, K. Medicinal plants with 
potential antipyretic activity: A review. Asian Pacific Journal of Tropical 
Disease, 5, S202-S208, 2015. 
Stoppa, M. A.; Casemiro, L. A.; Vinholis, A. H. C.; Cunha, W. R.; Silva, M. L. 
A.; Martins, C. H. G.; Furtado, N. A. J. C. Estudo comparativo entre as 



AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DE USO DE PARTES VEGETATIVAS DE  
Laguncularia racemosa (L) C.F. Gaert PARA USO TERAPÊUTICO   

239 
 

metodologias preconizadas pelo CLSI e pelo EUCAST para avaliação da 
atividade antifúngica. Quim. Nova, v. 32, n. 2, p. 498-502, 2019. 
Tomlinson, P. B. The Botany of Mangroves. Cambridge: Cambridge 
University Press; p. 413, 1986. 
Turner, M. D. et al. Cytokines and chemokines: At the crossroads of cell 
signalling and inflammatory disease. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - 
Molecular Cell Research, v. 1843, n. 11, p. 2563-2582, 2014. 
Vale, M. L. Et Al. Antinociceptive effects of interleukin-4, -10, and -13 on the 
writhing response in mice and zymosan-induced knee joint incapacitation in 
rats. Journal of Pharmacological Experimental Therapeutics, v. 304, p. 102–
108, 2016. 
Verri, W. A. et al. Antigen-induced inflammatory mechanical 
hypernociception in mice is mediated by IL-18. Brain Behavior and Immunity, 
v. 21, p. 535–543, 2017. 
Watkins, L. R. et al. Mechanisms of tumor necrosis factor-a (TNF-a) 
hyperalgesia. Brain Research. v. 692, p. 244–50, 2014. 
Winter, C. A.; Risley, E. A.; Nuss, G. W. Carrageenin . induced edema in hind 
paw of the rat as assay for anti-inflammatory drugs. Proceedings of the 
Society for Experimental Biology and Medicine. v.111, p.544-547. 2016.  
Wu, Ming-Yueh et al. Enhancement of PLGF production by 15-(S)-HETE via 
PI3K-Akt, NF-κB and COX-2 pathways in rheumatoid arthritis synovial 
fibroblast. European journal of pharmacology, v. 714, n. 1-3, p. 388-396, 
2014. 
Xue, D. Q.; Wang, J. D.; Guo, Y. W. A. New sulphated nor-sesquiterpene 
from mangrove Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. F. Journal of Asian 
Natural Products Research, v. 10, n. 4, p. 319–321, 2017. 
Yang, W.; HU, P. Skeletal muscle regeneration is modulated by 
inflammation. Journal of Orthopaedic Translation, v. 13, p. 25-32, 2018.  
Zhang, C. The role of inflammatory cytokines in endothelial dysfunction. 
Basic Research in Cardiology, v. 103, n. 5, p. 398-406, 2014.



AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS INFLAMATÓRIOS EM UM MODELO 

EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA ASMA E RINITE ALÉRGICA COMBINADAS 

(CARAS) 

240 
 

CAPÍTULO 13 
 

AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS 
INFLAMATÓRIOS EM UM MODELO 

EXPERIMENTAL DA SÍNDROME DA ASMA 
E RINITE ALÉRGICA COMBINADAS 

(CARAS) 
 

João Batista de OLIVEIRA¹ 
Cosmo Isaías Duvirgens VIEIRA¹ 

Louise Mangueira de LIMA¹  
Laércia Karla Diega Paiva FERREIRA² 

Marcia Regina PIUVEZAM³ 
¹Graduandos do Curso de Farmácia na Universidade Federal da Paraíba; ² Doutoranda do 

Programa de Pós Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos da UFPB; 
³Orientadora/Professora do Programa de Pós Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 

Bioativos da UFPB. 
joa1.oliv@gmail.com 

 
RESUMO: A Síndrome da Asma e Rinite Alérgica Combinadas 
(CARAS) é uma doença que desperta interesse tanto na 
compreensão dos mecanismos imunopatológicos envolvidos 
bem como devido à alta taxa de incidência, hospitalização e 
mortalidade observados. O objetivo desse trabalho foi avaliar o 
perfil de células inflamatórias e citocinas nas vias aéreas e a 
concentração de Imunoglobulina E (IgE) sérica na CARAS 
experimental. Para tanto, camundongos BALB/c foram 
sensibilizados e desafiados com ovalbumina (OVA) e, no último 
dia do protocolo, os animais foram eutanasiados para a coleta 
dos lavados broncoalveolar (BALF) e nasal (NALF) para 
contagem total e diferencial de células inflamatórias e citocinas 
e o sangue para a quantificação de IgE. Os animais doentes 
apresentaram aumento significativo do número de células totais 
no BALF e NALF dependentes, principalmente, de eosinófilos. 
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Em adição, os animais doentes apresentaram aumento de IgE 
sérica, bem como de citocinas do perfil TH2, IL-4 e IL-13, em 
decorrência da diminuição da citocina regulatória INF-γ 
entretanto, sem alteração na produção de IL-10. Os resultados 
demostraram o comportamento do sistema imune nessa 
doença, apresentando assim alvos terapêuticos para o 
desenvolvimento de fármacos e outras terapias para o manejo 
de doenças inflamatórias alérgicas. 
Palavras-chave: CARAS. Parâmetros inflamatórios. Modelos 
experimental em camundongos.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças respiratórias provocam cerca de 7,5 milhões 

de mortes anuais no mundo, afetam diretamente a qualidade de 

vida dos indivíduos, contribuindo o desgaste emocional e social 

dos acometidos (NAGHAVI et al., 2015). Dentre elas podemos 

citar: doenças pulmonares obstrutivas e pneumonia, e doenças 

crônicas, como rinite alérgica (RA) e asma. 

 A rinite alérgica (RA) e a asma são as afecções mais 

comuns apresentando distúrbios respiratórios crônicos e com 

uma prevalência estimada de 358 milhões de casos. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) prevê um aumento em 

mais de 100 milhões de novos casos de asma até 2025 (GBD 

2015 CHRONIC RESPIRATORY DISEASE 

COLLABORATORS et al., 2017; KURUVILLA et al., 2019).  A 

asma e a RA coexistem com frequência, onde até 80% dos 

pacientes com asma são afetados pela RA, e até 40% dos 

pacientes com RA são acometidos por asma, sendo portanto 

considerada como a Síndrome da Asma e Rinite Alérgica 

Combinadas - CARAS (KHAN, 2014). 
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 Diversos mecanismos biológicos têm sido propostos 

para explicar a interdepência das vias aéreas superiores e 

inferiores no que diz respeito ao desenvolvimento da CARAS, e 

os processos inflamatórios são um forte elo de correlação entre 

essas vias. Atualmente tem sido reconhecido como via aérea 

única, visto que alguns estudos já mostram um papel comum 

entre a inflamação no nariz e nos brônquios (MCCUSKER et al., 

2002). 

O processo fisiopatológico da CARAS divide-se em três 

fases distintas relacionadas ao processo inflamatório. O nariz e 

os brônquios compartilham o mesmo tipo de epitélio, 

pseudoestratificado com células cilíndricas, colunares, 

apoiados sobre uma membrana basal (PAIVA FERREIRA et al., 

2019). A primeira fase é a fase de sensibilização, onde o 

alérgeno entra em contato com o epitélio das vias aéreas e esse 

libera alarminas, como linfopoetina do estromal tímico (TSLP) 

(LI et al., 2016), que ativam células fagocitárias e 

apresentadoras de antígenos, como macrófagos e células 

dendríticas, além de recrutar células imunes circulantes como 

os basófilos. Os macrófagos e células dendríticas ativados 

fagocitam, processam e apresentam peptídeos do alérgeno 

para células TH0 via o Complexo Maior de Histocompatibilidade 

de classe II (MHC-II), processo que ocorre em órgãos linfoides 

secundários tais como os linfonodos. Além disso, o epitélio 

libera citocinas como IL-25 e IL-33, que ativam células linfoides 

inatas do tipo 2 (ILC-2) que secretam citocinas como IL-5 e IL-

13, aumentando assim o recrutamento local de eosinófilos bem 

como estimulando a produção de mucinas pelas células 

caliciformes presentes no epitélio (YU et al., 2014). O 

recrutamento e ativação de basófilos e eosinófilos, leva ao 
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aumento na produção local de IL-4, que favorece o 

microambiente para diferenciação das células TH0 em células 

TH2. As células TH2 secretam citocinas clássicas tais como IL-

4, IL-5 e IL-13, favorecendo assim a quimiotaxia de eosinófilos, 

hiperplasia e aumento da produção de muco pelas células 

caliciformes do epitélio, e diferenciação de Linfócitos B em 

plasmócitos secretores de imunoglobulina E (IgE) alérgeno 

especifica (WYNN, 2015). A IgE secretada liga na membrana  

citoplasmática de células imunes teciduais como mastócitos, e 

circulantes, como eosinófilos e basófilos (LAMBRECHT; 

HAMMAD, 2015)(PAIVA FERREIRA et al., 2019). 

A segunda fase é denominada de desafio alergenico, 

onde ocorre re-exposição do indivíduo ao alérgeno que se liga 

diretamente a IgE nos mastócitos, eosinófilos e basófilos, 

levando ao processo de degranulação com liberação de 

diversos mediadores inflamatórios, tais como histamina, 

prostaglandinas e leucotrienos. Nas vias aéreas superiores, 

esta fase está associada aos sintomas nasais agudos (espirros, 

fricção nasal e rinorreia) e dos sintomas oculares (comichão, 

vermelhidão e lacrimejamento), além de aumentar a 

permeabilidade vascular, levando à formação de edema, sinais 

clássicos da rinite alérgica (BJERMER et al., 2019; KHAN, 

2014). Já nas vias aéreas inferiores, os mediadores liberados 

geram broncoconstrição e hiperresponsividade brônquica, 

gerando os sinais e sintomas característicos da asma, como 

falta de ar, sibilos e dor no peito (FAHY, 2015). 

 A terceira fase denominada de tardia ou crônica, está 

associada ao remodelamento tecidual, aumento do edema, 

além do desenvolvimento e perpetuação da congestão nasal, 

considerada pelos pacientes como um dos sintomas mais 
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problemáticos da RA. Como resultado da inflamação da 

mucosa, os tecidos tornam-se estimulados e reagem mais 

vigorosamente à exposição ao alérgeno, levando a uma 

resposta uma mais intensa. Estas reações de fase tardia e 

modificações na responsividade dos tecidos contribuem para a 

hiperresponsividade brônquica, e consequente remodelamento 

das vias aéreas inferiores, gerando também uma densa 

deposição de fibras colágenas que diminuem a capacidade de 

elasticidade desse órgão, dificultando assim o processo 

respiratório (BJERMER et al., 2019). 

 A farmacoterapia comumente usada para manejo da 

CARAS baseia-se no uso de corticoides inalatórios, visando a 

diminuição do processo inflamatório, e agonistas β2-

adrenérgicos, a fim de gerar alívio dos problemas respiratórios 

decorrentes da broncoconstrição (CAZZOLA et al., 2019). 

Todavia, inúmeros são os efeitos adversos que essas classes 

de medicamentos apresentam, tais como tremores, aumento de 

peso, taquicardia, entre outros. Isso desfavorece a qualidade de 

vida dos pacientes e pode ainda interferir na adesão terapêutica 

dos mesmos. Em todo mundo poucos grupos de pesquisa 

investigam a CARAS como uma única doença, daí a 

importância de se investigar alvos específicos que contribuam 

para a investigação e desenvolvimento de novos fármacos, a 

fim de diminuir os efeitos adversos e favorecer um melhor 

prognóstico aos acometidos, pois entender os mecanismos 

patológicos na CARAS é um caminho importante para indicar 

um tratamento farmacoterapêutico mais eficaz.  

 Diante do exposto, esse trabalho teve como objetivo 

avaliar o processo inflamatório no desenvolvimento 

fisiopatológico da CARAS. De forma mais específica, buscou-
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se avaliar a migração de células inflamatórias nos fluidos dos 

lavado nasal (NALF) e broncoalveolar (BALF), como também 

distinguir as populações de leucócitos presentes nesses 

lavados, mensurar as citocinas IL-4 e IL-13, características do 

perfil TH2 e as citocinas regulatórias IL-10 e INF-γ bem como  

determinar a produção de IgE alérgeno específica. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

• Animais 

Camundongos isogênicos da linhagem BALB/c fêmeas 

com idade entre 6 a 8 semanas, pesando entre 20 a 25g, 

fornecidos pelo biotério Prof. Dr. Thomas George, do Instituto 

de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM), UFPB, 

Brasil. Os animais foram mantidos a uma temperatura de 25 ± 

2 ºC, em ciclos de claro e escuro de 12 horas, com livre acesso 

à água filtrada e a uma dieta controlada, a base de ração do tipo 

pellets durante todo o período de experimentação. Cada grupo 

experimental apresentou o número de 5 animais. Todos os 

procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com 

as orientações do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA), além de observar as 

exigências dispostas na Lei n°11794/2008. A eutanásia dos 

animais foi realizada pela administração intra-muscular (i.m.) de 

solução anestésica contendo 29 mg/mL de ketamina e 1,91 

mg/mL de xilasina em solução salina (NaCl 0,9%). Este projeto 

foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal 

(CEUA/UFPB) sob o protocolo de número 165/2015. 

• Protocolo experimental de CARAS 
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O modelo de CARAS experimental foi desenvolvido 

seguindo o protocolo experimental já estabelecido no 

Laboratório de Imunofarmacologia – LIMFA- CCS/UFPB de 

acordo com o trabalho de LI et al., 2016. Nos dias 0 e 7 os 

camundongos foram sensibilizados com a injeção de 10μL/g no 

animal, intraperitoneal (i.p.), de uma suspensão contendo 50 

μg/mL de OVA grade V (SIGMA Chemical, St. Louis, MO) e 10 

mg/mL de Al(OH)3 (VETEC, Rio de Janeiro, RJ) em solução 

salina. Durante três dias consecutivos, em três semanas 

consecutivas, os animais foram desafiados por instilação nasal 

com uma solução de OVA-V (5mg/mL), administrando 20 µL/ 

animal. A partir do 38° dia, por cinco dias consecutivos, os 

animais foram desafiados com aerossol de OVA grade II 

(SIGMA Chemical, St. Louis, MO) a 5% em solução salina. Os 

desafios foram realizados durante 30 minutos diários em uma 

câmara fechada, sob um fluxo contínuo de aerossol, com o 

auxílio de um nebulizador ultra-sônico. 

• Células totais e diferenciais dos Fluidos dos Lavados Nasal (NALF) 

e Broncoalveolar (BALF) 

Para quantificar a migração de células inflamatórias 

foram coletados os fluidos dos lavados broncoalveolar (BALF) 

e nasal (NALF). Esses foram coletados no 43º dia do protocolo 

experimental, 24 horas após o último desafio. O BALF foi 

realizado com 1,5 mL de HBSS+/- gelado, injetado no pulmão 

do animal pela traqueia. O NALF, por sua vez, foi realizado com 

1mL de HBSS+/- gelado, injetado na nasofaringe do animal pela 

traqueia, sentido traqueia-nariz, os fluidos foram transferidos 

para tubos tipo eppendorf e armazenados em isopor 

refrigerado. A contagem do número total de células no BALF e 

NALF foi realizada em câmara hemocitométrica. O BALF foi 
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diluído (1:4) e o NALF foi diluído (1:2) em solução de Turk 

(VETEC, Rio de Janeiro, RJ), a contagem das células totais foi 

realizada no microscópio óptico (40 X BX40, OLYMPUS). Após 

a contagem das células totais ser realizada, os tubos seguiram 

para serem centrifugados (centrífuga CR422, JONAM) a 300 g, 

em uma temperatura de 4 ºC, por 6 minutos. Os sobrenadantes 

foram separados das amostras e congelados no freezer a uma 

temperatura de -20 ºC para posterior dosagem de citocinas. 

Para contagem diferencial, o pellet então foi ressuspenso em 

300 µL de HBSS+/- gelado, homogeneizado e em seguida foi 

retirado 200 μL de cada, BALF e NALF, onde esses foram 

centrifugados em centrífuga, tipo citospin (FANEN, São Paulo, 

SP, Brasil Mod 2400). As lâminas foram fixadas e coradas pelo 

método panótico (Kit Panótico, Renylab). A contagem 

diferencial de células também foi realizada por microscopia 

óptica. Cada lâmina foi percorrida até a contagem de 100 

células, utilizando para isso a objetiva de imersão (100X), os 

leucócitos contados foram divididos em quatro classes: 

macrófagos; linfócitos; neutrófilos e eosinófilos. 

• Quantificação das citocinas IL-4, IL-13 INF-γ e IL-10 e 

Imunoglobulina E (IgE) 

Para a quantificação da IgE, no 43º dia do protocolo, 24 

horas após o último desafio, o sangue foi coletado pelo plexo 

braquial dos grupos experimentais para a obtenção do soro. Os 

camundongos foram anestesiados, logo, foi efetuado um corte 

no plexo braquial e o sangue coletado com auxílio de uma 

pipeta Pasteur. O armazenamento foi feito em tubos do tipo 

eppendorf inclinados a 45º e estocados em geladeira em até 4 

horas, para facilitar formação dos coágulos e coleta dos soros 

que deve ser realizada após a centrifugação do sangue por 300 
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g, a 4ºC por 10 min. Em seguida, os soros foram alicotados, 

etiquetados e congelados a –20 ºC para serem utilizados no 

ensaio imunoenzimatico ELISA, de acordo com o protocolo 

especificado no Kit do fabricante (BIOSCIENCE, Inc. Science 

Center Drive, San Diego, CA-USA). As citocinas IL-4, IL-13, 

INF-γ e IL-10, presentes no BALF de camundongos 

sensibilizados e desafiados, foram congeladas a -20 C e 

quantificadas pelo ensaio imunoenzimatico ELISA, de acordo 

com o protocolo especificado no Kit do fabricante 

(BIOSCIENCE, Inc. Science Center Drive, San Diego, CA-

USA). 

• Análise estatística 

Os dados foram analisados pelo programa 

GraphPadPrism© versão 7.0 (GraphPad Software, San Diego, 

CA, U.S.A.). Os resultados obtidos foram expressos como 

média ± erro padrão da média (e.p.m.) e analisados 

estatisticamente empregando-se o ANOVA “one-way” seguido 

do teste de Tukey, onde foram considerados significativos os 

valores de p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente foi analisado o número de células totais 

presentes no NALF e BALF dos camundongos a fim de avaliar 

a viabilidade do processo inflamatório no protocolo 

experimental. O grupo OVA (animais doentes) apresentou 

aumento significativo do número de células totais tanto no NALF 

como no BALF (p<0,0001), quando comparados com o grupo 

Basal (animais saudáveis) (Figura 1 A e B). 
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Figura 1: (A) Quantificação de células totais no NALF e (B) 

BALF.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em seguida, avaliou-se as populações de leucócitos 

presentes no NALF e BALF. Na figura 2A observamos o número 

aumentado de leucócitos do NALF nos animais doentes e esse 

aumento ocorreu pelos aumentos de números de linfócitos, 

neutrófilos e eosinófilos (p<0,0001), entretanto, número de 

macrófagos não apresentou alteração quando comparado com 

o grupo Basal. Na figura 2B, podemos observar que no BALF o 

aumento do número de leucócitos nos animais doentes ocorreu 

pelo aumento de macrófagos, linfócitos e eosinófilos 

(p<0,0001), enquanto que o número de neutrófilos não 

apresentou alteração quando comparado com o grupo Basal. 
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Figura 2: (A) Quantificação de células diferenciais no NALF e 

(B) no BALF. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Embora a inflamação seja um processo fisiológico que 

visa a restauração da homeostase, sua estimulação pode levar 

a exacerbação da resposta e causar danos teciduais 

irreversíveis, e em uma doença onde está presente uma 

inflamação crônica das vias aéreas o manejo eficaz desse 

processo é ainda mais importante. 

A avaliação dos perfis celulares envolvidos em 

processos patológicos é de suma importância para o 

entendimento de sinais e sintomas, diagnóstico clínico e 

direcionamento terapêutico. O manejo das células inflamatórias 

no processo inflamatório favorece diretamente a melhora das 

manifestações clínicas e atenua os agravos patológicos 

decorrentes da cronicidade da doença.  

Entre os perfis celulares encontrados no protocolo 

experimental empregado, destaca-se o aumento do número de 

eosinófilos, sendo essas células identificadas como marcador 

nos sintomas de asma e alergias, incluindo uma participação 
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direta no remodelamento tecidual crônico e na regulação da 

resposta inflamatória das vias aéreas (MCBRIEN; MENZIES-

GOW, 2017).  

Diante do exposto, avaliamos o percentual de migração 

de eosinófilos para as vias aéreas no protocolo experimental de 

CARAS. Os resultados inferem que os animais doentes  

apresentaram aumento significativo do percentual de 

eosinófilos no NALF (Figura 3 A) e no BALF (p<0,0001) (Figura 

3 B) quando comparados com o grupo Basal.  

 

FIGURA 3: (A) Percentual de eosinófilos presentes do NALF e 

(B) no BALF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em adição, a fim de confirmar os parâmetros alérgicos 

no protocolo, investigamos a concentração sérica de IgE nos 

animais doentes. Os resultados demostram que o título de IgE 

total se encontrou significativamente aumentado no grupo OVA 

quando comparado com o grupo Basal (p<0,0001) (Figura 4 A). 

O aumento sérico de IgE total está relacionado ao aumento de 

IgE alérgeno específica, onde pode ser confirmado nos 

resultados dispostos na figura 4 B onde o grupo OVA 
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apresentou aumento significativo de IgE OVA-específica 

quando comparado ao grupo Basal (p<0,0001). 

 

Figura 4: (A) Análise do título de IgE sérica total e (B) IgE 

alérgeno específica. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A produção de IgE é um fator determinante no 

desenvolvimento de doenças alérgicas. Após a diferenciação 

das células T e polarização para o perfil TH2, as citocinas IL-4 e 

IL-13 ativam os linfócitos B que se diferenciam em plasmócitos 

secretores de IgE-alérgeno específica (PAIVA FERREIRA et al., 

2019). Essa IgE secretada liga nas membranas citoplasmáticas 

de células imunes teciduais como mastócitos, e células imunes 

circulantes como eosinófilos e basófilos (PAIVA FERREIRA et 

al., 2019). Em uma reexposição do indivíduo ao alérgeno, este 

se liga diretamente a IgE levando ao processo de degranulação 

com liberação de diversos mediadores inflamatórios, tais como 

histamina, prostaglandinas e leucotrienos. Nessa fase 

denominada de desafio, ocorre o surgimento dos sinais e 

sintomas característicos da CARAS, como espirros, fricção 
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nasal, coriza, falta de ar, sibilos e dor no peito (PAIVA 

FERREIRA et al., 2019), diante do exposto, a regulação 

negativa da produção dessa imunoglobulina pode favorecer a 

diminuição das reações alérgicas. 

A presença de IgE em processos patológicos está 

relacionada com a polarização do perfil TH2, que é encontrado 

em doenças alérgicas e infecções helmínticas, onde após sua 

ativação as citocinas clássicas desse perfil, IL-4, IL-5 e IL-13, 

são liberadas e desempenham inúmeras funções dentro do 

desenvolvimento da doença, participando ativamente da 

diferenciação de linfócitos B em plasmócitos secretores de IgE 

alérgeno especifica, aumento da produção de muco, 

recrutamento de eosinófilos e estimulação do remodelamento 

tecidual das vias aéreas no  processo patológico da CARAS 

(LAMBRECHT; HAMMAD; FAHY, 2019). Portanto, avaliamos a 

produção de citocinas clássicas do perfil TH2, IL-4 e IL-13. Na 

análise realizada, verificou-se que o grupo OVA apresentou 

aumento significativo das citocinas IL-4 (Figura 5A) e IL-13 

(Figura 5B) (p<0,0001) quando comparado com o grupo Basal.  

Um processo amplamente descrito para o controle e 

regulação da resposta imune tipo 2 (perfil TH2), característica 

dos processos alérgicos de rinite e asma é a sobreposição do 

perfil TH1 e/ou perfil T regulatório (Treg), onde ocorre a 

expressão de citocinas clássicas como INF-γ pelas células TH1, 

e IL-10 pelas células Treg. Entre suas funções, o INF-γ tem a 

capacidade de inibir a síntese de IL-4, diminuindo a ativação do 

fator de transcrição GATA3, característico do perfil TH2, 

controlando assim a presença dessas células (TUMES et al., 

2017). Portanto, avaliamos como se realizou a produção dessas 

citocinas no protocolo de CARAS. Os resultados mostram que 
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o grupo OVA apresentou diminuição na produção de INF-γ 

quando comparado com o grupo Basal (p<0,001) (Figura 5 C), 

mas não apresentou diminuição significativa em relação a 

produção de IL-10 (Figura 5 D).   

 

Figura 5: Produção de citocinas do perfil TH2 e citocinas 

regulatórias para o esse perfil. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando a polarização do perfil TH2 em decorrência 

da diminuição de INF-γ, foi avaliado a razão de INF-γ /IL-4, a 

fim de verificar se o aumento da produção de IL-4 está 

relacionado com a diminuição da produção de INF-γ (Figura 5 

E). O grupo OVA apresentou diminuição significativa dessa 

razão (p<0,0001) quando comparado com o grupo Basal, o que 

confirma a hipótese.  

No desenvolvimento de desordens alérgicas 

respiratórias é importante salientar a produção de citocinas tais 
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como IL-4 e IL-13 provenientes de linfócitos TH2, e a IL-13, 

juntamente com a IL-5, podem ser provenientes também das 

células linfoides inatas do tipo 2 (ILC-2) (YU et al., 2014). A 

ativação de ILC-2 pulmonares em modelos murinos knockout 

de células T ou B, induz eosinofilia e hiper-reatividade das vias 

aéreas (AHR), que são características essenciais da asma. 

Estudos recentes destacaram o papel das ILC2s na 

persistência e exacerbação da asma em seres humanos e, 

assim, a regulação das ILC2s pulmonares é uma área 

importante de investigação destinada a conter a inflamação e a 

exacerbação pulmonar alérgica (ARON; AKBARI, 2017). Um 

processo importante para regulação das ILC-2 é o aumento na 

produção de IL-10, que é capaz de inibir a secreção de citocinas 

por essas células (ARON; AKBARI, 2017), porém como a 

produção de IL-10 é diminuída no desenvolvimento da CARAS 

e a exacerbação da produção de citocinas do perfil Th2 é 

intensificada inclusive pelas ILC-2s piorando portanto o quadro 

clínico do paciente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados desse trabalho demonstram que a 

sensibilização e posterior desafio com ovalbumina (OVA) de 

camundongos da linhagem isogênica BALB/s são capazes de 

desenvolver um processo inflamatório nas vias aéreas 

superiores e inferiores semelhante à Síndrome da Asma e 

Rinite Alérgica Combinadas (CARAS) desenvolvida em 

humanos. Em adição, esse trabalho mostra como comporta-se 

o sistema imune diante dessa doença, apresentando possíveis 

alvos terapêuticos para o desenvolvimento de fármacos e 
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outras terapias para o manejo de doenças inflamatórias 

alérgicas que acometem o trato respiratório.  
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RESUMO: As inúmeras funções vitais que o fígado 

exerce no organismo humano se dá possivelmente pelos 
hepatócitos através da sua elevada taxa metabólica. A 
alteração em seu funcionamento pode ser avaliado através de 
suas enzimas hepáticas. Neste sentido, o o objetivo deste 
trabalho foi avaliar as alterações dos biomarcadores hepáticos 
em pacientes atendidos no Centro  de Hematologia e 
Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin, em 
Campina Grande – PB. Trata-se de um estudo observacional 
no qual a amostra populacional foi de 109 pacientes que 
realizaram  exames de ALT/TGP AST/TGO e Fosfatase 
alcalina. Dentre os indivíduos 79,81% eram do sexo femino e 
20,18 do sexo masculino. A partir da verificação destes 
parâmetros bioquímicos , obteve-se os resultados: 9,17% dos 
pacientes apresentaramalteração nos níveis de TGO/AST e 
4,58% da população estudada alteração nos níveis de 

mailto:heronides40@icloud.com
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AST/TGP. Quando verificado o índice de DeRitis 68,80% estava 
acima de 1 a proporção AST/ALT, a maioria dos pacientes que 
apresentaram eram do sexo feminino 88,23%. Quanto a 
Fosfatase Alcalina 61, 53%  estavam com níveis alterados 
desta dosagem bioquímica. Diante da importância do estudo 
sobre as transaminases, tona-se necessário implementar 
programas de orientação, visando trazer informações a respeito 
dos parâmetros bioquímicos hepáticos. 
 
Palavras-chave: Marcadores hepáticos. Aminotransferases. 
Figado.  
 

INTRODUÇÃO 

 

 O fígado é notadamente um dos órgãos mais importantes 

do corpo, sendo ele de extrema importância para o 

funcionamento regular do organismo. É a maior víscera 

presente no corpo humano, realizando a produção e 

metabolismo de inúmeras substâncias. A sua atuação no 

armazenamento e degradação de substâncias e hormônios 

acontece de forma direta bem como a participação na síntese e 

secreção de sais biliares, além de promover a regulação de 

proteínas, lipídeos e carboidratos (GUYTON, 1997). 

 As inúmeras funções vitais que o fígado exerce no 

organismo humano se dá possivelmente pelos hepatócitos 

através da sua elevada taxa metabólica. Segundo Seeley e 

Stephens às funções de processamento e síntese de 

substâncias, aliam-se à capacidade de armazenamento, 

destoxificação e defesa do organismo.  

 Devido às inúmeras e relevantes funções que o fígado 

desempenha de forma direta e indireta no organismo, foram 

desenvolvidas várias técnicas para mensurar o desempenho, 



AVALIAÇÃO DOS MARCADORES DE LESÃO HEPÁTICA EM PACIENTES 

ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS – LTDA – HEMOCLIN 

260 
 

bem como apontar possíveis lesões neste órgão. De acordo 

com Thrall et al. (2015), os exames laboratoriais hepáticos 

devem ser divididos em testes que mensuram lesão nos 

hepatócitos, que detectam colestase e por fim os que avaliam a 

função hepática. As características ideais de um biomarcador 

de lesão hepática incluem: especificidade para o tecido 

hepático, forte correlação com alterações histomorfológicas 

hepáticas bem definidas, adaptação dos testes de rastreio a 

modalidades de alto rendimento e comercialmente disponíveis, 

acessibilidade à amostra por métodos não invasivos e aplicação 

a modelos animais em fase pré-clínica. Atualmente, a grande 

limitação dos marcadores utilizados prende-se ao facto de 

apesar de sensíveis, estes não serem específicos para o tecido 

hepático (OZER et al, 2008). A alanina aminotransferase (ALT) 

é considerada o biomarcador de hepatotoxiciade com maior 

sensibilidade e especificidade (OZER et al, 2008). 

A ALT constitui um excelente marcador biológico para a 

detecção precoce de lesão hepática. No entanto, a presença de 

valores elevados para esta enzima requer uma avaliação clínica 

apropriada, com doseamento de outros parâmetros e 

conhecimento da história clínica do indivíduo, com vista ao 

estabelecimento de um diagnóstico preciso (PACÍFICO et al, 

2013).  A razão AST/ALT é um parâmetro com grande utilidade 

no diagnóstico de doença hepática, principalmente ao nível do 

conhecimento da extensão da lesão. Geralmente, valores de 

AST/ALT ≥ 1 estão associados a lesão severa, na qual a lesão 

celular se estende à mitocôndria. Esta situação é característica 

na presença de cirrose (MYNUK, 1998). 

 As transaminases são enzimas intracelulares que 

permitem a transferência de grupos amina de ácidos aminados 
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para cetoácidos, por meio de reações de transaminação. Em 

um indivíduo saudável estão presentes no sangue, em 

quantidades míninas, porém após um processo de extensa 

destruição celular, ocorre uma elevação nos seus valores. Por 

estarem presentes nas células hepáticas, cardíacas, 

musculares e do pulmão em quantitades significantes, o 

processo de lesão celular nestes órgãos leva ao aumento da 

atividade sérica destas enzimas, como acontece, por exemplo, 

nos quadros de hepatite (GUYTON, 1997). 

 No soro normal, a aspartato aminotransferase (AST) 

existe em quantidade superior à ALT. Estas enzimas são 

intracelulares: a ALT é citoplasmática e a AST é citoplasmática 

e mitocondrial (RUSSO; JACOBSON, 2002). 

 Barreto (2011) relatou que, quando houver uma lesão 

superficial e difusa, na hepatite alcóolica aguda, a ALT é 

encontrada em maior quantidade do que a AST, como é uma 

enzima mais específica de lesão hepática, geralmente em 

casos de lesões causadas pelo álcool é encontrada em maior 

quantidade que a AST. 

 As enzimas AST e ALT estão presentes 

intracelularmente nos hepatócitos e são de escolha para avaliar 

a função hepática, sendo que a AST encontra-se presente, em 

torno de 80%, na mitocôndria e ALT no citoplasma (MOTTA, 

2009). Essas enzimas catalisam a conversão de aspartato e 

alanina em oxaloacetato e piruvato, respectivamente e, são 

parâmetros úteis na avaliação das lesões hepáticas, possuindo 

especificidade alta. Podem ser utilizadas para diferenciar 

doença hepática alcoólica, onde o índice AST/ALT geralmente 

é maior que 1 e, na maioria dos casos, é superior a 2; e outras 

patologias não alcoólicas, na qual este índice é inferior a 1 
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(ISOLANI, 2013). A positividade para o diagnóstico de doença 

hepática alcóolica é de 96% quando a relação AST/ALT é maior 

que 3 (MINCIS, 2008). 

 A fosfatase alcalina (ALP) é uma proteína membranar 

envolvida no transporte de metabólitos através das membranas 

celulares, e com origem em dois tecidos principais: hepático e 

ósseo. No entanto, está presente em outros locais do 

organismo, tal como rins, intestinos, placenta e leucócitos. 

Patologias do fígado e dos ossos são a causa mais comum de 

elevação dos valores da ALP. Níveis elevados desta enzima 

também podem ter origem fisiológica. Por exemplo, na 

adolescência, os valores podem atingir o dobro em relação aos 

considerados normais, consequência do crescimento ósseo 

verificado nesta fase de desenvolvimento estrutural (GOMES, 

2014). 

 A ALP hepática está presente no epitélio dos canalículos 

biliares. A colestase promove o aumento da síntese e a sua 

liberação da superfície celular. O aumento dos valores de ALP 

acontece 1-2 dias após o evento de obstrução biliar e a sua 

meia-vida é de aproximadamente 1 semana, e o grau de 

alteração enzimática parece não ter relevância para um 

diagnóstico preciso, sendo essencial a observação de sintomas 

e o conhecimento da história do paciente (GOMES, 2014). 

 Perante valores elevados de ALP, o primeiro passo é 

identificar a origem da enzima. Na ausência de sintomas ou 

indicações que permitam inferir acerca da causa, recomenda-

se o doseamento de outros biomarcadores com atividade no 

tecido hepático e ausentes no osso. O marcador preferencial 

para complementar a informação fornecida pela ALP é a gama 

glutamil transferase (GGT) (GOMES, 2014). 
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 Exposições a substâncias químicas como agentes 

anestésicos, tranquilizantes, tuberculostáticos, quimioterápicos 

e esteróides podem levar a lesões hepáticas agudas ou 

crônicas. A hepatotoxicidade devido à exposição ocupacional é 

um campo amplo e pouco explorado (CARVALHO et al, 2006). 

Estudos in-vivo com animais mostrou que um agente químico 

pode potencializar significativamente os efeitos hepatotóxicos 

de outros agentes químicos (CARVALHO et al, 2006). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as 

alterações dos biomarcadores hepáticos em pacientes 

atendidos no Centro  de Hematologia e Laboratório de Análises 

Clínicas – LTDA – Hemoclin, em Campina Grande – PB. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente estudo tem caracter observacional, de 

delineamento transversal, a partir do levantamento de dados de 

109 indivíduos, com idade variando entre 17 a 98 anos, de 

ambos os sexos, durante o período de 01 de agosto a 30 de 

setembro de 2019, atendidos no Centro de Hematologia e 

Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin, localizado 

na cidade de Campina Grande – PB. Os referidos dados foram 

obtidos através de planilhas de arquivo do laboratório, 

dispensando portanto, parecer do Comitê de Ética em 

Pesquisa, pois não ocorreu intervenção direta com o paciente.  

Os princípios do testes das enzimas baseiam-se em: A 

Fosfastase Alcalina, em pH alcalino hidrolisa o p- 

nitrofenilfosfato, liberando p-nitrofenol e fosfato. A concentração 

catalítica da enzima presente na amostra é determinada a partir 

da velocidade de formação do pNitrofenol, medido em 405nm. 
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A Alanina Aminotransferase ou Transaminase Glutâmico 

Pirúvica (ALT ou TGP) por sua vez catalisa a transferência do 

grupo amino da alanina a 2-cetoglutarato, formando piruvato e 

glutamato. A concentração catalítica se determina, empregando 

a reação acoplada de lactato desidrogenase (LDH), a partir da 

velocidade de desaparecimento do NADH, medido a 340 nm. 

O Aspartato Aminotransferase ou Transaminase 

Oxalacética (AST ou TGO) catalisa a transferência do grupo 

amino do aspartato a 2-cetoglutarato, formando oxalacetato e 

glutamato. A concentração catalítica se determina, empregando 

a reação acoplada de malato desidrogenase (MDH), a partir da 

velocidade de desaparecimento no NADH, medido em 340 nm. 

Na análise das variáveis bioquímicas foram utilizados os 

seguintes intervalos de referência:  

 

Tabela 1. Valores de referência para Transaminases e ALP. 

Biomarcador Valores de Referência 

TGO/AST 13 – 39 U/L 

TGP/ALT 7 – 52 U/L 

Fosfatase Alcalina 30 – 110 U/L 

Fonte:Biotécnica, 2019. 

 

Todos os procedimentos foram realizados no mesmo 

laboratório por equipes e métodos padronizados. As dosagens 

dos parâmetros bioquímicos foram realizadas mediante coleta 

de sangue venoso e obitido o soro para realização dos exames. 

Para interpretação dos resultados, aliado aos valores de 

referência das transaminases e fosfatase alcalina, avaliou-se o 
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índice DeRitis (relação AST/ALT) que tem sido empregada 

algumas vezes para auxiliar no diagnóstico diferencial das 

hepatopatias.  

Para a análise dos dados foram utilizados o software 

Microsoft Excel 2016 versão 64bit e posteriormente os dados 

foram dispostos em gráficos e tabelas utilizando o mesmo 

programa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram analisados para este estudo, 109 pacientes com 

variação da faixa etária entre 17 – 98 anos, sendo 87 (79,81%) 

do sexo feminino e 22 (20,18%) do sexo masculino que 

realizaram exames bioquímicos no Centro de Hematologia e 

Laboratório de Análises Clínicas – LTDA – Hemoclin, 

demostrado de acordo com a figura 1.  

 As alterações nos valores das transaminases pode se 

dar por prática de exercícios físicos intensos até 24 horas antes 

do exame, pacientes que apresentam massa corpórea acima 

do ideal podem aumentar em até 40% o valor das enzimas 

hepáticas, principalmente AST (HEPATO, 2015). 
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Figura 1: Prevalência de indivíduos de acordo com o sexo. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

Na figura 2 encontram-se a quantidade de pacientes com os 

dados para TGO/AST alterados e normais. De um total de 109 

pacientes, pode-se observar que 9,17% (10) dos pacientes 

totais apresentaram alterações nesse parâmetro bioquímico, 

enquanto que 90,82% (99) dos pacientes apresentaram 

resultados dentro dos valores de referência que seriam entre o 

intervalo de 13 a 39 U/L.   

79,81%

20,18%

Mulheres Homens
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 Figura 2. Percentagem da alteração de TGO/AST dos pacientes do 

presente estudo.  

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Na figura 3, pode-se observar que 4,58% (5) do total de 

109 pacientes, apresentaram alterações nas dosagens de 

TGP/ALT, enquanto 95,41% (104) dos pacientes apresentaram 

valores dentro dos parâmetros de referência que variam num 

intervalo de 7 a 52U/L.  
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Figura 3. Quantidade de pacientes com TGP/ALT alterado. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Quando encontrada em altas concentrações na corrente 

sanguínea a AST, leva-se em consideração doença hepática 

alcóolica (BOEMEKE et al, 2015). Em estudos de Barreto, 2011 

ele relata que em lesões superficiais e difusas na hepatite 

alcóolica aguda, o ALT será encontrado em maior quantidade 

que o AST.  
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Figura 4. Relação entre AST e ALT, índice DeRitis > 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Quando analisado o índice AST/ALT, observou-se na 

figura 4 a correlação entre os valores de AST sobre ALT, sendo 

a relação maior que 1 representada por 31,19% (34) dos 

pacientes onde os valores de AST se sobressaíram em 

comparação ao ALT. Quanto aos 68,80% (105) pacientes, a 

alteração quanto ao ALT se sobressaiu, apresentando uma 

relação com resultado inferior a 1, implicando dizer que a 

dosagem de ALT apresentava-se mais elevada nesses 

pacientes. Pacientes que apresentam infecções bacterianas e 

virais a exemplo das hepatites, pode-se justificar este aumento, 

bem como a ingestão indiscriminada de bebidas alcoólicas. A 

sua alteração significa uma inflamação na célula principal do 

fígado, fazendo com que estas enzimas que são intracelular, 

foram liberadas para a corrente saguínea (GOMES, 2014). 
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Figura 5.  Distribuição de acordo com o sexo dos pacientes com 

AST/ALT > 1 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Dentre os pacientes com índice DeRitis > 1, as mulheres 

apresentaram percentagem de 88,23% (30) quando comparado 

aos homens com resultado de 11,76% (4). Segundo Godinho & 

Mammer, doenças hepáticas decorrentes do consumo de alcool 

vem sendo um importante problema de saúde publica, 

chamando a atenção para a prevenção. Quando o álcool é 

ingerido em uma quantidade elevada em vários dias 

consecutivos, determina-se o risco e o grau da lesão hepática, 

tendo estudos de Berkow ed, relatando que as mulheres são 

mais vulneráveis à lesões hepáticas do que os homens, a 

quantidade ingerida de ácool pelo homem teria que ser três 

vezes maior que a da mulher, para ocasionar o mesmo dano 

hepático. 

 

88,23%

11,76%

Mulheres Homens



AVALIAÇÃO DOS MARCADORES DE LESÃO HEPÁTICA EM PACIENTES 

ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES 

CLÍNICAS – LTDA – HEMOCLIN 

271 
 

Figura 6. Pacientes com fosfatase alcalina alterada. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

 Foram avaliados 13 pacientes, dentre os quais todas 

eram do sexo feminino e apresentaram valores de fosfatase 

alcalina alterados, um total de 61,53% (8) das pacientes 

comparados a 38,46% (5) pacientes que apresentaram valores 

de ALP entre o intervalo de 30 a 110 U/L.  

 

CONCLUSÕES  

 

  Geralmente, na hepatite viral aguda, o índice DeRitis se 

apresenta sempre menor que 1, enquanto que em outras 

doenças hepatocelulares como cirrose, hepatites crônicas, etc, 

o valor é sempre maior que 1. Como observado, 31,19% (34) 

dos pacientes apresentaram valores para o quociente AST/ALT 
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> 1, podendo ser equiparado com possíveis lesões 

hepatocelulares crônicas. Já para os 68,80% (105) dos 

pacientes que apresentaram índice DeRitis inferior a 1, pode-se 

interpretar como possível diagnóstico para problemas hepáticos 

agudos.  

 Diante da importância do estudo sobre as 

transaminases, tona-se necessário implementar programas de 

orientação, visando trazer informações a respeito dos 

parâmetros bioquímicos hepáticos, visto que se tratam de 

grupos categorizados como de risco, acompanhados por 

profissionais da saúde para assim melhorar a qualidade de vida 

desses indivíduos, bem como prevenir, e combater alterações 

atreladas as transaminases. 
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RESUMO: Ao longo dos anos diversas plantas têm se tornado 
de grande relevância para a descoberta de novas moléculas 
com propriedades inseticidas, utilizados para controle de 
mosquitos, como exemplo Aedes aegypti. Vale ressaltar que 
uma grande diversidade dessas moléculas não apresenta 
toxicidade ao ser humano. Sendo assim, o objetivo desse 
trabalho foi avaliar o potencial do extrato bruto etanólico oriundo 
das folhas da Eruca vesicaria subsp. sativa sobre larvas de Ae. 
aegypti e  Mus muscullus e, realizar a prospecção fitoquímica 
do extrato. Para avaliação da atividade larvicida, foram 
utilizadas concentrações de 15 mg/mL, 7,5 mg/mL, 3,75 mg/mL 
e 1,875 mg/mL do extrato bruto etanólico sobre larvas do 
terceiro e quarto instar do Ae. aegypti. Para a avaliação da 
toxicidade aguda, foram utilizadas fêmeas de camundongos Swiss. 
Dessa forma, torna-se viável indicar o uso desse extrato bruto 
etanólico para a formulação de possíveis inseticidas botânicos 
ou otimizar os que já se encontram no mercado. Palavras-
chave: Controle de vetor. Inseticidas botânicos. Toxicidade. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diversas plantas com potencial terapêutico vêm sendo 

utilizadas desde os princípios da humanidade. Os relatos do 

uso de plantas com propriedades terapêuticas advêm desde 

antigas civilizações, sendo usadas principalmente para o 

tratamento e profilaxia de doenças (ANDRADE; CARDOSO; 

BASTOS, 2007). Segundo a Organização Mundial da Saúde, 

80% da população localizada em regiões africanas e asiáticas 

são dependentes da medicina tradicional para o tratamento de 

doenças (WHO, 2005). Isso se dá, muitas vezes, por 

metabólitos secundários produzidos pelas plantas, que ao 

interagir com o organismo, pode vir a desencadear uma 

resposta terapêutica ou ter papel relevante no segmento 

agrícola, como exemplo, no controle de pragas. 

A produção desses compostos está diretamente ligada a 

proteção natural do vegetal contra herbívoros, sendo assim, 

podem vir a ser utilizados na produção de inseticidas naturais. 

Entre as décadas de 30 e 40, o Brasil produzia e exportava 

inseticidas botânicos que possuíam uma maior faixa de 

segurança e baixo impacto ao meio ambiente, como a rotenona, 

nicotina e piretro (MENEZES, 2005).  

Entretanto, o uso constante de inseticidas sintéticos vem 

selecionando populações de insetos resistentes, a exemplo Ae. 

aegypti, aumentando assim o número de transmissão de vírus 

causadores de doenças, como a dengue, que segundo a 

Organização Mundial de Saúde, entre 50 a 100 milhões de 

pessoas são infectadas anualmente, em mais de 100 países e 

cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil 

morrem em consequência da doença. Além desta doença, o 
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inseto é transmissor dos vírus causadores de doenças com 

altos índices de prevalência, como febre Chikungunya e Zika 

(TAUIL, 2006; CARVALHO et al., 2004; WHO, 2015). Ae. 

aegypti (Diptera-Culicidae), mosquito de origem africana, foi 

inserido no continente americano trazido durante o processo de 

colonização.  Possui ampla distribuição por todo o planeta, mas 

localizado principalmente em áreas tropicais e subtropicais, no 

Sudeste Asiático, Pacífico e nas Américas(WHO, 2009; 

GUZMAN et al, 2010).  

.  

Segundo dados do Ministério da Saúde, a incidência de 

doenças provocadas pelo Ae. aegypti, como a dengue, entre os 

meses de janeiro a setembro de 2017 foi de 106,3 casos/100 

mil habitantes, sendo a região Nordeste responsável por 81.447 

casos o equivalente a 37% do número total de casos. No caso 

da Chikungunya, a incidência de casos registrados, no mesmo 

período atingiu a marca de 83,4 casos/100 mil habitantes, com 

a região Nordeste também liderando as estatísticas com 

130.910 casos, representando 76,1% do número total de casos. 

Já a febre pelo vírus Zika, alcançou um índice de incidência 7,6 

casos/100 mil habitantes.Objetivos Avaliar o potencial 

toxicológico do extrato bruto etanólico das folhas de Eruca 

vesicaria subps. sativa sobre larvas de Ae. Aegypti e fêmeas 

adultas de Mus muscullus, bem como realizar a prospecção 

fitoquímica do extrato bruto etanólico. 

         

                                   

ESPECÍFICOS: 

 

• Obtenção do extrato bruto etanólico das folhas de Eruca 

vesicaria subps. sativa; 
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• Analisar a composição química do extrato bruto 

etanólico;  

• Verificar a atividade larvicida do extrato bruto etanólico 

sobre larvas de Ae. aegypti; 

• Verificar o potencial toxicológico do extrato bruto 

etanólico sobre fêmeas adultas de Mus muscullus; 

. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

2.1 PLANTA 

       Foi utilizada no experimento a espécie E. sativa 

pertencente ao gênero Eruca .A identificação da espécie foi 

realizada seguindo a metodologia de Socorro et al. (2009),  a 

partir das informações morfológicas específicas e necessárias 

para identificação da planta.  A comprovação de identificação 

da espécie está em processo de identificação por um 

especialista botânico do herbário do Centro de Biociências da 

Universidade Federal de Pernambuco, local onde a exsicata 

permanecerá depositada com o número de registro da espécie. 

A coleta foi realizada no período matutino, no mês de dezembro 

de 2017, na região de Chã Grande, situada no Estado de 

Pernambuco . 

Esta região se encontra a 82 km da capital Pernambucana, 

Recife, e sua área geográfica situa-se no semiárido 

brasileiro.Após a coleta, a planta foi obtida a partir da feira 

orgânica situada na Universidade Federal de Pernambuco- 

UFPE.  

2.1.1 Processamento do material vegetal 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eruca
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Após a obtenção, a planta foi encaminhada ao laboratório 

para processamento e obtenção do extrato. Inicialmente, as 

folhas foram separadas dos caules e lavadas em água corrente. 

Em seguida, as folhas foram secas com papel toalha, pesadas 

e submetidas à estufa de circulação de ar modelo NT 513 – 

Nova Técnica durante 72 horas sob a temperatura de 40-45°C.  

2.1.2 Preparação do extrato etanólico 

Depois de seca as folhas foram pesadas novamente e cortadas 

em pequenos pedaços, os quais foram triturados manualmente 

e submetidas ao processo de extração (método de 

esgotamento), usando como solvente o etanol a 95%. Em 

seguida, o extrato foi concentrado em evaporador rotativo para 

obtenção do extrto etanólico que foi depositado em um 

recipiente aberto e deixado à temperatura ambiente, para a 

completa evaporação do solvente. Sendo posteriormente, 

encaminhado ao refrigerador a ±4ºC e coberto com papel 

alumínio.  

2.1.1 Prospecção Fitoquímica 

Para a realização da prospecção fitoquímica, seguiu a 

metodologia preconizada por Mattos (1988) para verificar, 

inicialmente, a presença dos compostos  alcalóides, cumarinas, 

flavonoides, saponinas, taninos e terpenos.A técnica utilizada 

foi Cromatografia em Camada Delgada (TLC, Merck, Damstadt, 

Alemanha). 

2.2         ENSAIOS BIOLÓGICOS 

2.2.1 Estabelecimento e manutenção da colônia 

Os ovos de Aedes aegypti, foram cedidos pelo Laboratório 

de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores (LAFICAVE), da 

Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), os quais foram 
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depositados em recipientes plásticos (15,0 cm x 5,0 cm) 

contendo água deionizada, na proporção de, 

aproximadamente, 1000 ovos para 1 L de água deionizada e 1 

g de alimentação. As vasilhas com os ovos e a água deionizada 

foram acondicionadas em uma sala climatizada regulada para 

27°C ± 1°C, sendo a umidade relativa do ar ideal entre 70 a 

85%. Após o quinto dia as larvas atingiram a fase de pupa, as 

quais foram coletadas e colocadas dentro de recipientes 

plásticos para posterior emergência. Esses recipientes foram 

colocados dentro de gaiolas (40,0 cm x 15,0 cm). Após a 

emergência dos adultos, machos e fêmeas foram alimentados 

com solução açucarada na proporção de 9:1, sendo que uma 

vez na semana foi realizado o repasto sanguíneo às fêmeas 

com sangue de Ratos Wistar (Rattus norvegicus), em acordo 

com as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), com o número de protocolo 

23076.049863/2015-91.  No terceiro dia, após o repasto 

sanguíneo, foi estimulada a oviposição. 

2.2.2 Avaliação da atividade larvicida do extrato 

Para avaliação da atividade inseticida do extrato bruto 

etanólico foram utilizadas larvas de terceiro e quarto instar. 

Como solvente para solubilização do extrato etanólico foi 

utilizado o Tween 80 e água destilada, para tanto, testaram-se 

cinco concentrações da amostra (15, 7,5, 3,75 e 1,875 mg/mL). 

 

 

Para a preparação do grupo controle também foi utilizado 

Tween 80 e água destilada nas mesmas proporções definidas. 

No bioensaio, foram usadas 30 larvas por repetição, 

totalizando quatro repetições por tratamento. As observações 
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da mortalidade das larvas foram realizadas nos intervalos de 

30min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h e 24h, após o início do experimento. 

2.1.1 Análises estatísticas para o ensaio inseticida 

sobre Ae. aegypti 

Os percentuais de mortalidade das larvas foram submetidos 

ao teste de Tukey, em nível de 5% de probabilidade e para o 

cálculo da concentração da DL50- foi utilizado o programa 

estatístico computacional GraphPad Prism 7. 

2.2 ENSAIO TOXICOLÓGICO 

2.2.1 Obtenção de camundongos albinos swiss (Mus 

muscullus) 

Para realização do estudo, obteve-se aprovação do comitê 

de ética com número de protocolo 23076.023077/2018-15. O 

trabalho experimental foi realizado no Laboratório de 

Farmacologia e Cancerologia Experimental do Departamento 

de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. Para 

tal, foram utilizados camundongos albinos swiss fêmeas (M. 

muscullus), pesando entre 26-37 gramas, aproximadamente, 

com idade variando de 90 a 120 dias. Os animais foram 

divididos em grupos de três, marcados e pesados, sendo 

transferidos posteriormente para gaiolas de polipropileno com 

grades em aço inoxidável, sob condições previamente 

estabelecidas de iluminação, com um fotoperíodo de doze 

horas, temperatura de 23± 2ºC e exaustão de ar. A alimentação 

foi suspensa 6h antes do teste, não havendo restrição hídrica 

no período. 

2.2.2 Avaliação da atividade toxicológica aguda (Dose 

Letal 50) 
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A toxicidade aguda e a Dose Letal 50 (DL50) foram 

estabelecidos de acordo com as diretrizes da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OECD-2011), que 

preconiza sequenciais a partir da máxima 2000 mg/kg, como 

demonstrado na Figura 7. O extrato de Eruca vesicaria foi 

solubilizado em Tween 80 e água destilada. O grupo controle 

recebeu o extrato solubilizado em Tween 80 e água destilada, 

mas sem o extrato etanólico. A administração da substância se 

deu por via oral, onde o extrato foi introduzido no trato digestivo 

dos animais por meio de gavagem, acoplada a uma seringa.    

As respostas comportamentais dos camundongos foram 

correlacionadas a possíveis atividades depressivas ou 

estimulantes a nível de Sistema Nervoso Central (SNC), bem 

como sinais do Sistema Nervoso Autônomo (SNA), 

comportamentos estes, observados individualmente num 

período de 60 minutos após a dosagem e a cada 24 horas num 

período de 14 dias. Além do mais, os animais foram pesados 

diariamente durante os 14 dias da observação. Após o período 

estabelecido, os animais foram sacrificados pela técnica de 

deslocamento cervical. A relação entre o peso corporal dos 

camundongos e o tempo de observação foram obtidos segundo 

a análise de regressão linear. Tal relação foi avaliado pelo 

cálculo do Coeficiente de correlação de Pearson. Diferenças 

significativas foram identificadas pelo teste t de Student a 5% 

de probabilidade. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise fitoquímica do extrato etanólico das folhas de 

Eruca sativa demonstrou a presença de diferentes metabólitos 
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secundários, tais como: alcaloides, cumarinas e flavonoides 

(Tabela 2). Porém, não foi detectada a presença de taninos e 

terpenos, como demonstrado na Tabela 2. A técnica de 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) permite a utilização 

de reveladores para confirmação desses metabólitos, sendo os 

resultados apresentados de maneira semi-quantitiva. 

Tabela 2 – Prospecção fitoquímica do extrato etanólico de Eruca sativa. 

Metabólitos secundários 

avaliados 

Resultado 

Alcalóides + 

Cumarinas + 

Flavonóides + 

Taninos - 

Terpenos - 

Fonte: NASCIMENTO, 2018. 

Resultado positivo (+), Resultado negativo (-). 

De acordo com Vissoto et al. (2015), a cromatografia é um 

método físico-químico de separação que permite a 

caracterização de metabólitos contidos em uma mistura 

complexa através de bandas cromatográficas, que permitem 

análises quantitativas e qualitativas, o que permite identificar as 

substâncias bioativas responsáveis por determinadas 

atividades biológicas. Vale ressaltar, que essa técnica de 

Cromatografia de Camada Delgada (CCD), utilizado na análise 

das folhas da Eruca sativa. 

 Como demonstra o trabalho realizado por Al-Ameri et al 

(2018), após análise do perfil fitoquímico utilizando extrato 

etanólico de Eruca sativa, foi possível detectar também a 

presença de alcaloides, flavonoides e saponinas, comprovando 
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os resultados obtidos através da Cromatografia em Camada 

Delgada realizada nesta pesquisa.  

 Em relação a atividade larvicida sobre Ae. aegypti, a 

dose de 15 mg/mL, a taxa de mortalidade atingiu os 70%, 

durante as 24 horas que se procedeu o experimento. Na dose 

de 7,5 mg/mL, 39,16% das larvas morreram, enquanto que na 

concentração de 3,75 mg/mL, o índice de mortalidade atingiu 

5%. Na dose de menor concentração (1,825 mg/mL), não houve 

mortalidade, conforme demonstra a Figura 8. O grupo controle 

também não apresentou mortalidade durante o período de 

observação (Figura 10).  
Figura 10 – Percentual de mortalidade das larvas de Aedes aegypti, 

expostas às diferentes concentrações do extrato bruto etanólico das folhas 

de Eruca vesicaria sativa, em relação ao tempo de exposição. 

 

 

 

 

Avaliação fitoquímica e toxicológica das folhas de Eruca 

vesicaria subsp. sativa sobre o Aedes aegypti e Mus 

muscullus 
Fonte: NASCIMENTO, 2018. 

 

Ao entrarem em contato com o extrato bruto etanólico de 

Eruca vesicaria sativa, as larvas começaram a apresentar 

mudanças comportamentais. Com o passar do tempo, os 

movimentos larvais foram sendo gradualmente comprometidos, 

comportamento este não observado no grupo controle, cujo 

movimentos continuaram normais. Ao entrarem em contato com 

as amostras nas concentrações de 15 mg/mL, 7,5 mg/mL, 3,75 

mg/mL, as larvas já começaram a ter seus movimentos 

diminuídos, ficando parcialmente imobilizadas nas primeiras 
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duas horas, quando observou-se as primeiras mortes. A partir 

das quatro horas de acompanhamento, a resposta ao toque de 

algumas larvas tornou-se diminuídas, comportamento este não 

presenciado no grupo submetido a menor concentração (1,825 

mg/mL) e ao grupo controle.  

Redução dos movimentos das larvas de Ae. aegypti 

também foi verificado no trabalho realizado por Bezerra et al 

(2014), no qual larvas de Ae. aegypti do grupo controle 

apresentaram grande locomoção quando comparadas as larvas 

submetidas ao extrato bruto etanólico de J. curcas, que tiveram 

seus movimentos diminuídos após uma hora de exposição, 

ficando totalmente imobilizadas após 24 horas do início do 

experimento. A diferença do comportamento das larvas do 

grupo controle em relação às submetidas ao extrato bruto 

etanólico pode está relacionado com os mecanismos  

de ação dos vegetais nas larvas, bem como pela forma em que 

os extratos penetram por ingestão ou por contato nas larvas.  

 Em relação a figura 9, nas concentrações de 15 mg/mL 

e 7,5 mg/mL, observou-se que o pico de mortalidade ocorreu 

nas 16h do teste, tendo pequena diminuição em 24h, o último 

horário analisado, comportamento este, não observado nas 

demais concentrações. 
Figura 11 – Mortalidade de larvas de Aedes aegypti submetidas ao extrato 

etanólico das folhas de Eruca vesicaria sativa em relação ao tempo de 

exposição. 
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Fonte: NASCIMENTO, 2018 

O potencial toxicológico do extrato bruto etanólico a partir 

das folhas de Eruca sativa sobre larvas de Ae. aegypti, 

possivelmente está relacionado aos alcaloides e flavonoides. 

De acordo com Cruz et al (2015), ao analisarem o extrato 

etanólico da raiz de Poincinella bracteosa, detectaram a 

presença de alcaloides, triterpenoides e flavonoides, e relatam 

a possibilidade dessas substâncias bioativas apresentarem-se 

tóxicas sobre larvas de Ae. aegypti. 

Segundo Hussain et al (2017), a cumarina vem 

demonstrando um excelente potencial inseticida contra 

diferentes estágios de mosquitos, como ovo e larva. Além disso, 

a cumarina mostrou resultados satisfatórios em uma ampla 

diversidade de animais vertebrados e invertebrados.  

No que diz respeito ao efeito comportamental de larvas 

de Ae. aegypti após serem submetidas ao extrato etanolico de 

Eruca sativa, poderá estar relacionado a penetração dos 

compostos bioativos no corpo das larvas. De acordo com Sparg 

et al (2014), essa inserção das substâncias bioativas no corpo 

de larvas de Ae. aegypti poderá ser atribuída à interação entre 

saponinas e esteróis presentes na membrana do eritrócito,  
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Tabela 2 – Efeitos comportamentais e mortalidade em camundongos 

administrados oralmente com o extrato etanólico das folhas da Eruca 

vesicaria. 

 

Sinais clínicos Via Oral (2000 mg/kg) 

0-20 min 20-40 min 40-60 min GCa 

Movimento circular + ++ ++ - 

Movimento de vibrissas -  -  -  -  

Movimento estereotipado +++ ++ + + 

Reação de fuga -  -  -  + 

Sacudir a cabeça - ++ + - 

Saltos acrobáticos -  -  -  -  

Tremores grosseiros -  -  -  -  

1.2 Efeitos depressores     

Ambulação diminuída -  -  -  -  

Ataxia -  -  -  -  

Cauda em straub -  -  -  -  

Perda do reflexo auricular -  -  -  -  

Ptose palpebral -  -  -  -  

Prostração - + ++ - 

Resposta ao toque diminuída -  -  -  -  

Sedação -  -  -  -  

2. Sistema Nervoso Autônomo     

Cianose -  -  -  -  

Diarréia -  -  -  -  

Dispneia -  -  -  -  
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Grupo Controle (GCa ). Negativo (-), Resultado positivo (+), Resultado 

positivo moderado (++) e Resultado positivo intenso (+++). 

 

A Tabela 3 demonstra que a administração por via oral 

do extrato bruto etanólico na concentração de 2000 mg/kg 

mostrou sinais clínicos positivos moderados relacionados ao 

SNC, como aumento da respiração, movimento circular, o ato 

de levantar e movimento circular. Além do mais, efeitos 

positivos intensos como movimento estereotipado foi 

observado. A nível de SNA, houve a presença de sinais 

positivos como piloereção e excreção fecal, além de sinais 

positivos moderados, como diurese. Entretanto, apesar dos 

sintomas, não houve mortalidade no grupo tratado. 

O grupo controle apresentou sinais clínicos moderados 

relacionados ao SNC tais como agressividade e irritabilidade 

(Tabela 3). Foram observados também sinais clínicos positivos, 

como movimento estereotipado e reação de fuga. Em relação 

ao SNA, as fêmeas de camundongos apresentaram apenas 

diurese, como efeito moderado (Tabela 3). Não foi observado 

percentual de mortalidade dos camundongos após a 

administração da dose de 2000 mg/kg, bem como do grupo 

controle, como demonstra a tabela 3. 

Distensão abdominal -  -  -  -  

Diurese -  -  -  ++ 

Edema de focinho -  -  -  -  

Excreção fecal - + + - 

Piloereção - + - - 

Salivação -  -  -  -  

3. Mortalidade (%) 0 0 0 0 
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Tabela 3 – Efeitos comportamentais e mortalidade em 

camundongos administrados oralmente com o extrato 

etanólico das folhas da Eruca vesicaria. 

                                                                                    

(Continua) 

 

 
Sinais clínicos Via Oral (2000 mg/kg) 

0-20 min 20-40 min 40-60 min GCa 

1.Sistema Nervoso Central -  -  -  -  

Ausência de coordenação motora -  -  -  -  

Convulsão tônica crônica -  -  -  -  

Parada cardiorrespiratória -  -  -  -  

Refluxo -  -  -  -  

1.1 Efeitos estimulantes     

Agressividade -  -  -  ++ 

Ambulação aumentada -  -  -  -  

Aumento da respiração ++ + ++ - 

Autolimpeza - ++ + - 

Bocejo -  -  -  -  

Ereção de cauda + + -  -  

Espasmos -  -  -  -  

Frêmito vocal ++ + -  -  

Inversão de marcha -  -  -  -  

Irritabilidade - + + ++ 

Levantar ++ ++ + - 
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Os efeitos clínicos relacionados ao SNC, como agitação 

intensa, irritabilidade e reação de fuga, possivelmente estão 

relacionados com o potencial ativo dos alcaloides encontrados 

no extrato etanólico bruto das folhas de Eruca sativa. De acordo 

com Barbosa-Filho et al (2006), os alcaloides são metabólitos 

secundários caracterizados por apresentar uma ampla gama de 

atividades biológicas, principalmente a capacidade de estimular 

o SNC. 

No que diz respeito a avaliação da massa corpórea dos 

animais, após submetidos ao extrato bruto etanólico na dose de 

2000 mg/kg, apresentaram uma redução na sua massa corporal 

em relação ao período de observação (Y = -0,08643*X + 28,96 

e R² = 0,1656) e não-significativo (P>0,05). Essa correlação foi 

negativa, fraca (r=0,41) (Figura 12). Posteriormente, foi 

verificado uma estabilidade após o décimo primeiro dia de 

observação (Figura 9). Com relação ao grupo controle, houve 

um aumento da massa corporal (Y = 0.171*X + 32,61 e R² = 

0,4421), significativo (P<0,05), sendo a correlação fraca 

(r=0,66) e ausência de mortalidade (Figura 12). 

A análise da toxidade aguda pela via oral do extrato bruto 

etanólico apresentou uma DL50 ≥ 5000 mg/kg, sendo 

classificado na categoria 5 do Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals – GHS. 

Estudos de toxicidade aguda realizada  na dose de 2000 

mg/kg por via oral com o extrato bruto etanólico das folhas de 

Eruca sativa sobre Rattus novergicus não apresentaram efeitos 

que demonstram toxicidade sobre os animais tais como 

alterações na atividade locomotora, sensibilidade à dor, som e 

toque, convulsões, paralisia e ausência de mortalidade, o que 
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indica que o extrato etanólico desta planta não apresenta 

toxicidade oral sobre mamíferos quando utilizada nesta dose 

(SALEH et al., 2015). A partir dos resultados obtidos e das 

considerações descritas, o extrato bruto etanólico de folhas de 

Eruca sativa, apresenta atividade inseticida sobre larvas de Ae. 

aegypti, e uma boa margem de segurança, por não ser tóxico 

quando utilizado  por via oral em camundongos. 
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Figura 12 – Peso médio de camundongos fêmeas que foram 
administrados por via oral (VO), com extrato bruto etanólico das 
folhas de Eruca vesicaria sativa na dose de 2000 mg/kg. 
  

(a) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(b) 

 
 
 
 
 
 

(Grupo Controle; (b) Grupo Tratado; 
                                                   Fonte: NASCIMENTO, 2018. 

 

 

(a)Grupo Controle; (b) Grupo Tratado; 
Fonte: NASCIMENTO, 2018. 
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CONCLUSÕES  

  

O extrato bruto etanólico de folhas de Eruca vesicaria 

sativa apresentou efeitos tóxicos sobre larvas de Aedes aegypti 

e ausência de toxicidade sobre Mus mucullus, o que garante 

uma maior segurança ao utilizar o extrato bruto etanólico desta 

espécie para possíveis formulações de inseticidas botânicos, os 

quais possam ser inseridos em programas integrados de 

controle da população do vetor. A composição química do 

extrato bruto etanólico apresentou alcaloides, cumarinas e 

flavonóides. . 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AL_AMERI, K.H.; BAKER, R.K.; AL_KHUSA, D.A.; AL_TEMENI, A.M. Study 
of biological activity of Eruca sativa as antimicrobial agent, AL-Qadisiyah 
Journal of Pure Science, v. 23, n, 2, p. 190-197, 2018. 
ALDAMA, P.C.; GARCIA, F.J.H.; Ciclo de vida del Aedes aegypti y 
manifestaciones clínicas del dengue, Acta Pediátrica de México, v. 22, n. 
2, p. 114-117, 2001. 
ANDRADE, J.N. Avaliação de extratos de Phyllanthus acuminatus vahl 
utilizada tradicionalmente como ictiotóxica na mortalidade de larvas de 
Aedes aegypti Linnaeus (diptera: culicidae). Dissertação (Mestrado) – 
Universidade Federal de Feira de Santana. Feira de Santana, p. 1-68, 2013. 
ANDRADE, S.F; CARDOSO, L.G.V.; BASTOS, J,K. Anti-inflammatory and 
antinociceptive activities of extract, fractions and populnoic acid from bark 
wood of Austroplenckia populnea. Journal of Ethnopharmacology, v.107, 
n. 3, p. 464-471, 2007. 
AYUSO, S. Estados Unidos advertem que a vacina contra o zika levará anos. 
El País, Washington, 28 jan. 2016. Disponível em: 
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/01/28/internacional/1454010152_353990.html. Acesso 
em: 29 nov. 2017. 
BARATA, E.A.M.F.; COSTA, A.I.P.; NETO, F.C.; GLASSER, C.M.; BARATA, 
J.M.S.; NATAL, D. População de Aedes aegypti (l.) em área endêmica de 
dengue, Sudeste do Brasil Aedes aegypti (l.), Revista de Saúde Pública, v. 
35, n. 3, p. 237-242, 2001. 



AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA E TOXICOLÓGICA DAS FOLHAS DE  Eruca vesicaria 

subsp. sativa SOBRE O  Aedes aegypti e Mus muscullus 

293 
 

BARBOSA-FILHO, J.M.; PIUVEZAM, M.R.; MOURA, M.D.; SILVA, M.S.; 
LIMA, K.V.B.; CUNHA, E.V.L.; FECHINE, I.M.; TAKEMURA, O.S. 
Antiinflamatory activity of alkaloids: a twenty-century review. Revista 
Brasileira de Farmacognosia, v. 16, n. 1, p. 109-134, 2006.  
BASU, S.; CETZAL-LX, W. Brassicaceae: An agri-horticulturally important 
Family, The Encyclopedia of Earth. Disponível em: 
<https://editors.eol.org/eoearth/wiki/Brassicaceae:_An_agri-
horticulturally_important_family> Acesso em: 25 de junho de 2018. 
BELL, L.; WAGSTAFF, C. Glucosinates, Myrosinase Hydrolysis Products, 
and Flavonols Found in Rocket (Eruca sativa and Diplotaxis tenuifolia), 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 62, p. 4481-4492, 2014. 
BELL, L.; ORUNA-CONCHA, M.J.; WAGSTAFF, C. Identification and 
quantification of glucosinolate and flavonol compounds in rocket salad (Eruca 
sativa, Eruca vesicaria and Diplotaxis tenuifolia) by LC–MS: Highlighting the 
potential for improving nutritional value of rocket crops. Food Chemistry, v. 
172, p. 852-861, 2015. 
BRAGA, I. A. & VALLE, D. Aedes aegypti: inseticidas, mecanismos de ação 
e resistência. Epidemiologia e Serviço de Saúde, v. 16, n. 4, p. 279-293, 
2007. 
BESSERA, F.P.; AGUIAR, R.W.S.; CARVALHO, E.E.N.; BORGES, J.C.M.; 
VALE, B.N. Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) as a new biopesticide: 
preliminary phytochemical analysis and larvicidal activity against 
Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Revista Amazônia Science & Health, 
v. 2, n. 3, p. 17-25, 2014. 
ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Brassicaceae. Disponível em: 
<https://www.britannica.com/plant/Brassicaceae> Acesso em: 25 de Junho 
de 2018. 
CAVAIOUOLO, M; FERRANTE, A. Nitrates and glucosinates as Strong 
Determinants of the Nutricional Quality in Rocket Leafy Salads. Nutrients, 
v. 6, p. 1519-1538, 2014. 
CHEEKE, P. R. Actual and potential applications of Yucca schidigera and 
Quillaja saponaria saponins in human and animal nutrition. II Simposio 
sobreingredients na alimentação animal, CBNA-Uberlândia,MG, p. 217-
229, 2002. 
CLEMENTS, A.N. The Biology of Mosquitoes, Volume 1: Development, 
Nutrition, and Reproduction, v. 31, n.1, p. 181-182, 1992. 
CONSOLI, R.A.G.B.; OLIVEIRA, R.L.; Principais mosquitos de importância 
sanitária no Brasil – Rio de Janeiro, FIOCRUZ, 1994. 
CRUZ, R.C.D.; CARVALHO, K.S.; SILVA, S.L.C.; GUALBERTO, S.A.; 
MACEDO, G.E.L. Bioatividade da raiz de Poincianella bracteosa (Tul.) L.P. 
Queiroz (Fabaceae) sobre larvas do Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) 
(Diptera: Culicidae). Revista Brasileira de Biociências, v. 13, n. 4, p. 259-
264, 2015. 



AVALIAÇÃO FITOQUÍMICA E TOXICOLÓGICA DAS FOLHAS DE  Eruca vesicaria 

subsp. sativa SOBRE O  Aedes aegypti e Mus muscullus 

294 
 

DE FEO, V.; SENATORE, F. Medicinal plants and phytotherapy in the 
Amalfitan coast, Salerno Province, Campania, Southern Italy. Journal of 
Ethnopharmacology. v. 39, n. 1, p. 39-51, 1993. 
ELOLEMY, M. M. Investigation of diuretic drug plants. 1. Phytochemical 

screening and pharmacological evaluation of Anethum 

graveolens L., Apium graveolens L., Daucus carota L. and Eruca 

sativa mill. Phytotherapy Research, v. 5, n. 4, 2006. 

FORATTINI, O.P. Culicidologia médica. São Paulo, 2002. GUIMARÃES 
J.H., TUCCI E.C., BARROS-BATTESTI, D.M. Ectoparasitas de 
importância veterinária. São Paulo, 2001. 
FORATTINI, O.P. Culicidologia Médica. São Paulo. Editora: Universidade de 
São Paulo, 2003. 
FRANCO, O. História da febre amarela no Brasil. Departamento Nacional 
de Endemias Rurais – Ministério da Saúde, v. 1, 1969. 
FRANCO, O. História da febre amarela no Brasil. Ministério da Saúde, Rio 
de Janeiro, 1976. 
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA). Controle de vetores: 
Procedimentos de segurança. Ministério da Saúde/FUNASA, Brasília, 
2001. 
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (IOC). Dengue: vírus e vetor. Disponível 
em:< http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/oportunista.html> Acesso em: 
14 de Junho de 2017.



BIOPROSPECÇÃO DE COMPOSTOS NATURAIS COM ATIVIDADE ANTICÂNCER 

295 
 

CAPÍTULO 16 
 

BIOPROSPECÇÃO DE COMPOSTOS 
NATURAIS COM ATIVIDADE ANTICÂNCER 

 
Yvnni Maria Sales de Medeiros e SILVA 1 

José Agnaldo Morais de OLIVEIRA JÚNIOR 1  
Mirelly Barbosa SANTOS 1 

Ricardo Olímpio de MOURA 2 
1 Graduandos do curso de Farmácia, UEPB; 2 Orientador/Professor do Departamento de 

Farmácia/UEPB  
Yvnnim@gmail.com 

 
RESUMO:O câncer é uma das principais doenças que 
compromete a saúde humana, dentre os tratamentos para esta 
doença, pode-se destacar desvantagens como não 
especificidade e o desenvolvimento de mecanismos de 
resistência, fazendo-se necessária a busca por novos scaffolds. 
Desse modo, esse trabalho objetiva selecionar os compostos 
com melhor atividade anticâncer observados em plantas, 
organismos marinhos e microrganismos, visando o tratamento 
mais eficaz e seletivo do câncer. Dentre os compostos 
selecionados, destacou-se 4β-(biotina)-4-desoxipodofilotoxina, 
derivado da podofilotoxina (isolada de Dysosma versipellis) com 
potencial atividade em variadas linhagens tumorais, com IC50 
variando de 0.13 a >10 μM. Acerca dos metabólitos produzidos 
por microrganismos evidenciou-se a atividade de citocalasinas 
isoladas de fungos endofíticos de Eupatorium adenophorum, 
com valores de IC50 7.7 a 15.8 μM em linhagens HL-60, A549, 
SMMC-7721, MCF-7 e SW-480. Para organismos marinhos, 
tem-se a fucoxantina que é um pigmento presente em algas 
pardas com valores de IC50 2.5 μM para linhagens tumorais com 
variação de p53. Conclui-se que a bioprospecção de compostos 
naturais possibilitam a descoberta  de potenciais scaffolds com 
atividade anticâncer. 
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INTRODUÇÃO 

 

O câncer é uma das principais doenças que compromete 

a saúde humana, de acordo com dados divulgados pela 

agência internacional de pesquisa em câncer (IARC), 

destacam-se 36 tipos de câncer, distribuídos em 185 países, 

com 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de mortes em 

2018. Estima-se que até 2040 serão mais de 29 milhões de 

pessoas afetadas, com uma mortalidade superior a 16 milhões 

(IARC, 2018). No Brasil, as estimativas para o biênio 2018-2019 

divulgadas pelo instituto nacional de câncer (INCA), evidencia-

se 600 mil casos novos de câncer, para cada ano. Excetuando-

se o câncer de pele não melanoma (cerca de 170 mil casos 

novos), ocorrerão 420 mil casos novos de câncer, os tipos de 

câncer mais incidentes em homens serão próstata (31,7%), 

pulmão (8,7%), intestino (8,1%), estômago (6,3%) e cavidade 

oral (5,2%). Nas mulheres, os cânceres de mama (29,5%), 

intestino (9,4%), colo do útero (8,1%), pulmão (6,2%) e tireoide 

(4,0%) (INCA, 2017). 

Atualmente, os tratamentos para o câncer incluem 

principalmente tratamento cirúrgico, quimioterapia, 

radioterapia, terapia fotodinâmica e fototérmica, terapia gênica 

e imunoterapia. No entanto, a quimioterapia continua sendo o 

método de tratamento mais importante (XU et al., 2019). Um 

dos problemas relacionados à quimioterapia é o aparecimento 

de resistência no tratamento. Diversos mecanismos 

desenvolvidos pelas células são responsáveis por gerar uma 

ineficácia na ação de quimioterápicos, dentre os quais estão 

inclusos a expressão de genes de resistência a múltiplas 
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drogas, mutação nos alvos terapêuticos para dificultar a ligação 

do fármaco e a presença de células-tronco cancerígenas. Além 

da baixa especificidade dos quimioterápicos, levando a uma 

maior toxicidade em relação a tecidos saudáveis (CIAVATTA et 

al., 2017).  

As plantas são uma fonte primária de drogas 

convencionais altamente efetivas para o tratamento de formas 

variadas de câncer, provendo novos scaffolds para o 

desenvolvimento de uma nova série para o tratamento efetivo, 

inclusive 60% dos atuais fármacos são derivados de fontes 

naturais, incluindo além das plantas, organismos marinhos e 

microrganismos (CRAGG, G. M., NEWMAN, D. J., 2005). 

O potencial terapêutico dos compostos naturais são 

resultantes de um processo evolutivo de milhões de anos de 

adaptação, devido a coexistência forçada ocorre a indução do 

desenvolvimento de mecanismos excepcionais de defesa com 

finalidade de repelir ou destruir predadores, assim como a 

competição por fontes de nutrientes, através da produção de 

potentes compostos geralmente nomeados metabólitos 

secundários. Tais compostos são classificados quimicamente 

como terpenos, alcaloides, policetídeos, peptídios, derivados 

do ácido chiquímico, açúcares, esteroides e um elevado 

número de metabólitos demonstraram promissora atividade 

biológica (EFFERTH T., 2019; ERCOLANO G., CICCO P., 

IANARO A., 2018). 

De acordo com o instituto nacional de câncer (NCI), um 

alto número de fármacos aprovados para o tratamento do 

câncer são produtos naturais ou seus derivados sintéticos e 

semi-sintéticos ou ainda, baseados em princípios bioativos 

isolados da natureza. Pode-se destacar os alcaloides da vinca 

(vincristina e vimblastina de  Catharanthus roseus e os 

derivados vindesina e vinorelbina), taxanos (paclitaxel de Taxus 
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brevifolia e o derivado semi-sintético docetaxel de Taxus 

baccata), epipodofilotoxinas (derivados etoposídeo e 

teniposídeo de Podophyllum peltatum), campotericinas 

(derivados topotecan e irinotecan de Camptotheca 

accumunata), antraciclinas (doxorrubicina e daunorrubicina de 

Streptomyces peucetius e os derivados epirrubicina e 

idarrubicina) e antimetabólitos (citosina arabinosídeo da 

esponja marinha do Caribe Cryptotheca cripta e 5-fluorouracil 

como derivado sintético do uracil) (EFFERTH T., 2019). 

O alto potencial terapêutico encontrado em plantas, 

organismos marinhos e microrganismos é comprovado através 

do desenvolvimento de medicamentos efetivos para o 

tratamento do câncer. A constante evolução terapêutica através 

da bioprospecção de compostos naturais é necessária para 

atingir scaffolds cada vez mais seletivos, com menor toxicidade 

e capacidade de contornar mecanismos de resistência das 

células cancerígenas. Desse modo, esse trabalho objetiva 

selecionar os compostos com melhor atividade anticâncer 

observados em plantas, organismos marinhos e 

microrganismos visando o tratamento do câncer com produtos 

naturais ou seus derivados sintéticos e semissintéticos ou 

ainda, baseados em princípios bioativos isolados da natureza. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O referido trabalho trata-se de uma revisão sistemática e 

foi elaborado a partir de buscas nas plataformas digitais 

Sciencedirect, Pubmed, Medline, Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS), Scielo e Google Acadêmico. Utilizou-se as palavras 

chave “natural compounds anticancer” “marine compounds” 

“phytochemicals anticancer” “Fungus anticancer compounds” 

“plant derived compounds” “Bioprospection anticancer 
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compounds”  durante o período de 15 de outubro a 25 de 

outubro de 2019.  

Foram avaliados e selecionados os trabalhos que 

atendiam melhor aos critérios de pesquisa e a dada preferência 

as publicações com os idiomas inglês e português, publicados 

durante o período de janeiro de 2014 até o período em que a 

pesquisa foi concluída. 

Os critérios de elegibilidade utilizados foram: a) possuir 

estrutura química ou caracterização do composto descritas no 

artigo; b) apresentar testes in vitro ou docking molecular; c) não 

tratar-se de um composto já comercializado.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com o passar dos anos, um desenvolvimento 

extraordinário foi feito nos campos da química tanto sintética, 

combinatória e ciências biotecnológica,  utilizando também as 

plantas medicinai, organismos marinhos e microorganismos.  A 

utilização adequada dessas técnicas já levou a descoberta de 

algumas moléculas interessantes e uteis do ponto de vista 

clínico (KHAN H., 2014). O quadro 1 sumariza os compostos de 

maior destaque nos últimos 5 anos encontrados nesse estudo. 

 

Quadro 1.  Estruturas moleculares dos compostos com melhor 
potencial. 

COMPOSTO ESTRUTURA 
MOLECULAR 

COMPOSTO ESTRUTURA 
MOLECULAR 

 

1 

 

 

10 
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17 
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18 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Compostos derivados de plantas 
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Bakar et al. (2018) desenvolveram a síntese de 23 

análogos do composto 1 que trata-se de uma chalcona, 

principal composto bioativo isolado das raízes de Piper 

methysticum (família Piperaceae) e exibiu forte citotoxicidade 

em relação a linhagens de câncer. Os estudos de citotoxicidade 

foram realizados a partir das linhagens celulares de câncer de 

mama, MCF-7 e MDA-MB-231, em que o composto 1 

apresentou uma boa atividade, com IC50 = 7.70 ± 0.30 e 5.90 ± 

0.30 μg/mL, respectivamente, que ao comparar-se com a 

maioria dos derivados, apresentou superioridade. Excetuando-

se os compostos 2 (7.12±0.80 e 4.04±0.30 μg/mL), 3 (5.50±0.35 

e 5.50±0.40 μg/mL) e 4 (6.50±0.40 e 4.12±0.20 μg/mL). Através 

do estudo de estrutura-atividade, observou-se que a presença 

de grupos com efeitos lipofílicos e principalmente eletrônicos no 

anel B, com ênfase nas posições 2 e 3 como observado em 2 

(2F), 3 (3Cl) e 4 (2Cl) contribuíram para o aumento da 

citotoxicidade em relação as linhagens celulares de câncer de 

mama, devido a atração dos elétrons provenientes da cetona 

α,β-insaturada, tornando-a mais eletrofílica, criando uma forte 

interação entre o receptor nucleofílico e o composto.  

Sabe-se que Janus quinase 2 é um alvo importante para 

o efeito terapêutico de vários agentes anticâncer. Desse modo,  

foi realizado o estudo de docking molecular dos derivados que 

se destacaram no estudo de citotoxicidade, como observado na 

figura 1, os resultados revelaram que todos os compostos 

apresentaram interações hidrofóbicas com valina 863 e leucina 

983. O grupamento metoxila interagiram por meio de ligação de 

hidrogênio aceptor-doador convencional com leucina 932, 

promovendo a ancoragem desses compostos na cavidade. Em 

relação aos compostos 2 e 3, uma ligação de hidrogênio 

adicional é observada com leucina 855 e aspartato 944, 

respectivamente. A análise do anel revelou que a ligação de 
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hidrogênio mais estável foi com arginina 938 e leucina 932 para 

os compostos 2 e 4, respectivamente.  

 

Figura 1. Representação do estudo de Docking dos compostos 
1, 2, 3 e 4 no alvo Janus quinase 2. 

 

Fonte: BAKAR et al, 2018. 

De acordo com cevatemre et al. (2016), a resistência 

quimioterápica resulta em uma série de eventos, incluindo a 

inibição da apoptose. No câncer de mama, a expressão do Bcl-

2 pelo RNA mensageiro foi significativamente maior em 231-

CSCs (células-tronco embrionárias do câncer de mama de 

MDA-MB-231) em comparação às células parentais. Em outros 
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estudos foi observado que essa proteína que é muito expressa 

em MCF-7s (células-tronco embrionárias do câncer de mama 

de MCF-7) quando comparado às células MCF-7. Os derivados 

de triterpenos, quinonas-metide, foram estudados por várias 

décadas, exibem efeito anticâncer em casos de câncer de 

mama. Dentre eles a tingenona demonstrou atividade citotóxica 

em relação a tipos variados de câncer, incluindo o de mama. 

Por sua vez, o composto em estudo isolado da Maytenus sp. 

(Celastraceae), o composto 5 é estruturalmente relacionada à 

tingenona. 

O composto 5 apresentou potente efeito de inibição do 

crescimento de MCF-7s (IC50 = 2.38 μM), sabendo-se que as 

células-tronco embrionárias do câncer de mama de MCF-7 

apresentam maior expressão de proteínas antiapoptóticas. Os 

indícios da indução apoptótica observados foram perda de 

integridade membranar, assim como diminuição do potencial de 

membrana mitocondrial. Devido a inativação da via de 

sinalização da Bcl-2, seguido do aumento da expressão da 

proteína pró-apoptótica BAX, mesmo numa subdosagem de 

1.56 μM. 

Chimplee et al. (2019) realizaram o estudo do composto 

6 que foi isolado da planta Grangea maderaspatana (família 

Asteraceae). O composto apresentou potencialidade em 

relação a linhagens de câncer de mama MCF-7, MDA-MB-468 

e MDA-MB-231 com valores de IC50 10.74±0.86, 8.04±2.69 e 

12.36±0.31 µg/ml, respectivamente. Tais valores quando 

comparados com linhagens celulares normais de mama MCF-

12A (IC50= 28.65±6.57 µg/ml) e fibroblastos originada de ratos 

L‐929 (IC50= 19.07±7.16 µg/ml), destaca-se que o composto 6 

afeta as células cancerígenas em uma menor concentração, 

logo apresenta menor citotoxicidade em relação a linhagens 

celulares normais. Aponta-se menor seletividade para 
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linhagens celulares normais, porém para MCF-7, MDA-MB-468 

e MDA-MB-231 apresenta uma seletividade de 2.67, 3.56 e 

2.32, respectivamente. 

 Após análises pode-se concluir que a via apoptótica está 

envolvida na indução a morte celular pela utilização do 

composto 6 através da via da indução de p-21 e independente 

de p-53 na linhagem MCF-7 e por meio da via dependente de 

p-53 nas linhagens MDA-MB-468 e MDA-MB-231. 

A lignana natural, podofilotoxina, foi isolada de Dysosma 

versipellis (família Berberidaceae) com atividade citotóxica em 

relação a variadas linhagens de células cancerígenas, por meio 

da inibição de microtúbulos. Porém, a podofilotoxina não 

apresenta especifidade, levando a alta toxicidade direcionada à 

células normais. Através de modificações estruturais, resultou 

na descoberta do etoposídeo que possui efeito terapêutico por 

meio da inibição de DNA topoisomerase II. Zi et al. (2019) 

conjugaram através de uma ligação covalente o resíduo de 

biotina à podofilotoxina, tal conjugado é antecipadamente 

capturado pelas células devido a endocitose receptor-

dependente com maior seletividade celular, pois as células 

cancerígenas expressam um alto nível de receptores de biotina. 

Desse modo, 14 novos derivados da podofilotoxina biotinilados 

foram sintetizados, porém o composto 7 demonstrou melhor 

atividade em MCF-7, A-549 e HL-60 com valores de IC50 

variando de 0.13 a 0.84µM e melhor atividade em SMMC-7721 

e SW480 com IC50 4.13 e 9.42 µM, respectivamente. 

 Estudos in vivo mostraram que o composto 7 em 

dosagem de 20 mg/kg suprimiu o crescimento tumoral em ratos 

albinos machos injetados pela via subcutânea com a linhagem 

celular S180 (sarcoma murino). 

Devido ao potencial apresentado pelo composto 7,  

tratou-se mais 12 linhagens cancerígenas, com variação de IC50 
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para câncer de pulmão (H460, H1975, H1299) de 0.86 a 6.53 

μM, câncer de cólon (LS174T, HCT-116, HT-29) 1.08 a 3.30 μM, 

câncer de estômago (BCG-823, MGC-803) 4.41 a 4.45 μM, 

câncer de mama (SKBR3, T47D) 5.93 a  >10 μM, hepatoma 

(Bel-7402) de 10.0 μM e câncer cervical (HeLa) 1.04 μM.  

As células tratadas apresentaram aumento do nível de 

caspase-3 e PARP clivadas, de acordo com a dosagem 

utilizada, seguido da diminuição do nível de caspase-3 e PARP, 

além da observação da apoptose por meio da citometria de 

fluxo. Esses dados confirmam o potencial anticâncer do 

composto através da indução de apoptose. 

O estudo de docking molecular foi realizado, baseando-

se no alvo topoisomerase II, em que as moléculas estudadas 

através do programa autodocking foram o composto 7 e a 

podofilotoxina. O composto 7 liga-se aos pares de bases 

paralelas aos fosfatos clivados. O núcleo policíclico da 

podofilotoxina (anéis A e D) se localizam entre os pares de 

bases, enquanto a cadeia lateral da biotina e o anel E projetam-

se em direção dos sulcos maiores e menores do DNA, 

respectivamente. Logo, todas as partes do núcleo da 

podofilotoxina contribuem para a interação do composto 

localizada entre os pares de bases. Ao comparar com a 

podofilotoxina, o composto 7 devido a porção da biotina, além 

das interações hidrofóbicas adicionais, possibilita múltiplas 

ligações doador/aceptor de hidrogênio, promovendo interação 

mais favorável entre o composto 7 e o alvo topoisomerase II, 

apresentando maior seletividade. 

Estudos químicos anteriores de Polygonatum sibiricum 

demonstraram a presença de glicosídeos esteroidais, 

flavonoides, alcaloides, lignanas, aminoácidos e carboidratos. 

Zhou et al. (2019) concentraram seus estudos em esteroides de 

Huang Jing que se tratam de rizomas de Polygonatum sibricum 
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F. Delaroche (família Asparagaceae). Por meio do estudo da 

fração de glicosídeos esteroidais totais, isolou-se 7 novos 

compostos e 24 compostos conhecidos. O teste de 

citotoxicidade foi realizado em linhagens celulares A549 (câncer 

de pulmão), HepG2 (câncer de fígado) e Caco2 (câncer 

colorretal).  

Através do ensaio de viabilidade celular, utilizando MTT, 

pode-se destacar os compostos 8, 9, sansevistatin 2 e 

protoneodioscin com valores de IC50 para a linhagem A549 

variando de 5.8 a 24.2 μM, sendo superior que o controle 

positivo Bay (26.8 μM). Por sua vez, os compostos 8 e 9 

demonstraram atividade antiproliferativa mais potente para 

Caco2 com valores de IC50 28.6 e 25.9 μM, respectivamente, 

com melhor efeito que o controle positivo 5-FU (IC50= 54.0 μM). 

Enquanto para a linhagem celular HepG2, os compostos 8 e 9 

apresentaram IC50 de 37.5 e 21.1 μM, respectivamente.  

Observou-se o aumento da expressão de proteínas pró-

apoptóticas e redução das antiapoptóticas em linhagens A549 

tratadas com o composto 9, indicativas do envolvimento na via 

Bcl-2/caspase-3. 

Nesse sentido, para a discussão plausível do modo de 

interação entre Bcl-2 e o bioativo (composto 9), foi realizado o 

estudo de docking molecular. O Alvo utilizado foi Bcl-2 co-

cristalizado com o ligante navitoclax que atua como inibidor de 

Bcl-2. Notou-se que o composto bioativo pode ocupar o bolsão 

hidrofóbico no alvo, apresentando modo de ligação similar ao 

do ligante co-cristalizado. Dentre as interações, pode-se 

destacar ligações de hidrogênio e interações eletrostáticas e os 

resultados de energia de ligação para o composto foi de -42.57 

kcal em comparação ao navitoclax -80.12 kcal. O fato do 

composto atuar de forma similar ao navitoclax, demonstra sua 

capacidade de atuar como inibidor da Bcl-2. 
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Compostos derivados de microrganismos  

Fungos endofíticos são uma fonte produtiva de 

metabólitos secundários bioativos com estruturas diversas. 

Chen et al. (2014) isolaram 4200 cepas de fungos endofíticos 

de Eupatorium adenophorum que teve a citotoxicidade 

analisada em Artemia salina, destacando-se pela letalidade a 

cepa EA-12, identificada como Phoma multirostrata. A 

investigação dos compostos químicos resultou no isolamento 

de duas novas citocalasinas, juntamente com cinco análogos 

conhecidos (deoxaphomin, citocalasina A, citocalasina B, 

citocalasina Z2 e citocalasina F). Os compostos 10 que 

destacou-se por ser a primeira citocalasina com um anel 

macrocíclico acoplado a um furano e 11 demonstraram 

significante citotoxicidade em relação a cinco linhagens 

celulares tumorais HL-60, A-549, SMMC-772, MCF-7 e SW-

480. 

Os compostos 10 e 11 apresentaram valores de IC50 para 

leucemia mieloide (HL-60) de 7.8 e 14.2 μM, adenocarcinoma 

pulmonar (A549) 10.8 e 7.7 μM, hepatoma (SMMC-7721) 9.8 e 

10.4 μM, câncer de mama (MCF-7) 11.6 e 9.6 μM e 

adenocarcinoma colorretal (SW-480) 15.8 e 11.6 μM, 

respectivamente.  

Chaetomium globosum também são fungos endofíticos 

que foram isolados por Kumar et al. (2019) das folhas de 

Couroupita guianensis, sendo o primeiro relato da associação 

endofítica com esse espécie de planta, com destaque para o 

composto 12 que apresentou atividade antiproliferativa em 

linhagens A-549, HT-29 (adenocarcinoma colorretal) e MCF-7, 

com valores de IC50 9.89 μg/mL, 18 μg/mL e 54 μg/mL, 

respectivamente e com citotoxicidade para células normais, 

CDD-18Co (células do cólon), apenas em altas concentrações 

(IC50= 78.89 μg/mL).  
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Percebeu-se que os níveis de caspase 3, 8 e 9 

aumentaram de acordo com a concentração utilizada, indicando 

a ativação das mesmas que sugere a via apoptótica intrínseca 

e extrínseca. A influência do composto 12 na expressão de 

genes relacionados com a apoptose foi observado com o 

aumento dos níveis de p53, redução de Bcl-2, NF-kB e do 

potencial de membrana mitocondrial em linhagens tumorais 

(A549 e HT-29) tratadas. 

Desse modo, estudos de docking molecular foram 

realizados com o propósito de determinar as interações entre o 

composto 12 e NF-kB, devido a atuação do último como 

regulador transcricional de importantes genes antiapoptóticos, 

o que protege as células tumorais da apoptose induzida por 

terapias anticâncer, além de induzir a expressão de proteínas 

mitogênicas que controlam o crescimento da massa tumoral. Os 

resultados revelaram interações de ligação de hidrogênio entre 

o composto 12 e os resíduos ativos do alvo NF-kB, com energia 

de ligação -4.59 Kcal/mol. 

O composto 13 é um metabólito isolado de Aspergillus 

candidus que foi descoberto em 1979. Wang et al. (2017) 

testaram a citotoxicidade em linhagens tumorais de ovário, 

A2780/CP70, OVCAR-3 e linhagem celular normal, IOSE-364. 

O composto 13 apresentou valores de IC50 5.77 e 6.97 µM para 

A2780/CP70 e OVCAR-3, respectivamente. Em contraste, o 

composto 13 demonstrou menor citotoxicidade direcionada a 

linhagem celular normal da superfície epitelial do ovário (IOSE-

364).  

A regulação do ciclo celular é fator importante para a 

tumorgênese e progressão tumoral. Logo, as moléculas 

envolvidas no mesmo se tornaram alvos para a intervenção 

terapêutica. O ciclo celular eucariótico inclui as fases G1, S, G2 

e M. Após o tratamento com composto 13 em variadas 
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concentrações, foi observado o acúmulo celular na fase S, nas 

linhagens A2780/CP70 em concentrações 0, 2, 4 e 8 µM a 

porcentagem foi de 35.75±0.231, 68.91±7.885, 73.28±0.749 e 

79.37±0.499%, respectivamente. E para OVCAR-3 a 

porcentagem do aumento foi de 32.28±0.745, 68.91±1.220, 

73.28±0.612 e 79.37±1.258%, respectivamente. 

Concomitantemente ao aumento da população celular na fase 

S, notou-se a redução nas fases G0/G1 e G2/M. 

O composto 13 induziu mudanças na morfologia celular 

das linhagens tumorais, apresentando encolhimento, 

fragmentação e condensação nuclear. A análise do potencial de 

membrana mitocondrial das linhagens tumorais após o 

tratamento indicou a despolarização da membrana, seguida da 

apoptose. Além da redução dos níveis de pró-caspase-3 em 

ambas as células tumorais, acompanhada do aumento de 

caspase-3 clivada na linhagem A2780/CP70. 

As linhagens tumorais tratadas apresentaram elevação 

da expressão dos níveis de ATM, γ-H2Ax, p53 e Chk2 

fosforilados, com redução de Chk1. Acompanhado do aumento 

dos níveis de proteínas pró-apoptóticas (PUMA) e redução de 

proteínas antiapoptóticas (Bcl-2 e Bcl-Xl), confirmando a 

capacidade de indução do processo apoptótico. 

Fármacos derivados de platina, como a cisplatina e 

análogos, são frequentemente usados para o tratamento de 

câncer, a exemplo do câncer de ovário. A toxicidade 

direcionada para o tecido normal e a convencional resistência 

adquirida a quimioterápicos a base de platina, levam ao 

desenvolvimento de fármacos mais seletivos. O composto 14 

foi isolado dos fungos Diplodia macrospora em 1980, sendo 

identificado pela inibição e efeitos tóxicos significativos 

direcionados ao crescimento de plantas. Com base em tal 

potencial Li et al. (2015) realizaram o teste de citotoxicidade do 
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composto em relação a linhagens tumorais de ovário, OVCAR-

3 e A2780/CP70, assim como para efeito de comparação 

utilizou-se uma linhagem celular normal, IOSE-364. Os valores 

de IC50 foram 2.2, 1.7 e 11.1 μM, respectivamente. Logo, 

presume-se que existe maior seletividade para células 

tumorais, em detrimento da linhagem celular normal, além de 

resultados mais expressivos que a cisplatina que foram de  39.6 

e 47.9 μM para OVCAR-3 e A2780/CP70, respectivamente. 

As linhagens tumorais tratadas exibiram numerosas 

células apoptóticas com núcleo condensado e fragmentado. 

Análises indicam a elevação significativa dos níveis de proteína 

caspase-3 clivada, seguido da redução de pró-caspase-3, 

sugerindo que o mecanismo de ação envolve a indução de 

apoptose. Em que foi observado o aumento proporcional de 

células na fase G2 e redução nas fases G1 e S, de acordo com 

a concentração utilizada, indicativo de impedimento do ciclo 

celular na fase G2. 

Compostos derivados de organismos marinhos 

O composto 15 é um pigmento que está presente em 

algas pardas, especialmente na Undaria pinnatifida, e 

diatomáceas cuja estrutura química trata-se de uma xantofila 

contendo uma ligação alênica, nove ligações conjugadas, uma 

função 4,6-monoepoxido, além de alguns outros grupos 

funcionais oxigenados. O papel do composto 15 como um 

agente antioxidante e anti-stress já foi descrito. Afim de explorar 

suas propriedades anticâncer e antimetastásica foram 

realizados testes in silico e in vitro para avaliar qual a sua função 

frente às células cancerígenas.  (GARG et al., 2019) 

A interação p53-mortalina inibe a ação da p53 no 

processo de reparo do DNA e indução da apoptose de células 

cancerígenas. Moléculas que consigam desfazer essa 
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interação são um interesse na pesquisa de novos fármacos 

para o tratamento do câncer.  

Os dados evidenciados através de estudo de docking 

molecular sugerem que a ação do composto 15 é basicamente 

como um inibidor competitivo do sítio da p53, impedindo a sua 

interação com a p53-mortalina e, dessa forma, a p53 livre pode 

migrar para o núcleo e exercer seu papel na ativação da função 

transcricional.  

Testou-se o potencial do composto 15 em linhagens 

selvagem da p53  (U2OS, IC50 = 4 μM e MCF7, IC50 = 12 μM),  

p53 mutante (DLD-1, IC50 = 12 μM e A549, IC50 = 15 μM) e 

p53 inalterada (H1299, IC50 = 7 μM e SKOV3, IC50 = 12 μM). 

Nesse teste, a citotoxicidade do compsto foi afetada pelas 

condições de armazenamento do mesmo. Os dados reunidos 

também mostraram que a ação do composto 15 também é 

observada independente do estado da p53, sugerindo sua ação 

em outros mecanismos diferentes do deslocamento do 

complexo p53-mortalina.   

O papel da mortalina com o tratamento a partir de 

fucoxantina também foi analisado. Apesar de não haver 

interação direta entre ambas, ensaios de Western blot, ELISA e 

RT-PCR demonstraram que há uma regulação decrescente no 

gene responsável pela expressão da mortalina, independente 

da sua interação com a p53. Análises posteriores 

demonstraram que a supressão da expressão da mortalina  

pelo composto 15 corrobora para essa diminuição no processo 

de metástase.  

Frente aos resultados dos testes realizados, vê-se uma 

potencialidade na incorporação do composto no tratamento do 

câncer. Pela instabilidade relatada durante o estudo, 

modificações estruturais podem ser realizadas no composto 15  
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afim de se obter um composto mais estável que mantenha a 

sua ação.  

As esponjas compreendem a fonte mais promissora para 

extração de compostos com atividade anticâncer, demonstrada 

pelo maior número de compostos em estudos pré-clínicos, em 

comparação aos demais organismos marinhos. A partir de 

metabólitos secundários de esponjas, foi desenvolvida a 

citarabina, fármaco utilizado para o tratamento da leucemia 

melóide aguda e em associação para o tratamendo de leucemia 

linfoide aguda e leucemia mielóide crônica. Outros metabólitos 

extraídos de esponjas estão sendo estudados pelo potencial 

anticâncer exibido por estes (GOMES et al., 2016).  

Com o anseio pela descoberta e caracterização de novos 

fármacos advindos da natureza, as substâncias extraídas e 

isoladas são compiladas em um “biobanco”, as quais podem ser 

testadas e analisadas posteriormente. Desse modo, Mayer et 

al. (2019) realizaram uma triagem de 300 compostos naturais 

do biobanco do Instituto de Biologia Farmacêutica e 

Biotecnologia, da Universidade de Heinrich Heine (Alemanha) 

para investigar a atividade anticâncer destes. Durante a 

triagem, foram identificados três compostos potenciais, com 

destaque para o composto 16, isolado de esponjas das 

espécies Dysidea sp.  

As linhagens de células utilizadas para a triagem foram 

Jurkat (célula T leucêmica) e Ramos (célula B de linfoma), nas 

quais os compostos exibiram uma forte atividade 

antiproliferativa. Para os ensaios, também foram utilizadas 

células advindas de distúrbios mielóides. A toxicidade dos 

compostos foi avaliada em suspensão células mononucleares 

do sangue periférico (PBMNC) e unidades formadoras de 

colônias de pacientes saudáveis. Os três compostos exibiram 
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atividade antiproliferativa nos testes, com perspectiva de sua 

utilização para o tratamento de leucemias.  

Durante 24h de incubação, o composto 16 afetou 

minimamente as células PBMNC. Para as linhagens testadas, 

os valores de IC50 ficaram entre 3,68 e 19,38 μM em 24 h. Após 

a incubação de 72h, o valor de IC50 para as PBMNC foi de 19,62 

μM enquanto nas linhagens celulares houve um declínio para a 

faixa de 1,61 a 6,74 μM. 

Outros testes subsquentes foram realizados, a exemplo 

da indução de apoptose e diferenciação de células saudáveis e 

cancerígenas, demonstrando que o composto 16 obteve os 

melhores resultados quanto à inibição e seletividade das células 

cancerígenas, com uma diferença considerável para os valores 

de IC50 que foram necessários para afetar as células saudáveis. 

Desse modo, o composto mostra-se um bom candidato a 

fármaco, necessitando de testes complementares, em especial 

in vitro, para caracterizar o seu perfil no organismo e concretizar 

a sua viabilidade como provável fármaco. 

Seguindo nas pesquisas com esponjas, Li et al. (2019) 

extraíram três novos alcalóides de esponjas da espécie 

Latrunculia biformis, da Antártica, cujo gênero Latrunculia já é 

documentado pela produção de outras classes de metabólitos 

secundários, além dos alcalóides. Os três alcalóides isolados 

pertencem ao grupo discorhabdin, uma subclasse de  alcalóides  

pirroloiminoquinona, a qual já possui estudos sobre a sua 

atividade anticâncer.  

Os compostos elucidados foram nomeados de (-)-2-

bromo-discorhabin D , (-)-1-acetil-discorhabin L (17) e (+)-1-

octacosatrienoil-discorhabdin L. Nos testes in vitro, o composto 

17 demonstrou uma atividade promissora com  IC50 no valor de 

2,71 μM. Realizou-se um docking molecular nos compostos 

para predizer seu mecanismo de ação. Foi observado que os 
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compostos 1 e 2 são capazes de interagir com a topoisomerase 

I e II do DNA, sugerindo que a ação dos compostos se dá pela 

inibição dessas enzimas.  

Xu et al. (2019) realizaram a síntese de análogos do 

alcalóide β-carbolina, derivados da pityacirin. Alguns 

organismos marinhos invertebrados são produtores desse 

alcalóide cuja atividade biológica contra o câncer já foi 

evidenciada por estudos. Foram sintetizados 16 análogos β-

carbolina, os quais foram submetidos a testes de citotoxicidade. 

As linhagens de células utilizadas foram SGC-7901 

(câncer de estômago humano), A875 (melanoma humano), 

HepG2 (carcinoma hepatocelular de fígado humano) e 

MARC145 (subclone de células renais MA-104 provenientes de 

macaco-verdes africanos). Dentre os análogos, destaca-se o 18 

como o mais promissor. Este exibiu uma boa inibição para todas 

as linhagens testadas, compreendida na faixa de 87,30 e 

90,15%, na concentração de 40 μg/mL. 

A atividade citotóxica do composto 18 nas linhagens  

SGC-7901, A875, HepG2 e MARC145 exibiu IC50 de  

6.82±0.98 μM, 8.43±1.93 μM, 7.69±2.17 μM e 7.19±1.43 μM, 

respectivamente. Evidências da relação estrutura atividade do 

referido composto mostram que o grupo sulfonil presente neste 

desempenha um aumento na sua ativiade inibitória.  

Como pode-se observar, dentre os organismos 

marinhos, as esponjas e algas seguem como sendo os mais 

estudados apresentando resultados promissores para a 

indústria farmacêutica. 

 

CONCLUSÃO 

 

No processo de desenvolvimento de fármacos para o 

tratamento de variadas doenças, inclusive o câncer, a 
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bioprospecção de compostos naturais possui importância 

significativa. Podendo-se destacar os alcaloides da vinca, 

taxanos, epipodofilotoxinas, campotericinas, antraciclinas e 

antimetabólitos que por sua vez, originaram fármacos com 

potencial clínico. O atual estudo confirma a potencialidade e 

grande biodiversidade de metabólitos secundários observados 

em plantas, microrganismos e organismos marinhos que 

propiciam a  exploração de novos scaffolds com maior eficácia 

e seletividade para o tratamento do câncer. 
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RESUMO: As plantas medicinais estão sendo largamente 
empregadas para diversas aplicações que vão desde 
prevenção até o tratamento de diversas doenças. A espécie 
Melaleuca alternifolia é uma planta medicinal rica em óleo 
essencial, que tem sido utilizada atualmente na produção de 
cosméticos e de outras formas farmacêuticas. À vista disso, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar e caracterizar 
diferentes marcas comerciais de  óleo essencial de Melaleuca 
alternifolia (OEM). Inicialmente, houve as análises 
organolépticas das amostras a partir da verificação da cor, odor 
e estado físico. Em seguida, houve o estudo das amostras 
comerciais de OEMs através da Cromatografia Gasosa/ 
Espectroscopia de Massas (CG/EM). Após elucidação do perfil 
cromatográfico, o óleo selecionado foi submetido aos testes de 
Espectroscopia de Infravermelho (FTIR) e índice de refração. 
No que diz respeito as análises organolépticos, foi observada 
que as amostras em questão apresentam características 
semelhantes ao descrito na Farmacopeia Brasileira. A partir da 
análise cromatográfica dos óleos essenciais foi observado que 
apenas a amostra 3 estava dentro do padrão exigido pela ISO 
4730, sendo o mesmo empregado para condução do estudo. 
Os resultados obtidos pelo FTIR e índice de refração 
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observaram que OEM selecionado estava de acordo com a 
literatura. Diante disso, os resultados encontrados apontam 
diferenças significativas nos perfis químicos dos óleos 
analisados.  
Palavras-chave: Óleo essencial. Cromatografia. Controle de 
Qualidade. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas medicinais para o tratamento de 

doenças humanas tem seu surgimento em tempos pré-

histórico, sendo até hoje empregadas por 80% da população 

mundial como único tratamento medicamentoso disponível, 

principalmente nos países em desenvolvimento. Essas plantas 

também estão sendo amplamente empregadas com 

alternativas terapêuticas ou agentes farmacologicamente 

relevantes, bem como em produtos biomédicos, farmacêuticos, 

cosméticos, alimentares, na agricultura e em aplicações 

veterinárias (MIRANDA, 2014, YADAV et al., 2016).  

O Brasil é um dos países de maior biodiversidade do 

planeta por possuir cerca de 20% do número total de espécies 

do mundo. Parte desta diversidade de espécies ainda não foi 

investigada em relação as suas potencialidades terapêuticas 

(RIBEIRO et al., 2014). Entretanto, nas últimas décadas 

observou-se a um crescente interesse pela utilização de plantas 

medicinais e dos respectivos extratos na terapêutica, 

possibilitando, em certas circunstâncias, uma ajuda nos 

cuidados primários de saúde e um complemento terapêutico, 

compatível com a medicina convencional (PEGADO, 2017).  

Os óleos essenciais constituem uma pequena fração na 

composição das plantas, fornecendo características únicas, 

como aromaticidade, característica essa que poderá classificar 
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plantas em aromáticas ou não-aromáticas, sendo as primeiras 

amplamente utilizadas nas indústrias farmacêuticas, de 

alimentos e de fragrâncias (MIRANDA, 2014). A atividade 

biológica de óleos essenciais tem sido objeto de intensa 

investigação científica, sendo assim amplamente usadas pela 

medicina popular no combate a diversos tipos de infecções, por 

apresentarem um amplo espectro de atividade antimicrobiana, 

com inibição contra bactérias, leveduras e fungos filamentosos 

(FERREIRA, 2018). 

Atualmente existem numerosos fatores que podem 

interferir quantitativa e qualitativamente na produção de óleo 

essencial de plantas aromáticas, tendo um papel decisivo na 

qualidade do produto final. O rendimentos e composição podem 

ser influenciados pelas condições climáticas, hora da coleta, 

idade da planta, cuidados na preparação da matéria prima 

vegetal, além de outros fatores. Considerando que a influência 

desses fatores deve ser estudada caso a caso (MAIA; 

DONATO; FRAGA, 2015). 

Dentre as plantas medicinais utilizadas encontramos o 

gênero Melaleuca, pertencente à família Myrtaceae, 

englobando cerca de 100 espécies nativas da Austrália e Ilhas 

do Oceano Índico. A Melaleuca alternifolia (Maiden & Betche) 

Cheel., popularmente conhecida como melaleuca, é uma árvore 

pequena com cerca de 7 metros de altura, possuindo casca 

fina, semelhante à folhas de papel, e folhas afiladas, sendo 

comumente conhecida na Austrália como “árvore de chá”, 

florescendo principalmente em áreas de pântano, próximas de 

rios (OLIVEIRA, A. et al., 2011).  

Tradicionalmente, essa planta apresenta inúmeras 

aplicações em virtude das suas propriedades aromáticas e 

medicinais, sendo amplamente utilizadas em formulações 
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cosméticas e farmacêuticas, além de atuar como conservante 

natural. Tais atividades associam-se à presença do óleo 

essencial, extraídos de suas partes vegetativas, ricos em mono 

e sesquiterpenos (MONTEIRO et al., 2014). O óleo essencial 

de melaleuca alternifolia (OEM) é composto por monoterpenos, 

sesquiterpenos e seus alcoóis correspondentes. A composição 

desse óleo essencial é regulada pelo padrão internacional (ISO 

4730), que relata as concentrações máximas e mínimas dos 

seus componentes majoritários (BACOLLI et al., 2015; 

SAVAGE et al., 2015). 

Os componentes que participam do padrão internacional 

foram escolhidos devido a sua composição química e sua 

atividade biológica, sendo os principais constituintes o terpinen-

4-ol, seguido do terpineno e α-terpineno, aos quais são 

atribuídas o vasto espectro de atividade antisséptica, 

antibacteriana, antiinflamatória e antiviral (MIRANTE, 2015). 

O terpinen-4-ol está presente em 30-40% da composição 

desse óleo, sendo o componente que detêm a principal 

atividade antimicrobiana, pois induz perda da membrana, 

interferindo na integridade e fisiologia bacteriana, assim como 

os mediadores inflamatórios como fator de necrose tumoral α 

(TNF α), interleucina1 e 8 e prostaglandinas E2-PGE2 

(OLIVEIRA et al., 2011, ANDRADE et al., 2018). Já o 1,8-cienol 

é considerado irritante da pele, podendo aumentar a 

permeabilidade da membrana facilitando a entrada de outros 

agentes antimicrobianos, além de reduzir significativamente a 

produção de polissacarídeos pelos monócitos ativados 

(OLIVEIRA, A. et al., 2011). 

A qualidade de um óleo essencial, em termos de 

rendimento e composição, pode ser avaliada por comparação 

com dados de referência, sempre que existam, quer de 
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Farmacopeias, como por exemplo a Farmacopeia Europeia, 

quer de normas nacionais e internacionais. Os dados de 

referência, incluem, designadamente, miscibilidade em álcool, 

parâmetros físicos (índice de refração, densidade, entre outros) 

e a análise cromatográfica (FIGUEIREDO; PEDRO; 

BARROSO, 2017). Devido à despreocupação de alguns países, 

a adulteração de óleos essenciais tem sido uma prática 

constante e a determinação dos índices físico-químicos de 

densidade, rotação ótica e índice de refração são de extrema 

importância para detectar adulterações, muito comuns na 

comercialização dos óleos essenciais (ANDRADE et al., 2018). 

Diante disso, o presente estudo teve por objetivo analisar 

amostras comerciais de óleos essenciais de Melaleuca 

alternifolia, bem com investigar físico-quimicamente se os óleos 

essenciais se encontravam de acordo com a legislação vigente. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

A pesquisa tratou-se de um estudo experimental e 

analítico. A análise qualitativa e quantitativa dos óleos 

essenciais adquiridos aconteceu no Laboratório Multiusuário de 

Caracterização e Análises (LMCA), localizado na Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB).  

 

SELEÇÃO DOS ÓLEOS ESSENCIAIS 

 

 A seleção amostras comerciais de OEM ocorreu através 

da busca em farmácias de manipulação da cidade de João 
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Pessoa - Paraíba e sites especializados em produtos naturais, 

levando em consideração os fornecedores de cada amostra. 

 

ANÁLISES ORGANOLÉPTICAS  

 

As análises organoléptica foi realizada empragando a 

metodologia descrita por Sarturi e Borchhardt (2017) levando 

em consideração à cor, odor e estado físico. Para tais análises, 

colocou-se dez gotas de cada amostra em um tubo de ensaio, 

sentindo-se o odor e analisando a cor. Com auxílio do 

termômetro, verificou-se o estado físico da amostra á  

temperatura ambiente. 

 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS AMOSTRAS 

SELECIONADAS 

 

As identificações dos constituintes químicos dos OEM 

foram realizadas empregando-se cromatografia em fase gasosa 

associada à espectrometria de massas (CG/EM QP2010 Ultra, 

Shimadzu). Os compostos presentes nos óleos esenciais de 

Melaleuca alternifolia foram separados em uma coluna capilar 

RTX-5MS (5% difenil – 95% dimetil polisiloxano), com 30 m de 

comprimento 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 μm de 

tamanho de partícula. A fase móvel utilizada foi o hélio, sendo 

este empregado como gás de arraste em uma taxa de fluxo de 

1 mL. min-1. O volume de injeção foi de 1 μL no modo de injeção 

com divisão de fluxo split 1:20. A programação de temperatura 

do forno iniciou-se em 60 ºC permanecendo nessa temperatura 

por 5 minutos. Em seguida, realizou-se um incremento de 

temperatura até 150 ºC com uma taxa de aquecimento de 5 ºC 

min -1, onde permaneceu até o final da corrida. A avaliação dos 
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compostos presentes no OEM ocorreu através da comparação 

dos espectros de massas presentes na Biblioteca Espectral de 

Massa NISTS/EPA/NHI (NIST, 2008). 

A escolha do OEM para condução dos demais testes foi 

realizada a partir do perfil cromatográfico obtido para cada óleo 

essencial analisado, sendo selecionado aquele que estivesse 

dentro dos padrões exigidos pela ISO 4730.  

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA  

 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO 

 

A medida do índice de refração do OEM foi realizada 

utilizando aparelho refratômetro de bancada ABBE (Biobrix, 

Brasil), aferiu-se inicialmente o aparelho com água deionizada 

Milli-Q® (índice de refração 1,3325), à temperatura de 25 ± 0,5 

ºC, e posteriormente gotejou-se o óleo sobre o prisma e 

realizou-se a leitura, seguindo o método descrito por Lopes et 

al. (2016). 

 

ANÁLISE ESPECTROMÉTRICA NA REGIÃO DO 

INFRAVERMELHO (FTIR) 

 

A análise espectrométrica de absorção molecular na 

região do infravermelho foi obtida utilizando-se um 

espectrofotômetro (modelo Spectrum 400 Series, Perkin 

Elmer), nas regiões entre 400 e 4000 cm-1. As pastilhas foram 

preparadas misturando-se uma quantidade de brometo de 

potássio (KBr) anidro com uma gota do óleo, logo após a 

mistura foi triturada e prensada, assegurando a passagem da 

luz (MAYER, 2017). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através do método de seleção empregado, foram 

selecionadas três amostras de OEM de diferentes fornecedores 

para análise descritas, sendo nomeados como amostra 1, 2 e 

3. 

 

COR, ODOR E ESTADO FÍSICO  

 

Os resultados para os testes de avaliações da cor, odor 

e estado físico estão descrito na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Resultados avaliativos para Melaleuca alternifolia à 

25ºC. 

 
Parâmetros Dados 

Teóricosb 
A B C 

COR Incolor à 
amarelo pálido 

amarelo 
pálido 

amarelo pálido amarelo 
pálido 

ODOR Herbal 
Fresco/remédio 

Característico Característico Característico 

ESTADO 
FÍSICO 

Líquido à 20ºC Líquido Líquido Líquido 

 

Legenda: A-  Amostra 1;  B- Amostra 2; C- Amostra 3 
b: Farmacopeia Brasileira 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para esses testes em analise não houve identificação de 

partículas estranhas que comprometessem as características 

originais das amostras, ressaltando que a cor, e o estado físico 
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estavam dentro dos padrões. Para o odor, analisou-se quanto 

à degradação química e microbiana e a intensidade dos 

aromas. Em comparação com as outras amostras, a amostra 3 

apresentou odor mais forte, diferentemente das outras 

amostras. Quanto à avaliação de degradação química e 

microbiana em caráter odorífero apresentou odor característico, 

sendo essa apenas uma análise perceptiva. Tais resultados  

encontram-se semelhantes ao de Sarturi e Borchhardt (2017). 

 

ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS AMOSTRAS 

SELECIONADAS 

 

Uma vez obtido o óleo essencial, é importante fazer a 

sua análise, com vista à identificação e quantificação dos seus 

constituintes. A cromatografia gasosa, associada, ou não, à 

espetrometria de massa permite, pela sua capacidade de 

resolução, eficiência e reprodutibilidade de resultados, fazer 

uma adequada caracterização e individualização dos 

componentes de uma mistura complexa de compostos voláteis. 

(FIGUEIREDO; PEDRO; BARROSO, 2017; LEITE; SANTOS, 

2017). De acordo com ISO 4730, norma que determina o 

padrão de qualidade internacional para o OEM, para que tal 

óleo exerça sua atividade biológica é necessário que os valores 

de terpinen-4-ol estejam acima de 30% e do 1,8-cineol inferior 

a 15%.  

Á vista disso, os cromatogramas (figura 1) apresentam 

os dados qualitativos sobre a identificação de picos individuais 

dos constituintes dos OEMs, bem como do padrão terpinen-4-

ol. Por meio dessa análise é possível observar diferenças no 

perfil cromatográficos dos óleos essenciais analisados, 
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principalmente nos componentes majoritários como o terpinen-

4 -ol, y-terpineno e α- terpineno.  

 

Figura 1. Cromatogramas com os picos característicos do óleo 

essencial de Melaleuca alternifolia nas amostras analisadas, 

como padrão do terpinen-4-ol 
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Legenda: A- Amostra 1; B- Amostra 2; C- Amostra 3; D- Padrão do 

terpinen-4-ol 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na figura 2 é possível observar os principais constituintes 

identificados nas amostras, suas percentagens, bem e tempos 

de retenção, bem como o índice de similaridade quando 

comparado com a biblioteca espectral de massa da NIST 

(2008). 

 

Figura 2. Principais constituintes identificados e suas 

percentagens comparados à ISO 4730 

 

 
 

Legenda: A- Amostra 1; B- Amostra 2; C- Amostra 3; D- Padrão do 
terpinen-4-ol e – Ausente. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com base no analisado verifica-se que apenas a amostra 

C estava de acordo com as normas exigidas pela ISO 4730, 
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sendo o maior pico o do terpinen-4-ol (acima de 30%) 

indicando-o como o componente mais abundante do OEM. Já 

a concentração do 1,8-cineol encontrava-se inferior a 15%. 

Portanto, esse óleo manteve o padrão necessário para sua 

qualidade comercial. Os valores obtidos neste trabalho para a 

composição da amostra-C foram similares àqueles obtidos por 

diversos estudos encontrados na literatura (GÓMEZ-RINCÓN 

et al., 2014, OLIVEIRA M. et al., 2015; NEVES, 2018; PIRES, 

2018; GIOPPO; ZANCANARO; BELLAVER, 2019, OLIVEIRA, 

2019).  

No que diz respeito às alterações na composição 

química ocorridas nos demais óleos essenciais analisados, as 

mesmas podem ter sido ocasionadas pelo tempo excessivo de 

armazenamento ou por más condições de armazenagem,  de 

modo que estes já não atende aos padrões exigidos pela ISO 

4730. Essas mudanças nos perfis químico podem ocorrer uma 

vez que os óleos essenciais na presença de oxigênio, luz, calor, 

umidade e metais são muito instáveis, sofrendo inúmeras 

reações de degradação, o que dificulta a sua conservação, 

fazendo com que o seu processo de armazenamento seja 

fundamental para a manutenção de sua qualidade (LOPES et 

al., 2016). Wang e colaboradores (2015) relatam que as 

oxidações de produtos comerciais de OEM resultam em baixas 

concentrações dos seus principais componentes levando ao 

não cumprimento das normas de qualidade exigidas. 

É importante ressaltar que segundo Sarturi e Borchhardt 

(2017), aproximadamente 80% dos óleos voláteis presentes no 

mercado não apresentam mais sua composição original. Desta 

forma surge a preocupação com a qualidade dos óleos que 

estão sendo comercializados. 
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Diante do perfil cromatográfico das amostras analisadas 

foi possível observar que apenas a amostra 3 apresentou a 

composição química dentro dos padrões exigidos pela norma 

que determina o padrão de qualidade internacional para tal óleo 

essencial (ISO 4730). Diante disso, o mesmo foi selecionado 

para a execução das demais análises de caracterização do óleo 

essencial. 

 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DO OEM SELECIONADO 

 

ÍNDICE DE REFRAÇÃO 

 

O índice de refração é uma característica físico-química 

específica para cada tipo de óleo, ou seja, está intimamente 

relacionado com o seu grau de saturação, mas é afetado por 

outros fatores tais como teores de ácidos graxos livres, 

oxidação e tratamento térmico (MIRANDA, 2015). Para a 

análise do OEM, o índice de refração foi de 1,642, sendo o valor 

semelhante ao descrito na literatura (MATEUS, 2016; 

ROMERO, 2017). Andrade et al. (2018) traz que o índice de 

refração é uma das técnicas de extrema importância para 

detectar adulterações, muito comuns na comercialização dos 

óleos essenciais. 

 

ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO 

(FTIR) 

 

A utilização do FTIR é importante, pois ajuda a 

determinar a composição química das substâncias presentes 

na amostra investigada, apontando seus principais constituintes 

moleculares e contribui para posterior elucidação das 
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estruturas, auxiliando também na investigação de alterações 

estruturais, de constituição e pureza do material (MORAIS et al, 

2013). 

A figura 3 mostra o espectro de infravermelho 

correspondente ao OEM. Observa-se uma banda intensa e 

larga em 3399 cm-1 característico do grupamento OH de álcool, 

referente ao terpinen-4-ol. Em 2960, 2905 e 2869 cm-1 foram 

verificadas bandas características do sesquisterpenos. Já as 

carbonilas (-C=O) presentes nos principais componentes do 

óleo são observadas 1652 cm-1. As bandas em 1442 cm-1 e 

1377 cm-1 são características do dobramento da ligação –CH2. 

A vibração da ligação C-O-C presente no composto 1,8 – cineol 

é encontrada em 995 cm-1. Esses resultados representam as 

bandas típicas referentes à composição química do OEM, 

estando em concordância com diversos estudos (SÁNCHEZ-

NAVARRO, 2011; PIRES, 2016; CHEN et al., 2016; GEREMIAS 

2017). 
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Figura 3. Espectro de infravermelho do óleo essencial de 

Melaleuca alternifolia 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

É possível observar que as bandas de absorção exibidas 

no FTIR confirmam dados obtidos pelo CG/EM para os 

principais componentes, comprovando a constituição química 

do OEM em análise. 

 

CONCLUSÕES  

 

A partir das análises realizadas foi possível observar que 

dentre óleos essenciais de Melaleuca alternifolia adquiridos 

apenas a amostra 3 foi a que apresentou a concentação do 

terpenin-4-ol e do 1,8 - cineol dentro dos limites exigidos pela 

ISO 4730 quando analisados por CG/EM, observando que não 

há aduteração ou falsificação do mesmo. Quanto as análises de 
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FTIR e índice de refração o OEM em questão estava de acordo 

com dados obtidos na literatura. 

As análises feitas neste trabalho são técnicas amplamente 

empregadas para a avaliação da identidade e pureza de óleos 

essenciais, sendo os  métodos cromatográficos responsáveis 

por demonstrarem valores quantitativos quanto à determinação 

de quais componentes contém em cada amostra de óleo 

essencial. Obeserva-se que as farmacopéias recomendam 

esses testes, pois os mesmos geram dados e valores 

permitidos para que se avalie a identidade e pureza de óleos 

essenciais. 

Portanto,   considerando  as  inúmeras  indicações e 

aplicações que vem sido agregado ao óleo de Melaleuca 

alternifolia ,  tem- se  a  necessidade de  desenvolver  estudos 

inovadores a fim de certificar a  veracidade,  a  eficácia  e  

segurança  do mesmo,  certificando   um  maior  controle  na  

autenticidade dos óleos e qualidade na sua terapêutica. Além 

disso, tais testes podem ser uma ferramenta alternativa para a 

fiscalização/coibição de fraude/adulteração de diferentes tipos 

de óleos essências. 
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RESUMO: O urucum (Bixa orellana L.) é um arbusto 
pertencente à família Bixaceae bastante difundido na América 
Tropical. A presença de compostos fenólicos e carotenoides 
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também garantem importantes propriedades farmacológicas 
(antifúngica, antibacteriana e antioxidante). O presente trabalho 
teve como finalidade desenvolver e caracterizar emulsões 
farmacêuticas para veiculação do extrato de urucum tendo em 
vista a sua administração tópica. O extrato de urucum foi 
preparado por maceração das sementes secas em óleo mineral 
e os seus componentes foram estudados por meio das técnicas 
de espectrofotometria no infravermelho com transformada de 
Fourier (FT-IR) e ressonância magnética nuclear (RMN). Em 
seguida, foram preparadas três emulsões O/A por meio da 
técnica de inversão de fases com concentrações variáveis de 
emulsificantes e do extrato. As emulsões foram avaliadas de 
acordo com as suas características físico-químicas (análise 
macroscópica, pH e condutividade elétrica) e estabilidade 
(centrifugação). Por meio da análise dos componentes do 
extrato, pode-se constatar alguns traços de bixina. As 
formulações obtidas apresentaram-se como um creme viscoso 
de coloração alaranjada. As emulsões evidenciaram valores de 
pH ótimo para aplicação cutânea e altos valores de 
condutividade elétrica, sugestivos de emulsões do tipo O/A. Por 
último, a sua estabilidade foi confirmada pela não alteração 
após o teste de centrifugação. Assim, as emulsões propostas 
podem ser consideradas como um potencial modelo terapêutico 
de tratamento não invasivo contendo compostos bioativos do 
urucum. 
Palavras-chave: Bixaceae. Compostos bioativos. Emulsões 
farmacêuticas. 

 
INTRODUÇÃO  

 

O urucum (Bixa orellana L.) é uma planta nativa do Brasil, 

mas também cultivada em outros países da América do Sul 

(APARECIDO et al., 2017).  Foi utilizada pela primeira vez por 

índios para fins medicinais e festividades. Atualmente possui 
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aplicações em diferentes áreas da indústria como corante 

alimentício e têxtil, e também para fins terapêuticos, uma vez 

que apresenta atividade antioxidante, diurética, antifúngica, 

antimicrobiana, antileishmania (CELLI et al., 2018).   

Essas atividades farmacológicas atribuídas ao urucum 

têm forte relação com sua composição fitoquímica, uma vez que 

cada molécula bioativa é capaz de reagir e originar diversas e 

diferentes respostas no organismo. A fração oleosa, óleo de 

urucum, extraída de suas sementes tem ganhado popularidade 

devido à elevada quantidade de ativos fitoquimicos diferentes 

(SILVA; ROSA; MEIRELES, 2015), podendo ser obtido por 

diferentes processos: extração em óleo, extração alcalina e 

extração com solventes orgânicos, como acetona, metanol, 

dentre outros (VILAR, 2015).  

O óleo de urucum tem o constituinte bixina como 

principal, a partir deste são obtidos os demais pigmentos, como 

a norbixina (lipossolúvel) e o sal da norbixina (hidrossolúvel) 

(TAHAM et al., 2015), carotenoides que proporcionam cores de 

diferentes tonalidades que podem variar entre o vermelho ao 

amarelo. Outros constituintes também podem ser encontrados, 

a exemplo de flavanoides , tocoferóis, olefina e sesquiterpenos 

(DE ANDRADE et al., 2016).  

Contudo, para que um produto natural possa ser utilizado 

é necessário que haja a veiculação do ativo em uma forma 

farmacêutica adequada. Os testes utilizados para 

caracterização de óleo naturais, a exemplo de Ressonância 

Magnética Nuclear (RMN), Espectroscopia no infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR), são de fundamental 

importância para identificar classes de compostos e na 

descoberta de novos constituintes químicos de espécies 

vegetais que poderão ter uso terapêutico. Eles podem ser 
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realizados para identificar as mais diferentes classes de 

compostos orgânicos, podendo ser aplicados em diferentes 

tipos de extratos de todas as partes da planta. 

Capella et al., (2016), em seu estudo observou que o 

óleo de urucum promovia restauração mais rápida do tecido 

lesado, auxiliando assim na cicatrização de feridas. Em outro 

estudo foi relatado que emulsões contendo tocotrienois, obtidos 

do urucum in natura e extrato da casca possuíam atividade 

antioxidante (AKOH, 2015 ). As emulsões podem ser definidas 

como sistemas dispersos formados a partir da combinação de 

duas fases líquidas imiscíveis estabilizadas por substâncias 

anfifílicas que tem por função reduzir a tensão interfacial entre 

as duas fases (KALE; DEORE, 2017). Devido a sua excelente 

capacidade de solubilizar ativos polares (ou hidrofílicas) e 

apolares (ou lipofílicas), as emulsões são amplamente 

empregadas em formulações farmacêuticas e cosméticas 

(KORÁC et al, 2014). 

Várias vantagens podem ser atribuídas às emulsões, 

além da capacidade de solubilização de ativos. As emulsões 

podem auxiliar na promoção de fármacos -se estendendo 

também para permeação tópica; capacidade de mascarar o 

sabor e odor desagradável que alguns fármacos apresentam; 

facilitar a palatibilidade de óleos. Em contrapartida, as 

desvantagens que esses sistemas podem apresentar diz 

respeito à baixa estabilidade – sendo inclusive classificadas 

como sistemas termodinamicamente instáveis e baixo tempo de 

meia-vida (KALE; DORE, 2017). 

 Em relação à sua classificação quanto a fase interna e 

externa, as emulsões podem ser divididas em dois grupos 

distintos: as emulsões do tipo O/A (óleo-em-água), quando 

apresentam uma fase externa aquosa e fase interna oleosa e 
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emulsões do tipo A/O (água-em-óleo), quando apresentam uma 

fase externa oleosa e fase interna aquosa (LU; KELLY; MIAO, 

2016). Além desses dois tipos, esses sistemas podem se exibir 

sobre a forma de emulsões múltiplas do tipo A/O/A (água-óleo-

água) e O/A/O (óleo-água-óleo) (McCLEMENTS; JAFARI, 

2018). 

Vários estudos se objetivaram no emprego de emulsões 

como sistemas de veiculação de extratos vegetais. Moral-

Pimental e colaboradores (2018) desenvolveram uma emulsão 

múltipla para a encapsulação de um extrato aquoso de Hibiscus 

sabdariffa em múltiplas emulsões, propondo um potencial 

sistema e viável. 

Akhtar e coautores (2016) sugeriram um sistema A/O 

para o carreamento de extrato hidroalcóolico bruto de Ziziphus 

mauritiana visando a prevenção do envelhecimento cutâneo. 

Emulsões do tipo O/A também foram utilizadas por Lyko-

Ratz, Arct e Pytkowska (2016) para desenvolver uma 

formulação contendo diferentes concentrações de extrato de 

Centella asiatica. Segundo os autores, as formulações 

propostas forneceram um aumento na hidratação da pele, 

diminuição da perda de água transepidermal, bem como 

propriedades anti-inflamatórias. 

Dessa forma, o presente estudo teve por finalidade 

preparar e caracterizar um extrato de urucum e realizar a sua 

veiculação em sistemas emulsionados do tipo O/A para a via de 

administração tópica. Além disso, foi realizada a caracterização 

físico-química das emulsões desenvolvidas. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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Preparação do extrato 

 

 Uma quantidade de 50 g das sementes secas de urucum  

(B.orellana) obtidas de raizeiros da Feira Central da Prata, 

localizada no município de Campina-Grande (PB), foram 

pesadas em balança analítica. Posteriormente, as sementes 

foram trituradas utilizando gral e pistilo e levigadas com 50 mL 

de óleo mineral. A mistura resultante foi submetida a agitação 

mecânica em rotação de 5000 rpm. Posteriormente, a mistura 

foi submetida a maceração pelo período de 7 dias. 

 

Análise dos compostos por espectrofotometria no 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

 

Os dados espectrais na região do infravermelho (IV) 

foram obtidos  em aparelho de FTIR Cary 630, do fabricante 

Agilent Technologies, com faixa espectral na região de 4000 - 

400 cm-1, do Laboratório Analítico Multiusuário– CCS/UFPB, 

utilizando 5,00 mg de amostra em pastilhas de KBr, com 

frequência medida em cm-1. 

 

Análise dos compostos por ressonância magnética nuclear 

(RMN) 

 

Os espectros de RMN de 1H e RMN de 13C foram obtidos 

por meio do espectrômetro de AscendTM – Bruker operando a 

400 MHz (1H) e 100 MHz (13C), todos localizados no Laboratório 

Multiusuário de Caracterização e Análise (LMCA/UFPB). 

 

Desenvolvimento das emulsões O/A contendo extrato de 

urucum 
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As emulsões O/A foram desenvolvidas a partir da técnica 

de inversão de fases, na qual inicialmente as quantidades 

determinadas dos insumos farmacêuticos foram pesadas e 

misturadas separadamente em suas respectivas fases (fase 

aquosa e fase oleosa). Posteriormente, ambas as fases foram 

submetidas ao aquecimento até a temperatura de 75°C. Após 

atingir essa temperatura a fase aquosa foi vertida sob a fase 

oleosa e a mistura foi levada à agitação mecânica até a 

temperatura ambiente (MORAIS et al, 2014; MISHRA et al, 

2014). A preparação das emulsões foi realizada no Laboratório 

Multidisciplinar VII da FACENE. 

 

Análise macroscópica 

 

As emulsões foram analisadas quanto ao aspecto visual, 

cor e odor as preparações e classificadas de acordo com o 

proposto por Okuma et al (2015) com modificações, em:  

• Normal: sem alterações visíveis, aspecto homogêneo 

com superfície lisa, sem grumos aparentes, com brilho. 

• Modificada: com aspecto heterogêneo, presença de 

grumos, nítida separação de fases, opacidade, com ausência 

de brilho. 

 

Determinação do pH 

 

A determinação do pH foi realizada em potenciômetro de 

bancada previamente calibrado, com soluções de pH 4,0 e 7,0. 

Para a leitura, foi realizada a diluição das amostras em água 

destilada na proporção de 1:10. As análises foram feitas em 

triplicata à temperatura ambiente (DAHER et al, 2014). 
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Determinação da condutividade elétrica 

 

A determinação da condutividade elétrica foi realizada 

em condutivímetro de bancada breviamente calibrado. Para a 

leitura, o eletrodo foi colocado diretamente nas amostras. As 

análises foram feitas em triplicata à temperatura ambiente 

(KORÁC, KRAJIŠNIK & MILIĆ, 2015). 

 

Teste de centrifugação 

 

As amostras foram submetidas à uma rotação de 3000 

rpm por 30 minutos em centrífuga de bancada. Ao final do teste 

foram observados fatores de instabilidade (separação de fases, 

cremeação). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Análise dos compostos por espectrofotometria no 
infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 
 

O espectro (Figura 1) apresenta bandas que não podem 
ser assinaladas às regiões da bixina, indicando a presença de 
outros compostos contaminantes na preparação bruta. 
Entretanto, algumas das bandas atribuídas à bixina são 
claramente visíveis: em 2958 cm-1 (estiramento do C-H de 
alcenos), 2922 cm-1, 2853 cm-1 (estiramento do C-H de 
alcanos). Os picos em 1658 cm-1 e 1563 cm-1foram atribuídos 
ao estiramento de C=C dos dienos conjugados. As 
deformações simétricas e assimétricas dos CH3 presentes nos 
grupamentos alcanos foram representados por picos em 1460 
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cm-1e 1377 cm-1, respectivamente (SANTOS, 2013; RAO et al., 
2014; RAHMALIA et al., 2015; HUSA et al., 2018).  

 
 
 

Figura 1 - Espectro na região do infravermelho do extrato de 
sementes do óleo de Urucum. 

 
(Fonte: Dados da pesquisa) 

 

Análise dos compostos por ressonância magnética 
nuclear (RMN) 

 
A identificação de traços de bixina foi feita por através de 

análise espectral de UV e RMN de 1H comparados com dados 
da literatura. 

Os espectros de RMN de H1 e C13 do extrato foram 
realizados em clorofórmio deuterado (CDCl3) a 400 MHz. 

O espectro de RMN de ¹H para a amostra analisada, 
representado na figura 2, apresentou sinais de deslocamento 
químico entre 1,60-1,87 ppm típicos de próton de metilas 
ligadas a carbonos vinílicos, um singleto em 3,75 ppm que 
corresponde a metoxila do grupamento éster característicos da 
bixina (OLIVEIRA, 2015). 
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Figura 2 - Espectro de RMN 1H do extrato  de urucum 
(CDCl3, 400 MHz) 

 

 
(Fonte: Dados da pesquisa) 

 
No espectro de RMN de ¹³C observou-se  multiplicidade  

de  sinais  correspondentes  aos carbonos  sp2   da  cadeia  
vinílica  e  na  região  entre  14-22  ppm  sinais  de 
deslocamentos de carbonos de metilas ligadas a carbonos 
vinílicos típicos da sustância. 
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Figura 3 – Espectro de RMN de C13 do extrato de urucum 
(CDCl3, 400) 
 

 
(Fonte: Dados da Pesquisa) 

 
Dessa forma os nossos dados ratificam a presença da 

Bixina no extrato estudado, uma vez que a literatura registra 
uma concentração média de bixina nas sementes de urucum 
variando entre 1,2-2,3%, no entanto, o rendimento pode estar 
sujeito ao tipo de solvente usado na extração e a fatores 
ambientais, tais como temperatura, iluminação, índice 
pluviométrico e tipo de solo(OLIVEIRA, 2015).  
 
Desenvolvimento das emulsões O/A contendo extrato de 
urucum 
 
 As formulações foram desenvolvidas de modo a se obter 
três formulações (F1, F2 e F3) em que pudesse ser analisada a 
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influência na proporção do emulsificante (Pollawax TM NF) e 
extrato de urucum. A composição das emulsões pode ser 
observada na Tabela 1. 
 
Desenvolvimento das emulsões O/A contendo extrato de 
urucum 
 As formulações foram desenvolvidas de modo a se obter 
três formulações (F1, F2 e F3) em que pudesse ser analisada a 
influência na proporção do emulsificante (Pollawax TM NF) e 
extrato de urucum. A composição das emulsões pode ser 
observada na Tabela 1. 
 
Tabela 1 – Composição em porcentagem e função dos insumos 
farmacêuticos presentes nas emulsões contendo óleo de 
urucum 
 

Componentes Função F1 F2 F3 

PollawaxTM NF Cera 

autoemulsificante 

não-iônica 

6% 8% 10% 

Propilparabeno 

(Nipazol) 

Conservante fase 

oleosa 

0,05% 0,05% 0,05% 

EDTA Agente 

quelante/sequestrante 

0,02% 0,02% 0,02% 

Óleo de 

urucum 

Fase olesa/ativo 6% 4% 2% 

Metilparabeno 

(Nipagim) 

Conservante fase 

aquosa 

0,15% 0,15% 0,15% 

Propilenoglicol Agente molhante 2% 2% 2% 

Silicone 245 Emoliente qsp qsp qsp 

Água destilada Fase aquosa qsp100% qsp100% qsp100% 

(Fonte:Dados do autor) 
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Análise macroscópica 
 
 Por meio da análise da Figura 4, após o período de 24 
horas de preparo e estabilização das emulsões, ambas se 
apresentaram como sistemas homogêneos, sem ausência de 
fatores visíveis de instabilidade (separação de fases e presença 
de precipitado). Pode-se observar que a emulsão F1 
apresentou uma coloração alaranjada mais intensa quando 
comparada a F3. Esse fato pode estar atribuído à maior 
proporção de extrato de urucum presente na F1. 
 
Figura 4 – Aspecto visual das emulsões O/A contendo óleo de 
urucum 

 
(Fonte: Dados do autor) 

 
Determinação do pH 
 
 A análise de pH é se torna bastante importante quando 
se destina a formulação para uma determinada via de 
administração. Os valores encontrados para a F1, F2 e F3 
foram de 5.41±0.22, 5.52±0.04 e 5.06±0.09, respectivamente. 
Nesse contexto, de acordo com Tarun e colaboradores (2014), 
os valores de pH para  as formulações F1 e F2 foram 
considerados ideais por estarem dentro da faixa de pH da flora 
bacteriana normal da pele (faixa entre 5,4-5,9). 
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 Determinação da condutividade elétrica 
 
 A condutividade elétrica é um importante parâmetro 
indicativo que se permite classificar o tipo de sistema 
emulsionado quanto a fase externa e interna. Nesse sentido, 
uma emulsão formada por uma fase externa aquosa (emulsão 
do tipo O/A), evidenciam altos valores de condutividades 
elétrica. De modo contrário, uma emulsão formada por uma 
fase externa oleosa (emulsão do tipo A/O) apresenta efeito 
isolante, ou seja, baixos valores de condutividade elétrica 
(KALAITZAKI et al, 2014). 
 A partir da análise da composição da fase aquosa 
descrita anteriormente na tabela 1, pode-se observar uma 
proporção maior de fase aquosa e menor de fase oleosa, 
sugestivo de emulsão do tipo O/A. Esse pressuposto está em 
concordância com descrito na literatura por Kalaitzaki (2014), 
uma vez que o maior valor encontrado para a condutividade 
elétrica foi para a F3 (129.63), seguidos da F1 (117,9) e F2 
(107,60). 
 
Teste de centrifugação 
 
 As amostras foram submetidas à condição de estresse 
ocasionada por uma rotação (força) centrífuga, de modo que o 
fornecimento dessa força pode contribuir para acelerar os 
processos que levam à instabilidade de uma emulsão.  
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Figura 5 – Aspecto macroscópico das emulsões após o teste de 
centrifugação 
 

 
(Fonte: Dados do autor) 

 
Na Figura 5, pode-se observar que o aspecto 

macroscópico das emulsões se manteve quando comparada ao 
início do teste. Além disso, os fatores que são indicativos de 
instabilidade, tais como cremeação ou sedimentação conforme 
citados por Korác e colaboradores (2014), não foram 
observados. 
 
CONCLUSÕES  
 
 O sistema emulsionado proposto apresentou-se como 
uma potencial estratégia para veiculação do extrato de urucum, 
apresentando-se como um sistema estável e seguro para 
aplicação tópica. Estudos posteriores serão conduzidos para se 
atestar a capacidade de liberação e permeação cutânea dos 
componentes bioativos do extrato na pele para que a emulsão 
possa ser empregada como alternativa no tratamento de 
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doenças inflamatórias/ e ou infecções bacterianas que podem 
acometer a pele. 

É de suma ´importância ressaltar ainda a relevância da 
valorização da economia nacional, uma vez que, o arbusto do 
urucum do qual foram obtidas as sementes para extração do 
óleo, é um produto nativo de países tropicais e encontrado em 
larga escala na flora brasileira. 
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RESUMO:O chá verdeé produzido a partir da planta Camellia 
sinensis(L) Kuntze (ÁVILA, 2017), pertencente à família 
Theaceae, sendo utilizado no tratamento de diversas 
enfermidades, como controle da diabetes mellitus, controle de 
peso corporal, prevenção na progressão tumoral, doenças 
cardiovasculares e outras (OLIVEIRA, et.al., 2019). Suas folhas 
são constituídas principalmente de compostos fenólicos, 
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correspondendo a cerca de 30% do peso seco das folhas 
(BAIBRANTE, 2014). Os compostos fenólicos apresentam 
atividade antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, 
anticarcinogênica, entre outras. Diante disso, o objetivo do 
trabalho foi quantificar os compostos fenólicos presentes em 
diferentes chás comercializados em supermercados, feiras 
livres e farmácias, da cidade de João Pessoa-PB.A 
quantificação de fenólicos totais seguiu a metodologia de 
Gulcinet al (2004), determinada pelo método 
espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando como 
padrão de referência o ácido gálico.A curva de calibração, 
apresentou valor de coeficiente de linearidade de R2 = 0,9906, 
e equação da reta: y = 0,0008539.x - 0,02655. Os chás em 
sachê apresentaram resultados entre 25,13 e 31,09 mg EAG/g 
chá. Os chás a granel apresentaram resultados entre 8,85 a 
33,67 mg EAG/g chá. Diante dos resultados obtidos, pode-se 
constatar que, diferentes marcas de chás da mesma espécie, 
apresentam resultados diferentes, devido a fatores como, 
armazenamento, tamanho das partículas, exposição ao calor, 
condições de cultivo, época de colheita e outros. 
 
Palavras-chave: Fenólicos totais. Camellia sinensis. 

Theaceae. 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a sociedade tem procurado hábitos de vida 

mais saudáveis, promovendo uma apreciação maior de 

produtos naturais, sendo muitos destes originados de plantas 

medicinais, como os chás, que se fazem presentes na medicina 

tradicional, sendo aplicados nas práticas terapêuticas, e na 

medicina popular (OLIVEIRA NETA, 2018). Devido as suas 

propriedades medicinais, como também sabor e aroma 

agradáveis, o chá é uma das bebidas mais consumidas do 

mundo (BRAIBANTE, 2014). 
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A RDC Nº. 277, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 define 

chá como: "produto constituído de uma ou mais partes de 

espécie(s) vegetal(is) inteira(s), fragmentada(s) ou moída(s), 

com ou sem fermentação, tostada(s) ou não, constantes de 

Regulamento Técnico de Espécies Vegetais para o Preparo de 

Chás". Vale ressaltar que atualmente, no Brasil, os chás são 

registrados na classificação de alimentos, desta forma 

necessitam atender padrões mínimos de qualidade, tais como, 

características de composição, característicassensoriais, 

parâmetros físico-químicos, microbiológicos, entre outros 

caracteres para aprovação de consumo (OLIVEIRAet al., 2019). 

 A RDC Nº 267, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005, 

direciona o seu foco a prevenção de danos à saúde da 

população, considerando a regulamentação dos padrões de 

identidade e qualidade de alimentos, devendo estes priorizar os 

parâmetros sanitários. Desta forma ela estabelece a 

necessidade de definição de espécies vegetais para o preparo 

de chás, excluindo as espécies vegetais com finalidade 

medicamentosa e ou terapêutica, assim como determina as 

partes do vegetal que devem ser utilizadas, sendo mencionada 

a utilização das folhas e talos da Camelliasinensis (L.) Kuntze 

para o preparo do chá verde, preto ou branco (BRASIL, 2019). 

 Neste contexto, Beltran; Guandalini (2015), afirmam que 

“O chá verde é uma das bebidas mais populares no mundo não 

só pelo seu sabor e aroma agradáveis, mas também pelos seus 

efeitos benéficos à saúde”, o autor segue associando o chá 

verde ao tratamento de diversas doenças, apresentando as 

propriedades funcionais deste chá na saúde humana e 

ressaltando a sua utilização como ferramenta no combate a 

obesidade. 
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Camellia sinensis 

 A Camellia sinensis (L) Kuntze, pertencente à família 

Theaceae e ao gênero Camellia L., é descrita como um arbusto 

grande, que possui em média 15 metros de altura, com frutos 

secos e flores brancas (FLORIEN, 2019).As folhas da C. 

sinensis (L.) Kuntze contêm diversos metabólitos, entre 

eles:proteínas (peptídeos e enzimas), carboidratos (celulose, 

frutose, glicose, entre outros), vitaminas(B, C e E), minerais, 

tocoferol, bases purinas, em especial a cafeína, flavonoides, 

isoflavonas, carotenoides, catequinas, dentre estas as (-)-

epicatequinas (EC), (-)-3-galato de epicatequina (GEC), (-)-

epigalocatequina (EGC) e 3-galato de epigalocatequina 

(EGCG), (50-60%) e outros polifenóis (FLORIEN, 2019; ÁVILA, 

et al., 2017; BELTRAN; GUANDALINI, 2015). 

 Suas folhas são constituídas principalmente de 

compostos fenólicos, correspondendo a cerca de 30% do peso 

seco das folhas, que agem como agentes antipatogênicos nos 

vegetais (BRAIBANTE, 2014).As catequinas presentes na C. 

sinensis (L) Kuntze, classificada fitoquimicamente como um 

composto fenólico, é responsável pelo amargor e adstringência 

do chá verde. Possuem contribuição no emagrecimento, sendo 

atribuído a estas, mecanismos que agem inibindo a agregação 

plaquetária ocorrida nas artérias, assim como a promoção de 

perda de gordura corporal. A 3-galato de epigalocatequina 

(EGCG), também aparece, como sendo uma das catequinas 

responsáveis pelo efeito benéfico a saúde, inibindo a oxidação 

de lipídios (BELTRAN; GUANDALINI, 2015).  

 A composição química pode ser influenciada por 

inúmeros fatores, tais como: o local onde este foi cultivado, a 

altitude, a forma de cultivo, o solo, o clima e a idade das folhas. 

Todo um conjunto de interferentes podem apresentar uma 
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influência considerável sobre o sabor do chá produzido a partir 

da C. sinensis (L.) Kuntze, como a altitude, onde estudos 

mostram que os chás cultivados em locais com altitudes 

elevadas, tem rendimento baixo e amadurecimento lento, o que 

resulta em uma maior qualidade do chá (FLORIEN, 2019). 

 A partir da C. sinensis são produzidos quatro principais 

tipos de chá: branco, verde, oolong e o preto, que se 

diferenciamdevido a idade das folhas e a oxidação. O chá 

branco é composto por folhas jovens (não sofrem oxidação); no 

chá oolong, as folhas são picadas e ocorre oxidação branda por 

efeito das enzimas; no chá preto ocorre uma oxidação maior 

(período maior); e o chá verde, alvo do trabalho,o chá verde é 

obtido através de um processo simples, onde ocorre a 

estabilização das folhas pela inativação da enzima polifenol 

oxidase, evitando a oxidação, que faz com que seu conteúdo 

de fenólicos totais, como catequinas, seja maior do que nos 

chás oolong e preto (BRAIBANTE, 2014). 

   

Chá verde e seus benefícios 

 O chá verdeé de origem chinesa, sendo conhecido 

popularmente por chá verde, chá-da-Índia, banchá ou 

“greentea” .Suas folhassão colhidas ainda jovens, antes do fim 

do seu desenvolvimento, sofrem uma rápida secagem, são 

expostas ao vapor d’água e a elevadas temperaturas para 

finalizar o processo (FLORIEN, 2019). 

 O chá verde apresenta várias propriedades, tais como, 

atividade antioxidante, antibacteriana, antialérgica, e reduz o 

risco a doenças cardiovasculares e câncer (BAIBRANTE, 

2014). É utilizado no tratamento de diversas enfermidades, 

entre elas no controle da diabetes mellitus, controle de peso 

corporal e obesidade, prevenção na progressão tumoral, 
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doenças cardiovasculares e outrasaplicabilidades (OLIVEIRA 

etal., 2019). 

 A cafeína presente na composição do chá verde age 

sobre a função mental e comportamental, estimula a atividade 

cardiovascular e circulação sanguínea, reduz a sensação de 

fadiga, e aumenta a atividade motora (BAIBRANTE, 2014). 

 Miranda; Neto et al. (2017), cita que o chá verde, pode 

auxiliar na redução da pressão arterial, mesmo contendo 

cafeína, o autor atribui a este fato a ação antioxidante e anti-

inflamatória das catequinas. O estudo realizado pelo autor, 

conclui que a suplementação de 2g de chá verde antes do 

exercício aeróbico, diminui a hipotensão sistólica e promove 

uma resposta hipertensiva diastólica após a pratica de 

exercícios físicos em indivíduos hipertensos de meia 

idade.Garcia et. al.(2016) constatou um efeito neuroprotetor e 

antioxidante do chá verde.  

 

Compostos fenólicos e suas atividades biológicas 

 Os compostos fenólicos, são substâncias amplamente 

distribuídas na natureza, possuem em sua estrutura química 

uma ou mais hidroxilas ligadas ao anel benzênico, podendo 

apresentar múltiplos anéis, como também apresentar-se na sua 

forma livre ou complexada com açúcares e proteínas. Podem 

ser divididos em classes de acordo com o número de anéis 

fenólicos, tais como ácidos fenólicos e flavonóides (ARCHELA; 

ANTONIA, 2013). 

 A presença de compostos fenólicos no chá verde, tal 

como flavonoides, está diretamente relacionada com sua cor, 

sabor e aroma, sendo estes, as principais substâncias 

antioxidantes (FIRMINO; MIRANDA, 2015). São conhecidos por 

apresentar atividade antioxidante, anti-inflamatória, 
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antimicrobiana, anticarcinogênica, analgésica, e auxiliam no 

combate a diversas doenças, tais como arteriosclerose e 

diabete(HAIDA et al., 2015). 

 Devido a sua capacidade antioxidante, os compostos 

fenólicos são capazes de sequestrar radicais livres, prevenindo 

ou retardando que uma substância pró-oxidante oxide o 

substrato, podendo diminuir os danos oxidativos causados por 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Os radicais livres, são 

moléculas instáveis, apresentando elétrons desemparelhados e 

podendo oxidar outras moléculas. As espécies reativas de 

oxigênio (EROs), incluem certos radicais livres, como o ânion 

superóxido (•O2-), o radical hidroxil (•OH).Os compostos 

fenólicos (antioxidantes) são capazes de doar hidrogênio ou 

elétrons para controlar essas substâncias, porém quando há um 

desequilíbrio entre os radicais livres e as substâncias 

antioxidantes, ocorre o estresse oxidativo, fenômeno 

relacionado a ocorrência de doenças crônicas, inflamatórias e 

cardiovasculares (HAIDA, 2015; TELES et al., 2015). 

 A ação antioxidante do chá verde é um dos seus maiores 

atrativos, que se deve principalmente a quantidade de 

compostos fenólicos no mesmo. Diante do exposto, e em 

virtude ao alto consumo do chá,há uma maior preocupação em 

relação a sua qualidade (FIRMINO; MIRANDA, 2015). Baseado 

no contexto etnocultural de utilização de chás pela população, 

os benefícios mencionados em literatura sobre a espécie 

Camellia sinensis (L.) Kuntze, o objetivo do trabalho foi 

quantificar os compostos fenólicos presentes em diferentes 

tipos e marcas de chás verde comercializados em 

supermercados, feiras livres e farmácias, da cidade de João 

Pessoa-PB. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 As análises foram realizadas no Laboratório 

Multidisciplinar VIII da Faculdade Nova Esperança (FACENE). 

As amostras dos chás verde, utilizadas no estudo foram 

adquiridos em supermercados, feiras livre, farmácias 

comunitária e farmácias de manipulação do município de João 

Pessoa, Paraíba. 

 Para a quantificação de fenólicos totais, foi escolhida a 

metodologia de Gulcinet al. (2004), determinada pelo método 

espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, utilizando como 

padrão de referência o ácido gálico. 

 Para determinar o teor de fenólicos totais nos chás, foi 

construída uma curva de calibração, com o padrão ácido gálico. 

Foram preparadas soluções nas concentrações de 250; 200; 

150; 100 e 75 mg/L com o ácido gálico, e as soluções-teste para 

a leitura no espectrofotômetro (UV-Vis). Realizou-se o 

experimento em triplicata em um balão volumétrico de 10 mL, 

adicionando-se 100 μL da solução, 50 μL do reagente de Folin-

Ciocalteu, 6 mL de água destilada e 2 mL de solução de Na2CO3 

(15%), com o volume final sendo aferido com água destilada. 

Uma solução branca foi preparada da mesma forma, somente 

com água e reagentes. As soluções ficaram em repouso por 

duas horas e, em seguida realizou-se a leitura das 

absorbâncias a 760 nmem espectrofotômetro UV-Vis 

Novainstruments Serie 2000. Após realizar as leituras, plotou-

se um gráfico de regressão linear (Software GraphPadPrism 6), 

gerando-se a equação da reta para a obtenção dos resultados 

em mg de EAG (equivalente de ácido gálico)/ g de chá. 

 As amostras de chá verde em sachê foram denominadas 

de A, B, C, D e E, e a granel de F, G, H, I, J, L, M, e N, 

preparadas de acordo como o preconizado pelo Formulário de 
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Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (ANVISA, 2018), com 

o intuito de determinar a quantidade de compostos fenólicos 

ingeridos em uma xícara de chá (100mL). Os chás em sachê 

foram preparados por infusão, utilizando uma unidade de sachê 

em uma xícara com água destilada a 100ºC, deixado em 

repouso e abafado por 10 minutos. Os chás a granel, foram 

preparados por infusão, tendo como matéria-prima 1 g (grama) 

das folhas em uma xícara com água destilada a 100ºC, deixado 

em repouso e abafado por 10 minutos. Os resultados das 

extrações foram transferidos para um balão volumétrico de 100 

mL, sendoo volume aferido com água destilada se 

necessário.As soluções-teste para a leitura no 

espectrofotômetro (UV-Vis), foram preparadas do mesmo modo 

descrito para ácido gálico, substituindo a solução de ácido 

gálico por chá, e obtendo o valor de fenólicos totais em 1g de 

chá, sendo representado por, mg de EAG (equivalente de ácido 

gálico)/ g de chá. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As soluções de ácido gálico, nas concentrações de 250; 

200; 150; 100 e 75 mg/L, apresentaram valores de absorbância 

entre 0,041 e 0,194 (Tabela 1). A curva de calibração nessas 

concentrações apresentou valor de coeficiente de linearidade 

de R2 = 0,9906, e equação da reta: y = 0,0008539.x - 0,02655 

(Figura 1).  

 

Tabela 1. Valores de absorbâncias, média de absorbância e 
desvio padrão para as soluções de ácido gálico nas 
concentrações de 250; 200; 150; 100 e 75 mg/L. 

Concentração 
(mg/L) 

Absorbância 
(Abs) 

Média ± Desvio 
padrão 

75 0,039  
0,0407± 0,001528 

 
75 0,041 

75 0,042 

100 0,056 

0,0613± 0,004726 100 0,065 

100 0,063 

150 0,095 

0,0993± 0,005132 150 0,105 

150 0,098 

200 0,130 

0,137± 0,005859 200 0,139 

200 0,141 

250 0,198 

0,194± 0,003215 250 0,192 

250 0,193 

Fonte: Do autor. 
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Figura 2. Curva de calibração do ácido gálico. 

 

Fonte: Do autor. 

 

 Através da equação da reta obtida, foi possível 

determinar o teor de fenólicos totais das amostras de chá verde. 

Os chás em sachê apresentaram resultados entre 25,13 e 31,09 

mg EAG/g chá (Tabela 2). Os chás a granel apresentaram 

resultados entre 8,85 a 33,67 mg EAG/g chá(Tabela 3). 

 Resultados obtidos por Firmino;Miranda (2015) 

apresentaram teores de fenólicos totais em amostras de chá 

verde em sachê entre 30,13 a 63,99 mg/gEc (equivalentes a 

epicatequina), e para amostras a granel entre 6,34 a 42,71 

mg/gEc.Diante dos resultados, pode-se observar que para os 

chás em sachê apresentaram teor de fenólicos baixo, e para os 

chás a granel apresentaram valores próximos, quando 

comparados com os resultados obtidos por Firmino; Miranda 

(2015). 
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Tabela 2. Resultados da quantidade de fenólicos nos chás 
verde em sachê, com valores de absorbância, média e desvia 
padrão. 

Amostra Abs*

1 

Abs*

2 

Abs*

3 

Resultado  

(mg EAG/g chá) 

 (média ± desvio padrão)  

A 0,208 0,189 0,167 25,13 

(0,188 ± 0,021) 

B 0,220 0,212 0,286 31,09 

 (0,239 ± 0,041) 

C 0,221 0,220 0,220 28,87 

 (0,220 ± 0,0006) 

D 0,230 0,222 0,233 29,81 

(0,228 ± 0,006) 

E 0,226 0,216 0,222 28,99 

(0,221 ± 0,005) 

*Abs - absorbância 

Fonte: Do autor. 

Tabela 3. Resultados da quantidade de fenólicos nos chás 
verde a granel, com valores de absorbância, média e desvia 
padrão. 

Amostra Abs*

1 

Abs*

2 

Abs* 

3 

Resultado 

(mg EAG/g chá) 

(média ± desvio padrão) 
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F 0,080 0,082 0,084 12,71 

(0,082 ± 0,002 ) 

G 0,116 0,173 0,173 21,14 

(0,154 ± 0,033) 

H 0,063 0,063 0,065 10,56 

(0,0636 ± 0,001) 

I 0,048 0,049 0,05 8,85 

(0,049± 0,001) 

J 0,067 0,073 0,074 11,42 

(0,071 ± 0,004) 

L 0,129 0,154 0,139 19,62 

(0,141± 0,013) 

M 0,048 0,05 0,05 8,85 

(0,049 ± 0,001) 

N 0,258 0,26 0,265 33,67 

(0,261 ± 0,005) 

*Abs - absorbância 

Fonte: Do autor. 

Nas embalagens secundárias do chá em sachê, são 

especificadosmodo de preparo para utilização: água quente 

(fervente) em uma xícara de 200mL, com o saquinho do chá em 

infusão por 3 minutos. Segundo Perva-Uzunalic et al. (2006) a 

forma de preparação mais eficiente para extração de 

compostos fenólicos, é a uma temperatura de 95 a 100ºC com 

tempo de infusão de 5 a 10 minutos. Diante disso, as amostras 
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foram preparadas com água a 100ºC, e tempo de infusão de 10 

minutos, podendo apresentar maiores teores de bioativos. 

Por meio dos resultados obtidos, pode-se observar que 

o chá em sachê apresenta teor de fenólicos totais aproximados, 

podendo ser explicado pelo padrão de armazenamento. As 

amostras A até E, são comercializadas em caixinhas de 

papelão, lacradas com um plástico, e quando comercializadas 

em supermercado ou farmácia, estão em ambiente refrigerado, 

sem exposição ao calor. 

Pode-se notar, uma diferença perceptível entre os 

resultados dos chás em sachê e a granel. A quantidade de 

fenólicos totais nos chás verde em sachê é maior do que nos 

chás a granel. Esse resultado pode levar a uma interpretação 

duvidosa dos consumidores, por pensar que o chá em folha 

(granel) seja mais efeiciente, contendo mais compostos a ser 

extraído do que o chá em sachê. Um dos fatores que pode 

explicar a diferença nesses resultados é o tamanho das 

partículas, no qual as partículas menores apresentam uma 

maior superfície de contato com a água, aumentando a 

extração (PEREIRA, 2014). 

As Amostras I, M e H, apresentaram baixo teor de 

fenólicos.  A Amostra I foi adquirida em farmácia de produto 

natural, comercializada em embalagem plástica transparente, 

com fechamento zip lock, apresentando-se em folhas e talos. A 

Amostra M foi adquirida em supermercado, comercializada em 

pote plástico descartável transparente, apresen/tando-se em 

folhas e talos. A Amostra H foi adquirida em feira livre, 

comercializada em embalagem transparente, não lacrada e 

exposta ao calor, apresentando-se em folhas e talos. A Amostra 

J, que também foi adquirida em feira livre, comercializada da 

mesma forma, apresenta baixo teor de fenólicos (Figura 2).  
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Figura 3. Fotos das embalagens das amostras I, M, H, J e F. 

 
Fonte: Do autor. 

As Amostras N, G e L, apresentaram alto teor de 

fenólicos. As Amostras N e L, foram adquiridas em farmácia 

homeopática, comercializadas em embalagem plástica 

transparente, dentro de uma caixinha de papelão (parecida com 

as embalagens do chá em sachê), apresentando-se em folhas 

trituradas em pedaços bem pequenos. A Amostra G foi 

adquirida em farmácia de manipulação, comercializada em 

embalagem laminada (escura), com fechamento zip lock, e de 

acordo com especificaçõesas folhas são secas, processadas e 

esterilizadas, apresentando-se em partículas pequenas 

(grânulos). Como podemos notar, o tamanho das partículas 

desses chás é menor, a forma de armazenamento é melhor, 

sendo as embalagens escuras, e os locais de venda 

refrigerados, sem exposição ao sol (Figura 3). 
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Figura 4. Fotos das embalagens das amostras N, G e L. 

 
Fonte: Do autor. 

Diante dos resultados, pode-se considerar que fatores 

como forma de armazenamento, tamanho das partículas e 

exposição ao calor, podem cooperar para uma diminuição do 

teor de fenólicos. As amostras armazenadas em embalagem 

transparente, expostas a calor e com partículas maiores, 

apresentam resultados menores, enquanto amostras 

armazenadas em embalagens escuras e com partículas 

menores apresentam resultados maiores.  

A forma de armazenamento pode levar a variações dos 

princípios ativos do chá, alterando seu teor de metabólitos 

secundários, como por exemplo, os compostos fenólicos. 

Alguns fatores que podem ocasionar essa diminuição são, 

tempo de prateleira, condições de armazenamento como, 

exposição ao calor e embalagem (OLIVEIRA et al., 2019; 

PEREIRA et al., 2014). 

Outro fator que pode levar a variação da composição 

química do chá são fatores ambientais. As condições de cultivo, 

como solo, água, fertilizantes, clima, localização geogáfica, 

temperatura, umidade; e a época de colheita como estação do 

ano e idade das folhas, influenciam tanto no sabor e cor do chá, 
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como também no conteúdo dos princípios ativos, como a 

catequina (composto fenólico) (FIRMINO; MIRANDA, 2015; 

PEREIRA, 2014). 

Pode-se ressaltar também, que a quantidade de 

compostos fenólicos não é homogenêa em todas as partes do 

arbuto, apresentando maiores quantidades nas primeiras folhas 

do arbuto e no broto (ÁVILA, 2017; CHAVES, 2015). 

A forma de manuseio após o cultivo, também é um fator 

relevante na variação da composição química do chá. O 

processamento das folhas antes da secagem; processamento 

do chá como adição de conservantes e aromatizantes; 

condições de armazenamento, tanto na embalagem 

(transparente, escura ou caixa de papelão), como no local de 

venda (refrigerado ou exposto ao calor), podem induzir a perda 

de compostos fenólicos, como também ser contaminado por 

agentes diversos, causando danos á saúde do consumidor 

(NHACUTONE, 2014; PEREIRA, 2014; FIRMINO; MIRANDA, 

2015). Além disso, o tempo de prateleira também pode refletir 

na composição química do chá (FIRMINO; MIRANDA, 2015).Os 

vegetais são passíveis a contaminação, que podeocorrer no 

plantio, armazenamento ou manipulação inadequada, podendo 

originar o aumento de contaminantes com certo tempo, 

comprometendo o produto e seu consumidor (SANTOS et al., 

2018). 

A mesma análise foi realizada com as amostras F e H, a 

granel. Após um tempo de 2 meses e 10 dias, depois das 

embalagens estarem abertas, foi realizada novamente a 

quantificação de fenólicos, apresentando os resultados 

dispostos na Tabela 4. 
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Tabela 4. Resultados da quantidade de fenólicos nos chás 
verde a granel F e H depois de 2 meses e 10 dias, com valores 
de absorbância, média e desvia padrão. 

Amostra Abs* 

1 

Abs* 

2 

Abs* 

3 

Resultado 

(mg EAG/g chá) 

(média ± desvio padrão)  

 F-2 0,063 0,068 0,070 10,95 

(0,067 ± 0,004) 

 H-2 0,048 0,051 0,053 9,08 

(0,051 ± 0,003) 

*Abs - absorbância 

Fonte: Do autor. 

 Comparando esses resultados, com os resultados 

dispostos na Tabela 3, pode-se observar uma diminuição no 

teor de compostos fenólicos depois da abertura da embalagem. 

As duas embalagens são transparentes e não tem uma 

vedação apropriada, sendo comercializadas grampeadas. A 

diminuição dos fenólicos pode ser explicada pela embalagem, 

como também pelo fato de ficarem guardadas dentro do armário 

do laboratório não tendo a sua temperatura controlada 24 horas 

do dia. 

 A grande procura pelo chá verde deve-se a seus 

benefícios, como seu potencial antioxidante, desempenhado 

principalmente por compostos fenólicos, como, flavonoides, 

flavanois, flavandiois e ácidos fenólicos. Porém como 

observado ao longo do trabalho, a falta de qualidade desde a 

obtenção da matéria prima até o produto final, pode vir a 
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provocar a perda desses compostos, podendo ocasionar 

variações no efeito do produto (ÁVILA, 2017;FIRMINO; 

MIRANDA, 2015). Entretanto, ainda não existem parâmetros de 

avaliação de qualidade para as plantas comercializadas na 

forma de chá, tornando-se de suma importânciaa criação de 

padrões mínimos de qualidade (FIRMINO; MIRANDA, 2015). 

 Apesar de seu consumo diário ser recomendado por 

suas contribuições a saúde, tais como, atividade antioxidante; 

antitumorigingênica; anti-inflamatória; utilizado na diminuição 

do risco a hipertensão; e diminuição do peso, o chá verde em 

uso excessivo (maior que 4 xícaras, equivalente a 

600mL/dia)pode ocasionar efeitos indesejáveis, como o 

aumentoda pressão arterial (ÁVILA, 2017). 

A RDC n° 26 de 2014 recomenda que espécies vegetais 

medicinais sejam registradas como chás medicinais, seguindo 

padrões de qualidade fundamentado em monografias da 

European Medicines Agency (EMA) (BRASIL, 2014), porém no 

Brasil apenas algumas espécies são registradas dessa forma, 

sendo o chá verde ainda não comercializado no Brasil como o 

preconizado na resolução.  

  

 

CONCLUSÕES  

 O chá verde apresenta muitos benefícios a saúde, tais 
como diminuição do risco a hipertensão; diminuição do peso, 
atividade anti-inflamatória e antioxidante, sendo a última, 
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desempenhada pelos compostos fenólicos. Essas substâncias, 
não alteram somente na capacidade antioxidante do chá, como 
também está relacionado diretamente com o sabor, cor e aroma 
do mesmo, o que nos faz concluir como é importante sua 
análise quanto a sua quantificação. Podemos observar que, 
diferentes marcas de chás da mesma espécie, armazenadas e 
comercializadas de diferentes formas, apresentam resultados 
diferentes. Além disso, diversos outros fatores podem interferir 
na composição química dos chás, tais como, forma de 
armazenamento, tamanho das partículas, exposição ao calor, 
como também fatores ambientais, como condições de cultivo, 
localização geogáfica, temperatura, umidade e a época de 
colheita. Por ser uma bebida acessível, se torna uma grande 
aliada quanto a seu uso contra diversas doenças, porém deve 
ser utilizado com cautela diante de alguns efeitos adversos, 
como também há a necessidade de resoluções mais firmes, 
quanto a parâmetros de qualidade específicos para chás. 
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RESUMO: As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) referem-
se a um grupo de doenças caracterizadas por inflamação no 
trato gastrintestinal, que compreendem principalmente a 
doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa. Sua patogênese 
ainda não foi totalmente elucidada, entretanto, presume-se o 
envolvimento de fatores genéticos, imunológicos e ambientais. 
As DIIs evoluíram para uma doença global, apresentando uma 
crescente prevalência em todos os continentes e com alto 
impacto financeiro para os indivíduos e serviços públicos de 
saúde. As pessoas acometidas pelas DIIs apresentam recidivas 
e os esquemas terapêuticos nem sempre são capazes de 
manter os sintomas em remissão em longo prazo, afetando 
muito a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Diante 
disso, o objetivo deste trabalho é apresentar uma revisão da 
literatura dos principais aspectos da fisiopatologia e da 
farmacoterapia das doenças inflamatórias intestinais. 
Palavras-chave: Doenças inflamatórias intestinais. Doença de 
Crohn. Retrocolite ulcerativa. Fisiopatologia. Terapêutica.  
 
 



DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS, FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

378 
 

 
INTRODUÇÃO 
 

As doenças inflamatórias intestinais (DIIs) compreendem 
um grupo de doenças caracterizadas por uma inflamação na 
mucosa do trato gastrintestinal. As duas principais formas das 
DIIs são a doença de Crohn (DC) e a retrocolite ulcerativa 
(RCU) ou simplesmente colite ulcerativa, sendo altamente 
debilitantes e sem cura definitiva, até o momento (KANDULA et 
al., 2016; MIELE et al., 2018). 

O processo inflamatório pode ser classificado em leve, 
moderado ou grave de acordo com a extensão e o grau de 
intensidade da lesão, com curso clínico caracterizado por 
apresentar períodos intercalados de exacerbação e remissão. 
Há também a forma cataclísmica da doença, denominada de 
colite fulminante (PARENTE, 2015). 

Nos casos em que não se é possível diferenciar entre as 
duas formas da doença, denomina-se de “colite indeterminada” 
(CI) ou “colite não classificada” (CNC) (BAUMGART, 2017). 

A diferenciação de ambas as formas, por muitas 
vezes, configura-se como um desafio para os profissionais 
de saúde, já que, apresentam sinais e sintomas clínicos 
semelhantes. Pode-se citar dores abdominais, diarreia 
intermitente (muitas vezes com muco e / ou sangue), perda 
de peso e déficit nutricional, febre e anemia (CARDOZO; 
SOBRADO, 2015).  

Manifestações extra intestinais são relatadas em 
alguns portadores, incluindo alterações articulares, 
dermatológicas, oftalmológicas e hepáticas. Além disso, o 
processo inflamatório instalado leva a diminuição da 
integridade do epitélio da mucosa e consequentemente a 
perda da função de absorção das células epiteliais 
superficiais (ROSEN; DHAWAN; SAEED, 2015). 

Ambas as formas da doença (doença de Chron e colite 
ulcerativa) compartilham de características clínicas, 



DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS, FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

379 
 

epidemiológicas e genéticas, entretanto, diferem em aspectos 
relacionados à localização e distribuição das lesões, quanto ao 
acometimento do tecido e o perfil inflamatório (VINDIGNI et al., 
2016). 

A DC e a RCU podem ser diferenciadas de acordo com 
a região de acometimento da doença. Enquanto na DC a 
manifestação do processo inflamatório envolve qualquer região 
do trato gastrintestinal, podendo acometer desde a cavidade 
oral até a região anal, embora seja mais comum no íleo 
terminal, na RCU a atividade da doença se limita ao intestino 
grosso, da região do cólon ao reto (Figura 1) (KANDULA et al., 
2016; FORBES et al., 2017). 
 
Figura 1. Representação comparativa das características das 
lesões macroscópicas e histológicas na doença de Crohn e 
retrocolite ulcerativa 
 

 
Fonte: Adaptado de 

https://www.google.com.br/search?q=inflammatory+bowel+disease. 
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A DC é caracterizada por uma inflamação transmural, 

com acometimento de todas as camadas teciduais, da mucosa 
a serosa, apresentando um caráter descontínuo das lesões, 
com áreas de mucosa preservada em meio às de atividade 
inflamatória (VINDIGNI, et al., 2016). Inicialmente, se apresenta 
como uma inflamação superficial com formação de 
estreitamentos fibroestenosantes e transpassando a parede 
intestinal, que posteriormente evolui para a formação de 
fístulas, sendo geralmente associada a complicações, tais 
como abcessos, estenoses e obstrução parcial ou total do 
lúmen. Pode ser classificada em inflamatória, estenosante e 
fistulizante (HART; NG, 2015). 

 A RCU caracteriza-se como uma inflamação não 
transmural, ou seja, o processo inflamatório normalmente não 
afeta a espessura completa da parede intestinal, 
permanecendo restrita à mucosa e submucosa. O padrão 
inflamatório tende a ser simétrico, contínuo e difuso, não 
havendo mucosa sadia intercalando as lesões (VINDIGNI, et 
al., 2016). Geralmente, apresenta-se com menor inflamação 
que a DC e muito raras estenoses e fístulas, sendo o 
sangramento mais comum que na DC (HO; BOYAPATI; 
SATSANGI, 2015). 

Na RCU as lesões podem se limitar ao reto (proctite 
ulcerativa), se apresentar ao longo do reto e cólon (pancolite), 
envolvendo o cólon sigmoide e o reto (proctestigmoidite) ou 
estarem isoladas no lado esquerdo (colite distal) (TEIXEIRA et 
al., 2015). 

Em relação às diferenças no perfil inflamatório, na DC as 
células T expressam majoritariamente o fenótipo TH1 e TH17 a 
partir da ação das citocinas IL-12, IL-6, IL-23 e TGF-β com a 
síntese e liberação de IL-17, IL-22 e IFN-γ. Já na RCU o perfil 
inflamatório é caracterizado principalmente por células T com 
fenótipo semelhante ao TH2 e de células T natural killer (NKT), 
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com participação das citocinas IL-4 e IL-13 (MARANHÃO; 
VIEIRA; CAMPOS, 2015). 

Quando o processo inflamatório é moderado ou grave, 
os sinais e sintomas clínicos estão mais evidentes e o curso da 
doença altamente debilitante e incapacitante, comprometendo 
as tarefas cotidianas e atividades laborativas. Os casos mais 
graves frequentemente necessitam de internação hospitalar e 
são necessárias intervenções cirúrgicas de emergência para 
tratar as complicações a exemplo de perfuração ou necrose do 
intestino (DANESE et al., 2019). 

Por ser uma condição crônica e debilitante, traz consigo 
um impacto financeiro significativo para os serviços de saúde. 
Nesse contexto, os custos associados são muito altos e 
envolvem frequentemente um monitoramento cuidadoso, 
repetidas internações, uso prolongado de terapia 
farmacológica, imunológica e, muitas vezes, tratamento 
cirúrgico. Os custos relacionados diretamente a farmacoterapia 
são significativos e progressivos à medida que aumenta a 
gravidade da doença (FLOYD et al., 2015).  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 
revisar a literatura destacando os principais achados acerca da 
fisiopatologia e farmacoterapia das doenças inflamatórias 
intestinais.  
 
MATERIAIS E MÉTODO 
 

Este trabalho aborda uma revisão da literatura e tem 
como finalidade sintetizar os resultados obtidos nas pesquisas 
sobre o tema proposto. Para realização desta revisão foi feito 
um levantamento bibliográfico incluindo estudos publicados 
entre o período de 2015 e 2019, nos idiomas português e inglês. 
Como bases de pesquisa foram utilizados portais de referência 
como Science Direct, PubMed, Medline e Scielo. Os descritores 
utilizados foram de acordo com a base de Descritores em 
Ciências da Saúde – DeCs: doenças inflamatórias intestinais 
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("inflammatory bowel diseases” or “crohn's disease” or 
“ulcerative colitis” or “pathophysiology” “therapy”).  Os critérios 
de seleção dos artigos foram: o objetivo, o ano de publicação, 
a relevância e o idioma. Assim, foram excluídos desse trabalho 
os artigos publicados que antecedessem o ano de 2015, que 
não tivesse relação com o tema preposto e que fossem escritos 
em outra língua, que não a língua portuguesa e inglesa. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

• Etiologia e Fisiopatologia  
 

Estudos sobre a fisiopatologia das DIIs têm sido pouco 
conclusivos, no entanto, acredita-se que se trata de uma 
desordem multifatorial, ou seja, diversos fatores estão 
envolvidos para o surgimento da doença (PAPACOSTA et al., 
2017). 

Acredita-se que a exposição a fatores ambientais, a 
susceptibilidade genética, o desequilíbrio da microbiota entérica 
e incoerências na resposta imune inata e adaptativa são fatores 
correlacionados à etiologia (KIM; CHEON, 2017). 

 
- Fatores ambientais 

 
Diversos fatores ambientais já foram descritos como 

determinantes na patogênse das DIIs. Dentre estes fatores, 
incluem-se o tabagismo, fatores dietéticos, a utilização de 
alguns medicamentos, estresse e infecções por patógenos 
entéricos (LIMKETKAI et al., 2017). 

O tabagismo foi o primeiro fator de risco a ser 
relacionado à suscetibilidade as DIIs, sendo também o mais 
estudado. Acredita-se que seu efeito nocivo seja mediado pela 
geração de um estresse oxidativo e radicais-livres, como 
também de alterações imunológicas e da microbiota intestinal, 
especialmente na DC (YADAV et al., 2017).  



DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS, FISIOPATOLOGIA E TRATAMENTO: 

UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

383 
 

No entanto, apresenta efeitos conflitantes na RCU. 
Enquanto que na DC o tabagismo está associado com o 
agravamento da condição clínica dos indivíduos, na RCU 
parece exercer um papel protetor por levar a redução dos níveis 
de citocinas pró-inflamatórias (YADAV et al., 2017).  

No que tange a alimentação, sabe-se alguns produtos 
alimentares podem influenciar na inflamação intestinal. Os 
possíveis mecanismos envolvidos incluem: 1) efeito antigênico 
direto; 2) modificações na expressão gênica; 3) modulação de 
mediadores inflamatórios; 4) alterações na quantidade e 
diversidade da microbiota intestinal e/ou alterações na 
permeabilidade do epitélio do intestino (CEHRELI et al., 2015). 

Dieta rica em fibras, especialmente frutas e verduras, 
está sendo relacionada a um menor risco de desenvolver DC, 
por exercer um papel importante na integridade da barreira 
epitelial intestinal. Em contrapartida, alimentos ricos em 
gorduras saturadas estão associados ao aumento da 
susceptibilidade as DIIs (ANANTHAKRISHNAN, 2015). 

A utilização de alguns medicamentos está relacionada 
com a patogênese das DIIs.  Os anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINES), inibem a enzima ciclooxigenase (COX) e a 
síntese de prostaglandinas citoprotetoras, desviando o 
substrato para via dos leucotrienos ou inibindo a atividade do 
NF-ĸB, que exerce um importante papel na resposta contra 
micro-organismos invasores. Portanto, são medicamentos 
capazes de induzir o quadro inflamatório da mucosa 
gastrintestinal, e por isso têm sido descritos como agentes 
potenciais para exacerbação das DIIs (MARCEN et al., 2016). 

O uso prolongado de antimicrobianos altera o                              
microbioma intestinal, levando a instalação de um quadro de 
disbiose e consequentemente ao aumento da colonização de 
micro-organismos potencialmente patogênicos, como a 
Escherichia coli e redução dos micro-organismos comensais 
essenciais para a homeostase (THEOCHARI et al., 2017). 
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- Fatores genéticos 
 
A susceptibilidade genética do indivíduo é outro fator 

importante que está sendo associado ao desenvolvimento das 
DIIs, principalmente em função da geração de uma resposta 
imune anormal contra os micro-organismos que fazem parte da 
microbiota intestinal (Figura 2) (VINDIGNI, et al., 2016). 

São diversas as alterações genéticas relacionadas ao 
desenvolvimento das DIIs e muitas que favorecem o aumento 
do risco de seu desenvolvimento já foram descritas, como 
também, alguns genes que atuam modulando as características 
da doença (PAPACOSTA et al., 2017). 
 
Figura 2. Patogênese das doenças inflamatórias intestinais 
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Fonte: Adaptado de NEURATH, 2014. 

Os principais genes até agora conhecidos que estão 
relacionados com a patogênese das DIIs são o NOD2, CARD15 
e o gene TLR4, estando envolvidos em diferentes mecanismos 
que contribuem para sua patogênese, como o sistema imune 
inato, por meio do reconhecimento de receptores padrões, 
genes relacionados com a homeostase da barreira epitelial 
intestinal, com a diferenciação dos linfócitos, autofagia, 
resposta imunológica secundária e apoptose (ROMANO 
JUNIOR; ERRANTE, 2016). 
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Disfunções nesses genes foram associadas com o 
desenvolvimento de um tipo de disbiose característica das DIIs 
e desregulação do aparato imunológico da mucosa intestinal. 
Em que, os indivíduos com DIIs apresentam um aumento de 
micro-organismos aderentes na mucosa do intestino e de 
espécies patogênicas de Escherichia coli (MCGOVERN et al., 
2016). 

O NOD2 (nucleotide-binding oligomerization domain 
containing 2) consiste em um receptor de reconhecimento 
padrão envolvido na imunidade inata, estando presente na 
superfície de macrófagos e monócitos. Alterações genéticas 
nos genes NOD2 estão relacionadas com um maior risco de 
desenvolvimento de DIIs e estima-se que esse receptor esteja 
mutado em quase 25% dos indivíduos com DC (CAMMAROTA 
et al., 2015). 

Outros genes importantes que estão associados às DIIs, 
especialmente a DC, são os genes do receptor de IL-23 (IL-
23R) e de autofagia ATG16L1 e IRGM. Os indivíduos que 
apresentam mutações nos genes para IL-23R apresentam 
resposta Th17 exacerbada e mutações nos genes de autofagia 
dificultam a eliminação dos produtos de degradação celular e 
bacterianos, acarretando o constante recrutamento de linfócitos 
e amplificação da resposta inflamatória intestinal (LAN et al., 
2015). 

 
- Microbiota e disbiose  
 

O desequilíbrio da microbiota intestinal, bem como a 
resposta descontrolada do sistema imune contra a microflora 
entérica normal, exerce um papel importante na ocorrência e 
progressão das DIIs (KIM et al., 2016). 

A disbiose intestinal de indivíduos com DIIs apresenta 
um padrão característico, com redução na diversidade de 
micro-organismos residentes da microbiota, a exemplo dos 
Firmicutes e Bacteroides, que consistem nos dois grupos de 
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bactérias mais abundantes do intestino humano. Além disso, 
especialmente na DC, tem sido relatado um aumento da família 
Enterobacteriaceae e uma redução de Faecalibacterium 
prausnitzii e Bifidobacterium (LI et al., 2015). 

Diferentes agentes patogênicos têm sido relacionados 
com as DIIs, às espécies Mycobacterium avium 
paratuberculosis (MAP), um potencial agente infeccioso 
associado à etiopatogenia da DC, a Escherichia coli 
enteroinvasiva, encontrada nas fases agudas/ativas das DIIs e 
o Clostridium difficile, detectado nos indivíduos com RCU em 
remissão (LI et al., 2015). 

As infecções por Clostridium difficile tem se mostrado 
cada vez mais frequentes em indivíduos com DIIs, já que as 
toxinas produzidas por esse micro-organismo estimulam a 
produção de TNF-α, IL-1 e IL-6, citocinas capazes de 
desencadear uma um processo inflamatório intenso na mucosa 
intestinal (AL-MEGHAISEEB et al., 2016; BILLMEIER et al., 
2016). 

A interação entre a microbiota intestinal, os fatores 
genéticos e a resposta inflamatória do hospedeiro indicam que 
tratamentos alternativos com prebióticos, probióticos e 
transplante de microbiota fecal possam desempenhar um papel 
importante na prevenção e tratamento das DIIs (CHIBBAR; 
ALAHMADI; DIELEMAN, 2017). 

 
- Estresse oxidativo 
 

Apesar da barreira protetora fornecida pela camada 
epitelial intestinal, alguns patógenos e materiais ingeridos 
podem desencadear um processo inflamatório nessa região. A 
inflamação ativa o epitélio, favorece a infiltração de neutrófilos, 
síntese e liberação de citocinas pelos macrófagos, entre outros 
mediadores que contribuem para o estresse oxidativo (PEREZ 
et al., 2017).  
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Tanto a inflamação crônica quanto a hiperativação do 
sistema imunológico desencadeiam altos níveis de espécies 
reativas de oxigênio (EROs) e consequentemente redução das 
defesas antioxidantes endógenas, resultando em estresse 
oxidativo, que leva a danos na camada mucosa e invasão 
bacteriana, que por sua vez estimula a resposta imune e 
contribui para a progressão das DIIs (LUCERI et al., 2019). 

Pesquisas apontam o papel pró-oxidante dos radicais 
livres e o estresse oxidativo como um fator determinante no 
desenvolvimento da DC (TORRES et al., 2017). As células 
periféricas do sistema imunológico de pessoas com DC 
apresentam uma maior atividade da enzima superóxido 
dismutase, devido a uma maior produção de ânions superóxido 
(O2•-) e consequente produção de peróxido de hidrogênio 
(H2O2). Com isso, há um aumento da peroxidação lipídica e 
uma inibição da função mitocondrial devido à saturação da 
atividade da catalase, que converte o peróxido de hidrogênio 
em H2O e O2 (BODY-MALAPEL et al., 2019). 

O estresse oxidativo sistêmico observado na DC, pode 
provavelmente contribuir para o desenvolvimento de 
manifestações extra intestinais, como fístulas perianais, 
doenças dermatológicas e artrite, que são muito comuns nos 
indivíduos acometidos por essa doença (YUKSEL et al., 2017). 

 
- Barreira epitelial 
 

A barreira mucosa intestinal consiste em uma parede de 
células epiteliais firmemente conectadas, apoiadas por fatores 
antimicrobianos e muco, que limita a interação entre o 
microbioma e o sistema imunológico. O epitélio intestinal é uma 
barreira crítica que controla a passagem de água e eletrólitos 
do lúmen e inibe a passagem de bactérias e outros agentes 
patogênicos (LUCERI et al., 2019).  

O epitélio intestinal é disposto em uma monocamada de 
células epiteliais colunares, ligadas por meio de junções de 
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oclusão, como o complexo juncional apical, responsável por 
controlar a permeabilidade epitelial intestinal, que é aumentada 
durante as fases ativas das DIIs (VARGAS-ROBLES et al., 
2019).   

Uma camada protetora para a mucosa intestinal, 
formada por muco recobre a superfície externa do epitélio. Essa 
camada é composta de mucinas glicosiladas secretadas por 
células caliciformes, bem como, de defensinas liberadas por 
células de Paneth e células epiteliais (KIM; CHEON, 2017). 

A liberação de mucinas é controlada por duas vias, a 
basal e a estimulada. A via estimulada é ativada em resposta a 
fatores bioativos ou epigenéticos, como micróbios, toxinas, 
citocinas pró-inflamatórias, neuropeptídeos e fatores de 
crescimento. Esses fatores levam à mudança da expressão das 
mucinas em resposta à inflamação na mucosa do cólon (KIM; 
CHEON, 2017).  

Uma disfunção na barreira de muco aumenta a 
permeabilidade das bactérias, produtos microbianos e suas 
toxinas, que levam ao dano de células epiteliais e resultam em 
um processo inflamatório sistêmico evidente em pessoas com 
RCU, enquanto que, a hiperprodução e glicosilação anormal 
das mucinas são características típicas relacionadas à DC 
(BEN-HORIN et al., 2015). 

 

• Epidemiologia 
 

A incidência e a prevalência das DIIs apresentam 
variações consideráveis em diferentes regiões geográficas 
(VEGH et al., 2017). Os maiores números de casos se 
concentram na Europa e América do Norte (NITZAN, 2016), 
apresentando um maior perfil de adoecimento nas populações 
urbanas do que nas rurais (ANANTHAKRISHNAN, 2015).  

Em relação à RCU, observa-se uma maior incidência nos 
países ocidentais, no entanto, nos últimos anos o número de 
casos vem crescendo rapidamente em países em 
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desenvolvimento, estando relacionado sobre tudo aos hábitos 
dietéticos e estilo de vida desses indivíduos (NIKKHAH-
BODAGHI et al., 2019).  

No que tange à faixa etária, na maioria dos estudos, as 
DIIs se manifestam da segunda a terceira década de vida para 
a DC e da terceira a quarta para a RCU. Quanto ao gênero, 
acometem de forma semelhante homens e mulheres, 
entretanto, pode ser influenciada por fatores como raça e etnia. 
O risco de DIIs é três vezes maior na população judaica 
(ANANTHAKRISHNAN, 2015; LOFTUS, 2016). 

Os casos de DC e RCU estão aumentando em todo o 
mundo e apesar dos avanços na farmacoterapia mais de 20% 
dos indivíduos acometidos por DC são submetidos a cirurgia e 
mais de 10% dos pacientes com RCU ainda precisam de 
colectomia (YUKSEL et al., 2017). 

 

• Terapêutica 
 

A atual farmacoterapia adotada nas DIIs incluem 
corticosteroides, imunossupressores, 5-aminosalicilatos e as 
terapias biológicas. A maioria desses agentes terapêuticos tem 
como finalidade reduzir o processo inflamatório por meio do 
sistema imunológico, o que possibilitou grandes avanços no 
tratamento de uma doença que historicamente só tinha opções 
de tratamento cirúrgico (GOMOLLON et al., 2017; VINDIGNI et 
al., 2016). 

A complexa etiologia das DIIs pode exigir uma 
abordagem terapêutica que integre os três componentes 
fisiopatológicos principais: disbiose, permeabilidade intestinal e 
inflamação. Acredita-se que no futuro as terapias das DIIs serão 
altamente individualizadas, com base em diagnósticos 
específicos, que identifiquem em qual desses componentes 
está a disfunção (VINDIGNI et al., 2016). 

Os corticosteroides mais utilizados na prática clínica são 
a prednisona e prednisolona.  Esses agentes são eficazes em 
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induzir a remissão da DC e RCU, por inibir o recrutamento de 
células imunes, a produção de citocinas pró-inflamatórias e a 
ativação e proliferação de células T (WALJEE et al., 2016). 
Contudo, estudos sugerem que esses medicamentos não 
promovem uma cicatrização efetiva da mucosa, ponto crucial 
para o restabelecimento das funções fisiológicas do intestino 
que evita a ocorrência de recidivas (HARBORD et al., 2017).  

Os imunossupressores como as tiopurinas (azatioprina e 
mercaptopurina) e o metrotexato são drogas de ação lenta que 
não são capazes de induzir a remissão das DIIs, mas de mantê-
la. As tiopurinas são indicadas como tratamento de manutenção 
na DC, nos casos resistentes ou dependentes de 
corticosteroides, como também para prevenir a recorrência pós-
operatória da doença. O metrotexato é indicado tanto na DC 
como na RCU, principalmente nos casos que não respondem 
ou não toleram as tiopurinas. No entanto, faltam evidências 
científicas de sua eficácia, principalmente para a RCU 
(HARBORD et al., 2017).  

Os aminosalicilatos compreendem todos os 
medicamentos que tem como metabólito ativo o ácido 5-
aminossalicílico (5-ASA). O 5-ASA apresenta diferentes 
mecanismos de ação, que incluem: a inibição da síntese de 
mediadores inflamatórios, neutralização de EROs e a inibição 
da quimiotaxia para macrófagos e da ativação da via NF-KB. 
Atualmente representam a terapia de primeira escolha para 
pacientes com RCU de leve a moderada (ANNAHÁZI; 
MOLNÁR, 2015; SALES-CAMPOS et al., 2015). 

Alguns antimicrobianos têm sido utilizados no tratamento 
das DIIs e incluem o metronidazol, rifaximina, ciprofloxacino e 
agentes antimicobacterianos. A maior eficácia desses agentes 
foi observada na DC, particularmente na indução da remissão. 
No entanto, esses medicamentos não são isentos de riscos e, 
embora alguns estudos demonstrem benefício, podem 
desencadear efeitos colaterais, incluindo resistência 
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bacteriana, redução da biodiversidade da microbiota e risco de 
infecção por Clostridium difficile (CAMMAROTA et al., 2015). 

Estudos têm mostrado que os probióticos apresentam 
eficácia no tratamento das DIIs, especialmente na RCU e em 
menor proporção na DC. No entanto não existem evidências 
que justifiquem o uso de pré e/ou probióticos no tratamento a 
longo prazo dessas doenças. Estudos de metanálise mostraram 
uma heterogeneidade significativa na resposta e falharam em 
demonstrar esse efeito benéfico (HARBORD et al., 2017; 
GOMOLLON et al., 2017).  

Com os avanços na compreensão da patogênese das 
DIIs foi possível desenvolver agentes terapêuticos que têm 
como alvo citocinas, proteínas cinases envolvidas na 
sinalização e transdução de sinal das células T e moléculas de 
adesão responsáveis pela migração endotelial, os chamados 
imunobiológicos. Atualmente, são utilizados seis agentes 
imunobiológicos para o tratamento das DIIs, quatro anti-TNF 
(infliximab, adalimumab, golimumab e certolizumab pegol) e 
dois agentes anti-integrinas (natalizumab e vedolizumab) 
(COSKUN et al., 2016). 

Os imunobiológicos, como infliximabe e adalimumabe, 
tornaram-se os medicamentos mais utilizados para o 
tratamento das DIIs. Pesquisas indicam que a terapia 
combinatória do infliximabe e um imunossupressor como a 
azatioprina, podem ajudar a otimizar a farmacocinética, 
minimizar a imunogenicidade e melhorar os resultados 
terapêuticos, em relação as substâncias administradas de 
forma isolada (SULTAN et al., 2017). 

No entanto, apesar do tratamento com inibidores do 
TNF-α promover resultados terapêuticos como a normalização 
da proteína C reativa (PCR) e cicatrização da mucosa, dados 
da literatura mostram que de 10 a 30% dos indivíduos 
acometidos por DIIs não respondem a esses medicamentos. 
PAPAMICHAEL et al., 2016). Existem evidências que uma 
proporção de pacientes que desenvolvem tolerância a um 
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primeiro inibidor de TNF-α pode apresentar resistência contra 
essa classe de medicamentos (GOMOLLON et al., 2017). 

Atualmente a escolha entre as diferentes terapias 
envolve fatores como localização e gravidade da doença, 
história clínica, idade, presença de comorbidades e 
manifestações extraintestinais, diretrizes locais e o custo 
(GOMOLLON et al., 2017; HARBORD et al., 2017). 

 
CONCLUSÕES 
 

As DIIs possuem etiologia complexa e multifatorial, que 
envolve a microbiota, a função de barreira intestinal e o sistema 
imunológico. Os portadores dessas doenças apresentam sinais 
e sintomas clínicos como dor abdominal e diarreia persistente 
durante a maior parte de suas vidas, o que exerce um impacto 
negativo na qualidade de vida desses indivíduos.  

O tratamento dessas doenças é uma tarefa desafiadora 
aos profissionais de saúde, sobretudo, devido à complexidade 
e gravidade da doença e às deficiências das opções 
terapêuticas disponíveis.  

Embora as terapias atualmente disponíveis no mercado, 
especialmente àquelas direcionadas ao sistema imunológico, 
tenham feito grandes progressos nos últimos anos, muitos 
indivíduos permanecem refratários ao tratamento. Espera-se 
que no futuro, a descoberta de biomarcadores permitirá 
selecionar uma terapia direcionada para um determinado 
paciente, por atuar em uma via alvo específica relacionada a 
patogênese das DIIs.  
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RESUMO: As doenças negligenciadas ainda representam um 
problema de saúde pública de grandes dimensões no mundo e 
no Brasil. O objetivo deste estudo foi investigar na literatura 
atual os aspectos das doenças negligenciadas, suas formas de 
transmissão, incidência e prevalência, diagnóstico e 
tratamento. Esta é uma pesquisa bibliográfica, baseada em 
artigos atuais publicados nos últimos cinco anos, com pesquisa 
realizada na base de dados da Biblioteca Virtual de Saúde. 
Foram incluídas na revisão 35 publicações em idioma 
português, disponíveis na íntegra e publicados entre 2014 e 
2019.  Foi possível identificar aspectos sobre as doenças 
negligenciadas e realizar uma análise sobre cada uma das 
setes principais doenças: a dengue, a doença de chagas, a 
esquistossomose, a hanseníase, a leishmaniose, a malária e a 
tuberculose. Apesar de serem doenças já conhecidas e antigas, 
sua prevalência e incidência ainda se apresentam altas. Apesar 
dos esforços governamentais e dos órgãos de saúde para 
reduzir o aparecimento de novos casos e promover o 
tratamento dos casos antigos, é notável a necessidade da 
participação da população para a minimização da incidência 
doenças e para sua erradicação. Espera-se que o presente 
estudo fomente novas pesquisas com o objetivo de manter 
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estas doenças em discussão, promovendo novas formas de 
abordagem, prevenção e tratamento.  
  
Palavras-chave: Doenças negligenciadas. Epidemiologia. 

Tratamento. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças negligenciadas formam um grupo de 

doenças antigas, que se mostram esquecidas pela população. 

Porém, elas ainda apresentam altos índices de incidência e 

prevalência, principalmente nos países tropicais e em 

desenvolvimento. As sete principais dessas doenças são a 

dengue, doença de chagas, esquistossomose, hanseníase, 

leishmaniose visceral e tegumentar, malária e tuberculose 

(OPAS, 2017). 

A Organização Mundial de Saúde, como demonstração 

da preocupação com essas doenças e os agravos que podem 

trazer à saúde, estabeleceu como meta acabar com essas 

epidemias até 2030 (JULIÃO, 2019). 

Conforme a Organização Panamericana de Saúde, estas 

doenças acometem principalmente as populações com baixas 

condições socioeconômicas, caracterizadas por barreiras 

geográficas e culturais que dificultam o acesso aos serviços de 

saúde. As condições de vida precárias favorecem a infecção 

por estas doenças, além de risco aumentado para sofrer 

incapacidade e morrer. Reforça-se a necessidade de aumento 

do acesso aos serviços de saúde e a intervenções eficazes. 

Além disso, melhorar as condições ambientais e de moradia 

com acesso à agua potável e saneamento básico, são ações 

indispensáveis para extinguir estas doenças nesses meios 

(OPAS, 2017). 



DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: UM MAL QUE AINDA NOS ATINGE 

399 
 

A titulação “doenças negligenciadas” foi formulada em 

1970, com a Fundação Rockefeller. O Brasil estabeleceu como 

doenças negligenciadas não apenas aquelas que estão 

relacionadas a condições de pobreza, mas também aquelas 

que contribuem para a manutenção do quadro de desigualdade 

(OLIVEIRA, 2018).  

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo 

investigar na literatura atual os aspectos das doenças 

negligenciadas, suas formas de transmissão, incidência e 

prevalência, diagnóstico e tratamento.  

 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica, 

baseada em artigos atuais publicados nos últimos cinco anos. 

O levantamento bibliográfico corresponde ao conjunto das 

obras escritas, assim como da matéria composta por dados 

primários ou secundários que podem ser utilizados pelo 

pesquisador (FACHIN, 2017). 

A revisão da literatura foi realizada nas bases de dados 

da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), utilizando os Descritores 

em Ciências da Saúde (DeCS): “doenças negligenciadas”, 

“transmissão”, “epidemiologia”, “diagnóstico” e “tratamento”.  

Na BVS, a estratégia utilizada para a seleção dos artigos 

foi doenças negligenciadas (transmissão ou epidemiologia ou 

diagnóstico ou tratamento). Foram encontrados 1.505 

resultados. Para a seleção das pesquisas foram utilizados os 

filtros: idioma português, período de publicação: últimos 05 

anos, disponíves na íntegra. Foram identificados 112 

publicações que atenderam a esses critérios. Em seguida as 

publicações analisadas de acordo com o título e resumo para 
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identificar se correspondiam ao objeto de estudo, dos quais 

resultaram em 35 publicações que atenderam ao tema 

proposto. 

Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem 

qualitativa, buscando atender aos objetivos da pesquisa e 

comparar os dados levantados entre si.  

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As doenças negligenciadas são um grupo de doenças 

transmissíveis, causadas na maioria das vezes por protozoários 

e transmitida por vetores, cujo tratamento é inexistente, procário 

ou desatualizado. É notável a contradição existente entre a 

atual era de tecnologias e transformações e a existência de 

doenças para cujo tratamento e prevenção são destinados 

investimentos inadequados em pesquisa e desenvolvimento de 

fármacos (UFMA, 2014). 

Por este motivo, a Iniciativa de Drogas para Doenças 

Negligenciadas (DNDi) foi instituída para desenvolver novos 

tratamentos para as doenças negligenciadas e tem como 

parceiros fundadores o Instituto Pasteur (França), a Fundação 

Osvaldo Cruz (Fiocruz - Brasil), o Ministério da Saúde da 

Malásia e os institutos de pesquisa clínica do Quênia e Índia 

(OPAS, 2017).  

Além disso, as doenças negligenciadas têm sido uma 

prioridade do governo brasileiro, que estabeleceu em 2006 o  

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças 

Negligenciadas, com foco em sete doenças: dengue, doença de 

chagas, leishimaniose, hanseníase, malária, esquistossomose 

e tuberculose (UFMA, 2014). 
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As  doenças negligenciadas têm sido frequentemente 

abordadas pela Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) 

em grupos, como Doenças Infecciosas Negligenciadas (DIN), 

Doenças tropicais negligenciadas (DTN), entre outros. As DIN, 

por exemplo, acometem mais as populações que vivem em 

situação de baixo desenvolvimento socioeconômico, além de 

enfrentarem barreiras geográficas e culturais que dificultam o 

acesso aos serviços de saúde. Essas doenças são causadas 

por diversos agentes infecciosos que se associam na maioria 

dos casos a problema crônicos com consequências a curto 

prazo, como verminoses e infecções bacterianas. Para as DIN 

a abordagem adotada é o tratamento coletivo, buscando cobrir 

à maior população possível. A cobertura deve ser estimada com 

base nos dados coletados por meio de registros feitos pelos 

programas com diferentes modalidades de distribuição de 

medicamentos em diversos locais, como em domicílio, postos 

fixos, pontos específicos ou locais comunitários (OPAS, 2017). 

As principais DTNs são a Úlcera de Buruli, Leishmaniose 

Cutânea, Leishmaniose Dérmica pós-calazar, Hanseníase, 

Filariose Linfática, Micetoma, Oncocercose, Escabiose e outras 

parasitoses cutâneas, Bouba (treponematose endêmica). O 

tratamento nesses casos, deve ser realizado após o 

diagnóstico, principalmente diferencial, uma vez que a maioria 

das DTNs estão relacionados a lesões papulosas ou nodulares 

cutâneas (OPAS, 2018). 

A seguir, serão abordadas por sessões, as sete doenças 

negligenciadas priorizadas pelo Ministério da Saúde, a fim de 

enfatizar sua transmissão, epidemiologia, diagnóstico e 

tratamento. 
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DENGUE 

 

A dengue é uma doença muito conhecida pela população 

brasileira, devido aos inúmeros apelos de melhorias de 

saneamento em domicílio, veiculadas pela mídia e por meio de 

campanhas anuais. A doença tem como vetor o mosquito 

Aedes Aegypti, família Culicidae, conhecidos popularmente 

como “pernilongo rajado”. O mosquito mede menos de 1 cm, é 

preto com manchas brancas no corpo e nas pernas, é mais ativo 

durante o dia, não faz som audível antes de picar. Quem pica é 

a fêmea, tendo o homem como principal vítima, porém também 

ataca animais. A forma mais frequente de transmissão é o ciclo 

homem-Aedes aegypti-homem. O motivo pelo qual a 

transmissão não é interrompida com facilidade reside no fato de 

que o mosquito põe suas larvas em água parada, limpa ou suja, 

principalmente em locais com sombra e no peridomicílio. Logo, 

a eliminação de focos de acúmulo de água, é um fator principal 

para a interrupção do ciclo de transmissão. Essa tarefa compete 

a cada cidadão e torna-se dificultada pela ausência de 

saneamento em várias partes do país, principalmente nas 

regiões mais precárias (PUSTIGLIONE, 2016).  

O agente causador da dengue é um vírus RNA, arbovírus 

do gênero Flavivírus, e até o momento têm sido identificados 

quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4. Cerca 

de 90% dos casos têm sido infectados pelo DENV-1, 

responsável pela dengue clássica. O DENV-4 (5%), DENV-2 e 

DENV-3 (1% cada) têm sido responsáveis pelas formas mais 

graves. A prevalência é significativamente maior nos países 

tropicais e subtropicais, cujas condições ambientais favorecem 

o desenvolvimento e proliferação do vetor (PUSTIGLIONE, 

2016).  
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No período de 2011 a 2015 foram identificados 304.444 

casos de dengue, sendo que a dengue clássica correspondeu 

a 96,55% dos casos e a dengue hemorrágica a 3,45%.Houve 

maior predomínio do sexo feminino ((53,60%), faixa etária dos 

20 a 39 anos (31,3%), e cor parda (42,7%). A região Nordeste 

apresentou o maior número absoluto de casos de ambas as 

dengues no período. A região sudeste apresentou a maior 

proporção de casos de dengue hemorrágica (4,54%). A maior 

incidência em ambas as dengues encontra-se na região sul 

(CORREIA et al, 2019). 

A transmissibilidade envolve dois ciclos: um deles 

envolve o ser humano, que vai do dia anterior ao surgimento da 

febre até o sexto dia da doença. O outro ciclo acontece no vetor, 

de 8 a 12 dias após a infecção até o final da vida do mosquito, 

cerca de seis a oito semanas (PUSTIGLIONE, 2016).  

Os sinais de suspeitos de dengue são febre com 2 a 7 

dias de duração e 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas: 

náuseas/vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia/dor 

retrorbital, petéquias, prova do laço positiva ou leucopenia. Os 

sinais de alarme incluem dor abdominal intensa/dor à palpação 

abdomina, vômitos persistentes, ascite/derrame pleural e/ou 

pericárdico, sangramento de mucosas, letargia e irritabilidade, 

lipotimia, hepatomagalia e aumento progressivo do 

hematócrito. Os sinais de dengue grave: todo caso de dengue 

que apresente um ou mais dos seguintes: choque, sangramento 

grave, comprometimento grave de múltiplos órgãos 

(PUSTIGLIONE; 2016).  

A confirmação diagnóstica deve ser feita através de 

sorologia para detecção de anticorpos do tipo IgM e IgG contra 

os quatro sorotipos. Nos primeiros dias da doença, recomenda-

se a pesquisa do dengue antígeno NS1, que possui maior 
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sensibilidade e especificadade que outros tipos. Outro meio 

diagnóstico é a prova do laço (BIASSOTI; ORTIZ, 2017).  

A dengue é uma doença que se cura sozinha, por isso 

não eviste mediação específica para o seu tratamento. O 

tratamento é voltado para os sintomas, por meio de analgésicos 

que contenham dipirona ou acetaminofem. É contraindicado o 

uso de Ácido Acetil Salicílico (AAS) e aspirina, pois podem 

agravar a tendência hemorrágica (VILLELA, 2018).  

 

 

DOENÇA DE CHAGAS  

 

A Doença de Chagas está entre as dezessete doenças 

tropicais negligenciadas, atingindo cerca de 2 milhões de 

brasileiros (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2015). Quanto à prevalência 

no Brasil,  no período de 1980 a 2012,  prevalência agrupada 

foi de 4,6%. A região mais afetada é a Norte, seguida pelo 

Nordeste (FERNANDES et al, 2019).  

A doença é provocada por um protozoário flagelado 

Trypanossoma cruzi, presente nas fezes do mosquito vetor 

Triatoma infestans. Há infecção de evolução crônica, 

clinicamente caracterizado por duas formas: a a aguda e a 

crônica. Os sintomas da fase aguda incluem sinais de infecção, 

como o sinal de Romanã e o Chagoma de Inoculação 

(FERNANDES et al,  2019).   

As formas habituais de transmissão para o homem são a 

vetorial, a transfusional, a transplacentária (congênita), e a 

transmissão por via oral, pela ingestão de alimentos 

contaminados pelo T. cruzi (TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2015). A 

infecção por via oral é a mais provável de causar sintomas e 

aumentar a taxa de mortalidade. A  doença de chagas pode 

levar a complicações cardíacas e miocardite difusa com 
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alterações nos resultados do eletrocardiograma (ECG) de 

ecogardiografia transtorácica (ETT) (ORTIZ et al, 2019). 

O diagnostico laboratorial pode ser feito por meio de 

testes parasitológicos e sorológicos. Enquanto na fase aguda 

os exames são realizados com o objetivo de detectar o 

mosquito, já na fase crônica objetiva-se comprovar a infecção 

pela presença de anticorpos (FERNANDES et al, 2019). 

Os exames mais utilizados são o parasitológico direto, 

teste IgM anti-T.cruzi, ensaio de imunização direta (ELISA), 

teste de imunofluorescência direta – IFA (ORTIZ et al, 2019). 

Até o momento, o medicamento disponível para o 

tratamento da doença de chagas é o benzonidazol (BZN), com 

dose recomendada para adultos é de 5mg/kg/dia, e para 

crianças, de 5 a 10mg/kg/dia, por via oral durante 60 dias. É 

contraindicado para mulheres em idade fértil e que não estejam 

em uso de contraceptivos. Na fase adulta da doença não 

dúvidas sobre a indicação do medicamento, porém na fase 

crônica, adultos e crianças acima de 12 anos, devem ter 

tratamento antiparasitário individualizado. Além disso, não deve 

ser administrado em pacientes em fase crônica com a forma 

cardíaca grave da doença (FERREIRA et al, 2019). 

 

LEISHMANIOSE  

 

A Organização Mundial de Saúde estima entre 900 mil e 

1.300.000 novos casos de Leishmaniose a cada ano, e cerca 

de 20-30.000 óbitos. Porém, há grandes riscos de esses 

números estarem subestimados (TOLEZANO, 2015).   

As leishmanioses caracterizadas como doenças 

negligenciadas por serem endêmicas, atingirem segmentos 

mais pobres ou desassistidos da atenção pelos serviços de 

saúde e, pelos investimentos reduzidos em pesquisa, 
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desenvolvimento, inovação e produção de medicamentos para 

tratamento e controle (TOLEZANO, 2015).   

É uma doença parasitária, caracterizada por cerca de 20 

tipos de protozoários diferentes do gênero Leishmania, também 

transmitida pelas fêmeas de várias espécies de flebotomíneos, 

do gênero Lutzomya, a homens e outros mamíferos 

(HELLMANN; MARCHESAN; VELASQUEZ, 2018).  

As manifestações clínicas podem se caracterizar em 

cutâneas, mucocutâneas, difusas e viscerais. Podem ser 

localizadas, como lesões únicas, múltiplas ou sistêmica, com 

acometimento visceral. A forma mais fatal da doença é a 

Leishmaniose visceral, causada pela L. donovani (HELLMANN; 

MARCHESAN; VELASQUEZ, 2018). 

A complicação da infecção sistêmica ou visceral é 

chamada leishmaniose dérmica pós-calazar. Isso acontece em 

cerca de 5% a 20% dos pacientes com Leishmaniose visceral. 

Em geral, essa forma de leishmaniose se manifesta por meio 

de máculas e pápulas de cor pálida ou pápulas e nódulos 

pequenos ou grandes. Pode ocorrer em qualquer idade, 

principalmente em pacientes por volta dos 6 a 12 meses após 

a aparente resolução da leishmaniose visceral (interna) (OPAS, 

2018). 

O método diagnóstico preconizado pelo Ministério da 

saúde é sorológico, frequentemente o DPP, um teste rápido 

qualitativo, que se utiliza dos antígenos recombinantes rK26 e 

rK39 de L. infantum. Entre as vantagens, possui maior precisão, 

de fácil interpretação dos resultados, uso de pequenos volumes 

de amostra e fácil aplicação em campo. Outra alternativa é o 

teste rápido, que apresenta resultados similares ao do ELISA 

quanto à sensibilidade e especificidade, maior custo-benefício, 

independência de equipamentos e apurada perícia do 

manipulador. Outro meio diagnóstico é o ELISA, um teste 
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quantitativo versátil e com capacidade de adaptação 

(MENEZES, 2014). 

O fármaco de primeira escolha para o tratamento é o 

antimoniato de N- metil-glucamina (Glucantime), com dose de 

10 mg-20 mg Sb+5/kg/dia durante vinte dias seguidos para a 

forma cutânea e de 20 mg Sb+5/kg/dia durante trinta dias 

consecutivos para a forma mucosa. Apesar de eficaz, é um 

fármaco que possui alta toxicidade, podendo gerar impactos 

negativos para o paciente. O critério de cura é clínico e é dado 

quando ocorre reepitelização das lesões ulceradas, regressão 

total da infiltração e eritema, até três meses após a conclusão 

do esquema terapêutico (VASCONCELOS et al, 2019). 

 

HANSENÍASE  

 

Conforme dados do Ministério da Saúde, apenas em 

2005 foram detectados 50 mil novos casos de hanseníase, em 

que apenas 6% apresentaram incapacidade no momento do 

diagnóstico. Apesar de ter havido redução de 40% na detecção 

de novos casos nos últimos 10 anos, a taxa de crianças com 

hanseníase não se alterou na mesma medida, e a porcentagem 

dos casos multibacilares aumentou (BARRETO, 2016). 

Um estudo realizado em Tocatins – BR, identificou que 

entre os anos de 2001 a 2008 a detecção de hanseníase em 

menores de 15 anos foi significamente crescente, apresentando 

declínio no período de 2008 a 2012. Entre os anos 2001 a 2012, 

houve um acometimento de 8,4% dos menores de 15 anos 

(MONTEIRO et al, 2019). 

Apesar de acometer todos os sexos, estudos denotam 

que há mais casos de hanseníase relacionados ao sexo 

masculino e a cor parda a predominante. A  forma dimorfa, 
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multibacilar e o grau zero de incapacidade física formas os mais 

incidentes (COSTA et al, 2019).  

A hanseníase é uma doença infecciosa, negligenciada e 

estigmatizante, ainda não controlado no Brasil (SAVASSI; 

MODENA, 2015). É uma infecção sistêmica causada pela 

bactéria Mycobacterium leprae, cujo alvo são a pele e os 

nervos. Grande parte da lesão é ocasionada pela destruição 

dos nervos e a pele é afetada logo no início da infecção. A 

transmissão se dá por meio de gotículas de saliva e excreções 

do nariz, por meio de contato íntimo e com casos não tratados. 

Os primeiros sinais são máculas e placas cutâneas de 

tamanhos variados, em sua maioria secas e podem ser mais 

claras do que o restante da pele. Devido à destruição rápida dos 

nervos, há perda de sensibilidade ao calor de objetos e atrito 

dos calçados, por exemplo. Há também o surgimento de úlceras 

nesses locais. Quando não tratadas, as úlceras neuropáticas 

podem avançar na destruição de outras estruturas, incluindo os 

ossos (OPAS, 2018). 

O diagnóstico da Hanseníse é clínico e epidemiológico. 

É realizado por meio da análise da história e das condições de 

vida do paciente, do exame dermatoneurológico para identificar 

lesões ou áreas da pele com alteração de sensibilidade e/ou 

comprometimento de nervos periféricos, sensitivo, motor e/ou 

autonômico. Inicialmente costuma ser assintomática ou com 

sintomas escassos, o que dificulta o diagnóstico. O diagnóstico 

clínico é realizado por meio da presença de  um ou mais do 

seguintes sinais: lesões de pele com alteração de sensibilidade; 

acometimento de nervos periféricos, com ou sem 

espessamento, associado a alterações sensitivas e/ou motoras 

e/ou autonômicas e baciloscopia positiva de esfregaço 

intradérmico. A sensibilidade do diagnóstico em presença dos 

três sinais é de 97%. Em crianças, o diagnóstico exige exame 
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criterioso, devido à dificuldade de aplicação e interpretação dos 

testes de sensibilidade (ALVES; FERREIRA; FERREIRA, 

2014).  

O tratamento é realizado em regime ambulatorial, nos 

serviços de atenção primária à saúde. A poliquimioterapia 

consiste em 6 doses mensais supervisionadas de rifampicina e 

doses diárias autoadministradas de dapsona, em até 9 meses 

para os pacientes paucibacilares; e 12 doses mensais 

supervisionadas de rifampicina, clofazimina e dapsona e doses 

diárias autoadmnistradas de clofazimina e dapsona de até 18 

meses para os pacientes multibacilares (ALVES; FERREIRA; 

FERREIRA, 2014). 

 

MALÁRIA  

 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada 

por protozoários do gênero Plasmodium e transmitida pela 

fêmea infectada do gênero Anopheles. A transmissão também 

pode ocorrer através das vias materno-fetal, transfusão 

sanguínea e sesus derivados. A maioria dos casos do Brasil se 

concentra na região Amazônica (RIBEIRO; RODRIGUES; 

AMARAL, 2019). 

Apesar de estar em declínio no Brasil, a incidência ainda 

se apresenta elevada. Apenas em 2010 foram identificados 

333.437 novos casos de malária. Os meses de julho, agosto e 

setembro foram os meses em que foram registrados os maiores 

índices. Os estados que compreendem a Amazônia legal 

respondem pela quase totalidade dos casos (FERREIRA et al, 

2014). 

No Brasil são encontradas três espécies de Plasmodium: 

vivax, falciparum e malarie. A P. vivax somente, é responsável 

por 90% dos casos, no entanto, a P. falciparum ocasiona a 
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forma mais grave e de maior letalidade (RIBEIRO; 

RODRIGUES; AMARAL, 2019). 

 A malária faz parte do grupo de doenças febris agudas, 

como a dengue, a febre amarela, a leptospirose, a febre tifoide, 

etc. Os sinais e sintomas são inespecíficos e podem dificultar o 

diagnóstico. Os sintomas comuns na fase aguda são 

paroxismos como calafrios, febre (≥40 graus), sudorese de 6 a 

12 horas de duração, juntamente com cefaleia, mialgia, 

náuseas e vômito. A malária grave costuma acometer outros 

órgãos e sistemas como o sistema nervoso central, e pode 

provocar anemia grave, insuficiência renal, disfunção pulmonar, 

choque, coagulação intravascular disseminada, hipoglicemia, 

acidose metabólica e disfunção hepática (SIROMA; FERRARI; 

RIGO, 2016). 

 O diagnóstico laboratorial é realizado por meio de 

visualização microscópica do Plasmodium em exame de gota 

espessa de sangue. A técnica de coloração usada é a de 

Giesma ou Walker (RIBEIRO; RODRIGUES; AMARAL, 2019). 

O tratamento objetiva combater todas as fases do ciclo 

de evolução do parasita (FONTOURA et al; 2018). Os 

antimaláricos são distribuídos em todo o país de forma gratuita 

e os mais utilizados são cloroquina, primaquina, artemeter e 

lumefantrine. Para malária vivax, a primeira escolha é a 

cloroquina, com esquema de quatro comprimidos no primeiro 

dia, três comprimidos no segundo e terceiro dia associados ao 

uso de dois comprimidos ao dia de primaquina por sete dias. 

Para a malária falciparum, a terapêutica de primeira escolha é 

artemeter + lumefantrina, sendo quatro comprimidos de 12 em 

12 horas durante três dias (FERREIRA et al, 2014). 
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ESQUISTOSSOMOSE  

 

A esquistossomose, também conhecida como 

bilharziose, está relacionada diretamente a condições precárias 

de saneamento e condições sociais de pobreza. Ocorre com 

maior frequência na região nordeste (BARBOSA; SILVA, 2019). 

É considerada o agente parasitário com maior 

prevalência em todo o mundo, com 240 milhões de pessoas 

infectadas e 800 milhões em risco de infecção. Estima-se entre 

15 a 280 mil mortes por esquistossomose apenas na África 

Subsaariana (ANDRADE, 2017). 

O principal agente etiológico é o Schistosoma mansoni, 

que determina a esquistossomose mansônica. Estes vermes 

têm como hospedeiros intermediários caramujos do gênero da 

Biomphalaria (SILVA, N. et al, 2019). Outras espécies são a S. 

japonicum, que causa a esquistossomose intestinal e S. 

hematobium que provoca a esquistossomose urogenital 

(ANDRADE, 2017). 

Os vermes se alojam no intestino grosso, principalmente 

no reto e levam a sintomas intestinais. Em casos mais graves, 

há acometimento hepatoesplênico, hipertensão no Sistema 

Porta (BARBOSA; SILVA, 2019). 

Os programas de controle nas endêmicas no Brasil são 

voltados para o saneamento básico, a educação em saúde da 

população local, o diagnóstico individual e o tratamento dos 

indivíduos positivos para S. mansoni (SIQUEIRA, 2015). 

O diagnóstico é realizado por meio de métodos diretos e 

indiretos. Os métodos diretos incluem a visualização ou 

detecção do parasito, através de ovos ou miracídios e se 

caracterizam como métodos de certeza diagnóstica. Pode ser 

feito por meio de biópsia retal e parasitológico de fezes 

(técnicas Kato-Katz e Hoffman). Já os métodos indiretos 
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voltam-se para a demonstração da presença de anticorpos 

específicos em amostras sorológicas do hospedeiro. O ELISA, 

kits de reação hemaglutinação indireta para detecção de 

anticorpos anti S.manzoni, o teste POC-CCA (poit of care) 

podem ser utilizados para esse fim (SIQUEIRA, 2015). 

O tratamento tem como objetivo curar a doença, reduzir 

ou minizar a carga parasitária do hospedeiro, impedir o 

agravamento do quadro, reduzir a produção e a elimininação 

dos ovos do helminto como prevenção primária da transmissão 

da doença. Para os casos simples, o medicamento utilizado é o 

Praziquantel em dose única (SILVA, M. et al, 2019).  

 

TUBERCULOSE 

 

Estima-se que um terço da população mundial esteja 

contaminada com o bacilo da tuberculose. O Brasil possui um 

coeficiente de incidência anual de 40/100 mil habitantes, 

encaixando-se entre os 22 países com a maior carga da doença 

(GASPAR et al, 2019). Apenas no ano de 2015, registrou-se 

63.189 novos casos de tuberculose (JACOBS; JUNIOR, 2019). 

A tuberculose está associada ao modo de vida das 

pessoas. Se caracteriza, portanto, como uma doença de cunho 

social e acomete mais os grupos sociais vulneráveis e 

marginalizados, que possuem baixa escolaridade, fazem uso de 

álcool e outras drogas, pessoas que moram em aglomerados 

urbanos, etc. (ORLANDI et al, 2019). 

É uma doença infecciosa causada pela bactéria 

Mycobacterim tuberculosis. A  doença costuma ter um longo 

período de latência, preferência pelos pulmões. Entretanto, 

também pode acometer outros órgãos do corpo. Entre os 

principais sintomas estão a febre baixa e vespertina, tosse com 
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escarro esverdeado, inapetência, sudorese noturna 

(SACRAMENTO et al, 2019). 

A transmissão se dá principalmente pelo ar, por meio de 

aerossóis, quando o doente que tem a tuberculose sem 

tratamento, tosse, fala ou espirra, liberando gotículas que 

contém o bacilo e possuem a capacidade de permanecer em 

suspensão no ar por algumas horas. Quando secas, essas 

gotículas podem se multiplicar nos alvéolos. Já as que não 

secaram podem permanecer na mucosa das vias aéreas 

superiores, sendo engolidas e inativadas pelo suco gástrico 

(CARVALHO et al, 2019). 

Com o objetivo de controlar o avanço da tuberculose no 

Brasil, foi lançado em 2004 o Programa Nacional de Controle 

da Tuberculose (PNCT). Entre as ações mais importantes do 

PNCT figuram a vacinação BCG de recém-nascidos, a 

vigilância, prevenção e tratamento da tuberculose, que ficam a 

cargo da Atenção Primária à Saúde (GASPAR et al, 2019). 

O diagnóstico é realizado por meio de baciloscopia do 

escarro (obrigatória), cultura para Mycobacterium tuberculosis 

e radiografia do tórax. Outros exames são o hemograma, prova 

tuberculínica (SACRAMENTO et al, 2019).  

Uma das maiores preocupações com relação ao 

tratamento são as taxas de abandono, que no Brasil é de 17%, 

porém em muitas regiões atingem níveis ainda mais altos. O 

abandono do tratamento ocasiona o não rompimento da cadeia 

de transmissão e o surgimento de multidroga resistência 

(FERREIRA; SOUZA; MOTA, 2019).  

O esquema básico de tratamento preconizado pelo 

Ministério da Saúde é indicado para os novos casos e recidivas 

em adultos e adolescentes. Consiste em duas doses 

combinadas e fixas de quatro medicamentos: rifampicina (R), 

Isoniazida (H), pirazinamida (z), etambutol (E) (RHZE) 
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150/75/400/275 mg, durante os dois primeiros meses. E 4 RH 

de 300/200 mg ou 150/100 mg ou 150/75 mg durante os 4 

meses seguintes (BRASIL, 2011). 

 

CONCLUSÕES  

 

As doenças negligenciadas ainda são um problema de 

saúde pública que afeta inúmeros países, principalmente os 

países tropicais e em desenvolvimento. Apesar de serem 

doenças já conhecidas e antigas, sua prevalência e incidência 

ainda se apresentam altas. Apesar dos esforços 

governamentais e dos órgãos de saúde para reduzir o 

aparecimento de novos casos e promover o tratamento dos 

casos antigos, é notável a necessidade da participação da 

população para a minimização dessas doenças e para sua 

erradicação. Espera-se que o presente estudo fomente novas 

pesquisas com o objetivo de manter estas doenças em 

discussão, promovendo novas formas de abordagem, 

prevenção e tratamento. 
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RESUMO: A úlcera péptica é uma das desordens do trato 
gastrointestinal mais prevalentes no mundo. Entre os fatores 
que propiciam o desenvolvimento dessas lesões ulcerosas 
estão a infecção por Helicobacter pylori, uso de anti-
inflamatórios não-esteroidais, estresse e o consumo de álcool.  
Há inúmeros fármacos disponíveis no mercado para a profilaxia 
ou tratamento das úlceras gástricas, entretanto, o 
desenvolvimento de graves efeitos colaterais pelo uso desses 
compostos sintéticos tem aumentado a procura por tratamentos 
alternativos e complementares aos já empregados. Partindo 
desse pressuposto, as plantas medicinais têm despertado o 
interesse de pesquisadores/as por serem espécies que 
apresentam baixa ou nenhuma toxicidade dentro das doses 
terapêuticas. Dentre as espécies botânicas com propriedades 
medicinais pode-se destacar a Psidium guajava L., 
popularmente conhecida como goiabeira, por suas atividades 
anti-inflamatória, antioxidante e antimicrobiana cientificamente 
comprovadas. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a 
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atividade gastroprotetora do extrato etanólico bruto de P. 
guajava (EEBPg) através do modelo de úlcera induzido por 
etanol absoluto em camundongos albinos Swiss. A ulceração 
foi induzida por administração oral de dose única de etanol 
absoluto (10 ml/kg) 60 minutos após o tratamento com água 
destilada (10 ml/kg), lansoprazol (30 mg/kg) ou EEBPg (50, 100 
ou 200 mg/kg). A avaliação macroscópica dos estômagos 
demonstrou que todas as doses de EEBPg testadas inibiram o 
desenvolvimento das úlceras pépticas de modo não dose-
dependente. 
Palavras-chave: Goiabeira. Úlcera. Myrtaceae. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Úlceras pépticas são lesões ulcerativas na mucosa 

gastrointestinal que quando não tratadas podem causar sérias 

complicações, tais como hemorragia e perfuração do trato 

gastrintestinal, levando o indivíduo a óbito. (SCALLY et al., 

2018). Segundo a Organização Mundial de Saúde (1996), as 

úlceras pépticas são lesões pré-cancerígenas devido à 

condição de constante injúria tecidual que leva à metaplasia. 

Dados do Instituto Nacional do Câncer (2019) trazem que, em 

2017, o câncer gástrico levou a óbito cerca de 14 mil pessoas 

no Brasil. A depender da localização, essas lesões podem ser 

classificadas em úlceras gástricas, quando acometem o 

estômago, ou em úlceras duodenais, quando atingem a 

primeira porção do intestino delgado, o duodeno (BARBOSA et 

al., 2019). 

A patogênese das úlceras pépticas se dá quando há um 

desequilíbrio entre fatores que protegem e agridem o epitélio 

gastrointestinal, sejam eles endógenos ou exógenos. De 

maneira geral, pode-se citar como agentes protetores o muco 
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produzido pelas células do colo da mucosa e o íon bicarbonato 

secretado pelas células epiteliais gástricas. Entre os agentes 

agressores endógenos estão a acidez do suco gástrico e a 

pepsina; e entre os exógenos estão a infecção por Helicobacter 

pylori, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, e os hábitos 

de vida, principalmente o estresse, o tabagismo e o consumo 

de bebidas alcoólicas. Há também o acometimento de 

condições patológicas raras que levam ao desenvolvimento de 

úlceras pépticas, como a síndrome de Zollinger-Ellison, 

caracterizada por hipersecreção gástrica (KRAG et al., 2015; 

LIU et al., 2015). 

O tratamento atualmente preconizado das úlceras 

pépticas se baseia na utilização de fármacos sintéticos cuja 

finalidade é mitigar os agentes agressores. Entre os mais 

utilizados estão os antagonistas dos receptores histamínicos 

H2, como ranitidina e cimetidina, e os inibidores da bomba de 

prótons H+K+/ATPase, como omeprazol, pantoprazol e 

lansoprazol (MENG et al., 2019; SVERDÉN et al., 2019). 

Contudo, o uso contínuo desses medicamentos na terapêutica 

das lesões ulcerativas estão relacionadas a graves efeitos 

colaterais, tais como pancreatite, efeitos anti-androgênicos e 

aborto (FARZAEI; ABDOLLAHI; RAHIMI, 2015). Em função 

disso, há um interesse da comunidade científica em investigar 

métodos alternativos e complementares à terapêutica habitual, 

com notável enfoque nas plantas medicinais, pelo fato de se 

acreditar serem menos tóxicas que as drogas sintéticas e 

economicamente acessíveis, além de serem historicamente 

utilizadas por comunidades do mundo todo (JARADAT; AYESH; 

ANDERSON, 2016). 

Entre as espécies vegetais cuja atividade gastroprotetora 

já foram cientificamente comprovadas estão Myrcianthes 
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pungens O., Marlierea tomentosa C., Campomanesia reitziana 

D., Eugenia punicifolia K., Eugenia mattosii L., Pimenta 

racemosa M. e Eucalyptus citriodora H., popularmente 

conhecidas como guabijú, araçarana, guabiroba, cereja-do-

cerrado, cerejeira-anã, pimenta racemosa e eucalipto-limão, 

respectivamente (AL-SAYED; EL-NAGA, 2015; CABRAL et al., 

2017; DOS SANTOS et al., 2018; MOHARRAM et al., 2018; 

NESELLO et al., 2017; PÉRICO et al., 2018). Essas espécies 

fazem parte da família Myrtaceae, uma das maiores famílias 

botânicas já descritas, contando com 132 gêneros e cerca de 

6.000 espécies catalogadas (CHRISTENHUSZ; BYNG, 2016). 

Dessas, aproximadamente 1.000 espécies estão distribuídas 

nas cinco regiões brasileiras, sendo 80% delas endêmicas 

(BFG, 2015; JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO, 2019). 

 A Psidium guajava, popularmente conhecida como 

“goiabeira”, é uma árvore frutífera de pequeno porte 

pertencente à família Myrtaceae, cujas folhas são utilizadas 

mundialmente na medicina tradicional para disfunções do trato 

gastrointestinal, como a diarreia (MORAIS-BRAGA et al., 2016). 

Além dessa, outras atividades farmacológicas têm sido 

atribuídas à esta espécie, na qual se destacam a antitumoral 

(HAO et al., 2017), a antimicrobiana (BISI-JOHNSON et al., 

2017), a antioxidante (LUO et al., 2019) e a anti-inflamatória 

(KIM et al., 2015), bem como a presença de alcaloides, 

flavonoides, terpenos e taninos em suas folhas (BERMÚDEZ-

VÁSQUEZ; GRANADOS-CHINCHILLA; MOLINA, 2019; 

BEZERRA et al., 2018; BORAH; DASH; CHAKRABORTY, 

2018; WANG et al., 2017). 

O êxito na utilização das mirtáceas no tratamento das 

úlceras pépticas justifica quimiotaxonomicamente o interesse 

em verificar a atividade gastroprotetora em outras espécies 
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desta família. À vista disso, o presente estudo teve por objetivo 

avaliar a atividade gastroprotetora das folhas de Psidium 

guajava por modelo experimental de úlcera gástrica aguda 

induzida por etanol absoluto em camundongos.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Obtenção do Material Vegetal e Produção do Extrato 

 

Folhas da espécie Psidium guajava foram coletadas no 

município de Carpina, Zona da Mata Norte do Estado de 

Pernambuco, no mês de agosto de 2018. Parte desse material 

foi enviado ao herbário Dárdano de Andrade Lima do Instituto 

Agronômico de Pernambuco (IPA) para confecção da exsicata 

e sua identificação, cujo número de tombo obtido foi 92380. As 

folhas foram lavadas, secas, trituradas e pesadas, onde se 

obteve o peso final de 173g. O extrato foi obtido através do 

método de maceração, onde as folhas trituradas foram 

embebidas em 1.730 ml de etanol absoluto e agitadas durante 

24h. Após essa etapa, filtrou-se o extrato em papel filtro, e o 

filtrado foi submetido ao evaporador rotatório com pressão 

negativa, a 50 °C ± 5 °C e 60 rpm. Ao final do processo obteve-

se o extrato etanólico bruto de Psidium guajava (EEBPg) com 

rendimento de 8,87%, pesando 15,34g. 

 

Animais Experimentais 

 

O presente estudo foi realizado em concordância com o 

Comitê de Ética de Uso Animal da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), aprovado sob o número de protocolo 

0091/2019. Foram utilizadas 30 fêmeas de camundongos 
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albinos da espécie Mus musculus, linhagem Swiss, obtidos do 

Biotério do Laboratório de Imunopatologia Keiso Assami (LIKA), 

lotado na UFPE, com seis semanas de vida e pesando entre 

20g e 30g. Os camundongos foram aclimatados no Laboratório 

de Farmacologia e Cancerologia Experimental (LAFAC) da 

UFPE durante cinco dias em sala específica até a realização do 

protocolo experimental, sob temperatura de 22 °C ± 2 °C, ciclos 

claro/escuro de 12h e água filtrada ad libitum. Os animais 

tiveram livre demanda de ração peletizada (Presence Ratos e 

Camundongos, Linha Laboratório, Presence, Brasil) até as 12h 

que antecederam o início dos experimentos. 

 

Protocolo de Avaliação da Atividade Gastroprotetora 

 

A atividade gastroprotetora foi adaptada do protocolo 

experimental de Morimoto e colaboradores/as (1991). Os 30 

camundongos foram distribuídos randomicamente em cinco 

grupos. Cada grupo foi pré-tratado, por via oral, com água 

destilada 10 ml/kg (Controle Negativo - CN), Lanzoprazol 30 

mg/kg (Controle Positivo – CP), ou EEBPg nas doses de 50 

mg/kg, 100 mg/kg ou 200 mg/kg (Grupos-teste). Após uma 

hora, administrou-se etanol absoluto por via oral (10 ml/kg) para 

indução da úlcera gástrica. 60 minutos após administração do 

etanol, os animais foram eutanasiados por overdose de 

cetamina (100 mg/kg, i.p.) e xilazina (5 mg/kg, i.p.), e os 

estômagos foram removidos e abertos longitudinalmente pela 

curvatura maior, lavados com água destilada e fotografados por 

câmera digital para posterior análise das áreas ulceradas 

através de um software analisador de imagens, Image J®. Os 

resultados foram representados em porcentagem da área 

ulcerada (SZELENYI; THIEMER, 1978). 
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Análise Estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± desvio 

padrão e foram analisados utilizando o GraphPad PRISM® 

versão 8.0. As áreas de lesão ulcerada foram comparadas e 

analisadas estatisticamente através da análise de variância 

(ANOVA), onde valores de p<0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O protocolo de indução de úlceras gástricas por etanol 

absoluto é um modelo há muito utilizado para verificar a eficácia 

de compostos, sejam eles naturais ou sintéticos (ROBERT et 

al., 1979). Utilizando-se desse protocolo experimental, foi 

avaliado o potencial gastroprotetor de três doses diferentes do 

EEBPg em camundongos.  

A administração de etanol absoluto 60 minutos após o 

pré-tratamento com água destilada ao grupo CN causou 

ulcerações significativas, como mostra a Figura 1A, lesionando, 

em média, 50% da área gástrica total, como ilustra a Figura 2. 

No grupo CP, pré-tratado com lansoprazol 30 mg/kg, a 

área ulcerada foi significativamente menor quando comparado 

com o grupo CN, como mostra a Figura 1B. Neste grupo, 

apenas 12,15% do epitélio gástrico foi lesionado pelo etanol 

absoluto, o que representa uma redução de 75,74% da área 

ulcerada comparando-se com o grupo CN. 

O pré-tratamento com EEBPg nas doses de 50, 100 e 

200 mg/kg realizado nos grupos-teste foi eficaz na diminuição 

da área ulcerada destes grupos. No grupo pré-tratado com 
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EEBPg 50 mg/kg, apenas 14% da área gástrica total foi 

acometida com lesões ulcerativas, representando uma redução 

de 72,07% em comparação com o grupo CN. Quando 

confrontado esse resultado com àquele obtido no grupo CP, 

observa-se que ambas as atividades foram macroscópica e 

estatisticamente equivalentes, como ilustram as Figuras 1C e 2, 

respectivamente. 

A redução em 65,94% da área ulcerada foi observada no 

grupo pré-tratado com EEBPg na dose de 100mg/kg em relação 

ao grupo CN. Isso significa dizer que a área ulcerada após a 

administração de etanol absoluto nesse grupo foi de 17%, como 

apresenta a Figura 2. A observação macroscópica da mucosa 

gástrica desse grupo encontra-se na Figura 1D. 

 

Figura 1. Avaliação macroscópica da mucosa gástrica de 

camundongos tratados com EEBPg em modelo de úlcera 

gástrica induzida por etanol absoluto 

  

   
Fonte: LIRA (2019). Legenda: (A) Grupo controle negativo – observa-se a 
presença de áreas ulceradas e pontos hemorrágicos na mucosa gástrica 

B A 

C D E 
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causados por etanol absoluto; (B) Grupo controle positivo – lansoprazol 
(30mg/kg) + etanol absoluto; (C) EEBPg (50 mg/kg) + etanol absoluto; (D) 
EEBPg (100 mg/kg) + etanol absoluto; (E) EEBPg (200 mg/kg) + etanol 
absoluto. De C a E é possível observar macroscopicamente o aumento 
gradual da área ulcerada. 

No grupo pré-tratado com EEBPg 200 mg/kg, 22,18% do 

epitélio gástrico foi lesionado pelo etanol absoluto, o que 

caracteriza uma redução de 55,73% da área ulcerada em 

relação ao grupo CN. A eficácia desta dosagem do EEBPg foi 

macroscopicamente inferior à dosagem de 50 mg/kg, como é 

possível observar na Figura 1E, porém foi estatisticamente 

semelhante àquela obtida pelo EEBPg na dose de 100 mg/kg, 

apresentado na Figura 2. 

O papel do etanol no desenvolvimento das úlceras 

gástricas não está completamente elucidado. No entanto, sabe-

se até o momento que a rapidez com que o etanol consegue 

penetrar na mucosa gastrointestinal está diretamente 

relacionada às altas concentrações desse agente indutor 

administradas intragastricamente. O contato do etanol com o 

epitélio gástrico promove a remoção da camada de muco que o 

reveste, desbalanceando a relação entre fatores protetores e 

fatores agressivos, o que propicia a formação das úlceras 

pépticas (SOUZA et al., 2016).  

 

  



EFEITO GASTROPROTETOR DAS FOLHAS DE Psidium guajava L. EM 

CAMUNDONGOS ALBINOS SWISS 

427 
 

Figura 2. Efeito gastroprotetor do EEBPg em estômagos de 

camundongos em modelo úlcera gástrica induzida por etanol 

absoluto 

 
Fonte: Pesquisa direta. 2019. Legenda: CN – Controle Negativo; CP – 

Controle Positivo. Aos camundongos foram administrados 

intragastricamente Lansoprasol (30 mg/kg) ou EEBPg (50, 100 e 200 mg/kg) 

previamente à administração de etanol absoluto (10 ml/kg). Os resultados 

são expressos como a média ± desvio padrão e analisado por ANOVA. *** 

P < 0,001, ** P < 0,01 em relação ao grupo controle negativo.  

 

Entre os principais agravos causados pela ação do 

etanol na mucosa gástrica está o desenvolvimento de distúrbios 

na microcirculação local deste tecido. A microcirculação 

gástrica tem papel fundamental na manutenção da proteção do 

epitélio estomacal, pois além de promover o aporte de oxigênio, 
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nutrientes e fatores de crescimento às células epiteliais, ela 

atua na remoção de íons H+, de metabólitos celulares e de 

substâncias tóxicas geradas (YANDRAPU; SAROSIEK, 2015). 

Devido ao dano produzido na microcirculação, citocinas pró-

inflamatórias são liberadas tais como mieloperoxidase (MPO),  

óxido nítrico (NO), fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

interleucina 1 beta (IL-1β) e interleucina 6 (IL-6) cujas ações 

resultam no aumento do fluxo sanguíneo e no recrutamento e 

ativação das células de defesa, sobretudo dos 

polimorfonucleares, que possuem papel fundamental no 

desenvolvimento das úlceras pépticas por exacerbar o 

processo inflamatório local (AMIRSHAHROKHI; KHALILI, 2015; 

ARATANI, 2018; CHANG et al., 2015; LIU et al., 2017).  

Estudos recentes têm demonstrado que as espécies 

reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, ânion 

superóxido e hidroxila possuem papel importante no 

desenvolvimento de úlceras pépticas induzidas por etanol 

absoluto. O metabolismo hepático do etanol promove o 

estresse oxidativo também a nível sistêmico, levando à 

peroxidação lipídica e oxidação proteica (AMIRSHAHROKHI; 

KHALILI, 2016; KANG; KIM, 2017). Além disso, o etanol 

também diminui importantes agentes antioxidantes, como os 

grupos sulfidrilas não proteicos e a superóxido dismutase 

(SOD), que atuam como mediadores indiretos na proteção e 

manutenção da integridade gástrica (CHEN et al., 2016; LI et 

al., 2015). 

Conforme apontado anteriormente, todas as doses do 

EEBPg testadas tiveram atividade gastroprotetora no modelo 

de úlcera induzida por etanol absoluto em camundongos. 

Destaca-se que a administração do EEBPg na menor dose, 50 

mg/kg, apresentou o melhor resultado entre as doses testadas, 
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demonstrando atividade estatisticamente análoga ao 

lansoprazol. Este achado corrobora com Dos Santos e 

colaboradores/as (2018), cujo extrato metanólico da casca e da 

polpa de Eugenia mattosii tiveram atividade gastroprotetora 

também na menor dose testada, 50 mg/kg, em modelo de 

indução de úlcera gástrica por etanol/HCl, sendo 

estatisticamente semelhante à cimetidina, utilizada como 

controle positivo neste estudo. Em contrapartida, estudos 

realizados com as espécies Eucalyptus citriodora, Pimenta 

racemosa e Eugenia punicifolia, da mesma família que a 

Psidium guajava, têm demonstrado que a atividade 

gastroprotetora destas mirtáceas foi dose-dependente, ou seja, 

a maior dose apresentou a melhor resposta ao dano na mucosa 

gástrica (AL-SAYED; EL-NAGA, 2015; MOHARRAM et al., 

2018; PÉRICO et al., 2018). 

O lansoprazol pertence à classe dos fármacos inibidores 

de bomba de prótons H+K+/ATPase, cuja função é inibir a 

secreção gástrica ácida, sendo amplamente utilizado no 

tratamento e na profilaxia de úlceras pépticas. Apesar de não 

apresentar toxicidade mesmo após o metabolismo hepático, há 

relatos de que o uso do lansoprazol pode causar urticária, 

angioedema, trombocitopenia e anafilaxia como efeitos 

adversos (CASCIARO et al., 2019; SAAD; MITWALLY, 2019). 

Em uma revisão de literatura recém publicada por Novotony, 

Klimova e Valis (2019), os autores alertaram sobre as 

consequências neurológicas que o uso a longo prazo do 

lansoprazol pode causar, com importante destaque para perda 

de atenção, aumento da probabilidade de desenvolver 

depressão e aumento significativo no risco de desenvolver 

demência. 
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As propriedades farmacológicas atribuídas às plantas 

medicinais são, em grande parte, proporcionadas pelos 

metabólitos secundários produzidos por estas. Entre estes 

destacam-se os alcaloides, os flavonoides, e os terpenos, cuja 

atividade protetora e cicatrizante da mucosa gástrica estão 

relacionadas à estimulação de fatores protetores (JAIN, 2016). 

Os alcaloides são, como indica a etimologia da palavra, 

compostos de caráter alcalino produzidos principalmente por 

plantas. Esses compostos possuem átomos nitrogênio em sua 

estrutura, cuja posição e quantidade na molécula irão definir o 

grau de basicidade do referido composto. Estudos tem 

conferido caráter gastroprotetor aos alcaloides devido à sua 

capacidade de tonificar sobretudo os agentes protetores da 

mucosa gástrica, estimulando a secreção de muco e a 

formação de prostaglandina E2 (JAIN, 2016). Borah, Dash e 

Chakraborty (2018) avaliaram o perfil fitoquímico das folhas de 

Psidium guajava coletadas em diferentes estações do ano e 

identificaram a presença de alcaloides, taninos e flavonoides 

nesta espécie. Apesar da discreta variação nas concentrações 

destes metabólitos nos períodos estudados, não houve 

diferença significativa desta espécie em sua ação no trato 

gastrointestinal. 

Os flavonoides são pigmentos naturais produzidos por 

espécies vegetais amplamente conhecidos por sua capacidade 

de mitigar ou mesmo eliminar a ação oxidante das espécies 

reativas de oxigênio. Além dessa atividade, estudos têm 

atribuído também a este grupo de metabólitos ação anti-

inflamatória (SILVA; BIESKI, 2018). El-Haddad, Sheta e Boshra 

(2018) isolaram o flavonoide morina a partir das folhas de 

Psidium guajava e verificaram sua capacidade anti-inflamatória 

em ratos. No estudo em questão, este flavonoide foi capaz de 
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reduzir os níveis da proteína C reativa, um marcador bioquímico 

inespecífico para inflamação, do TNF-α e a expressão de IL-6 

em relação ao grupo controle, cujo processo inflamatório foi 

gerado pela inalação de cloreto de mercúrio. Outras espécies 

contendo flavonoides em sua composição química também 

demonstraram atuar como inibidores da bomba de prótons 

H+K+/ATPase e de receptores H2, além de estimular a secreção 

de muco e seu conteúdo de prostaglandina E2 (JAIN, 2016).  

Os terpenos e seus derivados, os terpenoides, fazem 

parte tanto dos metabólitos primários quanto secundários de 

espécies vegetais, possuindo funções essenciais e ecológicas 

na sobrevida desses seres vivos. No tocante às atividades 

biológicas em organismos animais, estes compostos estão 

voltados para a modulação do sistema imune, sobretudo no 

tocante às atividades antitumoral e anti-inflamatória (TETALI, 

2019). Em um estudo realizado por Kim e colaboradores/as 

(2015), foi demonstrado que um triterpenoide pentacíclico 

isolado das folhas de Psidium guajava, o ácido ursólico, possui 

atividade anti-inflamatória por reduzir os níveis de NO em 

células  RAW 264.7, linhagem celular de macrófagos murinos, 

após estimulada a inflamação por lipopolissacarídeo. Neste 

mesmo trabalho os autores revelaram ainda que este composto 

inibiu a geração intracelular de espécies reativas de oxigênio 

além de reduzir na expressão da cicloxigenase-2 nessas 

células. Segundo um estudo realizado por Jain (2016), outras 

espécies vegetais com esta mesma classe de metabólitos em 

sua composição demonstraram inibir não só a bomba de 

prótons H+K+/ATPase, como também a secreção gástrica com 

consequente diminuição do volume gástrico, além de aumentar 

os grupos sulfidrila endógenos. 
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Conforme elicitado, as atividades biológicas de espécies 

medicinais estão intimamente relacionadas aos seus 

metabolitos secundários, mas não só a estes. Luo e 

colaboradores/as (2019) demonstraram capacidade 

antioxidante de polissacarídeos isolados das folhas de Psidium 

guajava. Estas macromoléculas foram capazes não só de 

eliminar os radicais livres 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH), 

hidroxila (OH) e ácido 2,2'-azinobis-3-etilbenzotiazolina-6-

sulfonico (ABTS) com eficácia maior que aquela produzida pelo 

ácido ascórbico e pelo Trolox, utilizados como controles positivo 

neste estudo, como reduziu significativamente os níveis do 

produto final da peroxidação lipídica, o malonaldeído, e elevou 

os níveis de SOD.  

Estes achados podem justificar a ação gastroprotetora 

do EEBPg encontrada no presente estudo, uma vez que esta 

espécie possui metabólitos secundários em sua composição 

com propriedades farmacológicas descritas que parecem agir 

nos principais mecanismos até então elucidados da indução da 

úlcera gástrica pelo etanol absoluto. Todavia, faz-se necessário 

dar prosseguimento a novos estudos que visem estabelecer os 

mecanismos pelo qual o EEBPg age no modelo de indução de 

úlceras pépticas por etanol absoluto. 

 

CONCLUSÕES  

 

O EEBPg apresentou atividade gastroprotetora em 

camundongos a partir de modelo de indução de úlceras 

pépticas por etanol absoluto nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg.  

O EEBPg na dose de 50 mg/kg foi a mais eficaz entre as 

doses testadas, sendo estatisticamente capaz de inibir o 
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desenvolvimento das lesões ulcerosas tanto quanto o controle 

positivo utilizado, lansoprazol, na dose de 30mg/kg. 

O efeito gastroprotetor de Psidium guajava pode estar 

relacionado às propriedades antioxidante e anti-inflamatória 

das folhas desta espécie previamente descritas na literatura. 

Faz-se necessário investigar os mecanismos de ação da 

dose mais efetiva em modelo de úlcera gástrica induzida por 

etanol absoluto, bem como as atividades antioxidante e anti-

inflamatória do EEBPg. Além disso, é importante verificar a 

atividade do EEBPg em outros modelos de indução de úlceras 

gástricas para que se avalie o potencial efeito gastroprotetor em 

humanos.  
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RESUMO: A humanidade sempre buscou na natureza a cura 
de suas enfermidades utilizando as plantas para tratar 
diferentes doenças. A família Cucurbitaceae é considerada a 
segunda maior família vegetal do mundo, sua incidência é 
majoritária em países tropicais e subtropicais, detendo grande 
número de espécies de relevância econômica, que são 
utilizadas para fins alimentícios e medicinais. O objetivo deste 
trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico através de 
buscas em bases de dados relacionadas aos temas 
etnofarmacologia, farmacognosia e produtos naturais. Foram 
utilizadas as palavras-chave: Cucurbitaceae, etnofarmacologia, 
fitoconstituintes, atividade biológica e cucurbitacinas, sendo 
selecionados trabalhos científicos publicados no últimos 5 anos. 
O presente estudo revelou que a espécie mais conhecida da 
família Cucurbitaceae na medicina popular é Momordica 
charantia L. com 14 citações, seguida de Cucurbita maxima 
Duch., Luffa operculata L. Cogn. e Sechium edule Jacq. Sw. 
com 4 citações cada. O emprego mais comum das 
cucurbitáceas é para tratamento de desordens do sistema 

mailto:geovana_guedes@hotmail.com
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digestório, seguida de alívio de dores e inflamações. Os 
compostos mais conhecidos das Cucurbitáceas são as 
cucurbitacinas, que apresentam amplo espectro farmacológico 
e podem atuar como potenciais agentes antitumorais devido 
sua citotoxicidade. A família Cucurbitaceae apresenta valor 
cultural que deve ser explorado pela comunidade científica para 
o embasamento do uso de suas espécies na medicina popular 
além de contribuir para o desenvolvimento de novos 
medicamentos. 
Palavras-chave: Fitoconstituintes. Etnofarmacologia. Atividade 
biológica. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A química dos produtos naturais é considerada uma 

ciência de ampla interdisciplinaridade, sendo reconhecida 

desde os tempos da alquimia. Nessa época iniciou-se sua 

consolidação graças à grande dependência criada pela 

população que não possuía recursos e matéria prima para 

produção de medicamentos, recorrendo assim ao que a 

natureza oferecia através das plantas medicinais (BERLINCK 

et al., 2017). O conhecimento científico a respeito das plantas 

medicinais gera impacto social expressivo, possibilitando o 

acesso da população às alternativas de tratamento com novos 

medicamentos, como é o caso dos fitoterápicos (LIMA, 2015). 

Com o desenvolvimento de técnicas voltadas para 

extração, separação e identificação de substâncias advindas 

dos vegetais, o número de estudos cresceu consideravelmente, 

principalmente nas primeiras décadas do século XXI, onde a 

modernização de métodos, como as técnicas hifenadas por 

exemplo, deu início a uma era bastante consistente para 
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investigação de constituintes químicos vegetais (CORRÊA; 

BERNARDI; GEHRKE, 2016). 

Newman e Cragg (2016), afirmam que o metabolismo 

das plantas é capaz de fornecer moléculas com imensa 

diversidade de centros estereogênicos e grupos 

farmacofóricos, características que são, por vezes, impossíveis 

de se repetir em laboratório por sua complexidade estrutural. 

Essa falta de reprodutibilidade é um ponto negativo, porém há 

possibilidade de utilizar o esqueleto químico como modelo 

estrutural para a síntese molecular de fitofármacos, o que é 

bastante recorrente. 

Segundo Xu & Chang (2017) a família Cucurbitaceae 

engloba um conjunto de espécies muito importantes na flora 

mundial. Pertencem à ordem Cucurbitales, sendo composta por 

cerca de 98 gêneros e aproximadamente 975 espécies, 

distribuídas principalmente em regiões tropicais e subtropicais.  

Só no Brasil, a família Cucurbitaceae apresenta 

aproximadamente 30 gêneros e 160 espécies distribuídas em 

todas as regiões do país (GOMES-KLEIN; HALL; GIL, 2016) e 

de acordo com Silva et al. (2016) estas possuem uma 

importância econômica considerável devido ao consumo de 

suas hortaliças que são produzidas e valorizadas pela 

população, como as espécies variantes de melão (Cucumis 

melo L.), melancia [Citrulluslanatus (Thunb. Matsum & Nakai)] 

e abóboras (Cucurbita sp.).  

A família Cucurbitaceae detém grande relevância 

econômica, não só no Brasil, mas também na maioria dos 

países tropicais e é valorizada como a segunda maior família 

vegetal do mundo, ficando atrás apenas da família Solanaceae 

(BHOWMICK; JHA, 2015). 
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Além de seus frutos, registros etnobotânicos apontam o 

uso de diversas espécies da família Cucurbitaceae na medicina 

popular e suas indicações variam de acordo com a planta e a 

parte utilizada. Veiga & Scudeller (2015) investigaram o uso de 

plantas medicicais na região da Amazonia Central e indicam 

que Momordica charantia L. é empregada no tratamento de 

malária e males associados, como dores hepáticas. Andrade et 

al. (2018) reuniu estudos mostrando o uso de cucurbitáceas 

para diversas enfermidades, como inflamação, doenças 

parasitárias, problemas respiratórios, sistema nervoso e 

aparelho circulatório.  

Esta revisão da literatura teve como objetivo realizar um 

levantamento bibliográfico contendo referências dos últimos 5 

anos que abordassem estudos etnofaramcológicos, 

fitoquímicos, farmacognósticos e de atividade biológica 

envolvendo espécies da família Cucurbitaceae.  

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio de buscas nas 

bases de dados Periódicos CAPES, Science Direct, Scielo e 

Google Academico, relacionados aos temas fitoquímica, 

farmacognosia, produtos naturais, etnofarmacologia, medicina 

popular, e fitoterapia. As palavras-chave utilizadas foram: 

Cucurbitaceae, etnofarmacologia, fitoconstituintes, atividade 

biológica e cucurbitacinas (em português e inglês). Foram 

selecionados artigos científicos originais e de revisão,  

monografias e trabalhos apresentados em eventos publicados 

entre 2015 e 2019. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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A família Cucurbitaceae é conhecida mundialmente pela 

sua importância nutricional, sendo considerada a maior 

representante de frutas e hortaliças. Suas espécies estão 

espalhadas pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta 

nos continentes da Ásia, Américas e África.  

Gomes-Klein, Hall e Gil (2016, p. 1319) descrevem que 

são “principalmente plantas prostradas ou trepadeiras, 

monoicas ou dioicas; geralmente com gavinhas; folhas alternas, 

frequentemente palminérvias; flores unissexuadas, 

actinomorfas, diclamídeas, com hipanto em flores de ambos os 

sexos; [...] fruto geralmente bacoide ou peponídeo”. Existem 

alguns gêneros que são notoriamente mais estudados e 

apresentam grande relevância taxonômica, dentre eles estão os 

gêneros Luffa, Momordica, Citrullus, Cucurbita, Cucumis e 

Lagenaria (FAPOHUNDA; ADEWUMI; JEGEDE, 2018). 

Além da relevância alimentícia, as Cucurbitáceas são 

largamente utilizadas na medicina popular para o tratamento de 

determinadas doenças, sendo citadas em diversos estudos 

etnofarmacológicos. Um estudo de revisão bibliográfica 

realizado por Fapohunda, Adewumi & Jegede (2018) aponta 

alguns achados na literatura que evidenciam tanto o uso 

medicinal quanto ensaios biológicos que comprovam essas 

propriedades, dentre elas estão ação anti-inflamatoria, 

antiparasitária, antibiótica, antiviral, antitumoral, dentre outras. 

Este estudo selecionou artigos de revistas indexadas, no 

âmbito nacional e internacional, com o tema etnofarmacologia 

e família Cucurticaeae. A Tabela 1 mostra uma relação de 

espécies citadas no uso popular, a enfermidade objeto de 

tratamento, a parte da planta comumente utilizada e a 

respectiva referência. 
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Tabela 1. Espécies da família Cucurbitaceae empregadas na 

medicina popular, finalidade de uso, parte da planta utilizada e 

referência consultada. 

Espécie Tratamento Parte 

usada 

Referênci

a 

Apodanthera 

congestiflora Cogn. 

dor na coluna raiz Silva et al. 

(2015) 

Luffa operculata L. 

Cogn. 

dor, sinusite, febre, 

abortiva, malária 

raíz, fruto Bitu et  al. 

(2015); 

Silva et al. 

(2015); 

Silva 

(2018); 

Silva; 

Silveira & 

Gomes 

(2016) 

Citrullus vulgaris 

Schrad. Ex Eckl. & 

Zeyh 

diurética; pedra 

nos rins; cistite; 

constipação 

intestinal, infecção 

urinária 

fruto, 

semente 

Carvalho 

(2015)  

Cyclanthera pedata 

L. Schrad. 

diabetes, 

inflamação renal, 

cefaleia 

planta 

inteira 

Antih; 

Cañigueral 

& Heinrich 

(2016); 

Bussman 

& Sharon 

(2016) 

Momordica 

charantia L. 

malária, fígado, 

diarreia, 

queimadura, 

fruto, 

semente, 

folhas 

Veiga & 

Scudeller 

(2015); 
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digestão, dengue, 

inflamação, 

infecção uterina, 

diabetes, 

coqueluche, 

micose, vermífugo, 

coceira, sintomas 

da menopausa, 

combate a piolho, 

câncer de pele, 

câncer de mama, 

câncer de 

estômago, 

abortiva, gastrite, 

dor local, febre, 

desordens 

hepáticas, ulcera, 

escabiose  

Silva et al. 

(2015); 

Hansen 

(2016); 

Gonçalves

; Pasa 

(2015); 

Silva 

(2017); 

Villarreal-

Ibarra et 

al. (2015); 

Pauli et al. 

(2018); 

Otoni 

(2018); 

Agyare et 

al. (2018); 

Silva; 

Silveira & 

Gomes 

(2016); 

Silva; 

Barros & 

Moita-

Neto 

(2015); 

Bieski et 

al. (2015); 

Yazbek et 

al. (2019) 
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Sechium edule 

Jacq. Sw. 

diabetes, 

circulação 

sanguínea, 

varizes, 

hipertensão, 

calmante 

fruto, 

folha, 

casca 

Villarreal-

Ibarra et 

al. (2015); 

Bussman 

& Sharon 

(2016); 

Otoni 

(2018); 

Bieski et 

al. (2015) 

Bryonia alba L. expectorante não 

informad

o 

Pauli et al. 

(2018) 

Citrullus lanatus 

(Thunberg) 

Matsumura & Nakai 

circulação 

sanguínea, febre, 

complicações 

renais e intestinais 

casca do 

fruto, 

semente 

Bussman 

& Sharon 

(2016); 

Otoni 

(2018) 

Cucumis dipsaceus 

Ehrenb. 

caspa,queda de 

cabelo 

fruto Bussman 

& Sharon 

(2016) 

Cucumis sativus L. perda de peso, 

inflamação do 

fígado, indigestão, 

azia, ácidos 

intestinais, 

hipertensão 

fruto Bussman 

& Sharon 

(2016); 

Rivera et 

al. (2019); 

Bieski et 

al. (2015) 

Cucurbita maxima 

Duch. 

prevenir aborto, 

ansiedade, doença 

cardíaca, verruga, 

câncer de pulmão, 

flor, 

folha, 

semente 

Bussman 

& Sharon 

(2016); 

Agyare et 

al. (2018); 
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hipercolesterolemi

a, parasitose, otite 

Bieski et 

al. (2015); 

Yazbek et 

al. (2019) 

Cucurbita moschata 

Duch. 

prevenir aborto, 

ansiedade, doença 

cardíaca, verruga 

flor, 

folha, 

semente 

Bussman 

& Sharon 

(2016) 

Sycos baderoa H. 

et A. 

picada de 

serpente; toupeira 

de pele 

semente, 

folha 

Bussman 

& Sharon 

(2016) 

Curcubita pepo L. parasitose 

intestinal, 

hemorroida, dor de 

ouvido 

semente, 

flor 

Batista et 

al. (2019); 

Beltreschi; 

Lima & 

Cruz 

(2019) 

Fevillea trilobata cólica menstrual, 

dor de estômago, 

epilepsia 

semente, 

fruto 

Otoni 

(2018) 

Bryonia dioica câncer raíz Bourhia et 

al. (2018) 

Lagenaria siceraria 

(Molina) Standl. 

amigdalite, febre, 

queimadura, 

diarreia 

fruto, 

folha 

Singh; 

Deve & 

Sharma 

(2018); 

Wangchuk

; Yeshi & 

Jamphel 

(2017) 

Zehneria scabra 

Sond. 

artrite, 

reumatismo, 

icterícia, diurese 

planta 

inteira 

Singh; 

Deve & 

Sharma 

(2018) 



ETNOFARMACOLOGIA E PRODUTOS NATURAIS DA FAMÍLIA 

CUCURBITACEAE: UMA REVISÃO DA LITERTURA 

 

447 
 

Citrullus colocynthis câncer de mama, 

diabetes 

fruto, 

semente 

Samouh et 

al. (2019); 

Telli; 

Esnaut & 

Khelil 

(2016) 

Momordica 

angustisepala Harm

s 

câncer de pele folha Agyare et 

al. (2018) 

Cucumis 

prophetarum L. 

malária, 

infertilidade 

fruto Kigen et 

al. (2016) 

Wilbrandia 

verticillata Cong. 

gripe, pneumonia raíz Silva; 

Barros & 

Moita-

Neto 

(2015) 

Wilbrandia sp. abortiva raíz Silva; 

Silveira & 

Gomes 

(2016) 

Bryonia cretica 

subsp. Dioica 

(Jacq.) 

resfriado, malária, 

picada de aranha, 

dispepsia 

fruto Rivera et 

al. (2019) 

Cucumis anguria L. pneumonia não 

informad

o 

Bieski et 

al. (2015) 

Siolmatra 

brasiliensis Cogn. 

Baill. 

gastrite, 

inflamação 

muscular 

não 

informad

o 

Bieski et 

al. (2015) 

Fonte: Próprio autor.
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O presente estudo revelou que a espécie da família 

Cucurbitaceae mais conhecida na medicina popular no período 

de tempo pesquisado (2015 – 2019) é Momordica charantia L. 

(Figura 1) com 14 citações, seguida de Cucurbita maxima 

Duch., Luffa operculata L. Cogn. e Sechium edule Jacq. Sw. 

com 4 citações cada.  

 

Figura 1. Momordica charantia L. conhecida popularmente 

como melão-de-são-caetano, espécie da família Cucurbitaceae 

mais citada na literatura para fins medicinais. 

 
Fonte: Próprio acervo. 

 

Também pode-se observar que existe uma variedade 

muito grande de usos na medicina popular, até mesmo da 

mesma espécie, o que pode ser explicado pelo fato da família 

apresentear espécies que crescem em diferentes partes do 

mundo, as quais enfrentam ambientes climáticos totalmente 

diferentes e consequentemente produzem compostos com 

propriedades biológicas distintas. Além disso, a mudança 

cultural afeta drasticamente o uso dessas plantas, pois a 

medicina popular é uma forma de saber que se perpetua dentre 

as gerações, onde o conhecimento a respeito do uso das 

plantas passa de pai para filho (OTONI, 2018). 
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Mesmo com a variação cultural e geográfica, a causa 

mais comum de uso das plantas da família Cucurbitaceae é 

para tratamento de desordens relacionadas ao sistema 

digestório, seguida de alívio de dores e inflamações. A Figura 

3 mostra um gráfico representativo das finalidades de uso das 

Cucurbitáceas em função da porcentagem de citações 

observadas neste estudo. 

 

Figura 2. Enfermidades mais citadas na medicina popular 

tratadas com plantas medicinais da família Cucurbitaceae.   

 
Fonte: Próprio autor 

 

Além das doenças citadas na Figura 2, também foram 

mencionados usos para fins não muito frequentes para 

espécies dessa família, como indutor de aborto por exemplo, 

que aparece no estudo de Silva, Silveira & Gomes (2016). Este 

estudo observou o emprego de plantas no tratamento 

ginecológico de mulheres do semiárido cearense, apontando as 

espécies Luffa operculata (L.) Cogn., Momordica charantia L. e 

Wilbrandia sp. como plantas de escolha para indução de aborto 
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por meio de preparações caseiras utilizando as raízes 

principalmente na forma de chá. 

Segundo Gorril et al. (2016) existem diversas plantas já 

conhecidas pelo potencial abortivo e embriotóxico que são 

utilizadas na medicina popular (intencionalmente ou não), 

dentre elas, as espécies Luffa operculata (L.) Cogn. e 

Momordica charantia L. são evidenciadas corroborando os  

resultado de Silva, Silveira & Gomes (2016). 

A malária é também uma enfermidade citada em alguns 

estudos que abordam etnofarmacologia (KIGEN et al., 2016), 

por se tratar de uma doença que acomete a zona tropical e sub-

tropical do globo, está presente nas mesmas regiões que as 

Cucurbitáceas. Outras utilizações contra parasitoses como 

combate ao piolho e verminoses intestinais foram mencionadas 

no estudo de Otoni (2018), podendo essa propriedade anti-

parasitária estar relacionada com a toxicidade das plantas.  

Embora alguns estudos relatem a baixa ou nenhuma 

toxicidade de determinadas espécies como Lagenaria siceraria 

(SHENDGE; BELEMKAR, 2019), Telfairia occidentalis Hook. F. 

(AKINDELE et al., 2018) e Apodanthera congestiflora Cogn. 

(CABRAL, 2017), sabe-se que existem metabólitos presentes 

nas Cucurbitáceas que podem apresentar potencial citotóxico, 

os quais tem sido objeto de estudo na busca por agentes 

antitumorais (LIANG; CHEN, 2019). 

A medicina popular é, de fato, muito importante para o 

crescimento antropológico e cultural de uma população que faz 

uso desta em sua rotina, contudo há uma necessidade real em 

embasar o uso destas plantas, tanto para assegurar quem 

consome, quanto para buscar novas perspectivas no âmbito 

científico. Muitas pesquisas etnofarmacológicas são guiadas 
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pelo saber popular através de bases empíricas e resgatam, na 

maioria das vezes, comprovações científicas que vêm a se 

estender à toda sociedade (CARVALHO, 2015).   

Como já mencionado aqui, a família Cucurbitaceae 

apresenta uma vasta quantidade de espécies e 

consequentemente muitas classes de metabólitos já foram 

isolados e identificados, em especial as cucurbitacinas, que 

fazem parte da classe de substâncias predominante nesta 

família. Trata-se de um grupo de metabólitos evidenciados pela 

primeira vez na família Cucurbitaceae (por isso o prefixo 

”cucurbit”) contudo também ocorrem em outras famílias (ALI et 

al., 2019).  

De acordo com Machado et al. (2015) as cucurbitacinas 

apresentam em sua estrutura química um esqueleto triterpenico 

(Figura 3) que ocorre na natureza livre ou glicosilado e suas 

substituições na cadeia lateral, as funcionalidades do anel A e 

fatores estereoquímicos, fazem com que essa seja uma classe 

muito diversificada, sendo descritas, até o ano de 2015, mais 

de 50 tipos diferentes.   

 

Figura 3. Esqueleto básico das cucurbitacinas (cucurbitano). 

 
Fonte: Machado et al. (2015) 
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As cucurbitacinas são conhecidas pelo seu potencial 

tóxico, fato esse que pode embasar o uso das plantas que as 

contém para diversas finalidades que envolvem, direta ou 

indiretamente, morte celular. Além disso apresentam amplo 

espectro farmacológico, sendo citadas na literatura pelas suas 

propriedades anti-inflamatória, antidiabética, antiulcerogênica, 

analgésica, antiparasitária e antitumoral (MÉNDEZ-CUESTA et 

al., 2018; MORALES-VELA; PÉREZ-SÁNCHEZ; PADRÓN, 

2019). É possível sugerir que a presença de tais compostos 

podem, de maneira significativa, interferir nas ações 

farmacológicas evidenciadas pelas populações que fazem uso 

das plantas pertencentes à família Cucurbitaceae, fazendo com 

que estas se tornem valiosa fonte de pesquisa ao redor do 

mundo.  

Segundo Alsayari, Halaweish & Gurusamy (2018) as 

cucurbitacinas são promissores fármacos anticâncer que 

podem exercer diferentes mecanismos de ação nas células 

tumorais, sendo viável seu uso futuro contra vários tipos de 

neoplasia. Os mesmos autores listam, em uma revisão 

bibliográfica, efeitos citotóxicos das cucurbitacinas B, D, E, I, R, 

IIa e dihidrocucurbitacina B, sob linhagens de celulares de 

câncer de mama, pulmão, fígado, próstata, pâncreas, ovários, 

colorretal, melanoma e leucemia sugerindo mecanismos de 

ação molecular antiproliferativa.  

Liang & Cheng (2019) também afirmam que esses 

compostos são capazes de interromper a proliferação de 

células tumorais por diferentes mecanismos, como indução da 

apoptose, interrupção do ciclo celular, autofagia e perturbação 

do citoesqueleto.  Além de mecanismos independentes, a 

diversidade de estruturas químicas dessa classe de metabólitos 
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possibilita a ação sinérgica com outros fármacos já utilizados na 

clínica médica, viabilizando o desenvolvimento de novos 

medicamentos com melhor resposta farmacológica frente aos 

tipos mais agressivos de câncer, bem como a redução dos 

efeitos coloaterais e a resistência tumoral, que são, atualmente, 

os maiores desafios da quimioterapia. 

Vale ressaltar ainda a importância dos fitofármacos no 

desenvlvimento das terapias medicamentosas para o combate 

o câncer. Substâncias importantes como os alcaloides da vinca 

e os taxanos (IQBAL et al., 2017) que ainda hoje são fármacos 

de escolha no tratamento de vários tipos de câncer são 

exemplos de fitoconstituintes que foram isolados de plantas e 

continuam representando papel essencial na terapêutica 

antitumoral (SINGH et al., 2016). 

No ano de 2015, o Dictionary of Natural Products (DNP) 

estimou que cerca de 80% dos quase 160.000 compostos 

naturais catalogados têm características favoráveis para serem 

considerados como potenciais modelos de fármacos (HARVEY; 

EBEL; QUINN, 2015). Patridge et al. (2016) afirma que os 

produtos naturais e seus derivados representam mais de um 

terço de todas as novas entidades moleculares aprovadas pela 

FDA (Food and Drugs Administration), onde cerca de 25% 

destas são de origem vegetal, ou seja, de plantas medicinais. 

Diante disso, a família Cucurbitaceae aparece nesse 

panorama como representante de muitas espécies que 

apresentam grande potencial para se tornarem fonte de novos 

fármacos ou fitoterápicos.  
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CONCLUSÕES  

 

A revisão bibliográfica apresentada neste estudo trouxe 

uma abordagem científica recente a respeito de uma das 

maiores famílias de plantas do nosso planeta, a família 

Cucurbitaceae. O estudo permitiu observar a importância das 

cucurbitáceas na medicina popular, sendo citadas mais de 30 

espécies relacionadas à etnofarmacológia nos continentes da 

África, Ásia e Américas. A espécie Momordica charantia L. foi a 

mais citada da família. 

Além do uso expressivo das cucurbitáceas na medicina 

popular, a família também conta com uma classe de metabólitos 

secundários muito importantes na ação terapêutica, as 

cucurbitacinas. Estas substâncias que apresentam prevalência 

nas espécies da família Cucurbitaceae são potenciais 

fármacos, pois apresentam algumas propriedades biológicas 

comprovadas, dentre elas, a ação antitumoral, contando com 

um expressivo acervo de estudos relacionados à elucidação 

dos mecanismos de ação e principais alvos. 

Dentre os desafios da medicina moderna está a busca 

constante por novas alternativas de tratamento para velhas 

doenças como o câncer e a resistência microbiana por exemplo, 

sendo estes assuntos que impactam diretamente na sociedade 

atual. As plantas sempre estiveram neste cenário, porém agora 

com a eminência de escassez de novas moléculas, estas ficam 

ainda mais em evidência, representando uma fonte imensurável 

para buscar compostos que atendam às necessidades 

terapêuticas da humanidade. 
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Amazônia, Macapá, v. 9, n. 2, p. 35-39, 2019. 
BELTRESCHI, L.; LIMA, R. B.; CRUZ, D. D.; Traditional botanical knowledge of 
medicinal plants in a “quilombola” community in the Atlantic Forest of northeastern 
Brazil. Environment, Development and Sustainability: A Multidisciplinary 
Approach to the Theory and Practice of Sustainable Development, v. 21, n. 3, p. 
1185-1203, 2019. 
BERLINCK, R. G. S.; BORGES, W. S.; SCOTTI, M. T.; VIEIRA, P. C. A química de 
produtos naturais do brasil do século XXI. Química Nova, São Paulo, v. 40, n. 6, p. 
706-710, 2017. 
BHOWMICK, B. K.; JHA, S. Dynamics of sex expression and chromosome diversity 
in Cucurbitaceae: a story in the making. Journal of Genetics, v. 94, n. 4, p. 793-808, 
2015. 
BIESKI, I. G. C.; LEONTI, M.; ARNASON, J. T.; FERRIER, J.; RAPINSKI, M.; 
VIOLANTE, I. M. P.; BALOGUM, S. O.; PEREIRA, J. F. C. A.; FIGUEIREDO, R. C. 
F.; LOPES, C. R. A. S.; SILVA, D. R.; PACINI, A.; ALBUQUERQUE, U. P.; MARTINS, 
D. T. O. Ethnobotanical study of medicinal plants by population of Valley of Juruena 



ETNOFARMACOLOGIA E PRODUTOS NATURAIS DA FAMÍLIA 

CUCURBITACEAE: UMA REVISÃO DA LITERTURA 

 

456 
 

Region, Legal Amazon, Mato Grosso, Brazil. Journal of Ethnopharmacology, v. 
173, p. 383–423, 2015. 
BITU, V. C. N.; BITU, V. C. N.; MATIAS, E. F. F.; LIMA, W. P.; PORTELO, A. C.; 
COUTINHO, H. D. M.; MENEZES, I. R. A. Ethnopharmacological study of plants sold 
for therapeutic purposes in public markets in Northeast Brazil. Journal of 
Ethnopharmacoly, v. 172, p.265-272, 2015. 
BOURHIA, M.; SHAHAT, A. A.; ALMARFADI, O. M.; NASER, F. A.; ABDELMAGEED, 
W. M.; SAID, A. A. H.; GUEDDARI, F. E.; NAAMANE, A.; BENBACER, L.; KHLIL, N. 
Ethnopharmacological survey of herbal remedies used for the treatment of cancer in 
the greater Casablanca-Morocco. Evidence-Based Complementary and 
Alternative Medicine, vol. 2019, Article ID 1613457, 9 p., 2019. DOI: 
https://doi.org/10.1155/2019/1613457. 
BUSSMAN, R. W.; Plantas medicinales de los Andes y la Amazonía - La flora mágica 
y medicinal del Norte del Perú. Ethnobotany Research and Applications, nov. 
2018. DOI: 10.32859/era.15.1.001-293. 
CABRAL, I. L. O. Avaliação toxicofarmacológica da espécie Apodanthera 
congestiflora Cong (Cucurbitaceae). 2017. 31 f. Trabalho de conclusão de curso 
(Graduação em Farmácia)–Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade 
Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2017. 
CARVALHO, T. L. G. S. Etnofarmacologia e fisiologia de plantas medicinais do 
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Araçuaí, Minas Gerais. 2018. 195 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Farmacêuticas) Programa de Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas - 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2018.  
PAULI, P.T.; RIOS, R. S.; BIERKI, I. G. C.; SILVA, J. S. Estudo etnobotânico de 
plantas medicinais em bairros de Juína, Mato Grosso, Brasil. Revista Saúde Viva 
Multidisciplinar da AJES, v. 1, n. 1, p. 117-156, 2018. 
RIVERA, D.; VERDE, A.; FAJARDO, J.; OBÓN, C.; CONSUEGRA, V.; GARCÍA-
BOTÍA, J.; RÍOS, S.; ALCARAZ, F.; VALDÉZ, A.; MORAL, A.; LAGUNA, E. 
Ethnopharmacology in the Upper Guadiana River area (Castile-La Mancha, Spain). 
Journal of Ethnopharmacology v. 241, n. 1, p. 1-70, 2019. 
SAMOUH, Y.; LEMRANI, A.; MIMOUNI, H.; MOHAMAD, J.; SAID, A. A. H. 
Ethnopharmacological Study of Herbal Medicines used to treat Cancer in Morocco. 
The Journal of Phytopharmacology, v. 8, n. 3, p. 135-141, 2019. 
SHENDGE, P. N.; BELEMKAR, S. Acute and 28-day oral toxicity studies of 
methanolic extract of Lagenaria siceraria (Cucurbitaceae) fruit in rats. Drug and 

https://doi.org/10.5772/intechopen.82213
https://doi.org/10.20944/preprints201908.0127.v1


ETNOFARMACOLOGIA E PRODUTOS NATURAIS DA FAMÍLIA 

CUCURBITACEAE: UMA REVISÃO DA LITERTURA 

 

458 
 

Chemical Toxicology, v. 43, n. 1, 2019. DOI: 
https://doi.org/10.1080/01480545.2019.1617302. 
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RESUMO: A asma alérgica é doença inflamatória crônica 
caracterizada por hiperresponsividade brônquica, 
remodelamento tecidual e recrutamento de células 
inflamatórias. Esses eventos são resultados da ativação de 
fatores de transcrição pró-inflamatórios por meio de vias de 
sinalização intracelulares. Portanto, esse capítulo têm por 
objetivo elucidar tais fatores de transcrição e vias de sinalização 
celulares responsáveis pelo processo fisiopatológico da asma. 
Para tanto,  foi realizada uma revisão bibliográfica de artigos 
científicos publicados nos últimos cinco anos, nas bases de 
dados eletrônicas MEDLINE, Ebrary e SciFinder, utilizando 
como descritores: asma, fatores de transcrição, vias de 
sinalização intracelular, inflamação crônica e imunologia, e os 
respectivos termos em inglês. Diante disso, foi verificado que os 
fatores de transcrição pró-inflamatótios primordiais envolvidos 
no processo inflamatório da asma são: GATA-3 (proteína 3 
ligante do GATA) , AP-1 (proteína ativadora 1), NFkB (fator 
nuclear kappa B), NFAT (fator nuclear de célula T ativadas), 
STAT-6 (transdutor de sinal e ativador da transcrição 6 ) e 
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SMAD-3. Os principais sistemas de sinalização intracelulares 
destacados como  sendo responsáveis pela ativação de tais 
fatores, são as vias: cinase ativada por mitógeno (MAPK), janus 
quinase (JAK/STAT), proteínas SMAD,  PI3K/AkT, fosfolipase 
Cβ e ciclase de adenilil. Assim, esse estudo possibilitou ampliar 
a compreensão desses fenômenos a nível celular, molecular e 
nuclear, e promover estudos dirigidos a terapias especificas 
para essa doença. 
Palavras-chave: Fatores de trancrição. Citocinas. Asma. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A asma representa um sério problema de saúde pública 

a nível mundial, afetando mais de 300 milhões de pessoas em 

todo o mundo, e anualmente aproximadamente 250.000 mortes 

são atribuídas à essa doença (GINA 2018). A asma é definida 

como uma doença heterogênea, caracterizada por uma 

condição inflamatória crônica com hiper-reatividade das vias 

aéreas inferiores, frequentemente associada a um grupo clínico 

de sintomas respiratórios, como dispnéia, tosse crônica, 

sibilância, opressão ou desconforto torácico, tais sintomas 

variam com o tempo e intensidade, acompanhado com a 

restrição variável do fluxo expiratório (GINA, 2016).  

 Diversos estudos atuais apresentam a existência de 

diferentes fenótipos de asma. No entanto, estudos demonstram 

que a asma associada ao perfil celular Th2 ocorre em cerca de 

80% das crianças e na maioria dos adultos (HOLGATE et al., 

2015). A asma alérgica é desencadeada pela ativação do perfil 

de resposta celular Th2 e de células efetoras, tais como, 

eosinófilos, basófilos e mastócitos, associado a um importante 

aumento da expressão de citocinas, especialmente IL-4, IL-5 e 
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IL-13, e produção de imunoglobulina E (IgE) específica ao 

alérgeno (PALOMAES et al., 2017; FERREIRA  et al., 2019) .  

Estudos recentes evidenciam que após a inalação de 

alérgenos em indivíduos susceptíveis ocorre a ativação e 

liberação de citocinas derivadas do epitélio respiratório IL-25, 

IL-33 e TSLP (linfopoetina do estroma tímico), essas por sua 

vez recrutam e ativam as células apresentadoras de antígenos 

(APCs), em particular as células dendríticas presentes na 

mucosa brônquica (PALOMAES et al., 2017). As APCs 

capturam e processam os alérgenos, e em seguida realizam a 

apresentação desses peptídeos processados as células T CD4+ 

naive por meio do complexo de histocompatibilidade principal 

(MHC) classe II e moléculas coestimulatórias, como CD80 (B7-

1) e CD86 (B7-2) presentes nos linfócitos T auxiliares 

indiferenciados (célula T CD4+) (HOLGATE, et. al. 2015). O 

desenvolvimento do perfil Th2 ocorre por meio de um 

microambiente com altas concentrações de IL-4 que induz a 

ativação de STAT-6 e a expressão do fator de transcrição 

GATA-3 (FERREIRA et al., 2019; NORBERT KRUG et al., 

2015). 

O processo de apresentação antigênica leva a 

diferenciação das células T CD4+ naive em células Th2 

efetoras. Três fatores de transcrição são ativados nas células T 

por reconhecimento de antígeno e parecem ser cruciais para a 

maioria das respostas de células T, são o fator NFAT (fator 

nuclear de célula T ativadas), o AP-1 e o NFκB (BARNES 2016; 

SCHULIGA 2015; ZHANG et al., 2019). A polarização para o 

perfil Th2 promove a síntese das citocinas características desse 

perfil, sendo essas IL-4, IL-5 e IL-13 (ZHU et al., 2015; GOUR 

et al., 2015).  Através da ação da IL-4 e IL-13 ocorre a ativação 

de plasmócitos, que são linfócitos B produtores de IgE alérgeno 
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específicas (PALOMAES et al., 2017). Por meio da atuação da 

IL-5 ocorre a diferenciação, ativação e recrutamento dos 

eosinófilos para a cavidade pulmonar. A IgE produzida é 

liberada na circulação, essa imunoglobulina se ligará em seus 

receptores de alta afinidade do tipo FcεRI presentes na 

superfície de células efetoras como mastócitos e basófilos na 

mucosa, submucosa brônquica e corrente sanguínea, 

promovendo a sensibilização destas células (HOLGATE, et. al., 

2015; LAMBRECHT; HAMMAD 2015). 

Na fase de reexposição (subsequente a etapa de 

sensibilização) do organismo ao alérgeno, ocorre a ligação do 

alérgeno com as IgEs presentes na superfície das células 

sensibilizadas (macrófagos e basófilos), e através da ligação 

cruzada alérgeno-anticorpo ocorre a desgranulação dessas 

células que liberam mediadores pré-formados (histamina) e 

neoformados derivados dos fosfolípidicos de membrana 

(serotonina, leucotrienos, prostaglandinas, fator de ativação 

plaquetária (PAF) (PALOMARES et al., 2017). Neste ponto, 

uma reação de hipersensibilidade inicial de tipo I mediada por 

IgE pode ocorrer em poucos minutos da exposição ao alérgeno 

(FAJY; WENZEL 2015).  

Normalmente precedido por uma reação de fase inicial 

clinicamente evidente, a resposta em fase tardia produz efeitos 

retardados e persistentes, e é desenvolvida como 

consequência da regulação positiva de citocinas, quimocinas 

(CCL11 (eotaxina 1), CCL24 (eotaxina 2), CCL26 (eotaxina 3) 

e CCL5 (RANTES) ). e de moléculas de adesão (molécula de 

adesão intracelular-1 (ICAM-1), molécula de adesão celular 

vascular-1 (VCAM-1), que contribuem com o recrutamento de 

eosinófilos e ativação de células efetoras (linfócitos Th2, 

basófilos, macrófagos) (LAMBRECHT; HAMMAD 2015). A 
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ativação eosinofílica favorece o processo inflamatório de 

maneira significativa através da liberação de uma série de 

mediadores pró-inflamatórios importantes e síntese de citocinas 

(IL-3, IL-4, IL-5, IL-8, IL-12 e IL-13), quimiocinas (RANTES e 

eotaxina 1), TNF-α (Fatores de Necrose Tumoral Alfa), TGF-β 

(Fator de transformação do crescimento beta), e proteínas 

tóxicas (proteína catiônica eosinofílica e proteína básica 

principal) (LAMBRECHT; HAMMAD 2015). 

Estes são responsáveis pelos achados fisiopatológicos 

típicos das fases tardias da asma alérgica: aumento da 

permeabilidade vascular, edema brônquico e broncoespasmo 

(PALOMARES, et al., 2017). Muitas dessas moléculas 

inflamatórias expressas são reguladas por fatores de 

transcrição pró-inflamatória, como NF-kB e AP-1 que são 

estimulados por vias de sinalização de quinase ( BARNES et al. 

2016).  

Diante disso, o presente estudo tem como objetivo 

apresentar os principais fatores de transcrição e vias de 

sinalização intracelulares que são ativados para o 

desenvolvimento da inflamação alérgica característica da asma. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão realizada 

através de pesquisa bibliográfica, sobre os principais fatores de 

transcrição e vias de sinalização celulares envolvidas na  

inflamação alérgica crônica das vias aéreas inferiores. Para 

tanto, os artigos foram coletados no período referente aos 

últimos cinco anos (janeiro de 2015 a junho de 2019), nas 

seguintes bases de dados eletrônicas: MEDLINE (Medical 
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Literature Analysis and Retrieval System Online) , SciFinder e 

Ebrary,  nos idiomas português e inglês. Para isso foram 

utilizados os seguintes descritores: asma alérgica (allergic 

asthma ), fatores de transcrição (transcription factor), vias de 

sinalização intracelulares (intracellular signaling pathways), 

inflamação crônica (chronic inflammation) e imunologia 

(immunology). Para a associação dos descritores foi utilizado o 

termo “E” ou “AND”, português e inglês respectivamente. Após 

a realização da pesquisa nas bases de dados, foram adotados 

os seguintes critérios para a inclusão dos artigos: artigos que 

abordassem o tema ou seus descritores, restritos ao período de 

2015 a 2019, fator de impacto do artigo e resumo ou texto 

disponível da integra. Os artigos selecionados passaram então 

por uma leitura minuciosa, posteriormente os dados foram 

agrupados e analisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo fisiopatológico da asma tem sido 

extensivamente estudado nas últimas décadas, com o objetivo 

de compreender os mecanismo responsáveis por gerar o 

quadro inflamatório crônico alérgico pulmonar e assim 

caracterizar os principais alvos moleculares associados, 

permitindo o aprofundamento dos conhecimentos sobre essa 

doença (FAJY; WENZEL 2015). 

Na patologia da asma o fenótipo Th2 tem papel 

significativo, bem como as citocinas por ele geradas (IL-4, IL-5, 

e IL-13), que estão envolvidas desde a sensibilização celular 

alérgica com produção de IgE até a sobrevivência e ativação 

eosinofílica (LAMBRECHT; HAMMAD 2015). 
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As propriedades verificadas na inflamação alérgica e 

desregulação fisiológica a nível pulmonar inerente a asma, 

constituem o efeito final dos fenômenos complexos moleculares 

e celulares, que estão envolvidos na etapa de sensibilização, 

na polarização do perfil celular Th2, na elaboração de citocinas 

características desse perfil e no desenvolvimento de eventos 

gerados por essas citocinas, tais como síntese de IgE alérgeno 

específica (FAJY; WENZEL 2015). Adicionalmente, a 

inflamação pulmonar observada na asma envolve ainda o 

recrutamento e a ativação de células inflamatórias e alterações 

histológicas nas vias aéreas inferiores (PALOMARES, et al., 

2017). 

Esses acontecimentos representam processos em que 

ocorre a ampla expressão de diversas proteínas inflamatórias 

(citocinas, quimiocinas, receptores, moléculas de adesão, 

enzimas, fatores de crescimento dentre outros). De modo, que 

o aumento da expressão da maioria destas proteínas 

respresentam o resultado da ativação de vias de sinalização 

intracelulares e ampliação na transcrição genes específicos 

(BARNES 2016). Os genes envolvidos na manifestação 

inflamatória não são expressos ou apresentam-se em baixa 

expressão em células sob condição não patólogica, contudo, 

através de um mecanismo celular específico têm sua atividade 

aumentada em doenças inflamatórias, como a asma 

(SOUTHWORTH et al., 2018).  

O aumento da transcrição de genes inflamatórios é 

regulada por fatores de transcrição pró-inflamatórios. Os sinais 

(citocinas, quimiocinas, mediadores derivados de fofolípideo de 

membrana etc) transientes do meio extracelular ao interagirem 

com receptores expressos na superfície das células alvo nas 

vias aéreas, são convertidos, através dos fatores de transcrição 
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pró-inflamatórios, em respostas mais prolongadas e 

permanentes que são reflexo da transcrição de genes nucleares 

(SOUTHWORTH et al., 2018). Diversas vias de transdução e 

sinalização intracelulares são responsáveis pela ativação de 

fatores de transcrição, incluindo as vias das Proteínas Cinases 

Ativadas por Mitogêno (MAPKs), Janus Cinases (JAKs) e da 

Fosfolipase Cβ (PLCβ) estimuladas por receptores da superfície 

celular, que podem ser do tipo Receptores Tirosina Cinases 

(RTKs) ou Receptores Acoplados a Proteína G (GPCRs) 

(TASNEEM et al., 2019; SOUTHWORTH et al., 2018).  

Os principais fatores de transcrição identificados como 

envolvidos na inflamação alérgica da asma incluem a proteína 

3 ligante do GATA (GATA-3), o ativador de proteína 1 (AP-1), o 

fator nuclear-kB (NF-kB), o fator nuclear de células T ativadas 

(NFAT) e o fatore transdutor de sinal e ativador de transcrição 

6 (STAT-6) (SOUTHWORTH et al., 2018; BARNES 2016; 

ANTCZAK et al., 2016; ZHANG et al., 2019). Tais fatores 

exercem sua regulação sobre os genes que codificam as 

citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, moléculas de adesão e 

outras proteínas que conduzem a inflamação crônica.  

 

 Fatores de transcrição envolvidos na asma: 

 

a.) GATA-3 

 

A proteína 3 ligante do GATA (GATA-3) é um fator de 

transcrição específico de células T. Representa um fator de 

transcrição particularmente expresso pelos clones Th2, 

atuando como regulador especializado na diferenciação dos 

linfócitos Th0 para Th2 e amplificador na expressão dos genes 

das citocinas (IL-4, IL-5 e IL-13) desse perfil celular (ANTCZAK 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
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et al., 2016). Esse fator atua interagindo diretamente com os 

genes promotores dessas citocinas, esses estão localizados no 

mesmo lócus genético a nível nuclear (ANTCZAK et al., 2016). 

Adicionalmente, o GATA-3 promove o bloqueio da 

diferenciação para o perfil Th1, por meio da inibição da cascata 

de sinalização do receptor da interleucina 12 (GARN et al., 

2017). O GATA-3 também é expresso em 

mastócitos,  eosinófilos, e células epiteliais das vias aéreas, 

onde controla a expressão de citocinas tipo 2 e mecanismos 

efetores associados à resposta alérgica induzida por alérgenos 

(NORBERT KRUG et al., 2015).  

Em amostras de lavado broncoalveolar e em biópsias 

pulmonares coletadas de pacientes com asma grave, 

constatou-se a superexpressão do GATA-3, mesmo quando 

estão recebendo terapia intensiva ( NORBERT KRUG et al., 

2015; ANTCZAK et al., 2016). Em pacientes asmáticos é visto 

ainda que o aumento do remodelamento, resistência e 

hiperresponsividade das vias aéreas apresenta importante 

correlação com o número de células que expressam o GATA-3 

(NORBERT KRUG et al., 2015; ANTCZAK et al., 2016). Em 

adição, foram reportados níveis elevados da expressão de 

mRNA GATA-3 em pacientes asmáticos quando comparado 

com não-asmáticos (GARN et al., 2017). Os camundongos 

knockouts para o fator GATA-3 apresentam deficiência nas 

respostas Th2, o que reflete na atenuação da eosinofilia 

brônquica, hiperprodução de muco e na síntese de IgE (GARN 

et al., 2017; NORBERT KRUG et al., 2015; ANTCZAK et al., 

2016).  

 

b.) AP-1 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#bib0002
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O fator proteína ativadora 1 (AP-1) é um fator de 

transcrição estruturalmente formado principalmente por um 

heterodímero constituído pelas membros das famílias de 

proteínas proto-oncogenes Fos e Jun. Sinais induzidos por TCR 

(receptor de célula T) resulta no surgimento de AP-1 na sua 

forma ativa no núcleo das células T, a disposição de AP-1 ativo 

converge particularmente na síntese das proteínas Fos e na 

fosforilação da proteína preexistente Jun, ambas estimuladas 

por MAP quinases (SHIN et al., 2018). 

Várias citocinas ativam esse fator, dentre essas TNF- α, 

IL-13 e IL-1β, via tirosino quinases (SHIN et al., 2018). É 

responsável por estimular a expressão de genes que codificam 

muitas moléculas necessárias para as respostas inflamatórias, 

incluindo citocinas inflamatórias (TNF, IL-13, IL-4 e IL-1), 

quimiocinas (CCL2 e CXCL8) e moléculas de adesão endotelial 

(E-selectina)  (ZHANG et al., 2019).  

O AP-1, está envolvido na progressão das repostas 

inflamatórias, regulando muitos dos genes que apresentam 

expressão elevada na asma (SHIN et al., 2018). A máxima 

ativação deste fator requer frequentemente a ativação 

simultânea juntamente com NF-kB (SCHULIGA 2015). O 

complexo NFAT, AP-1 medeia a sinalização através do receptor 

de células T e atua sobre vários genes, incluindo IL-4, IL-5, IL-

13 e GM-CSF (fator estimulador de colônias de granulócitos e 

macrófagos) (SHIN et al., 2018). 

Estudos usando camundongos knockout mostraram que 

alguns membros da família AP-1 (JunB e JunD) são 

necessários para a diferenciação completa das células Th2 e, 

portanto, são essenciais para a indução de inflamação alérgica 

das vias aéreas (GUNGL et al., 2018). 
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Evidências demonstram um importante aumento da 

expressão do c-Fos no epitélio das vias aéreas de pacientes 

asmáticos, contribuindo na expressão de genes ligados a 

produção de citocinas, além de operar na regulação da função, 

crescimento e diferenciação celular (SHIN et al., 2018). Ainda, 

foi constado que o aumento de citocinas pró-inflamatórias 

ocorreu de forma dependente da expressão de AP-1, que 

aumentou significativamente em animais asmáticos (SHIN et 

al., 2018). A produção diminuída de IL-4 e IL-13 também se 

correlacionou com a expressão nuclear defeituosa de NFAT/jun 

B em células Th2 (ZHANG et al., 2019). Além disso, a 

expressão de AP-1 leva à produção de MUC5AC, que são as 

principais mucinas formadoras de gel nas secreções das vias 

aéreas (DING et al., 2018). 

 

c.) NFκB 

 

O fator nuclear kappa B (NFκB) é ativado em resposta 

aos sinais dos receptores de célula T (TCR), e formado por um 

complexo de proteínas desempenhando função de fator de 

transcrição, regulando repostas imunológicas através da 

síntese de citocinas (ZARATE; MARRUGO 2019). Existem 

cinco subunidades de proteínas constituindo a família do NFκB, 

apresentando em comum o domínio de ligação ao DNA, 

chamado um domínio de homologia Rel (ZARATE; MARRUGO 

2019). As cincos subunidades são: RelA (p65), RelB, c-Rel, NF-

kB1 (p50) e NF-kB2 (p52), que podem homo e heterodimerizar 

formando múltiplas combinações (ZARATE; MARRUGO 2019; 

BRASIER; BOLDOGH 2019). Nas células T o NFκB é 

tipicamente constituído pelas proteínas p50 e p65. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6092601/#B4
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Quando não estimulado, o fator NFκB encontra-se no 

citoplasma ligado a uma proteína inibitória: o IkB. Esse 

complexo impede a translocação do NFκB para o núcleo 

(TASNEEM et al., 2019; ZARATE; MARRUGO 2019). A 

ativação do NFκB se dá após a interação de ligantes como 

citocinas, fatores de crescimento ou produtos microbianos aos 

seus respectivos receptores de superfície celular das vias 

aéres. Esta ativação ocorre principalmente por meio de vias de 

sinalização que envolvem os seguintes segundos mensageiros 

como o diacilglicerol (DAG) e fosfatidilinositol 3,4,5-trisfosfato 

(PIP3) (TASNEEM et al., 2019). Mas também ocorre a ativação 

desse fator por meio de receptores tirosina cinases. O efeito 

geral dessas vias leva a ativação do complexo proteínas 

quinase específicas, a IkB quinase (IKK), que contém duas 

subunidades com propriedades de quinase: IKKa e IKKb. O 

complexo IKK ativado vai fosforilar a IκB. O IκB fosforilado sofre 

degradação proteassomal, que por sua vez libera o NFκB que 

se torna ativo, que em seguida é translocado para o núcleo, 

ligando-se ao DNA e induzindo a expressão de genes 

específicos (TASNEEM et al., 2019). 

A sinalização de NFκB na asma alérgica é evidenciada 

pelo aumento da localização nuclear de NFκB, fosforilação ou 

degradação de IkB e expressão de IKK no tecido das vias 

aéreas dos asmáticos (SCHULIGA 2015). O NFκB tem um 

função essencial na regulação da expressão de genes 

inflamatórios nas células das vias aéreas (resumidos na Tabela 

1).  
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TABELA 1. Genes inflamatórios regulados por NFκB. 

Citocinas tipo I Interferon-gama e interleucina 2 

Citocinas tipo II Interleucina 4, 5 e 13 

Enzimas inflamatórias  Óxido nítrico sintase, 5-

lipoxigenase, ciclo-oxigenase-2, 

fosfolipase A2 

Moleculas de adesão E-selectina, VCAM-1, ICAM-1 

Quimiocinas  RANTES, CXCL10, eotaxina-1, 

IL-8 

Fatores de crescimento  Fator Estimulador de Colônias 

de Macrófagos e Granulócitos 

(GM-CSF); fator de crescimento 

transformador beta (TGF-B) 

Adaptado de (SCHULIGA 2015); Fonte (BEZERRA et al., 2019). 

 

d.) NFAT 

 

O fator nuclear de célula T ativadas (NFAT), é um 

importante fator de transcrição para a produção de citocinas 

após a sinalização do receptor de células T (TCR). Atua na 

expressão dos genes que codificam as citocinas IL-2, IL-4, IL-

13, TNF e outras (ZHANG et al., 2019).  

No citoplasma de linfócitos T não estimulados, o NFAT 

encontra-se na sua forma inativa com a porção serina 

fosforilada. Sua ativação é desencadeada pela calcineurina, 

uma fostatase dependente do complexo cálcio calmodulina 

(ZHANG et al., 2019; KATO 2019). Dessa forma, o NFAT 

fosforilado citoplasmático é alvo da calcineurina, está enzima 

desfosforila o NFAT que é liberado e translocado para o núcleo. 

Uma vez no núcleo, o NFAT irá se ligar nas regiões reguladoras 

especifícas dos genes relacionados a IL-2, IL-4,IL-13 e outros 

https://en.wikipedia.org/wiki/Transforming_growth_factor_beta
https://en.wikipedia.org/wiki/Transforming_growth_factor_beta
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genes de citocinas (ZHANG et al., 2019). Também é notável 

que o NFAT geralmente exerce sua ação a nível nuclear 

cooperativamente com outros fatores de transcrição, tais como 

da família AP-1 (KATO 2019).  

A sinalização de calcineurina/NFAT está implicada em 

uma ampla gama de respostas biológicas relevantes para a 

asma, incluindo a ativação de linfócitos e remodelamento das 

vias aéreas (KATO 2019). As proteínas pertencentes à família 

de fatores de transcrição NFAT são bem conhecidas por 

controlar a expressão de muitos genes envolvidos no 

desenvolvimento de respostas alérgicas (KATO 2019). Locais 

de ligação para proteínas NFAT foram descritos nas regiões 

promotora/intensificadora de alguns genes relacionados à 

asma, como os genes codificadores de IL-4, IL-5 e IL-13 

(ZHANG et al., 2019).  

 

e.) STAT-6 

 

O transdutor de sinal e ativador da transcrição 6 (STAT-

6) representa um membro da família STAT de fatores de 

transcrição ativados pela via de sinalização intracelular Janus 

quinase (JAK/STAT). O STAT-6 é ativada por citocinas e fatores 

de crescimento, como IL-4, IL-5, IL-13 e GM-CSF (fator 

estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos) 

(KNIGHT et al., 2018).  

O STAT-6, contribui para o desenvolvimento de doenças 

alérgicas das vias aéreas, sendo importante para polarização 

do perfil Th2 (KNIGHT et al., 2018). A ativação de STAT-6 

mediada por IL-13 aumenta a expressão do fatores que 

desempenham um papel importante na intensificação da 
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produção de muco (ATHARI et al., 2019; TASNEEM et al., 

2015). 

Avaliações constataram que ratos transgênicos 

Knockout deficientes em STAT-6 após sensibilização alérgica 

não apresentam resposta a IL-4, não desenvolvem células T em 

resposta a IL-4, não produzem IgE e não apresentam 

hiperresponsividade brônquica, indicando o papel importante 

do STAT-6 nas respostas alérgica (ATHARI et al., 2019; LEE et 

al., 2019). 

 

f.) SMAD 

 

O SMAD-3 conpreende uma família de proteínas 

estruturalmente semelhantes que atuam como intermediários 

de sinalização e fatores de transcrição ativados pelo TGF-β 

(fator de crescimento transformador beta ). O TGF-β1 é capaz 

de induzir hiperplasia epitelial (ZHONG et al., 2019). A SMAD-

3 está associado a mecanismos responsáveis pelo aumento da 

sensibilidade do epitélio das vias aéreas ao TGF-β1, 

contribuindo para as alterações nas vias aéreas 

frequentemente observadas na asma (FAURA TELLEZ et al., 

2015) . 

 

Vias de Sinalização 

 

a.) Cinase ativada por mitógeno (MAPK) 

 

Representam um sistema de sinalização intracelular que 

envolve a cascata das MAP cinases (cascata de três membros 

das MAP quinases). Por meio de um estimulo extracelular de 

um ligante (citocinas ou fator de crescimento) que se liga a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711318305981?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/epithelium-hyperplasia
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porção extracelular de um receptor transmenbranar do tipo 

tirorina cinase. Ocorre assim por meio da ligação, dimerização 

e ativação do receptor com consequente autofosforilação 

cruzada nos resíduos de tirosina nos domínios intracelulares do 

mesmo. A etapa de autofosforilação ativa o primeiro membro da 

cascata, a MAP quinase quinase quinases (MAPKKKs). As 

MAPKKKs ativadas fosforilam as quinases de proteína quinase 

ativadas por mitógeno (MAPKKs), que por sua vez, fosforilam 

as proteínas quinases ativadas por mitógeno (MAPKs) 

(TASNEEM et al., 2019). As MAPKs atuam, então, em vários 

alvos situados em passos mais avançados da cascata que 

afetam, por sua vez, a expressão gênica. Em mamíferos, 

existem distintas MAPKs, incluindo a via ERK, JNK e a p38, 

essas cinases fosforilam e ativam AP-1 (BARNES 2016; 

SCHULIGA 2015). A ERK pode ainda ativar adicionalmente o 

STAT-6 (TASNEEM et al., 2019). Já p38 fosforila GATA-3 no 

citoplasma das células Th2 e melhora os efeitos da IL-5 

(BARNES 2016). 

 

b.) Janus Cinase (JAK/STAT) 

 

Existem quatro proteínas janus quinases conhecidas 

(JAKs1 a 3 e TYK2) e sete STATs (STATs1 a 4, 5a, 5b, e 6). 

Todos os receptores de citocinas do tipo 2, envolvem as vias de 

sinalização JAK-STAT (KNIGHT et al., 2018). Citocinas como 

IL-4, IL-5, IL-13 e o GM-CSF, exercem primariamente seus 

efeitos celulares via JAK-STAT. As JAKs permanecem ligadas 

as porções citoplasmáticas dos receptores multiméricos do tipo 

I e II de citocinas (TASNEEM et al., 2015). A ligação das 

citocinas promove a dimerização do respectivo receptor, as 

JAKs associadas ao receptor são assim ativadas e fosforilam 
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os resíduos de tirosina nas porções citoplasmáticas dos 

receptores agrupados (TASNEEM et al., 2015). Os resíduos de 

tirosina fosforilados são reconhecidos através do domínio Src 

homologia 2 (SH2) das proteínas STATS que se ligam (VALE 

2016). Após a ligação, STAT-6 se aproxima e é então 

fosforilado por JAKs, tornando-se competente para 

homodimerizar, translocar para o núcleo e promover a 

expressão gênica dependente de STAT-6  (KNIGHT et al., 

2018).  

 

c.) Via proteínas SMAD 

 

A ação tanto de TGF-β se inicia com a ligação desse fator 

ao seu receptor de membrana específico formado por duas 

proteínas diferentes: TGF-βRI e TGF-βRII, ambas com 

atividade serina-treonina quinase. De forma especifica, o TGF-

β liga-se ao seu receptor TβRII, o qual fosforila e ativa o 

receptor TβRI (ZHONG et al., 2019; TASNEEM et al., 2019). O 

receptor TβRI propaga a sinalização através da fosforilação e 

ativação de proteínas citoplasmáticas reguladas por receptor 

SMAD2 e SMAD3, que se dimerizam e nessa forma são 

capazes de se ligar ao mediador comum SMAD4, formando um 

complexo capaz de atingir o núcleo, onde irão modular a 

transcrição de genes-alvos (TASNEEM et al., 2019). 

 

d.) Via de sinalização PI3K/AkT 

 

Compreende uma via de sinalização intracelular, que têm 

seu inicio através da ativação da cinase 3 de fosfatidil inosito 

(PI3K) , por meio da ativação de receptores tirosina cinase 

tendo como ligantes fatores de crescimento (SOUTHWORTH et 
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al., 2018). A PI3K ativa medeia a fosforilação do anel inositol do 

fosfatidilinositol-3,4-bifosfato (PIP2) para gerar o segundo 

mensageiro fosfatidilinositol-3,4,5- trifosfato (PIP3) no folheto 

interno da membrana plasmática. Essa fosforilação leva ao 

recrutamento para membrana plasmática da proteína Akt que 

interage com o PIP3. Essa interação ativa a Akt que vai então 

fosforilar diversos alvos, tais como o IKK levando a ativação 

dessa cinase, e consequente degradação da IkB e liberação do 

NFκB (TASNEEM et al., 2019). 

 

Figura 1. A inflamação induzida por ativação de receptores 

tirosina cinases. 

A.                                                                B.  

Adaptado de (TASNEEM et al., 2019); Fonte (BEZERRA et al., 2019). 

 

e.) Via Fosfolipase Cβ  (PLCβ)  
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A ativação da PLCβ ocorre através da ativação de 

receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G (Gq/11), 

tais como os receptores de quimiocinas. A PLCβ ativa cliva o 

PIP2 formando os mensageiros secundários IP3 (4, 5-

fosfatidilinositol trifosfato) e DAG (diacilglicerol), que 

encaminham para o efeito final de aumento do cálcio 

citoplasmático e ativação da proteína cinase C (PKC). A PKC 

pode então atuar fosforilando e ativando a cinase da MAPK e/ou 

a cinase da MEK (MEKK 3) (TASNEEM et al., 2019). A cinase 

da MAPK fosforila e ativa a ERK que irá diretamente para o 

núcleo ativar a transcrição de genes inflamatórios e/ou 

promover a fosforilação e ativação de STAT que dimeriza e 

passa a atuar então a nível nuclear. A cinase da MEK atua 

fosforilando Ikβ liberando assim o fator NFκB que irá atuar na 

ativação de genes pró-inflamatórios (TASNEEM et al., 2019). A 

PKC pode também diretamente fosforilar a Ikβ, com 

consequente ativação do NFκB. Como já falado essa via leva 

ao aumento de cálcio intracelular, levando a formação do 

complexo Ca2+-calmodulina. Esse complexo tem a função de 

ativar a calcineurina que realiza a desfosforilação do NFAT que 

se torna ativo (ZHANG et al., 2019). 

 

f.) Via Ciclase de Adenilil 

 

Essa via também está associada a receptores acoplados 

a proteína G (Gs). A proteína Gs ativa promove a ativação da 

ciclase de adenilil que cliva e ciclisa o ATP (adenosina trifosfato) 

em AMPc (3,5-adenosina-monofosfato-cíclico ). O aumento dos 

níveis intracelulares de AMPC agem na ativação da proteína 

cinase A (PKA). Então, a PKA quando ativada fosforila e ativa 
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a via das MAPK cuminando da ativação da via das MAP cinases 

(TASNEEM et al., 2019). 

 

Figura 2. Inflamação induzida por meio da ativação de 

receptores acoplados a proteína G. 

Adaptado de (TASNEEM etal., 2019); Fonte (BEZERRA et al., 

2019). 

 

CONCLUSÕES  
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A asma alérgica é considerada uma doença complexa e 

que demonstra heterogeneidade celular e molecular reflentindo 

na associação de diversas vias intracelulares e fatores de 

transcrição pró-inflamatórios envolvidos no desenvolvimento 

dessa doença. Assim, a compreensão de tais eventos 

inflamatórios desencadeados na asma é de extrema 

importância, pois possibilita conhecer de forma mais profunda 

e integralizada os principais componentes responsáveis por sua 

fisiopatologia. Adicionalmente, tal estudo contribui na 

elucidação de importantes alvos terapêuticos estimulando o 

desenvolvimento de terapias farmacológicas que venham atuar 

com maior especificidade e menores efeitos colaterais. Diante 

disso, o estudo destes fatores contribui de maneira singular 

para o continuidade de pesquisas que venham contemplar o 

aperfeiçoamento do conhecimento dos profissionais de saúde 

e comunidade científica, bem como promover melhorias no 

manejo e tratamento da asma alérgica.  
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RESUMO: Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. é uma espécie nativa 
do Brasil, não endêmica, largamente encontrada no semiárido 
nordestino (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia). É conhecida 
popularmente como jurema-preta, e pertencente a família 
Mimosaceae. O uso medicinal desta espécie é atribuído  
principalmente ao seu potencial  anti-inflamatório e cicatrizante. 
Ressalta-se, contudo, que o arsenal químico vegetal 
responsável pelas propriedades terapêuticas das plantas 
também pode ser responsável por reações adversas quando 
administradas inadvertidamente. Portanto, conhecer o potencial 
citotóxico dos extratos é fundamental para garantir a segurança 
durante o uso. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o potencial citotóxico do Extrato Etanólico Bruto (EEB) 
das cascas do caule da espécie M. tenuiflora através do teste 
de atividade hemolítica em eritrócitos humanos do tipo A. Para 
o estudo foram obtidos extratos brutos das cascas por 
maceração em etanol. A atividade hemolítica foi realizada com 
eritrócitos humanos coletados por punção venosa obtidos de 
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doador voluntário clinicamente saudável. O ensaio de 
citotoxicidade baseou-se na exposição de extratos a 
concentrações crescentes em suspensão de eritrócitos a 37º 
por 30 minutos, seguido de centrifugação e contabilização do 
grau de hemólise em expectofotômetro. O EEB apresentou 
baixo percentual de hemólise, corroborando com achados na 
literatura consultada. A baixa citotoxicidade hemolítica dos 
extratos nas concentrações testadas confirma a segurança no 
uso da espécie como agente terapêutico. 
Palavras-chave: Jurema-preta. Baixa citotoxicidade 
hemolítica. Agente terapêutico. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. (Mimosaceae), 

vulgarmente conhecida como jurema-preta, é uma planta 

nativa, alucinógena, pertencente ao grupo das leguminosas. É 

tradicionalmente utilizada pelos índios no nordeste do Brasil, 

apresentando alta ocorrência nas regiões semiáridas do país, 

principalmente nos estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do 

Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. 

Concomitantemente, caracteriza-se como uma espécie típica 

do bioma caatinga (AZEVÊDO et al., 2015). 

Em referência as atribuições medicinais da espécie, as 

cascas constituem a principal parte da planta utilizada na 

medicina popular, conforme relatos de indicações. Devido ao 

seu potencial anti-inflamatório e cicatrizante é usada 

medicinalmente para tratar pequenas queimaduras, lesões e 

eczemas, além de infecções em função de suas propriedades 

antimicrobianas (BEZERRA et al., 2011). Contudo, verifica-se 

que nos últimos anos a sua exploração tem se concentrado na 

utilização para fins madeireiros, para indústrias de couros e 
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tanantes (AZEVÊDO et al., 2017). Estas últimas aplicações, na 

indústria, dar-se em virtude da alta concentração de taninos 

presente em suas cascas, constituintes químicos responsáveis 

pela interação físico-química com as fibras das peles, processo 

que resulta no seu curtimento e/ou recurtimento (LIMA et al., 

2014).  

A literatura científica descreve que M. tenuiflora possui 

diversas atividades farmacológicas como antimicrobiana 

(BORGES et al., 2017); antinoceptiva, anti-inflamatória, e 

antioxidante (CRUZ et al., 2016; MAGALHÃES et al., 2018).  

Nessa perspectiva, as plantas produzem diferentes tipos 

de compostos para controle microbiano, e outras atividades de 

interesse biológico, tais como: atividade antioxidante, 

eliminação de radicais livres, atividade citotóxica, atividade 

antiproliferativa, efeito analgésico e anti-inflamatório, atividade 

gastroprotetora, teste de tolerância ao estresse e capacidade 

ecofisiológica (MESQUITA; PINTO; MOREIRA, 2017). Porém, 

são poucos, ainda, os estudos realizados sobre o perfil 

toxicológico com o propósito de assegurar a eficácia e 

segurança das plantas de uso medicinal no país, de acordo com 

Vilegas e colaboradores (2016), o que sugere investigação 

sobre esse aspecto. 

Dentro desse contexto, a prática tradicional do uso 

medicinal de plantas é amplamente difundida no país, porém, 

quase sempre realizada de forma indiscriminada e sem 

orientação médica, embasada no argumento de que o “natural” 

não faz mal, sem considerar os efeitos tóxicos e as 

consequências que as mesmas podem causar (ASARE et al., 

2012). Nesse intuito, é sabido que compostos presentes em 

plantas medicinais também podem causar toxicidade, em nível 

sistêmicos e celular, dependendo do tempo de exposição e das 
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concentrações utilizadas (SILVA et al., 2015). Assim sendo, 

conhecer o potencial citótoxico de extratos é fundamental para 

garantir a segurança durante o uso destas plantas. 

Ensaios toxicológicos preliminares utilizando linhagens 

celulares funcionam como uma ótima ferramenta de estudo em 

etnobotânica e etnofarmacologia, pela viabilidade da 

implementação inicialmente dos ensaios in vitro para a seleção 

de substâncias de plantas medicinais possíveis candidatas a 

drogas, no que diz respeito ao controle do ambiente, a 

homogeneidade da amostra, e a economia em relação ao uso 

de animais em experimentos que vem sendo uma preocupação 

dos Comitês de ética em experimentação animal, constituindo, 

desta forma, um importante estágio na etapa de triagem de 

substâncias possíveis candidatas a fármacos (FILHO, 2015). 

Dentre as metodologias mais empregadas de triagem 

toxicológica in vitro, destaca-se a avaliação da citotoxicidade 

hemolítica, pelo fácil acesso e disponibilidade dos eritrócitos, 

que são as células alvo investigadas, pela simplicidade, rapidez 

e o baixo custo do método favorecendo a utilização em diversos 

estudos. Diante da exposição, Kamdem e colaboradores (2013) 

assinalam que o teste mensura o grau de hemólise que 

determinada substância vegetal é capaz de provocar quando 

exposta a uma supensão padronizada de eritrócito, fornecendo 

informações primárias da interação entre os fitoconstituentes da 

amostra e a membrana dos eritrócitos. Em suma, alterações 

bioquímicas e biofísicas induzidas por substâncias de origem 

natural ou sintética na estrutura da membrana eritrocitária 

durante o processo de interação entre o composto químico e a 

célula são passíveis de serem averiguadas através de estudos 

de membrana. 
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Em consonância ao exposto acima, Schiar e 

colaboradores (2007) afirmam que a ocorrência ou não de 

hemólise, após a exposição ao produto teste, pode ser 

diretamente correlacionada com sua citotoxicidade. Desta 

maneira, o ensaio de hemólise é utilizado como primeiro passo 

da triagem toxicológica in vitro. Além disso, este teste permite 

avaliar a fragilidade osmótica, definida como a atividade anti-

hemolítica que é a resistência dos eritrócitos à hemólise, a qual 

é verificada pelo uso de soluções de NaCl em água destilada 

em concentrações descrecentes de 0,96% a 0% (JAIN, 1986). 

Nesse aspecto, constituintes vegetais podem conferir 

resistência aos eritrócitos sob condições de estresse osmótico. 

A resistência à lise caracteriza a manutenção da integridade 

estrutural celular quando expostas a determinado estresse 

osmótico (MOUSINHO, 2008).  

Os eritrócitos  são as células mais abundantes do corpo 

humano. Na fase de maturidade celular se apresentam como 

discos bicôncavos flexíveis e ovais, sem núcleo celular, 

mitocôndrias ou a maioria das organelas, com o propósito de 

garantir espaço intracelular para acomodar a molécula de 

hemoglobina. Disto isto, estas células são responsáveis pelo 

desempenho de funções básicas e essenciais no organismo 

pelo fornecimento de oxigênio ao tecidos corpóreos através da 

hemoglobina e transporte de dióxido de carbono, que são 

processos vitais para o estabelecimento e manutenção da vida 

na terra (HAO et al., 2017; PRETORIUS et al., 2016).  

A membrana eritrocitária é ricamente constituída de 

ácidos graxos poli-insaturados, moléculas comumente alvo do 

ataque de radicais livres que são subprodutos do metabolismo 

aeróbio. Assim sendo, a membrana celular dessas células é 

susceptível ao estresse oxidativo, que pode provocar desde 



HEMÓLISE IN VITRO DO EXTRATO ETANÓLICO DAS CASCAS DE Mimosa 

tenuiflora (Willd.) Poir. (MIMOSACEAE) 

489 
 

efeitos lesivos em proteínas de membrana à hemólise (HAMIDI; 

TAJERZAD, 2003). Adicionalmente, compostos  sintéticos ou 

naturais advindos de plantas também podem apresentar efeitos 

oxidativos lesivos a membrana eritrocitária (HAO et al., 2017). 

Eventos celulares como apoptose e morte de eritrócitos 

suícidas induzidos por medicamentos tradicionais foram 

relatados nos estudos desenvolvidos por Zelenak et al. (2012) 

e Bouguerra et al. (2015). Dessa forma, estudos para detecção 

da citotoxicidade de compostos vegetais constituem medida 

prioritária para uso racional de plantas medicinais, visto os 

efeitos tóxicos que compostos químicos podem ocasionar. 

Tendo em vista que poucos estudos foram realizados a 

fim de avaliar a  influência dos fitoconstituentes de M. tenuiflora 

em causar hemólise, o objetivo da presente pesquisa foi avaliar 

o efeito de diferentes concentrações do extrato etanólico bruto 

desta espécie sobre a integridade da estrutura da membrana de 

eritrócitos humanos. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Coleta do material botânico 

As cascas da espécie botânica Mimosa tenuiflora (Willd.) 

Poir., “Jurema-preta” (Figura 1) da família Mimosaceae, foram 

coletadas no dia 17 de novembro de 2018 na divisa entre os 

municípios de Iati e Paranatama – região conhecida 

popularmente como Sacatinga – no Sítio Manuel Rodrigues, 

localizado no estado de Pernambuco – PE, Brasil. Em posse do 

material botânico contendo estrutura reprodutiva da planta, foi 

produzida uma exsicata a qual posteriormente foi depositada no 

Herbário Dárdamo de Andrade Lima do Instituto Agronômico de 

Pernambuco – IPA sob Nº de Tombo 92888. 
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Figura 1. Visão geral de espécime de Mimosa tenuiflora 

(Jurema-preta) no Sítio Manuel Rodrigues, divisa entre os 

municípios de Iati e Paranatama, estado de Pernambuco, 

Brasil. 

 
Fonte: Própria autoria (2018) 

 

Preparação do extrato bruto etanólico 

 

Para obtenção do extrato bruto a 10% pesou-se 

aproximadamente 100g do pó seco obtido pela trituração das 

cascas em moinho de facas, o qual posteriormente foi 

submetido à extração por maceração durante 7 dias em etanol 
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puro (1000mL) a temperatura ambiente. O líquido de 

maceração passou por agitações diárias por 2h. A solução 

extrativa resultante, após filtração, foi concentrada em 

rotaevaporador, sob pressão reduzida, a temperatura de 40º C. 

Ao término, a amostra foi transferida para um pote de vidro e 

após a completa evaporação do solvente orgânico em 

temperatura ambiente, o frasco foi hermeticamente fechado, 

permanecendo acondicionado em armário até a realização dos 

ensaios biológicos. O metodologia empregada baseou-se no 

método preconizado por Filho e Yunes (1998) com ajustes 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Esquema geral para obtenção de extrato de Mimosa 

tenuiflora. 

 
Fonte: Própria autoria (2019). 
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Ensaio de atividade hemolítica in vitro 

 

Foram utilizados eritrócitos humanos do tipo sanguíneo 

A, obtidos por punção venosa de voluntário adulto clinicamente 

saudável, utilizando como anticoagulante o ácido 

etilenodiaminotetracético (EDTA). O procedimento foi realizado 

no laboratório de Bioquímica da Universidade de Pernambuco 

– UPE, Campus Garanhuns – PE.  

A atividade hemolítica in vitro neste estudo foi avaliada 

empregando-se a metodologia descrita por  Dacie e Lewis 

(1975) adaptada. Após a coleta, os eritrócitos humanos foram 

imediatamente isolados por centrifugação a 3.500 rpm por 5 

minutos, desprezando-se o plasma sanguíneo na seguência. 

Alíquotas do extrato solubilizado previamente em solução salina 

(NaCl 0,9%), foram adicionadas em tubos de ensaio contendo 

5 mL de NaCl 0,9% nas seguintes concentrações: 1, 3, 9,  27, 

81,  243 e 729 µg/mL (Figura 3). Em seguida, cada tubo recebeu 

25 µL de eritrócitos cuja concentração final permaneceu em 

0,5%. A mistura foi uniformemente homogeneizada com leve 

agitação manual, sendo deixada em repouso em temperatura 

ambiente por 30 minutos. Ao término do tempo protocolado 

realizou-se nova centrifugação a 3500 rpm por 5 minutos. Para 

o controle positivo e negativo, água destilada e soro fisiológico 

foram utilizados, respectivamente. O sobrenadante obtido de 

cada tubo de ensaio foi transferido para cubetas e a lise foi 

monitorada medindo a absorbância do conteúdo de 

hemoglobina nos sobrenadantes no comprimento de onda 

correspondente a 540 nm, em expectrofôtometro (Digital duplo 

feixe – GTA-101). Todo o experimento foi realizado em triplicata 

e os resultados expressos em porcentagem do grau de 
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hemólise em comparação com a absorbância do controle 

positivo, aplicando-se a fórmula a seguir: 

 

% =
Absorbância do teste x 100%

Absorbância do controle positivo
 

 

Figura 3: Representação esquemática do ensaio de hemólise 

in vitro utilizando concentrações crescentes do extrato etanólico 

bruto das cascas de Mimosa tenuiflora. 

 
Fonte: Própria autoria (2019). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A interação de componentes químicos vegetais com 

moléculas da estrutura das membranas celulares, mais 

precisamente os ácidos graxos poli-insaturados, podem 

ocasionar alterações em sua estrutura e permeabilidade, 

resultando consequentemente na perda de seletividade desta, 

liberação do conteúdo intracelular (organelas) e na indução da 
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síntese de produtos citotóxicos, como o malonaldaeído, 

acarretando na morte celular (OLIVEIRA et al., 2009). Nessa 

mesma abordagem, os efeitos tóxicos à membrana eritrocitária 

mencionados podem ser mensurados pela avaliação citotóxica 

por meio da quantificação da hemólise, caracterizada pela 

liberação da hemoglobina no plasma (CARVALHO et al., 2007).  

Conforme o exposto acima, a avaliação da atividade 

hemolítica sobre eritrócitos humanos utilizando concentrações 

crescentes do extrato etanólico bruto de M. tenuiflora é 

mostrada na Tabela 1, representada pela taxa de hemólise 

expressa como percentual em comparação ao grupo controle. 

 

Tabela 1. Percentual de hemólise em eritrócitos do tipo 

sanguíneo A na presença do extrato etanólico bruto das cascas 

de Mimosa tenuiflora 

Concentrações (µg/mL) Percentual de hemólise 

1  14,57 

3  14,90 

9  14,82 

27 14,65 

81 15,99 

243 22,94 

729 38,52 

Fonte: Própria autoria (2019) 

 

Os dados evidenciam que o tratamento com o extrato até 

a concentração de 27 µg/mL apresentou constância quanto a 
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taxa de lise eritrocitária, ocorrendo posteriormente aumento no 

percentual de hemólise dependente da dose. 

De acordo com o assinalado por Rangel et al. (1997), 

considera-se de baixa citotoxicidade a hemólise inferior a 40%; 

moderada entre 40% e 80% e alta citotoxicidade uma hemólise 

superior a 80%, desse modo, de maneira geral, as 

concentrações testadas do extrato podem ser consideradas de 

baixa citotoxicidade, visto que foi ensaiada também a 

concentração de 729 µg/mL, obtendo-se uma taxa hemolítica 

de 38,52%, sugerindo desta forma uma baixa toxicidade in vitro 

da amostra teste, e portanto, segurança quanto ao uso desta 

planta. 

Estudos hemolíticos envolvendo M. tenuiflora na 

literatura são bastante escassos. Contudo, um estudo 

conduzido por Silva (2012) demonstrou que a exposição in vitro 

do extrato etanólico bruto das cascas de M. tenuiflora a 

eritrócitos humanos apresentou baixo grau de hemólise, 

corroborando com os achados encontrados em nosso estudo. 

Observou-se ainda que o percentual de hemólise foi 

dependente da concentração, e mesmo na concentração mais 

alta, 1000 µg/mL, superior a do presente estudo, o extrato 

provocou um baixo grau de hemólise, desta maneira, os 

resultados aqui discorridos com o extrato reiteram a baixa 

toxicidade para a membrana do eritrócito no modelo utilizado. 

Além disso, de acordo com Silva (2012) o extrato exibiu efeitos 

protetores sobre a integridade da membrana eritrocitária sob 

condições de extresse osmótico (Atividade anti-hemolítica), 

sendo capaz de proteger até 50% dos eritrócitos humanos 

ensaiados contra a hemólise. 

No estudo supracitado o extrato de M. tenuiflora 

apresentou um percentual de hemólise <20% nas 
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concentrações entre 125 e 1000 µg/mL, enquanto neste estudo 

evidenciou-se um maior grau de  hemólise para as 

concentrações de 243 e 729 µg/mL, 22,94 e 38,52% 

respectivamente. Reforça-se contudo, que ambos os 

percentuais de hemólise são classificados como baixa 

citotoxicidade.  

Adicionalmente, em estudo realizado com o extrato 

metanólico bruto das cascas do caule de M. tenuiflora, Meckes-

Lozoya (1989) constatou grau de hemólise de 68% na 

concentração de 500 µg/mL, que conforme Rangel et al. (1997) 

é considerada uma moderada citotoxicidade. Em 

contraposição, a maior concentração neste estudo, 729 µg/mL, 

mostrou baixa citotoxicidade. 

Cabe lembrar, que variações nos efeitos biológicos de 

extratos podem estar relacionadas a fatores distintos, tais como 

origem, condições ambientais e o estádio de desenvolvimento 

da planta quando da coleta (GOUVEA et al., 2016), e que 

mudanças nesses fatores podem gerar estresse no vegetal e 

afetar a síntese e acúmulo de metabólitos secundários, 

influenciando em relação à variabilidade da atividade biológica 

das amostras (extratos, frações) analisadas.  

Vale salientar ainda que a composição química de uma 

planta pode apresentar notável variação dependendo do 

método de extração empregado, conforme destaca Busato e 

colaboradores (2014), o que pode ser entendido considerando 

a diferença de arraste por solventes de polaridades distintas em 

conformidade com a polaridade de cada composto secundário. 

Estudos de análise química revelaram a presença de 

taninos e outros compostos fenólicos como flavonas e 

flavonoides, bem como a presença de saponinas e alcaloides 

para M. tenuiflora (BEZERRA et al., 2011; SILVA, 2012; 
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AZEVÊDO et al., 2015; CRUZ et al., 2016, BORGES et al., 

2017). 

A baixa ocorrência ou ausência de hemólise, pode ser 

indicativa de efeitos protetores de fitoconstituintes da amostra 

em análise, decorrentes da ação de antioxidantes primários 

constituintes de extratos vegetais, conforme verificado em 

estudo de Afsar e colaboradores (2016). Registros de outros  

autores na literatura científica consultada evidenciam uma 

correlação entre o baixo percentual hemolítico e a presença de 

atividade anti-hemolítica de amostras vegetais (SILVA, 2012; 

PAULA et al., 2014). Em estudo  Qian, Ge e Kong (2011) 

constataram que o composto salidrosídeo da espécie botânica 

Rhodiola rósea comumente usada na China apresenta efeito 

protetor nos eritrócitos humanos contra o estresse oxidativo e 

pode ser um bom adaptógeno para aumentar a resistência do 

corpo ao estresse e à fadiga. Nessa mesma abordagem, no 

estudo desenvolvido por He e colaboradores (2009), o extrato 

das folhas de Ginkgo biloba, planta extensivamente usada na 

medicina chinesa há décadas, demonstrou papel protetor em 

eritrócitos contra hemólise induzida por peptídeo amilóide 

(Aβ25‐35) e pressão hipotônica, lipoperoxidação induzida por 

peróxido, bem como consumo de glutationa e formação de 

metahemoglobina (produto da oxidação da hemoglobina). Os 

autores atribuíram o efeitos protetores observados a atividades 

antioxidativas de substâncias polifenólicas. 

Porém, sabe-se que os metabólitos secundários vegetais 

também podem causar comprometimento dos eritrócitos, como 

é o caso das saponinas, constituinte de M.  tenuiflora, que 

possuem ação sobre as membranas (ação hemolítica), 

alterando sua permeabilidade, causando a destruição dessas 

células caracterizada pela liberação da hemoglobina 
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(KARABALIEV et al., 2003). Autores esclarecem que o efeito 

hemolítico das saponinas resulta da capacidade de interação 

com as biomoléculas da membrana celular dos eritróctos, 

principalmente com as moléculas de colesterol, acarretando 

deformação na membrana e como consequência, o 

extravasamento do conteúdo intracelular (DEWICK, 2002; 

KARABALIEV et al., 2003). Outros compostos, como os 

alcaloides constituintes da planta em estudo, conforme ressalta 

Dewick (2002), ainda que em baixas concentrações, são 

substâncias naturalmente tóxicas.  

De acordo com Tachev, Danov e  Kralchevsky (2004), os 

compostos fenólicos, cuja estrutura molecular é formada por 

porções hidrofóbicas e hidrofílicas, são capazes de promover 

hemólise por meio da interação entre as partes hidrofóbicas e 

as bicamadas lipídicas, a qual modificará a estrutura do núcleo 

da membrana celular, levando a alterações na estrutura 

citoesquelética, fluidez e permeabilidade da membrana dos 

glóbulos vermelhos.  

Dessa forma, o potencial hemolítico dos compostos 

acima mencionados pode está relacionado com o baixo grau de 

hemólise observado neste estudo e a presença de 

fitoconstituentes com propriedades antioxidantes em M. 

tenuiflora (NASCIMENTO et al., 2016) pode ter atenuado o seu 

efeito lesivo. 

Os resultados aqui encontrados, sugerem que a 

exposição dos eritrócitos humanos a diferentes concentrações 

do extrato não induziu alterações significativas nos 

componentes estruturais da membrana eritrocitária, como 

moléculas proteicas e lipídicas conferindo estabilidade a estas 

células. 
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CONCLUSÕES  

 

Neste estudo, encontramos baixa citotoxicidade 

dependente da dose induzida por extrato etanólico bruto de M. 

tenuiflora. Dessa forma, a baixa taxa de hemólise observada 

para o extrato nas concentrações testadas confirma a 

segurança no uso da espécie como agente terapêutico, no 

entanto, é necessário a realização da investigação in vivo para 

verificar a segurança desta planta e de seus extratos no que se 

refere aos seus efeitos tóxicos. 
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RESUMO: A síndrome da bexiga hiperativa é caracterizada por 
uma urgência urinária e apresenta um elevado impacto sobre o 
estilo de vida da população, desde o nível físico, social, até 
mesmo o aspecto psicológico. A nível mundial, estima-se que 
mais de 500 milhões de pessoas tem sua vida afetada por essa 
síndrome. Já no Brasil, estudos apontam que 18,9% da 
população tenha uma prevalência dos sintomas da 
incontinência urinária. Atualmente o tratamento desta síndrome 
é composto principalmente por um agente antimuscarínico 
associado à um agonista beta-3 adrenérgico. No entanto, os 
efeitos adversos são amplamente relatados, sendo um dos 
principais pontos a influenciar a adesão ao tratamento. Desse 
modo, novas alternativas terapêuticas surgem na tentativa de 
contornar as limitações atualmente encontradas, como também 
dispor de um melhor perfil de segurança e eficácia. Nesse 
sentido, o objetivo desta revisão é investigar as publicações 
mais recentes acerca do assunto por meio dos indexadores de 
artigos Scielo, ScienceDirect e PubMed, visando compreender 
as novas opções terapêuticas para a farmacoterapia da 
síndrome da bexiga hiperativa. A imidafenacina e o vibegron, 



IMIDAFENACINA E VIBEGRON: NOVAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO 

MANEJO DA BEXIGA HIPERATIVA 

504 
 

surgem como promissoras alternativas terapêuticas a serem 
utlizadas no  tratamento da bexiga hiperativa, dispondo de um 
perfil de segurança satisfatório, boa eficácia, como também 
uma redução considerável dos efeitos antimuscarínicos. 
Palavras-chave: Bexiga hiperativa. Imidafenacina. Vibegron. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A síndrome da bexiga hiperativa é caracterizada por 

sinais e sintomas constituídos por episódios relacionados ao 

armazenamento de urina. Pode-se destacar uma urgência 

miccional relacionada ou não a incontinência, nictúria e 

aumento da frequência urinária (PEYRONNET et al., 2019). 

Dados epidemiológicos estimam que há mais de 500 

milhões de pessoas vivendo com a síndrome da bexiga 

hiperativa em todo o mundo. No Brasil, estudos apontam que 

18,9% da população tenham uma prevalência dos sintomas da 

incontinência urinária, e nos Estados Unidos a média 

permanece aproximada, com 16%.  Entretanto, cerca de 50% 

dos pacientes não buscam atendimento médico, mesmo com 

elevada insatisfação do quadro clínico (FERRAZ, 2017). 

Essa síndrome expõe um elevado impacto danoso no 

bem-estar e qualidade de vida, além de está correlacionada à 

elevados custos financeiros. Além disso, a síndrome da bexiga 

hiperativa recai sobre a ordem social, psicológica, física e 

sexual, sendo vista como um grave problema de saúde, 

atingindo, sobretudo, a população idosa do sexo feminino 

(BONTEMPO et al., 2017). 

Seu diagnóstico é baseado por uma correlação da 

história clínica, presença de sintomas, utilização de 

questionários e o diário miccional de 3 dias subsequentes, não 

sendo necessário a aplicação de técnicas invasivas. Outros 
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exames complementares ainda podem ser utilizados, como 

ultrassonografia do aparelho urinário, exames laboratoriais, 

urofluxometria e estudo urodinâmico (FERRAZ, 2017). 

O tratamento da síndrome da bexiga hiperativa é 

composto por diversas linhas de tratamento, onde variam de 

medidas não farmacológicas, incluindo orientações gerais, 

dietéticas, fisioterapia e treinamento vesical, como também a 

linha de tratamento, onde são utilizados medicamentos por via 

oral (PEYRONNET et al., 2019). 

O tratamento farmacológico  desta síndrome é baseado 

na utilização de um agente antimuscarínico associado à um 

agonista beta-3 adrenérgico. Estes agentes apresentam 

eficácia similar, e são utilizados com o intuito de melhorar o 

quadro clínico de pacientes que ainda não alcançaram um 

controle desta síndrome (FERRAZ, 2017). 

Antimuscarínicos (por exemplo, oxibutinina, tolterodina, 

solifenacina, imidafenacina e fesoterodina), que bloqueiam os 

receptores muscarínicos pós-funcionais no músculo detrusor 

para inibir contrações musculares, foram as únicas 

farmacoterapias disponíveis por décadas. Os antimuscarínicos 

mais antigos não têm seletividade à bexiga, resultando em 

efeitos colaterais indesejados (MITCHESON et al., 2018). 

Durante o tratamento da bexiga hiperativa, fatores como 

elevado custo das drogas atualmente disponíveis, bem como a 

intensidade dos efeitos anticolinérgicos desencadeados, como 

boca seca, constipação, efeitos no sistema nervoso central e 

visão turva, influenciam diretamente na adesão 

farmacoterapêutica do paciente (GRATZKE et al., 2019). 

Nesse sentido, devido aos elevados efeitos adversos e 

aos paciente submetidos a terapia atual não conseguirem uma 

melhora satisfatória dos sintomas, observa-se a necessidade 
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de novas alternativas terapêuticas que apresentassem uma 

maior seletividade, com menores efeitos adversos, baixo custo 

e maior adesão terapêutica (GRATZKE et al., 2019). 

Assim, com a necessidade da melhoria da qualidade de 

vida dos pacientes afim de favorecer o bem-estar, o objetivo 

desse trabalho foi analisar as publicações nacionais e 

internacionais acerca das novas alterativas terapêuticas, 

disponíveis para o tratamento da síndrome da bexiga hiperativa.  

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de setembro de 2019, 

buscando publicações indexadas nas bases de dados do 

Scielo, PubMed e ScienceDirect e utilizados artigos publicados 

em português e inglês. Os critérios de inclusão adotados para 

a seleção de artigos foram: artigos nas categorias original e 

revisão de literatura; no período compreendido entre os anos de 

2014 a 2019; que contivessem em seu título e/ou resumo os 

descritores: tratamento da bexiga hiperativa ou overactive 

bladder treatment; novas alternativas terapêuticas  no 

tratamento da bexiga hiperativa ou new therapeutic alternatives 

in the treatment of overactive bladder; imidafencina ou 

Imidafenacin e vibegron. Foram excluídos da pesquisa os 

artigos que não atendiam aos critérios de inclusão 

anteriormente mencionados, aqueles não relacionados com o 

objetivo tem desta revisão bibliográfica, os publicados em outro 

formato que não artigo científico, como trabalho de conclusão 

de curso, dissertação, tese, relato de caso e resenha, e em 

outro idioma senão os relacionados na metodologia. A partir da 

leitura dos resumos, foram excluídos ainda os artigos que não 
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tinham relação com o objetivo deste estudo, que não possuíam 

informações relevantes que comprometessem o levantamento 

bibliográfico ou que tivessem informações repetidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Imidafenacina 

 

Mecanismo de ação 

 

A imidafenacina pertence a uma nova geração de  

antimuscarínico que apresenta uma maior afinidade pelos 

subtipos dos receptores muscarínicos M1 e M3, com pouca 

afinidade por M2, e alta seletividade na bexiga. Esse fármaco 

inibe a contração do músculo detrusor e a liberação do 

neurotransmissor acetilcolina de terminações parassimpáticas 

da região da bexiga, ações estas mediadas principalmente pelo 

antagonismo dos receptores M3 e M1, respectivamente. Este 

um indicativo de que a imidafenacina é uma boa opção 

terapêutica para tratar a bexiga hiperativa, de forma mais 

vantajosa que os antagonistas de receptores M3 puros. O 

medicamento já está sendo utilizado no Japão para tratar essa 

desordem (HUANG et al., 2015; YAMADA et al., 2018). 

 

Dosagem 

 

A dose diária recomendada da imidafenacina é de 0,1 mg 

duas vezes ao dia, uma após o desjejum e outra após o jantar. 

Entretanto, se for insuficiente, pode-se aumentar a dose para 

0,2 mg duas vezes ao dia, totalizando 0,4 mg diários (KYORIN 



IMIDAFENACINA E VIBEGRON: NOVAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO 

MANEJO DA BEXIGA HIPERATIVA 

508 
 

PHARMACEUTICAL, 2017; TAKEUCHI; ZAITSU; MIKAMI, 

2013).  

 

Farmacocinética 

 

A imidafenacina é quase 100% absorvida por via oral, 

apresentando biodisponibilidade absoluta de 57,8% e sofrendo 

metabolismo de primeira passagem numa taxa de cerca de 

40%. Sua ligação às proteínas plasmáticas varia entre 87,1% e 

88,8%, sendo as principais proteínas a albumina e a α1-

glicoproteína ácida. A concentração plasmática após a dose é 

de 0,1 mg, alcançada em 1,5 horas, com meia-vida curta de 2,9 

horas. A ingestão de alimentos não influencia de forma 

considerável a concentração máxima e a área sob a curva, 

como também a idade do paciente, não gera mudanças 

farmacocinéticas significativas. Isto sugere que não são 

necessários ajustes de doses em pacientes com funções 

metabólicas reduzidas ou de diferentes faixas etárias (KYORIN 

PHARMACEUTICAL, 2017; TAKEUCHI; ZAITSU; MIKAMI, 

2013).  

Os metabólitos plasmáticos principais são o M-2, M-4 e 

M-9, sendo, os dois primeiros, originados a partir do 

metabolismo da CYP3A4 e, o último, pelo da UGT1A4. Tanto o 

fármaco, quanto seus principais metabólitos, não são inibidores 

das enzimas do citocromo P450. A excreção da imidafenacina 

ocorre 24 horas após sua administração, com exceção do 

metabólito M-4, que ocorre após 48 horas, sendo, 

majoritariamente, através da urina (KYORIN 

PHARMACEUTICAL, 2017; TAKEUCHI; ZAITSU; MIKAMI, 

2013). 
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Interações medicamentosas 

 

Estudos demonstraram que inibidores potentes da 

CYP3A, como a eritromicina, o cetoconazol, a claritromicina e o 

itraconazol foram capazes de inibir o metabolismo da 

imidafenacina, sendo a atividade restante de 19,3%, 33,9%, 

40,2% e 37,7%, respectivamente. Já outros inibidores da 

CYP3A4 testados (nifedipino, glibenclamida e cimetidina), bem 

como um substrato da UGT1A4 (imipramina), não inibiram o 

metabolismo do fármaco. A imidafenacina, por sua vez, não 

apresentou efeitos inibitórios sobre o metabolismo de drogas 

mediado pela CYP (KANAYAMA et al., 2007).  

O uso concomitante da imidafenacina com outros 

anticolinérgicos, assim como com anti-histamínicos, 

antidepressivos tricíclicos, fenotiazinas e inibidores da 

monoamina oxidase, pode potencializar os efeitos colaterais 

colinérgicos (sede, boca seca, constipação e disúria) (KYORIN 

PHARMACEUTICAL, 2017). 

 

Reações adversas 

 

A imidafenacina, na dose de 0,1 mg duas vezes ao dia, 

é um medicamento tolerável para o tratamento da bexiga 

hiperativa (HUANG et al., 2015). Um estudo comparativo entre 

a imidafenacina e a propiverina, um antimuscarínico usado 

como controle, relatou que a taxa de descontinuação devido à 

efeitos adversos foi de 4,94% e 6,33%, respectivamente. Dentre 

estas, as mais frequentes no grupo da imidafenacina foram 

dermatite, dispepsia, boca seca e cistite. Entretanto, de uma 

forma geral, esse fármaco gerou uma taxa de 54,32% de 

eventos adversos em relação à 62,03% gerados pela 
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propiverina e, para ambas as drogas, a boca seca foi o mais 

relatado. Não foram encontradas alterações clinicamente 

relevantes no eletrocardiograma e o risco de constipação foi 

menor para a imidafenacina (PARK et al., 2014).  

 Foi constatado que a imidafenacina obteve menor 

gravidade de boca seca e menor incidência de constipação em 

relação à solifenacina e à propiverina (HIAGAMOORTHY; 

CARDOZO; ROBINSON, 2016). Para pacientes que não 

respondem bem à dose de 0,2 mg diários e que precisam fazer 

uso da dose máxima diária, o fármaco apresentou boa 

tolerabilidade, sendo relatado boca seca e constipação. 

Entretanto, os estudos apontam que a imidafenacina produz 

menor duração do evento adverso de boca seca, quando 

comparada a outros anticolinérgicos (TAKEUCHI; ZAITSU; 

MIKAMI, 2013).  

Estudos com pacientes japoneses revelaram que a 

imidafenacina foi melhor que a solifenacina e que a tolterodina 

em relação à eficácia, efeitos adversos e níveis de satisfação. 

A imidafenacina causou constipação de forma mais branda e 

esta vantagem pode estar relacionada à sua meia-vida mais 

curta, quando comparada à outros antimuscarínicos. Isto é 

explicado pelo fato do peristaltismo intestinal não ser 

necessariamente inibido quando forem atingidas baixas 

concentrações sanguíneas do fármaco, favorecendo, portanto, 

a normalização dos movimentos peristálticos. Desta forma, a 

imidafenacina pode ser preferível em relação à outros agentes 

devido ao menor desenvolvimento da constipação (AKINO et 

al., 2014). 

Outras reações adversas relatadas em diferentes fases 

de estudos para a aprovação do fármaco foram alterações 

laboratoriais, sede, fotofobia, visão turva, sonolência, 
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desconforto estomacal, aumento de triglicerídeos, urina 

residual, leucócito urinário positivo, dor de cabeça e disúria. 

Alguns eventos como glaucoma agudo, retenção urinária e 

disfunção hepática podem ocorrer e, nestes casos, os pacientes 

devem ser cuidadosamente monitorados e medidas 

apropriadas devem ser tomadas, associadas à interrupção do 

tratamento (KYORIN PHARMACEUTICAL, 2017).  

 

Eficácia 

  

Estudos demonstraram que a imidafenacina, na dose de 

0,1 mg duas vezes ao dia, é eficaz para tratar os sintomas da 

bexiga hiperativa, melhorando significativamente a qualidade 

de vida dos pacientes (PARK et al., 2014).  

 A atividade da imidafenacina pode estar relacionada à 

sua excreção pelas vias urinárias. O fármaco apresentou uma 

ligação de maior duração nos receptores muscarínicos 

presentes na bexiga de rato, podendo, isto, ser atribuído à sua 

presença em concentrações farmacologicamente relevantes na 

urina e ao transporte da substância presente na urina para o 

tecido do órgão por meio de difusão simples. Isso pode ser 

considerado benéfico para o tratamento da bexiga hiperativa, 

visto que a droga e seus metabólitos são amplamente 

excretados na urina. Além disso, foi demonstrado que a 

imidafenacina apresenta baixa ocupação dos receptores 

muscarínicos cerebrais, sendo um indicativo de pouca 

permeabilidade na barreira hematoencefálica e menores efeitos 

adversos (ITO et al., 2017). 

 A imidafenacina também apresentou efeitos benéficos 

nos casos de noctúria associados à bexiga hiperativa, 

melhorando a qualidade e duração do sono dos pacientes, 
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devido à redução do volume noturno de urina e da poliúria, 

sendo, inclusive, mais eficaz que a solifenacina. Além disso, o 

fármaco demonstrou reduzir de forma significativa episódios de 

urgência e de incontinência urinária de urgência na dose de 0,1 

mg duas vezes ao dia, em relação ao placebo e, nesta dose, 

não foi inferior à outros antimuscarínicos, como a propiverina e 

a solifenacina, na eficácia contra a incotinência (HUANG et al., 

2015). 

 Para o tratamento da hiperplasia prostática benigna 

(HPB), a terapia de primeira linha consiste em bloqueadores 

alfa-adrenérgicos. Entretanto, se a sintomatologia de bexiga 

hiperativa permanecer mesmo com o uso de fármacos desta 

classe, o clínico pode recomendar a associação com um 

anticolinérgico (HOMMA et al., 2017). Duas drogas 

bloqueadoras alfa-adrenérgicas comumente utilizadas na 

mesma formulação medicamentosa são a tansulosina e a 

dutasterida. A associação destes fármacos com a 

imidafenacina gerou superioridade terapêutica, em relação à 

terapia dupla sem o anticolinérgico, para tratamento de 52 

semanas de bexiga hiperativa relacionada com a HPB. 

Adicionalmente, o perfil de segurança não mudou, não 

ocorrendo eventos graves ou desconhecidos que pudessem 

impossibilitar a combinação das três substâncias (YAMANISHI 

et al., 2019).  

Estudos em ratos com obstrução da saída da bexiga 

revelaram que a dose de 3 μg/kg de imidafenacina foi capaz de 

inibir o número e a amplitude média de contrações sem micção 

nesses animais. Em contrapartida, uma dose de 10 μg/kg 

suprimiu as contrações sem micção, mas reduziu o volume 

anulado, além de causar uma tendência ao aumento do volume 

residual. Esses dados sugerem que doses elevadas de 
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imidafenacina podem prejudicar a função da micção, sendo 

preferível a administração de doses mais baixas (SUGIYAMA 

et al., 2017). 

A imidafenacina demonstrou menor influência na função 

de micção em relação à oxibutinina em ratos com obstrução 

uretral funcional e isto pode ser explicado pelo fato de que esta 

droga atua mais seletivamente na via aferente da bexiga do que 

o músculo detrusor, se comparada à oxibutinina. Estes 

resultados sugerem que os antimuscarínicos podem ter graus 

variados de impacto na dificuldade de micção e que a 

imidafenacina é considerada mais benéfica do que a oxibutinina 

(FUKATA; YAMAZAKI, 2016). 

 

Vibegron 

 

Mecanismo de ação 

 

O Vibregon atua como agonista beta-3 adrenérgico, que 

são expressos de forma considerável na bexiga. O fármaco é 

capaz de levar ao relaxamento do musculo detrusor, presente 

nesse órgão, aumentando sua capacidade, sendo uma droga 

avaliada para tratar bexiga hiperativa, com boa potência e 

seletividade. O vibregon já está com o uso aprovado no Japão 

para o tratamento de urgência, frequência urinária, 

incontinência de urgência e incontinência urinária na bexiga 

hiperativa (EDMONDSON et al., 2016; KEAM, 2018; YOSHIDA 

et al., 2019).  
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Dosagem 

A dose recomendada é de 50 mg uma vez dia, por via 

oral e após uma refeição (KEAM, 2018). 

 

Farmacocinética 

 

Após a administração por via oral do vibegron em 

diferentes doses (50, 100 ou 200 mg) por um período de 14 

dias, foi demonstrado que as concentrações plasmáticas 

máximas do fármaco são atingidas entre 1h e 3h a após 

ingestão. O vibegron liga-se às proteínas plasmáticas numa 

taxa entre 49,6% e 51,3%, sendo metabolizado por meio de 

glucuronidação e oxidação, porém com a droga inalterada como 

o seu componente marjoritário no plasma. Apresenta tempo de 

meia-vida de 60 e 70 horas, excreção por meio das fezes 

(59,2%) e urina (20,3%), estando inalterada em maior 

proporção (91,0% nas fezes e 92,7% na urina). O fármaco ainda 

apresenta uma boa seletividade em relação à indução e inibição 

das enzimas do citocromo P450 (EDMONDSON et al., 2016; 

KEAM, 2018) 

 

Interações medicamentosas 

 

Devido ao fato do vibegron não possuir efeito indutor e 

inibitório sobre as enzimas CYP, ele apresenta um baixo risco 

de apresentar interações medicamentosas (EDMONDSON et 

al., 2016). Entretanto, sua concentração plasmática pode 

aumentar quando administrado juntamente com drogas 

inibidoras da CYP3A4 e da glicoproteína P, como ritonavir, 

itraconazol e cetoconazol, e reduzir quando administrado em 
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conjunto com substâncias indutoras, como rifampicina, fenitoína 

e carbamazepina. Isso sugere que o vibregon seja um substrato 

para tais proteínas (KEAM, 2018). 

 

Reações adversas 

 

Devido a cronicidade da bexiga hiperativa, é necessário 

que seja realizado um tratamento a longo prazo, no qual seja 

possível a adesão à farmacoterapia. Isso não é comumente 

observado com os anticolinérgicos, mesmo sendo o tratamento 

farmacológico de primeira linha, visto sua baixa tolerabilidade. 

Estudos com o mirabegrona, um agonista beta 3-adrenérgico já 

aprovado para uso no Brasil, demonstraram uma maior adesão 

e persistência no tratamento em relação aos anticolinérgicos, 

sendo este um bom indicativo para resultados semelhantes com 

vibegron (YOSHIDA et al., 2018b). 

Uma pesquisa, controlada por placebo e utilizando o 

anticolinérgico imidafenacina como referência ativa, 

demonstrou que os efeitos adversos relacionados a 

medicamentos foram de 7,6% para vibegron 50 mg; 5,4% para 

vibegron 100 mg; 5,1% para placebo e 10,3% para 

imidafenacina. Os eventos que surgiram nos grupos tratados 

com vibegron foram de leve ou moderada intensidade e, 

aproximadamente, metade deles apareceram nas primeiras 4 

semanas após o início do tratamento dos grupos. Não 

houveram alterações consideráveis nos exames laboratoriais 

hematológicos, bioquímicos e urinários, nem nos sinais vitais. 

Os eletrocardiogramas anormais foram detectados em 0,8% no 

grupo vibegron 50 mg e em 0,5% no grupo vibegron 100 mg, 

porém com incidência semelhante à do grupo placebo (0,5%) 

(YOSHIDA et al., 2018b). 
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Já um estudo multicêntrico, aberto, não controlado e com 

duração de 52 semanas revelou que o vibegron, nas doses de 

50 mg e 100 mg, foram seguros, com boa tolerância e 

clinicamente relevantes em pessoas acometidas com bexiga 

hiperativa. Os eventos adversos mais encontrados foram boca 

seca (2,6%), aumento de volume residual de urina (4,3%), 

constipação (1,7%) e cistite (2,6%), sendo, estes efeitos 

desencadeados pela droga em estudo, menos incidentes em 

relação aos que surgem nos tratamentos com anticolinérgicos. 

Em geral, essas reações foram de intensidade leve a 

moderada, acontecendo em 47,3% e 37,3% nas doses de 50 

mg e 100 mg, respectivamente, sugerindo que não há 

diferenças expressivas entre os perfis de segurança das duas 

dosagens. Adicionalmente, o uso em combinação do vibegron 

com um anticolinérgico não resultou em diferenças na 

segurança (YOSHIDA et al., 2018a). 

 

Eficácia 

 

O vibegron demonstrou, num estudo de 12 semanas, 

eficácia considerável no tratamento da bexiga hiperativa, visto 

que, em comparação com o placebo, melhorias 

estatisticamente significativas surgiram nos seguintes sintomas 

da desordem: micção urgência, incontinência de urgência, 

incontinência, noctúria e volume / micção anulada. O fármaco 

apresentou bons resultados na normalização da micção e tais 

efeitos foram possíveis nas doses de 50 mg e 100 mg, sendo 

alcançados igualmente nas duas doses ou discretamente 

maiores na última. Observou-se que houve melhora na 

qualidade de vida dos pacientes tratados com o vibegron, bem 

como eles mostraram-se satisfeitos com a dose de 50 mg 
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(90,8%) e de 100 mg (91,6%), ou, até mesmo, muito satisfeitos 

com ambas as doses, nas proporções de 59,5% e 62,0%, 

respectivamente. Esses resultados sugerem que o fármaco é 

uma boa opção terapêutica para a bexiga hiperativa (YOSHIDA 

et al., 2018b).  

Corroborando com os dados acima, em um estudo mais 

longo (52 semanas), houve melhoria significativa nas linhas de 

base com vibegron 50 mg, sendo os casos mais graves tratados 

com vibegron 100 mg, obtendo-se resultados positivos para 

tratamentos de maior gravidade, sem aumentar os eventos 

adversos. Os pacientes relataram bons níveis de satisfação, 

estando 91,0% satisfeitos e 71,1% muito satisfeitos, além de 

obterem melhoras na qualidade de vida. Portanto, sugere-se 

que o vibegron pode ser visto como uma opção terapêutica 

promissora na monoterapia da bexiga hiperativa, sendo 

possível, ainda, o aumento da dose em casos não responsivos 

à 50 mg diários (YOSHIDA et al., 2018a). 

O vibegron também se mostra benéfico contra a noctúria, 

aumentando a capacidade da bexiga, por meio do relaxamento 

da musculatura lisa. Pacientes acometidos com bexiga 

hiperativa e que apresentavam uma ou mais micções noturnas 

por noite, tiveram a extensão das horas de sono tranquilo nas 

doses de 50 mg e 100 mg, ocasionada por uma menor 

frequência de micção noturna e aumento do volume urinário em 

cada uma delas, principalmente no primeiro esvaziamento, 

sendo possível uma melhor qualidade do sono com uso do 

fármaco (YOSHIDA et al., 2019). 

 

Associação de imidafenacina e vibegron 
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Estudos em ratos demonstraram que há uma maior 

eficácia quando a imidafenacina e o vibegron são utilizados em 

combinação, em comparação à monoterapia. Ambas as drogas 

utilizadas de forma independente foram capazes de aumentar 

a capacidade da bexiga e o volume de micção, sem afetar as 

funções relacionadas à micção, como o volume residual, a 

eficiência da micção e a pressão de micção. O uso combinado 

da imidafenacina (0,003 mg / kg) e do vibegron (3 mg / kg) 

resultou no aumento significativo da capacidade da bexiga e o 

volume de micção em relação ao uso individualizado dos 

agentes. A associação não afetou o volume residual, a 

eficiência da micção e a pressão de micção (YAMAZAKI; 

MARUYAMA, 2019).  

Esses efeitos podem ter sido resultado da atuação do 

vibegron no aumento da complacência da bexiga, por relaxar o 

músculo detrusor do órgão, e das ações inibitórias da 

imidafenacina e do vibegron sobre os nervos aferentes da 

bexiga. Portanto, os dados sugerem que doses combinadas 

dessas drogas podem ser mais eficazes do que a monoterapia 

para tratar bexiga hiperativa (YAMAZAKI; MARUYAMA, 2019).  

 

CONCLUSÃO  

 

A síndrome da bexiga hiperativa acomete uma grande 

parcela da população, sendo considerada como um problema 

de saúde pública, visto que possui uma alta prevalência. Deste 

modo, observa-se a necessidade de intervenções assistenciais 

que visem a prevenção e promoção de saúde, de modo que 

colabore com a qualidade de vida do portator desta síndrome. 

Atualmente, as alternativas terapêuticas utilizadas 

apresentam uma série de efeitos indesejáveis, nesse sentido, 



IMIDAFENACINA E VIBEGRON: NOVAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS NO 

MANEJO DA BEXIGA HIPERATIVA 

519 
 

novas terapias farmacológicas foram desenvolvidas  com o 

objetivo de dar melhores condições de tratamento, com elevada 

eficácia e efeitos adversos reduzidos. 

Como novas terapias, destacam-se  a imidafenacina e o 

vibegron, novas perspectivas que apresentam elevada 

tolerabilidade, bom perfil de segurança, bem como efeitos 

adversos reduzidos, características primordiais para se efetivar 

uma adesão terapêutica do paciente.  
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RESUMO: A lesão pulmonar aguda (LPA) é caracterizada por 
edema pulmonar, hipóxia e acúmulo de neutrófilos e 
mediadores inflamatórios na região perialveolar, apresentando 
elevada prevalência e alta mortalidade. O lipopolissacarídeo 
(LPS), um componente da membrana externa de bactérias 
gram-negativas, é amplamente utilizado em modelos 
experimentais de inflamação, visto que pode desencadear a 
cascata inflamatória, induzindo necrose e apoptose em 
algumas células.  Portanto, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar o efeito inflamatório do LPS em modelo 
experimental de LPA, na fase inicial do processo inflamatório. 
Camundongos BALB/c machos foram desafiados via intranasal 
com LPS e 24 horas após o desafio, os animais foram 
eutanasiados e o fluido do lavado broncoalveolar (BALF) foi 
coletado para quantificação de proteínas e contagem de células 
totais. Os pulmões foram coletados para medida da razão do 
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peso úmido/seco. O desafio com LPS induziu aumento 
significativo (p<0,05) no número de células inflamatórias no 
BALF com predominância de neutrófilos e foi capaz de provocar 
o aumento da concentração de proteínas no BALF (p<0,05) e 
aumentar a razão dos pulmões úmidos/secos (p<0,05). 
Portanto, os resultados sugerem que o LPS apresenta efeito 
inflamatório em modelo experimental de LPA, na fase inicial do 
processo, induzindo a migração celular para a região 
broncoalveolar, bem como aumentando o extravasamento 
proteico e extensão do pulmão. 
Palavras-chaves: Lesão pulmonar aguda. Lipopolissacarídeo. 
Inflamação.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças pulmonares se manifestam em diferentes 

níveis de gravidade e afetam a função dos pulmões de diversos 

modos, podendo prejudicar as trocas gasosas e gerar 

comprometimento na qualidade de vida das pessoas, tendo 

como consequência uma hipoxemia e gerando prejuízo também 

aos demais órgãos (NAGHAVI et al., 2015).   

Resultado de um desequilíbrio pulmonar, a Síndrome do 

Desconforto Respiratório Agudo (SDRA) é um processo 

fisiopatológico complexo desenvolvido a partir da lesão 

pulmonar aguda (LPA), caracterizado por uma insuficiência 

respiratória hipoxêmica (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). 

Descrita pela primeira vez em 1997 por Ashbaugh e Petty, essa 

doença inflamatória associa-se à altas taxas de mortalidade, 

variando em torno de 40% (FANELLI; RANIERI, 2015). A 

maioria dos casos se desenvolve dentro de 2 a 5 dias de 

hospitalização. Atualmente, não há um tratamento clínico 

específico; terapias de suporte e cuidados à beira do leito, como 
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ventilação mecânica e administração de corticosteroides, são 

as opções de tratamento disponíveis; no entanto, o benefício de 

sobrevida é limitado. Busca-se, justamente, evitar as 

complicações e tratar a causa subjacente, mantendo a 

oxigenação adequada juntamente com administração criteriosa 

de líquidos (LIU et al., 2019). As causas mais comuns de LPA 

incluem trauma, pneumonia, aspiração ácida e sepse resultante 

de infecção bacteriana. (STANDIFORD; WARD, 2016).  

A LPA é um processo inflamatório agudo severo que 

ocorre nos alvéolos pulmonares em decorrência da presença 

de vários patógenos que ativam receptores presentes, 

marjoritariamente, nos macrófagos, induzindo uma forte reação 

imunológica via liberação de mediadores inflamatórios como 

TNF-α, IL-1β, IL-6 e CXCL8. Durante esse processo também 

promove a migração celular para o espaço alveolar, 

principalmente de neutrófilos, que são células efetoras 

responsáveis pela liberação de mediadores tóxicos, como 

espécies reativas de oxigênio e proteases, que danificam o 

endotélio capilar, ocasionando um aumento da permeabilidade 

capilar e consequente destruição dos pneumócitos do tipo II, 

promovendo a saída de líquido e proteínas que formarão um 

exsudato e, consequentemente, o edema, inativando a 

produção de surfactante e causando a deposição da membrana 

hialina, culminando, assim, no comprometimento das trocas 

gasosas (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). 

É possível distinguir três estágios na LPA que se 

sobrepõem temporariamente e espacialmente. A resposta 

inicial ou fase exsudativa na LPA, é caracterizada por dano 

mediado por células imunes inatas e acúmulo de fluido rico em 

proteínas no interstício e nos alvéolos. Macrófagos alveolares 

residentes secretam citocinas pró-inflamatórias, levando ao 
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recrutamento de neutrófilos e monócitos. Em adição, a ativação 

de células epiteliais alveolares e células T efetoras, promovem 

e sustentam a inflamação e lesão tecidual, resultando no 

comprometimento das trocas gasosas. A disfunção do 

surfactante pulmonar pode gerar o colapso dos alvéolos e levar 

à diminuição da complacência pulmonar. Esses eventos iniciais 

são seguidos pela segunda fase ou fase proliferativa, 

evidenciada pela proliferação de pneumócitos tipo 2, alterações 

fibróticas e espaçamento dos capilares alveolares. Essa fase é 

caracterizada pela perda da integridade da barreira alvéolo-

capilar e o dano ao epitélio também prejudica a produção de 

surfactante que, juntamente com a formação do edema, leva a 

um quadro de hipoxemia persistente. Em alguns indivíduos, a 

fase proliferativa progride para um terceiro estágio designado 

de fibrótico, que está associado ao aumento da deposição de 

colágeno, um prolongado período de descompensação entre 

ventilação e perfusão e complacência do pulmão (KORNECKI; 

SINGH, 2018; MOKRA; KOSUTOVA, 2015).  

A LPA é, então, uma doença severa com estágios 

patológicos distintos, onde a inflamação pulmonar é um 

resultado da resposta imune do corpo a uma variedade de 

estímulos locais ou sistêmicos. A transição do prejuízo para a 

resolução e recuperação é um processo ativo que depende de 

uma série de eventos altamente coordenados e regulados pelo 

sistema imunológico (BUTT; KURDOWSKA; ALLEN, 2016). 

Modelos experimentais animais são desenvolvidos na 

tentativa de mimetizar a LPA em humanos e auxilia entender o 

mecanismo dessa doença. Com isso, estudos em animais 

podem trazer elementos cruciais na fisiopatologia da lesão e, a 

partir daí, proporcionar descobertas de elementos 

fisiopatológicos que possam ser alvos de terapias (BORGES et 
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al., 2019). Alguns modelos experimentais de LPA foram 

desenvolvidos e apresentam-se de forma positiva, visto que 

podem reproduzir os mecanismos e as consequências dessa 

enfermidade. Dentre eles, destaca-se o modelo experimental de 

LPA induzido por lipopolissacarídeo (LPS). A sua utilização 

fornece informações sobre os efeitos da resposta inflamatória 

no hospedeiro que sofre com a infecção bacteriana. Além disso, 

o LPS é facilmente administrado vias nasal ou intratraqueal, que 

produz um elevado aumento de polimorfonucleaes e citocinas 

pró-inflamatórias no espaço alveolar, que podem ser bem 

reproduzidos em eventos experimentais (FALLER et al., 2018).  

O sistema imune inato possui uma família de receptores 

similares à Toll (TLR, Toll-like receptors) que, por sua vez, 

reconhecem os padrões moleculares associados à patógenos 

(PAMPs – Pathogen Associated Molecular Patterns); os TLRs 

são classificados do tipo 1-10 e são expressos em várias células 

do sistema imune, podendo ser expressos na membrana ou nos 

compartimentos citosólicos (NIE et al., 2019). Esses receptores 

compartilham diferentes vias de sinalização e tem sido relatado 

a importância da ativação do NF-κB, um fator de transcrição, na 

patogênese da LPA, que transcreve genes de citocinas 

consideradas mediadores chaves no desenvolvimento da 

doença (CHEN et al., 2015).  

Nesse sentindo, o LPS, um componente da membrana 

externa de bactérias gram negativas, é capaz de ativar os TLRs, 

principalmente o do tipo 4 (TLR-4), em diferentes células, 

incluindo células endoteliais e leucócitos, e promove a 

superprodução de várias citocinas pró-inflamatórias, causando 

toda uma cascata inflamatória (KHEIRY et al., 2019).  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como 

objetivo descrever o efeito inflamatório do LPS no modelo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB
https://pt.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB
https://pt.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB
https://pt.wikipedia.org/wiki/NF-%CE%BAB
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experimental de LPA, na fase inicial do processo inflamatório. 

Para tal, avaliou-se a migração de células inflamatórias para o 

Fluido do Lavado Broncoalveolar (BALF) de camundongos 

desafiados com LPS e a formação de edema pela quantificação 

do exsudato proteico e a razão pulmão úmido/seco.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

• Animais  

 

Camundongos BALB/c machos com idade entre 6-8 

semanas, pesando de 25 a 30g foram utilizados nos protocolos 

experimentais A manutenção desses animais ocorreu em 

gaiolas de polipropileno a uma temperatura de 25 ± 2 ºC, em 

ciclos de claro e escuro com livre acesso à água e a uma dieta 

controlada, a base de ração do tipo pellets (PURINA) durante 

todo o período de experimentação. A eutanásia dos animais foi 

realizada pela overdose da solução de anestésico, com 

sobredosagem anestésica de ketmanina e xilazina (360mg/kg e 

48mg/kg), via intramuscular no sentido de minimizar a dor, 

estresse e sofrimento dos animais. Todos os procedimentos 

experimentais foram conduzidos de acordo com as orientações 

do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA) e submetidos à Comissão de Ética no Uso de 

Animais UFPB (CEUA-UFPB). Os animais utilizados nesse 

estudo foram obtidos no biotério Prof. Dr. Thomas George do 

IPeFarM/UFPB.  
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• Protocolo Experimental de Lesão Pulmonar Aguda 

induzida por LPS (Lipopolissacarídeos)  

 

O protocolo de lesão pulmonar aguda experimental 

induzida por LPS foi adaptado dos trabalhos de D’Alessio et al. 

(D’ALESSIO et al., 2009). Primeiramente, os camundongos 

foram anestesiados (solução contendo 29 mg/mL de cetamina 

e 1,91 mg/mL de xilazina) e receberam, por instilação nasal, 

LPS (2,5mg/kg) diluído em 40μL de solução salina estéril. O 

grupo basal recebeu apenas 40μL do veículo estéril via 

instilação nasal. 

 

• Tratamento dos animais 

 

Os animais foram distribuidos em dois grupos 

experimentais (n=5). 1. Grupo Basal: animais saudáveis 

(desafiados e tratados com salina); 2. Grupo LPS: animais 

doentes (desafiado com LPS e tratados com salina).  

 

• Contagem de células Totais e Diferenciais no BALF  

 

Para quantificação do número total das células e do 

número de células diferenciais, 24 horas após o desafio, os 

animais foram eutanasiados por overdose anestésica. Após 

esse procedimento foi exposta a traqueia para a coleta do 

Fluido do Lavado Broncoalveolar (BALF). No cateter foi 

conectada uma seringa contendo 0,5 mL de HBSS-/- gelado, 

este foi administrado na traqueia e direcionado para o pulmão, 

fazendo três lavagens consecutivas. O BALF coletado foi 

transferido para um tubo tipo eppendorf e armazenado no gelo, 

para preservar a viabilidade celular. Uma alíquota do BALF foi 
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retirada e adicionada, na proporção 1:10 a solução de Turk 

(VETEC, Rio de Janeiro, RJ). Foi, então, retirada uma alíquota 

de 10 μL da solução de Turk com BALF e levada à câmara 

hemocitométrica (Neubauer), sendo realizada a contagem das 

células totais no microscópio óptico (40 X - BX40, OLYMPUS).  

Após a contagem das células totais ser realizada, o BALF foi 

centrifugado (centrífuga CR422, JONAM) em 1000 RPM a 4ºC 

por 5 min. O sobrenadante foi utilizado para quantificação das 

proteínas totais.  O pellet do BALF foi ressuspenso em 500μL 

de HBSS-/- gelado e homogeneizado, em seguida foram 

retirados 200 μL do BALF e centrifugado na citospin (FANEN, 

São Paulo, SP, Brasil Mod 2400). As lâminas obtidas foram 

fixadas e coradas pelo método panótico (Kit Panótico, Renylab). 

Foram observadas 100 células por lâmina, utilizando para isso 

a objetiva de imersão (100X), os leucócitos contados foram 

divididos em duas subpopulações: mononucleares e 

neutrófilos. 

 

• Quantificação de Proteínas Totais  

 

A determinação da quantidade de proteínas no BALF dos 

diferentes grupos de animais foi realizada por método 

colorimétrico do corante vermelho de pirogalol utilizando o kit 

sensiprot da Labtest. O vermelho de pirogalol reage com o 

molibdato de sódio formando um complexo que, quando 

combinado com a proteína em meio ácido desenvolve um 

cromóforo de cor azul, com o máximo de absorção de 600nm. 

A absorbância resultante é diretamente proporcional à 

concentração de proteína na amostra. 

 

• Medida da razão dos pulmões úmidos/secos 
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Os pulmões foram removidos 24 horas após a 

administração do LPS. Após dissecção, os pulmões foram 

separados e os pesos úmidos determinados. Para medida do 

peso seco, os pulmões foram incubados durante 48 horas em 

uma estufa de secagem e pesados novamente. Assim, a razão 

do peso úmido e seco foi calculada. 

 

• Análise estatística  

 

Os dados foram analisados pelo programa 

GraphPadPrism© versão 6.0 (GraphPad Software, San Diego, 

CA, U.S.A.). Os resultados obtidos foram expressos como 

média ± erro padrão da média (e.p.m.) e analisados 

estatisticamente empregando-se o ANOVA “one-way” seguido 

do teste de Tukey, onde foram considerados significativos os 

valores de p< 0.05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Efeito do LPS no número de células totais e 

diferenciais no BALF de camundongos com LPA 

 

Gráfico 1 - Efeito do LPS na migração de células totais e 

diferenciais para o espaço broncoalveolar na lesão pulmonar 

aguda induzida por LPS.  

 

A. 



INVESTIGAÇÃO DO EFEITO INFLAMATÓRIO DO LIPOPOLISSACARÍDEO EM UM 

MODELO EXPERIMENTAL DE LESÃO PULMONAR AGUDA 

532 
 

 
 

 

B.  

 
 

 

C.  
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O gráfico 1 apresenta os resultados da migração celular 

total, bem como neutrófilos e células mononucleares para o 

espaço broncoalveolar dos animais dos grupos: o grupo basal 

e o grupo LPS. Os animais do grupo LPS apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) na migração de células 

inflamatórias (Gráfico 1 A) para o espaço perialveolar com 

predominância (p<0,05) de polimorfonucleres (Gráfico B) 

quando comparado com os animais do grupo basal. Entretanto 

não houve alteração no número de células mononucleares 

(Gráfico 1C) demonstrando que o processo inflamatório 

neutrofílico, característico da LPA, foi claramente evidenciado. 

A lesão pulmonar aguda (LPA) e a síndrome do 

desconforto respiratório agudo (SDRA) são distúrbios 

respiratórios clinicamente graves que representam um grande 

problema na medicina intensiva e estão associadas a altas 

taxas de morbimortalidade, com uma incidência anual superior 

a 80 por 100.000 pessoas e uma mortalidade de 30-40%  
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(ZHANG et al., 2016). A lesão pulmonar aguda associada à 

inflamação é então caracterizada por edema pulmonar, 

hemorragia intrapulmonar e troca gasosa gravemente 

comprometida e não existe tratamento específico na clínica. É 

uma lesão de etiologia multifatorial, que se apresenta de forma 

rigorosa, difusa e heterogênea nos alvéolos pulmonares, 

levando a um comprometimento da função pulmonar 

(STANDIFORD; WARD, 2016). 

A LPA induzida por lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) 

foi o modelo experimental escolhido nesse estudo, visto que a 

administração do LPS provoca sintomas que se assemelham a 

LPA em humanos, além de que a LPA é um modelo de fácil 

reprodutibilidade e que possibilita analisar os diversos 

componentes da resposta inflamatória.  

Portanto, o resultado obtido no presente estudo 

corrobora com diversos outros trabalhos que demonstram que, 

o recrutamento de neutrófilos em modelos experimentais 

induzidos por LPS, constitui um aspecto característico e de 

grande relevância para o agravamento da doença. Além disso, 

o LPS não interferiu na migração de células mononucleares, 

sugerindo que o efeito inflamatório dessa endotoxina está 

diretamente relacionado com a ação dos neutrófilos. (BAUDISS 

et al., 2016; GONG et al., 2015; LI; XIAO; YANG, 2016; WANG; 

WU; WU, 2017) 

Esse resultado também é semelhante àqueles 

apresentados em outros estudos envolvendo modelos 

experimentais de inflamação de aguda, onde o desafio  com 

LPS foi capaz de aumentar significativmente o número de 

neutrófilos na região broncoalveolar, entretanto, sem reduzir a 

migração de mononucleares, em um período de 24 horas após 

o desafio (PACHECO DE OLIVEIRA et al., 2015).  
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A administração de LPS induz acúmulo excessivo de 

leucócitos e edema pulmonar. Especialmente a transmigração 

de neutrófilos através das células endoteliais promove a fase 

aguda da infamação pulmonar. Os neutrófilos reagem com 

liberação excessiva de citocinas pró-inflamatórias, que agrava 

a resposta inflamatória celular e a lesão tecidual pulmonar, por 

destruírem a membrana basal e alterar a permeabilidade da 

membrana alvéolo-capilar. A ativação e o recrutamento de 

neutrófilos estão estritamente relacionados à produção local de 

citocinas, além de que permitem a produção de espécies 

reativas de oxigênio e proteases que levam à ruptura da 

barreira alveolar, aumento da permeabilidade e lesão tecidual 

(LIU et al., 2017).  

 

• Efeito do LPS na quantidade de proteínas totais do 

lavado broncoalveolar (BALF) 

 

Gráfico 2 - Efeito do LPS na produção de proteínas para a 

região bronco-alveolar no processo inflamatório da LPA. 
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O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos da 

quantificação do conteúdo de proteínas no lavado 

broncoalveolar (BALF) dos grupos de animais experimentais 

(basal e LPS). Os animais do grupo LPS apresentaram 

aumento significativo (p<0,05) de proteínas no BALF quando 

comparado com o grupo basal.  

O padrão fisiopatológico da lesão pulmonar aguda é 

caracterizado por uma reação inflamatória inespecífica que 

resulta em aumento da permeabilidade vascular pulmonar. Isso 

leva ao acúmulo de líquido extravascular, formação de edema 

e perda de tecido pulmonar (HERRERO; SANCHEZ; 

LORENTE, 2018). Nesse sentido, a análise do BALF indica que 

os componentes proteicos são alterados em pacientes com a 

doença. Dessa forma, a destruição generalizada do epitélio 

alveolar promove uma intensa migração de exsudato proteico 

para o espaço alveolar.  

Desse modo, o resultado apresentado corrobora com 

diversos estudos realizados em modelos experimentais de 

inflamação, que apresentam um aumento do extravasamento 

proteico em animais desafiados com o LPS, sugerindo que o 

LPS é capaz de induzir um edema alveolar na LPA ao promover 

um aumento significativo dos níveis de proteínas no BALF, 

demonstrando sua importância na formação desse edema e 

consequente indução da inflamação.   (GUO et al., 2019; MA et 

al., 2015; ZENG et al., 2019).  

  

• Efeito do LPS na razão dos pulmões úmidos/secos 
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Gráfico 3 – Efeito do LPS na medida da razão do peso 

úmido/seco dos pulmões.  

 

 
 

O gráfico 3 apresenta os resultados das medidas dos 

pulmões úmidos e secos dos animais dos grupos experimentais 

(basal e LPS). A razão peso pulmonar úmido/seco foi 

aumentada significativamente (p< 0,05) no grupo LPS em 

comparação ao grupo basal. 

A medida da razão do peso úmido e seco dos pulmões 

foi obtida para avaliar as alterações na permeabilidade capilar 

e subsequente ocorrência de edema pulmonar, que representa 

um dos principais fatores que contribuem para a hipoxemia na 

doença. Juntamente com o aumento do extravasamento 

proteico, o aumento da permeablidade indica que o LPS pode 

efetivamente induzir a formação do edema pulmonar, levando 

ao quadro inflamatória da Lesão Pumonar Aguda. Esse 

resultado corrobora com vários outros estudos que demonstram 

a capacidade do LPS em induzir um aumento na razão do peso 
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úmido e seco dos pulmões e a consequente formação do 

edema, gerando o quadro de hipóxia, além de corroborar com 

o aumento induzido das proteínas, confirmando o aumento da 

permeabilidade e formação do edema (BA et al., 2019; HUANG; 

ZHONG; WU, 2015; JIANG et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES 

 

Os resultados do presente estudo mostram que o 

lipopolissacarídeo, um componente da membrana externa de 

bactérias gram-negativas, apresenta efeitos inflamatórios e 

edematogênicos no modelo experimental de lesão pulmonar 

aguda. O LPS induziu a migração de células totais e neutrófilos 

na região perialveolar, a formação de exsudato proteico e 

aumentou a extensão do edema tecidual, desempenhando um 

papel fundamental na fase inicial da resposta inflamatória. 

Assim, estudos envolvendo os possíveis mecanismos de ação 

do LPS devem ser realizados a fim de proporcionar descobertas 

fisiopatológicas que possam ser alvos de terapias e modular de 

forma negativa a LPA.  
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RESUMO: A inflamação aguda é um processo fisiológico 
mediada pela imunidade inata, cuja principal função é a 
eliminação de agentes nocivos e reparo de danos teciduais, 
mas se persistir no organismo, pode ser prejudicial. Dessa 
forma, pesquisas não clínicas têm sido executadas emmodelos 
experimentaismurinos de inflamaçãoinduzidas por agentes 
flogistícos, paraelucidar possíveis mecanismosfisiopatológicos 
da inflamação. Esse estudo teve como objetivo relatar os 
mecanismos e efeitos inflamatórios na formação do edema de 
pata induzido por diferentes agentes flogísticos, choque 
anafilático induzido pelo composto 48/80 e a permeabilidade 
vascular induzida por carragenina.Para tal,camundongos da 
linhagem Swissforam desafiados, no coxin plantar com o 
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composto 48/80 ou histamina para avaliar a atividade 
edematogênica, no peritônio com o composto 48/80, para 
avaliar o choqueanafilático ou no peritônio com acarragenina 
para avaliar a peritonite via o exsudato proteico. O edema de 
pata ocorreu pelas administrações do composto 48/80 e da 
histamina; houveaumento do conteúdo proteico na cavidade 
peritoneal induzida pela carragenina e observou-sea morte dos 
animais nos primeiros 30 minutos após indução do choque 
anafilático.A partir das análises dos dados, observamos que 
acarragenina, o composto 48/80 e a histamina são potentes 
agentes indutores inflamatórios em modelos experimentais 
viabilizando as suas utilizações no sentido deestudar os 
possíveis efeitos anti-inflamatórios e seus mecanismos de ação 
de moléculas naturais e/ousintéticas objetivo principal de nosso 
grupo de estudos na UFPB/João Pessoa, PB, Brasil.
 Palavras-chave:Modelo experimental de inflamação. 
Agentes flogísticos.Inflamação. 
 
INTRODUÇÃO 

 

A inflamação aguda é um processo fisiológico mediado 

pela imunidade inata, cuja função é a eliminação de agentes 

nocivos e reparo de danos teciduais (BASIL; LEVY, 2016). Após 

estímulos das células fagocíticasestas são ativadas e migram 

para o local da infecção (FULLERTON; GILROY, 2016). 

Produzem e liberam mediadores pró-inflamatórios, tais como, o 

fator de necrose tumoral (TNF-α), a Interleucina-1 (IL1-β), 

interferon-γ (IFN-γ), IL-6, IL-12, IL-17, prostaglandinas (PGs), 

cininas, histamina e componentes intracelulares 

(VESTWEBER, 2015). Esses mediadores ativam as células 

endoteliais de vênulas próximas, que produzem moléculas de 

adesão como as selectinas, integrinas e quimiocinas. As 

selectinas medeiam a ligação dos leucócitos sanguíneos ao 



INVESTIGAÇÃO DO EFEITO INFLAMATÓRIO VIA A FORMAÇÃO DO EDEMA DE 

PATA, O CHOQUE ANAFILÁTICO E A PERMEABILIDADE VASCULAREM 

MODELOSEXPERIMENTAISMURINOS 

544 
 

endotélio, e a força de cisalhamento do fluxo sanguíneo faz com 

que os leucócitos rolem ao longo da superfície endotelial. As 

quimiocinas produzidas se ligam a receptores nos leucócitos 

em rolamento que resulta na ativação das integrinas do 

leucócito a um estado de alta afinidade de ligação. Essas 

integrinas então se ligam a seus ligantes produzidos pelos gens 

relacionados às suas superfamílias das Imunoglobulinas nas 

células endoteliais, o que medeiam a firme adesão dos 

leucócitos ao endotélio (NAVARRO-GONZÁLEZ et al., 2011). 

Com isso, os leucócitos passam pelas junções entre as células 

endoteliais e migram através da parede venular, e, logo em 

seguida, estabelecem vários mecanismos biológicos, dentre 

eles, a fagocitose e a secreção de citocinas, como Fator 

Transformador do Crescimento (TGF-β) que estimula a 

proliferação de fibroblasto. Tudo isso, com a finalidade de 

debelar o processo infeccioso (VESTWEBER, 2015). Quando 

esse processo é exacerbado pode levar à lesão tecidual e 

evoluir para um processo crônico. Os quais se identificam pelas 

alterações na composição dos leucócitos infiltrantes, ou seja, os 

neutrófilos dão lugar a uma combinação de células como os 

linfócitos e macrófagos (FRANCESCHI; CAMPISI, 2014). 

Dessa forma, esse avanço se caracteriza pela maior duração 

da inflamação (semana, meses e talvez anos) e está 

relacionada à proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e 

necrose tecidual (PAIVA FERREIRA et al., 2018). E 

possivelmente levando a doenças como câncer, diabetes, 

doenças cardiovasculares, pulmonares, neurológicas, entre 

outras. E para que isto não ocorra, é necessário limitar o 

processo inflamatório pela eliminação do infiltrado celular e a 
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produção de mediadores inflamatórios sem que desencadeie 

uma resposta autoimune (BUCKLEY et al., 2013). 

Um dos primeiros eventos na resposta inflamatória é a 

liberação do ácido araquidônico (AA), que está armazenado no 

interior de fosfolipídios de membrana de forma esterificada. Na 

ativação das células várias fosfolipases como a A2 (PLA2) 

catalisam a hidrólise do ácido graxo dos fosfolipídios. O AA é 

então convertido em um produto intermediário denominado 

PGH2 prostaglandinas (PG) pelas cicloxigenases (COX) e em 

leucotrienos pela 5-lipoxigenase (WALKER et al., 2012; 

YOKOMIZO, 2015).      

 Dessa forma, a PGH2 é convertida pelas prostaglandinas 

sintases das células específicas em diversos derivados como 

PGD2, PGE2, PGF2α, prostaciclinas (PGI2) e em tromboxanos 

(TX)(CHIURCHIÙ; MACCARRONE, 2016; RICCIOTTI; 

FITZGERALD, 2011). As prostaglandinas estão envolvidas em 

processos fisiopatológicos, como: homeostase, trombose, 

angiogênese, câncer e ulcerações. Elas são responsáveis pelo 

aumento da inflamação em tecidos e o desenvolvimento dos 

sinais cardinais (SYKES et al., 2014). A PGE2 é sintetizada por 

diversas células do organismo humano, como, fibroblastos, 

células endoteliais e musculares lisas. Ela é responsável pelo 

aumento da permeabilidade microvascular e vasodilatação, 

acarretando em dois sinais cardiais da inflamação: rubor 

(vermelhidão) e edema (GOMEZ et al., 2013). Ocorre também 

a liberação de autacóides que apresentam atividades diversas. 

Entre esses autacóides destacam-se: histamina, cininas, 

eicosanoides, serotonina e óxido nítrico (ALVES, 2014). A 

bradicinina é um mediador inflamatório que está envolvida no 

sistema das cininas plasmáticas. Ela tem ação pro-inflamatória, 
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estabelece vasodilatação, aumento da permeabilidade, 

alterações celulares e entre outras ações. Em adição, sua ação 

é estabelecida via ativação dos receptores B1 e B2 acopladas 

a proteína G contidas nas células endoteliais. O receptor do tipo 

B1 pode estar mais envolvido na formação e na manutenção 

dos sinais cardinais da inflamação aguda (OLIVEIRA JÚNIOR 

et al., 2016). Nesse caso, quando a bradicinina se liga ao 

receptor B1 que estáacoplado às proteínas Gi/o, no endotélio 

dos vasos, o complexo Bradicinina-B1 leva à ativaçãodas 

proteínas Gi/oque após trocar o GDP por GTP se dissociam em 

dímero Gio/-βϒ que diretamente ativa a fosfolipase A2.Uma vez 

ativada converterá o fosfolipídio de membrana (forma 

esterificada) em ácido araquidônico (AA),o AA é então 

convertido em um produto intermediário denominado PGH2 

prostaglandinas pelas cicloxigenases (COX).Nessa situação, a 

PGH2 é convertida pela prostaglandina sintase em PGE2, no 

qual é indutora da dor, febre e inflamação (GOLAN, 2009). A 

histamina é uma amina biogênica derivada da histidina, 

encontrada em vários tecidos do organismo. Sua liberação 

ocorre via a degranulação de mastócitos ou basófilos e atua 

sobre os vasos, promovendo aumento da permeabilidade 

vascular e vasodilatação ou constrição. Sua liberação ocorre 

em resposta a diversos estímulos, como farmacológico, 

imunológico e mecânico (GARCÍA-POSADAS et al., 2018). No 

decorrer da história, os medicamentos vêm promovendo meios 

de alívio e de cura de determinadas enfermidades, 

principalmente de doenças infecciosa (MAIONE et al., 2016). 

Antes desse produto tecnicamente elaborado ser introduzido no 

mercado é submetido por várias etapas de pesquisa, no caso 

do Brasil é regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância 
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Sanitária (Anvisa) (TAVEIRA; NAVES, 2014). Uma dessas 

etapas é a pesquisa não clínica, que tem como finalidade 

analisar moléculas candidatas a fármaco. Avaliando se esta, é 

eficaz, segura e além disso, observar os parâmetros 

farmacocinéticos. A pesquisa não clínica é uma prática antiga e 

ampla, que tem uma grande relevância para o desenvolvimento 

e tecnologia da ciência (GUIMARÃES; DA CRUZ FREIRE; 

BEZERRA DE MENEZES, 2016). Paralelamente a isso, os 

modelos experimentais implicados no processo inflamatório 

podem ser mediados por vários métodos de indução, isto é, 

pode ser causado por vários intermédios, tais como, calor, 

irritantes químicos, produtos de microrganismos, corpos inertes 

estéreis, agentes imunogênicos e etc. Os mesmos atuam em 

regiões do organismo, nos quais facilitam uma melhor 

compreensão dos fenômenos envolvidos na reação inflamatória 

(KUMAR; ABBAS; ASTER, 2015). Em adição, existem 

substancias sintéticas que provocam as reações de 

degranulação como o composto 48/80 e liberação de histamina. 

Após o organismo entrar em contado com essa substância, um 

dos sinais clínicos são queimação, prurido e vermelhidão, 

podendo desenvolver uma reação sistêmica, como o choque 

anafilático. Essa substância é utilizada em modelos 

experimentais, auxiliando a busca de novas substâncias anti-

histamínicas (BRUNTON et al., 2018; PATON, 1951). A reação 

anafilática pode ser também mediada por IgE e/ou IgG, que 

provoca a degranulação sistêmica de mastócitos com liberação 

imediata de histamina em organismos previamente 

sensibilizados (NEL; EREN, 2011). A liberação de histamina 

culmina com a dilatação capilar, aumento da permeabilidade 

vascular, podendo causar edema labial, da língua e laringe, o 
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que dificulta a deglutição e respiração (SOUZA, 2016). A 

histamina atuando na musculatura lisa dos pulmões promove 

uma bronconstrição resultando em uma insuficiência 

respiratória. Paralelamente ligando em vasos sanguíneos de 

grande calibre provoca hipovolemia generalizada levando o 

paciente em parada cardíaca, podendo até ser fatal 

(HAMMETT, 2017; QUADROS-COELHO et al., 2010; 

THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008). Diante do 

exposto, esse estudo teve como objetivo relataros possíveis 

mecanismos e efeitos inflamatórios dos agentes indutores 

utilizados em modelos experimentais murinos, via a formação 

do edema de pata, choque anafilático induzidos pelo composto 

48/80 e a permeabilidade vascular induzida por carragenina. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

• Animais 

 

Fêmeas da linhagem Swiss (Mus musculus, 6-8 

semanas), pesando de 25 a 35 g foram utilizadas. Os 

animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno a uma 

temperatura de 25 ± 2ºC, em ciclos de claro e escuro de 12 

horas com livre acesso à água (autoclavada) e a uma dieta 

controlada, a base de ração do tipo pellets (PURINA). A 

eutanásia dos animais foi realizada com anestésicos 

ketmina 300 mg/kg e xilazina 30 mg/kg) e em seguida foi 

realizado um método físico complementar sob anestesia, o 

deslocamento cervical, comprovando a morte do animal. 

Os animais utilizados nesse trabalho foram fornecidos pelo 

biotério Prof. Thomas George do IPeFarM/UFPB. Os 
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procedimentos experimentais foram analisados e 

aprovados pelo Comité de Ética no Uso Animal 

(CEUA/UFPB) sob a certidão nº 9820210318. 

• Edema de pata induzido por agentes flogísticos 

histamina e composto 48/80 

Os camundongos Swiss receberam, por via intraplantar, 

na pata esquerda, 20 μl das soluções de histamina (HIST-100 

µg/pata) ou composto 48/80 (100 ng/pata). E a pata direita 

recebeu o mesmo volume de salina. Alterações no volume da 

pata foram medidas por um paquímetro digital em 30 min e 60 

min, para a histamina e composto 48/80. A diferença entre os 

volumes das patas direita e esquerda foram tomada como 

índice de edema (ALVES et al., 2017; HENRIQUES et al., 

1990).  

• Dosagem de proteínas totais do lavado peritoneal 

 Os grupos experimentais receberam injeção 

intraperitoneal (i.p) de carragenina (300 µL a 1% diluído em 

solução salina). O grupo salina recebeu apenas a salina (i.p). 

Após quatro horas, os animais foram eutanasiados e a cavidade 

torácica lavada com PBS. O peritônio foi cuidadosamente 

massageado por 30 segundos e retirado o lavado peritoneal 

paraanálise de proteínas totais (BOZZA et al., 1994; SILVA et 

al., 2017). Assim, o lavado peritoneal foi centrifugado e a partir 

do sobrenadante foi realizada a quantificação de proteínas 

totais pelo kit SENSIPROT (LabTest). O ensaio foi feito de 

acordo com as especificações do fabricante, a absorbância lida 

a 650 nm em espectrofotômetro.  
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• Reação de choque anafilático induzida pelo 

composto 48/80 

Para a indução experimental do choque anafilático, os 

camundongos receberam por via intraperitoneal o composto 

48/80 (10 mg/kg em PBS). E foram observados por 1 hora e a 

mortalidade ou sobrevivência foram avaliadas nos tempos de 

10, 30 e 60 minutos. 

• Análise estatística 

Os resultados foram analisados utilizando os testes 

estatísticos apropriados do programa GraphPadPrism versão 

7.0 e foram considerados significativos os valores com P <0,05, 

(GraphPad Software Inc., San Diego, U.S.A.). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Gráfico 1: Efeito edematogênico do composto 48/80 nos 

tempos de 30 min e 60 min. 

 

O gráfico 

1 apresenta os 

resultados 

obtidos nos grupos dos 

animais desafiados com 

composto 

48/80. Foi possível 

observar a 

resposta 

edematogênica induzida pela aplicação intraplantar do agente 

flogístico, o qual ficou evidente, nos tempos estudados (30 e 60 

minutos), em comparação com o grupo salina.   

      O composto 48/80 é 

um agente flogístico capaz de liberar seletivamente a histamina, 

via degranulação de mastócitos. Esse processo ocorre quando 

o agente indutor é inserido no tecido conjuntivo, atravessa a 

membrana dos mastócitos e ativa a proteínaGi, formando o 

dímero Gi/-βϒ que ativa diretamente a fosfolipase C do tipo β2, 

que fosforila os canais de cálcios com influxo desse íon, 

resultando em uma translocação e fusão das vesículas 

contendo histamina, consequentemente sua liberação 

(BRUNTON et al.,2018; PATON, 1951). No estudo estabelecido 

por ALVES et al. (2017), observou-se que o potente 

degranulador de mastócitos, o composto 48/80 provocou, nos 

animais, aumento significativo no diâmetro da pata, viabilizando 

sua atividade inflamatória.  
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Gráfico 2: Efeito edematogênico promovido pela 

histaminanos tempos de 30 min e 60 min. 
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O gráfico 2 apresenta os resultados obtidos nos grupos 

dos animaisdesafiados com a histamina, em que apresentou 

significativamente (p<0,0001) o edema de pata nos tempos 

analisados (30 e 60 minutos) quando comparado ao grupo 

salina.         

 A histamina é uma amina biogênica derivada da histidina, 

presente em seres procariotos, tecidos de animais e plantas e 

medeia vários processos fisiológicos e patológicos. Seus efeitos 

ocorrem pela sua ligação com seus receptores (H1, H2, H3 H4) 

(RANG, 2015). No receptor H2 presente no vaso, a histamina 

ativa a proteínaGs e sua subunidade Alfa Gs-GTP (Trifosfato de 

guanosina) ativa AC (Ciclase de Adenilil) que, por sua vez, cliva 

ATP (Adenosina trifosfato) em AMPc (Adenosina monofosfato). 

O aumento de AMPc ativa a PKA (proteína kinase A) que 
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promoverá vários eventos de fosforilações tais com ativação 

dos canais de potássio, estabelecendo no efluxo de K+ que 

consequentemente ocorrerá a hiperpolarização e o fechamento 

dos canais de cálcio dependente de voltagem, culminando em 

uma vasodilatação e aumentando a permeabilidade vascular 

(BRUNTON et al., 2018). RAMALHO et al.(2015) demonstrou 

em modelo murino experimental edematogênico um processo 

inflamatório agudo na pata do animal, após administração do 

agente flogístico, histamina. Portanto, a histamina promove um 

processo inflamatórioedematogenico, devido sua ligação com 

receptor H2 no vaso, por intermédio de sua cascata de 

sinalização. 

Gráfico 3:Formação do exsudato proteico na peritonite 

induzida por carragenina. 
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A administração intraperitoneal da carragenina nos 

animais promoveu um aumento do conteúdo proteico na 

cavidade peritoneal quando comparado com os animais do 

grupo salina.        

 No processo de permeabilidade celular induzida pela 

carragenina ocorre a liberação de mediadores inflamatórios 

pelas células residentes do tecido o que culmina no aumento da 

permeabilidade vascular, extravasamento de líquido e 

proteínas do vaso para o tecido. O modelo experimental de 

peritonite induzido por carragenina é empregado para investigar 

possíveis moléculas que exerça efeito anti-inflamatório por 

atuarem direta ou indiretamente no endotélio vascular que 

circunda o processo inflamatório (SILVA et al., 2017). 

Tabela 1: Reação anafilática sistêmica induzida pelo 

composto 48/80. 

Fonte: dados da pesquisa (2019) 

 

A tabela 1 representa os resultados obtidos após a 

administração intraperitoneal do composto 48/80. Foi 

possível observar a morte de todos os animais nos 

primeiros 30 minutos da condição experimental a eles 



INVESTIGAÇÃO DO EFEITO INFLAMATÓRIO VIA A FORMAÇÃO DO EDEMA DE 

PATA, O CHOQUE ANAFILÁTICO E A PERMEABILIDADE VASCULAREM 

MODELOSEXPERIMENTAISMURINOS 

556 
 

submetida, viabilizando o modelo experimental.   

   O choque anafilático é uma reação 

fisiopatológica mediada por basófilos/mastócitos, devido a 

uma sensibilização prévia do organismo à um determinado 

antígeno que estimula a produção de IgE e/ou IgG por 

linfócitos B. Essas classes de imunoglobulinas podem se 

ligar a seus receptores específicos nas superfícies de 

basófilos e mastócitos, uma vez, essas células 

sensibilizadas e em contado novamente com o antígeno 

que se liga às IgEs gera uma ligação cruzada, antígeno-

anticorpo, que culminará no processo de degranulação, 

resultando na liberação de altos níveis de histamina (LEE 

et al., 2017). A histamina, uma vez liberada, irá agir 

diretamente nos tecidos, por exemplo, na musculatura lisa 

dos pulmões promovendo bronconstrição resultando em 

uma insuficiência respiratória. Paralelamente a isso, a 

histaminanos vasos, promove uma dilatação dos capilares 

e também dos vasos sanguíneos de maior calibre, o que 

provoca uma hipovolemia generalizada. Além disso, 

ocorrerá outras manifestações clínicas associadas, por 

exemplo, prurido, urticária e/ou angio- edema, 

broncoespasmo, edema de laringe (HAMMETT, 2017; 

THURMOND; GELFAND; DUNFORD, 2008). 

No estudo estabelecido por ALVES et al.(2017), 

observou-se uma reação anafilática, após a administração 

do composto 48/80 em modelo murinho exercendo 

atividade anafilática, devidoadegranulação sistêmica dos 

mastócitos mediante influxo de cálcio, via ativação a 

proteína G do tipo Gi. 
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CONCLUSÃO 

 

Com base nos dados acima discutidos, os agentes 

flogísticoscarragenina, composto 48/80 e histamina são 

potentes agentes indutores inflamatórios em modelos 

experimentais murinos, viabilizando seus possíveis 

mecanismos de ação fisiopatológico, o que se torna de suma 

importância para a pesquisa não clínica. 
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RESUMO: Os transtornos depressivos e ansiosos apresentam 
alta prevalência na população, sendo os inibidores seletivos da 
recaptação de serotonina os fármacos mais utilizados no 
tratamento de manutenção dessas enfermidades. Entretanto, 
nem sempre há sucesso terapêutico e novas alternativas são 
necessárias para garantir resultados satisfatórios e menos 
efeitos indesejáveis. Este trabalho investigou na literatura 
publicações sobre duas drogas recentemente desenvolvidas 
para tratar a depressão: levomilnaciprano e vilazodona. Trata-
se de uma revisão bibliográfica  de caráter descritivo e 
exploratório realizada no mês de julho de 2019, baseando-se 
na busca de artigos científicos nas bases eletrônicas NCBI, 
Sciencedirect e Scielo, utilizando como descritores: 
antidepressants; levomilnacipran; vilazodone e treatment. O 
levomilnaciprano inibe a recaptação de noradrenalina mais 
fortemente em relação à serotonina, atuando na melhora de 
sintomas depressivos e ansiosos, além de reduzir a fadiga e 
prevenir a recidiva. Já a vilazodona além de inibir seletivamente 
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a recaptação de serotonina, possui agonismo parcial de 
autoreceptores 5-HT1A. O fármaco apresentou um início de 
ação mais rápido sobre os sintomas depressivos, melhora 
clínica geral e benefícios na ansiedade e na função sexual em 
homens e mulheres com disfunção sexual. Conclui-se que o 
levomilnaciprano e a vilazodona são drogas promissoras no 
tratamento da depressão e ansiedade, apresentando atuação 
sobre diferentes alvos, resultando em eficácia terapêutica 
satisfatória, menores efeitos adversos e boa tolerabilidade. 
Palavras-chave: Levomilnaciprano. Vilazodona. Tratamento. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Transtorno Depressivo Maior (TDM) e o Transtorno de 

Ansiedade Generalizada (TAG) são duas desordens, muitas 

vezes associadas, que estão acometendo, cada vez mais, uma 

considerável parcela populacional. Elas são responsáveis por 

danos à saúde do paciente, comprometendo seu estado 

psicológico, físico, social, comportamental e ocupacional, não 

apenas diminuindo sua qualidade de vida, mas também 

afetando negativamente os seus familiares e pessoas próximas 

(FAQUIH et al., 2019; DURGAM et al., 2016; GOMMOLL et al., 

2015; STUIVENGA et al., 2019). 

De acordo com dados da Organização Mundial de 

Saúde, no Brasil, a taxa de pacientes depressivos é de 5,8% e 

de ansiosos é de 9,3%, correspondendo ao país com maior 

incidência de depressão na América Latina e o mais afetado 

pela ansiedade em todo o mundo (WHO, 2017). 

O uso de medicamentos para tratar os sintomas 

depressivos e ansiosos é um importante ponto a ser estudado 

pelo prescritor para a escolha da terapia mais adequada, que 

deve levar em consideração diferentes aspectos da vida do 



LEVOMILNACIPRANO E VILAZODONA: NOVAS ALTERNATIVAS NO MANEJO 

DA DEPRESSÃO E DA ANSIEDADE 

562 
 

paciente, como as características clínicas e as comorbidades já 

existentes (STUIVENGA et al., 2019).  

Os fármacos mais comumente prescritos para tratar a 

depressão são os inibidores seletivos de recaptação de 

serotonina (ISRSs), mas o uso destas drogas nem sempre está 

relacionado ao sucesso do tratamento. Muitos pacientes não 

respondem adequadamente e/ou apresentam efeitos 

indesejáveis, como a disfunção sexual, o que dificulta a adesão 

ao tratamento (FAQUIH et al., 2019).  

Desta forma, novos antidepressivos vêm sendo 

estudados para servirem como alternativas com características 

melhoradas em relação ao efeito farmacodinâmico e 

farmacocinético, além de reações adversas menos frequentes. 

Dentre esses novos agentes, destacam-se o Levomilnaciprano, 

um inibidor seletivo de recaptação de serotonina e 

noradrenalina (ISRSN) e a Vilazodona, um inibidor da 

recaptação da serotonina com agonismo parcial de 

autoreceptores 5-HT1A (FAQUIH et al., 2019). 

Este trabalho teve como objetivo realizar uma 

investigação na literatura sobre o levomilnaciprano e a 

vilazodona, relatando as características farmacodinâmicas, 

farmacocinéticas, dosagem, interações medicamentosas e 

efeitos adversos destes fármacos, além de demonstrar suas 

aplicações clínicas potenciais no manejo de TDM e TAG. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de julho de 2019, 

buscando publicações indexadas nas bases de dados 

eletrônicas Scielo, ScienceDirect e NCBI. 
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Foram utilizados artigos publicados em inglês e os 

critérios de inclusão adotados para a seleção dos mesmos 

foram: artigos nas categorias original e revisão de literatura; que 

contivessem em seu título e⁄ou resumo os descritores: 

antidepressants; levomilnacipran; vilazodone e treatment. 

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não 

atendiam aos critérios de inclusão anteriormente mencionados, 

aqueles não relacionados com o objetivo tema desta revisão 

bibliográfica, os publicados em outro formato que não artigo 

científico (trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, 

relato de caso, resenha, etc.), e em outro idioma senão ao 

relacionado na metodologia. 

A partir da leitura dos resumos, foram excluídos ainda os 

artigos que não tinham relação com o objetivo deste estudo, 

que não possuíam informações relevantes que 

complementassem o levantamento bibliográfico ou que 

tivessem informações repetidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Levomilnaciprano 

 

Mecanismo de ação 

 

Levomilnaciprano, um enantiômero relativamente mais 

ativo do milnaciprano racêmico, é um fármaco aprovado pelo 

Food and Drug Administration (FDA) para o tratamento de 

transtorno depressivo maior em adultos. Esta droga age 

inibindo a recaptação de serotonina (5-HT) e de noradrenalina 

(NE), mostrando-se ainda mais potente na inibição da 

recaptação da noradrenalina em comparação com a inibição da 



LEVOMILNACIPRANO E VILAZODONA: NOVAS ALTERNATIVAS NO MANEJO 

DA DEPRESSÃO E DA ANSIEDADE 

564 
 

recaptação da serotonina, sendo classificado como um ISRSNs. 

Outros medicamentos pertencentes a essa classe são duloxetina, 

venlafaxina, desvenlafaxina, que atuam inibindo principalmente a 

recaptação de 5-HT em relação à recaptação de NE. O 

levomilnaciprano não apresenta efeitos sobre outros receptores 

in vitro, como receptores dopaminérgicos, muscarínicos e 

adrenérgicos (FAQUIH et al., 2019; RAGGUETT et al., 2017; 

BRUNO et al., 2016). 

 

Dosagem 

 

Levomilnaciprano é formulado com o sistema de 

liberação prolongada (ER), possibilitando apenas uma 

administração ao dia, facilitando a adesão do paciente ao 

tratamento. Inicialmente, é recomendada uma dose de 20  

mg/dia, devendo ser aumentada para 40 mg/dia após 2 dias. A 

depender da eficácia e tolerabilidade do paciente, essa dose 

pode ser ajustada em incrementos de 40 mg a cada 2 ou mais 

dias, podendo atingir a dose máxima permitida de 120 mg/dia 

(FAQUIH et al., 2019; RAGGUETT et al., 2017).  

 

Farmacocinética 

 

Apresenta um boa absorção via oral, com o pico 

plasmático acontecendo num tempo médio de 6 à 8 horas após 

a administração e com 22% de ligação às proteínas 

plasmáticas. A sua biodisponibilidade é 92% na formulação ER, 

não se alterando quando o fármaco é administrado juntamente 

com alimentos, sendo metabolizado principalmente no fígado, 

pela enzima CYP3A4, com menor participação de outras vias 

no sistema CYP450, e possui uma meia-vida de eliminação em 
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torno de 11 à 15 horas após a administração. A eliminação do 

levomilnaciprano acontece por meio da biotransformação 

hepática, numa taxa de 42% e ainda apresenta uma taxa de 

excreção rápida, sendo 58% da droga eliminada de forma 

inalterada na urina. Os rins são responsáveis pela principal via 

de excreção, correspondendo à 93,6% da eliminação pela 

urina, contra 3,8% pelas fezes (FAQUIH et al., 2019; 

RAGGUETT et al., 2017; BRUNO et al., 2016). 

 

Interações medicamentosas 

 

O levomilnaciprano não apresenta um potencial 

considerável para interações medicamentosas, visto que não é 

um indutor ou inibidor clinicamente significativo de isoenzimas 

do citocromo P450. Entretanto, é recomendado o ajuste de 

dose nos casos de administração concomitante com inibidores 

fortes da enzima CYP3A4, como o cetoconazol, sendo 

preconizada uma dose máxima de 80 mg/dia. Em contrapartida, 

para o uso associado de indutores da CYP3A4, como 

rifampicina e carbamazepina, não se faz necessário o ajuste de 

dose. Além disso, é contraindicado o uso do levomilnaciprano 

juntamente com inibidores da monoamina oxidase (IMAOs), 

devendo não ser utilizado num prazo de 14 dias após o término 

do tratamento com IMAOs e, estes últimos, só devem começar 

a ser utilizados 7 dias depois da suspensão do levomilnaciprano 

ER. Adicionalmente, não é recomendada a coadministração 

com outros agentes serotoninérgicos, como triptanos, 

antidepressivos tricíclicos e triptofano, pois podem levar ao 

surgimento da síndrome da serotoninérgica (FAQUIH et al., 

2019; RAGGUETT et al., 2017; BRUNO et al., 2016). 
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Reações adversas 

 

Estudos demonstraram que as principais reações 

adversas atribuídas ao levomilnaciprano são náuseas, vômitos, 

hiperidrose, constipação, hesitação urinária, atraso ejaculatório, 

disfunção erétil, cefaléia e aumento da frequência cardíaca. 

Além disso, quando comparado ao placebo, houve um maior 

aumento da pressão arterial e também da frequência cardíaca, 

condizente com a elevação no QTcB no grupo tratado com o 

fármaco (MAGO; MAHAJAN; THASE, 2014; HUANG et al., 

2016). Entretanto, os efeitos cardiovasculares da droga não são 

considerados perigosos para a maioria dos usuários, mas se 

faz necessário um monitoramento do paciente no início do 

tratamento e periodicamente, como controle (MAGO; 

MAHAJAN; THASE, 2014; HUANG et al., 2016; BRUNO et al., 

2016).  

Nos casos em que ocorram um aumento sustentado da 

frequência cardíaca e/ou da pressão arterial, pode ser mais 

adequado descontinuar o tratamento com o levomilnaciprano. 

Também não é recomendada a prescrição do fármaco em 

pacientes que tenham glaucoma de ângulo estreito 

descontrolado, pois existe o risco de midríase (BRUNO et al., 

2016). 

 

Eficácia 

 

O levomilnaciprano mostrou-se como um antidepressivo 

eficaz na redução da gravidade da doença, apresentando bons 

resultados na melhoria de sintomas típicos da depressão como 

fadiga, apatia e falta de motivação, energia e interesse, e 

também na função cognitiva, fornecendo uma melhor qualidade 
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de vida ao paciente. Esses resultados vêm sendo atribuídos à 

excelente afinidade do fármaco para a inibição da recaptação 

de noradrenalina. Além disso, a droga apresentou perfis de 

segurança, tolerabilidade e interações medicamentosas 

interessantes, associados à uma dose única diária, sendo 

estes, aspectos importantes para a adesão e para o sucesso da 

terapia (RAGGUETT et al., 2017; BRUNO et al., 2016). 

Foi revelado que pacientes tratados com 

levomilnacriprano ER nas doses de 40 mg, 80 mg ou 120 mg 

obtiveram benefícios na saúde funcional e bem-estar, sendo 

verificados por diferenças estatisticamente e clinicamente 

significativas nas medidas de Resumo do Componente Mental 

(MCS) e de SF-36 Health Survey (SF-36), além de apresentar 

melhorias em relação ao placebo em domínios individuais de 

Saúde Geral, Vitalidade, Funcionamento Social, Papel-

Emocional e Saúde Mental em indivíduos com transtorno 

depressivo maior (BLUM; TOURKODIMITRIS; RUTH, 2015).  

Outro estudo demonstrou que o levomilnaciprano foi 

capaz de melhorar os sintomas depressivos e 

comprometimento funcional, por meio dos escores de MADRS 

(Escala de Depressão de Montgomery-Åsberg) e SDS (escore 

total de Sheehan Disability Scale), respectivamente, e ainda 

aumentou as taxas de remissão. Adicionalmente, foi observado 

que o fármaco também age beneficamente sobre sintomas 

noradrenérgicos e ansiedade, encontrados em alguns 

pacientes no início da pesquisa. Este resultado pode estar 

relacionado aos efeitos da droga no comprometimento 

funcional, principalmente devido à sua ação nos sintomas 

noradrenérgicos (BLIER et al., 2017). 

O levomilnaciprano ER mostrou-se eficaz nos casos de 

fadiga, condição muito frequente em pacientes com transtorno 
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depressivo maior e que gera limitações físicas e psicológicas no 

indivíduo. Estudos revelaram que a fadiga pode ser reduzida 

com o uso de levomilnaciprano ER, sendo este um resultado 

demonstrado pelas mudanças nas pontuações dos escores de 

MADRS e HAMD17, gravidade geral dos sintomas (CGI-S) e 

SDS, sendo melhores com o fármaco do que com o placebo, 

levando à benefícios nos sintomas e na gravidade da doença e 

no comprometimento funcional, independentemente dos níveis 

de fadiga basal. Além disto, os pacientes tratados com o 

fármaco apresentaram uma chance maior de remissão dos 

sintomas de fadiga do que os pacientes que receberam o 

placebo (FREEMAN et al., 2016).  

Também foi observado que o levomilnaciprano é eficaz 

para prevenir recidiva em indivíduos com transtorno depressivo 

maior que respondem à terapia com este fármaco. Um estudo 

verificou que a taxa de recaída com o levomilnaciprano (14,5%), 

quando comparado ao placebo (24,5%), ou seja, o risco de 

recaída no grupo tratado com o fármaco foi menor em relação 

ao placebo, permitindo uma melhora nos sintomas depressivos 

e no comprometimento funcional do paciente. A droga também 

mostrou-se segura e bem tolerada, sem novos efeitos 

indesejáveis (DURGAM et al., 2019).  

É importante levar em consideração a cronicidade dos 

episódios para a escolha do tratamento mais adequado. Foi 

demonstrado que pacientes com transtorno depressivo maior 

crônico apresentaram uma melhora relevante nos sintomas da 

depressão com levomilnaciprano ER, consistindo em pacientes 

no primeiro episódio (40,8%) e, principalmente, em pacientes 

muito recorrentes (59,2%) (KORNSTEIN et al., 2016). 
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Vilazodona 

 

Mecanismo de ação 

 

A vilazodona, já aprovada para comercialização no Brasil 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), possui 

como mecanismo de ação a inibição da recaptação da 

serononina e o agonismo parcial de autoreceptores 5-HT1A, o 

que pode ser responsável para um início mais rápido do efeito 

terapêutico. Sugere-se, portanto, que o efeito antidepressivo 

desse fármaco ocorre devido ao aumento da transmissão de 

serotonina no sistema nervoso central e numa 

dessensibilização mais rápida e maior de autoreceptores 5-

HT1A pré-sinápticos, receptores responsáveis naturalmente por 

diminuir a secreção de serotonina. Este último fenômeno é 

capaz de provocar elevações mais imediatas e consideráveis 

dos níveis de 5-HT do cérebro, sendo esta uma via de ação 

adicionalmente importante associada à inibição na recaptação 

de serotonina (MCCORMACK, 2015; STUIVENGA et al., 2019).  

 

Dosagem 

 

A vilazodona foi formulada na apresentação de 

comprimidos de 10, 20 e 40 mg, sendo a dose recomendada de 

40 mg por dia. Inicialmente, recomenda-se uma dose de 10 mg 

uma vez ao dia por 7 dias, seguida de uma dose de 20 mg uma 

vez ao dia por 7 dias. Posteriormente, recomenda-se a dose 

alvo de 40 mg uma vez ao dia (STUIVENGA et al., 2019). 
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Farmacocinética 

 

Após a administração por via oral, a vilazodona atinge 

concentrações plasmáticas máximas em 4 à 5 horas, 

declinando com uma meia-vida de, aproximadamente, 25 

horas. É recomendado que o fármaco seja administrado junto 

aos alimentos, pois isso melhora a sua biodisponibilidade, que 

atinge 72%. Ele liga-se às proteínas plasmáticas numa taxa de 

96% à 99%, sendo amplamente metabolizada pelas isoenzimas 

do citocromo P450 e não CYP, com 1% e 2% da droga sendo 

recuperada pela urina e pelas fezes, respectivamente. A 

principal isoenzima envolvida no metabolismo da vilazonoda é 

o CYP3A4, com participações menos expressivas do CYP2C19 

e CYP2D6, e a principal via de eliminação é pelo metabolismo 

hepático (MCCORMACK, 2015; STUIVENGA et al., 2019). 

Pacientes com comprometimento renal moderado não 

apresentaram diferenças em relação à indivíduos sem 

insuficiência renal. Do ponto de vista hepático, pacientes com 

função hepática comprometida leve ou moderadamente, 

também não apresentaram diferenças farmacocinéticas, 

sugerindo que não há necessidade de ajuste de dose nestes 

indivíduos (MCCORMACK, 2015).  

 

Interações medicamentosas 

 

Alguns fármacos, inibidores fortes ou moderados do 

CYP3A4, como claritromicina, eritromicina, itraconazol, 

diltiazem, cetoconazol e verapamil, podem reduzir o 

metabolismo da vilazonoda e conseguem aumentar a sua 

exposição. Para estes casos, torna-se necessária a redução da 

dose para 20 mg uma vez ao dia. De forma contrária, drogas 
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indutoras dessa isoenzima, como carbamazepina, fenitoína e 

rifampicina, tendem a reduzir a exposição do antidepressivo, 

sendo recomendado, a depender da resposta clínica ao 

tratamento, o aumento da dose para até 80 mg uma vez ao dia 

(MCCORMACK, 2015; STUIVENGA et al., 2019).  

Uma outra contraindicação da vilazodona é a interação 

com inibidores da monoamina oxidase (MAO). Não é 

recomendada a administração de vilazodona durante ou até 14 

dias após a conclusão do tratamento com um inibidor da MAO, 

pois aumenta o risco de síndrome serotoninérgica, que também 

pode ocorrer com o uso concomitante de outros medicamentos 

que inibam a recaptação de serotonina. É necessário cautela 

no uso de vilazodona em pacientes com transtorno bipolar, 

mania ou hipomania, sob o risco de ativação dos mesmos 

(MCCORMACK, 2015). 

 

Reações adversas 

 

Os principais eventos adversos que ocorrem com o uso 

da vilazodona incluem boca seca, diarreia, náusea, dor de 

cabeça e tontura. De uma forma geral, estes eventos são bem 

semelhantes aos de outros medicamentos inibidores da 

recaptação de serotonina (STUIVENGA et al., 2019). Sendo 

assim, foi demonstrado que a vilazodona é segura e bem 

tolerada, mesmo ocorrendo uma maior taxa de abandono do 

tratamento com ela em relação ao placebo por causa de reação 

adversas. Também foi visto que as reações acima descritas 

eram transitórias e de intensidade leve a moderada, ocorrendo, 

geralmente, nas primeiras semanas de tratamento (SHI et al., 

2016; CROFT et al., 2014; MATHEWS et al., 2015). Quando 

comparada ao citalopram, a vilazodona apresentou menores 
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taxas de sonolência e fadiga e maiores taxas de insônia 

(MATHEWS et al., 2015).  

O fármaco também provocou um ganho de peso 

pequeno e semelhante quando comparado ao placebo num 

estudo de 8 semanas, correspondendo à 0,37 kg. Outros 

eventos adversos ocorridos, dentre eles, taquicardia, 

palpitações, dores torácicas, hipertensão e hipotensão 

ortostática, atingiram apenas um percentual <2% dos pacientes 

em ambos os grupos de tratamento, como também nenhuma 

diferença significativa ocorreu entre os grupos em valores 

laboratoriais, testes de função hepática, sinais vitais e 

eletrocardiogramas (CROFT et al., 2014).  

Para pacientes com transtorno de ansiedade 

generalizada, a segurança no uso de vilazodona foi semelhante 

para aqueles com transtorno depressivo maior, sendo os efeitos 

gastrointestinais (náusea e diarreia) mais frequentes no grupo 

tratado com vilazodona em relação ao placebo, porém gerando 

poucas descontinuações no tratamento. Os valores 

laboratoriais, parâmetros metabólicos, sinais vitais e achados 

do eletrocardiograma obtiveram alterações semelhantes e 

baixas entre os grupos de pacientes com transtorno de 

ansiedade generalizada (DURGAM et al., 2016). 

Com relação ao comportamento suicida, foi 

demonstrado, em estudos controlados por placebo, que a 

vilazodona tem pouco ou nenhum efeito na ideação ou 

comportamento suicida em pacientes com transtorno 

depressivo maior e transtorno de ansiedade generalizada. Para 

os pacientes com transtorno depressivo maior, a incidência de 

ideação suicida diminuiu com o tempo, avaliando-os num 

período de 52 semanas. Esses dados sugerem, portanto, que o 

tratamento com vilazodona apresenta um risco de suicídio 
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baixo, mas que, assim como qualquer antidepressivo, é 

importante o monitoramento constante do paciente (THASE et 

al., 2017). 

 

Eficácia 

 

Novos antidepressivos com um mecanismo de ação que 

engloba a inibição da recaptação de serotonina em conjunto a 

agonismo parcial dos autoreceptores 5-HT1A, surgem para 

melhorar a eficácia do fármaco e o acelerar seu início de ação 

(ZHENG et al., 2017). A vilazodona, que possui este 

mecanismo de ação diferenciado de modulação dupla 

serotoninérgica, demonstrou ter um início de ação mais rápido 

contra os sintomas depressivos, melhorando-os logo na 

primeira semana de tratamento, comparado ao placebo durante 

a fase III de ensaios clínicos. Adicionalmente, esta ação 

precoce parece ser importante na manutenção do efeito da 

droga no tratamento (JAIN et al., 2014). Desta forma, a 

vilazodona pode ser benéfica no tratamento de depressão e 

ansiedade em pacientes que não respondem adequadamente 

aos outros inibidores de recaptação de serotonina (GRANT; 

REDDEN; LEPPINK, 2017).  

Foi demonstrado que doses de 20 e 40 mg ao dia de 

vilazodona, em um estudo de 10 semanas, levaram à uma 

melhora significativa nos escores CGI-S e MADRS, quando 

comparado ao placebo, sugerindo que o fármaco reduz a 

gravidade da doença e é benéfico sobre os sintomas 

depressivos, apresentando resultados clinicamente relevantes 

(MATHEWS et al., 2015).  

Pesquisas revelaram que os pacientes tratados com 

vilazodona num período de 8 semanas na dose de 40 mg ao 
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dia, obtiveram melhora nos sintomas depressivos, efeito este 

clinicamente relevante, detectado por diferenças 

estatisticamente significativas na pontuação MADRS (Diferença 

Média de Quadrados Mínimos [LSMD] = -5.117, P <.00001).  

Além disso, os dados sugeriram que o fármaco apresenta 

benefícios em outros aspectos, como redução da gravidade da 

doença, melhora clínica global, resposta persistente ao 

tratamento e melhoria em sintomas relacionados à ansiedade. 

A vilazona também apresentou melhora precoce nos sintomas 

depressivos, mantendo-se durante período do estudo, 

indicando que os benefícios não são transitórios (CROFT et al., 

2014). 

Corroborando com esses resultados, uma meta-análise 

demonstrou que 40 mg ao dia de vilazodona, também num 

período curto (8-10 semanas), foi capaz de produzir um início 

rápido de ação e com boa tolerabilidade no transtorno 

depressivo maior.  O escore de MADRS foi melhorado na 

semana 2 e mantido por todo tratamento, mostrando-se com 

uma diferença de 3,3 pontos na semana 8. O fármaco 

apresentou melhores escores da Escala de Avaliação de 

Hamilton para Ansiedade (HAMA), sugerindo melhora na 

ansiedade em pacientes transtorno depressivo maior (SHI et al., 

2016).  

Em pacientes com transtorno de ansiedade, houve uma 

melhora significativa na pontuação total do HAMA para as 

doses de 20 e 40 mg ao dia de vilazodona em relação ao 

placebo, tratando-se por um período de 8 semanas (GOMMOLL 

et al., 2015). Outra pesquisa, também de 8 semanas, a 

mudança no escore de HARS foi estatisticamente significativa 

para a vilazodona nas doses de 20 e 40 mg ao dia em relação 

ao placebo, sendo o efeito do fármaco comparável ao de 
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antidepressivos utilizados no tratamento dessa enfermidade. A 

droga também apresentou outros benefícios, como a melhora 

no comprometimento funcional, por meio da alteração do valor 

de SDS e melhora nos sintomas de ansiedade, com diferenças 

nos valores da Escala da avaliação da ansiedade de Hamilton 

(HARS), Melhoria CGI (CGI-I) e CGI-S (DURGAM et al., 2016).  

Um outro aspecto positivo atribuído à vilazodona é sua 

relação com a disfunção sexual. De uma forma geral, os 

inibidores de recaptação de serotonina possuem como efeito 

adverso uma ação negativa sobre a função sexual (CLAYTON 

et al., 2017). Foi demonstrado que a vilazodona, de 20 e 40 mg 

ao dia, melhorou a função sexual em homens e mulheres com 

disfunção sexual, indicados pelo aumento no escores 

Mudanças no Questionário de Funcionamento Sexual (CSFQ), 

em todas as fases do ciclo sexual, sugerindo que a melhora no 

aspecto sexual pode estar relacionado à melhora na depressão 

em pacientes com transtorno depressivo maior (CLAYTON et 

al., 2015). Em pacientes adultos de ambos os sexos com TAG, 

as doses de 20 e 40 mg ao dia de vilazodona apresentaram 

efeitos semelhantes ao placebo, sem alterações no escores 

CSFQ. Isto proporciona aos indivíduos o acesso à um 

tratamento que age sobre a ansiedade e que não leva a uma 

redução na função sexual, podendo até levar à uma modesta 

melhora da disfunção (CLAYTON et al., 2016). 

 

CONCLUSÕES  

 

O TDM e o TAG são doenças que acometem uma grande 

parte da população e novos medicamentos vêm sendo 

estudados e lançados no mercado com o intuito de melhorar o 

tratamento, atingir bons resultados nos diferentes sintomas 
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gerados por essas doenças e reduzir os efeitos colaterais. 

Dentre eles, destacam-se o levomilnaciprano e a vilazodona, 

que apresentam mecanismos de ação diferenciados dos 

fármacos utilizados como primeira escolha, os ISRS. Isso 

sugere que não é apenas a deficiência da seronotina o fator 

responsável pelos danos causados na depressão e na 

ansiedade, mas que outras vias são cruciais e também devem 

ser reguladas no tratamento. Desta maneira, essas drogas 

surgem como alternativas terapêuticas que as tornam 

importantes para alguns pacientes, em especial aqueles que 

não respondem adequadamente à terapia antidepressiva 

tradicional ou que não toleram os seus efeitos indesejáveis.  

Nesse contexto, o clínico responsável pela prescrição 

deve avaliar a necessidade de inserção desses fármacos, a 

partir de uma análise profunda da sintomatologia predominante 

do paciente, juntamente com o histórico de medicamentos já 

utilizados, como uma alternativa para auxiliar o sucesso da 

terapia como um todo e para evitar as recidivas das doenças. 
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RESUMO: O 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano (NDBP), é um 
nitrato orgânico com propriedades vasodilatadora, hipotensora 
e bradicárdica  em ratos normotensos e espontaneamente 
hipertensos (SHR). Ao contrário dos nitratos orgânicos 
disponíveis clinicamente, o NDBP tem se mostrado incapaz de 
induzir tolerância em animais normotensos. Portanto, o objetivo 
desse trabalho foi avaliar se o NDBP induz tolerância na 
presença da hipertensão. Para isso, ratos SHR foram tratados 
com veículo, NDBP  5 ou 15 mg/kg/dia, durante três dias. No 
terceiro dia de tratamento, cateteres foram implantados na veia 
e artéria femorais dos animais para administração de drogas e 
registro dos parâmetros cardiovasculares. Após 24 horas, o 
NDBP foi administrado endovenosamente nas doses de 1, 5 e 
15 mg/kg. Posteriormente, os animais foram sacrificados e a 
artéria mesentérica superior foi extraída para avaliação do 
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vasorrelaxamento induzido pelo NDBP em aneis pré-contraídos 
com fenilefrina, bem como da reatividade vascular. O 
tratamento prévio com o NDBP nas doses utilizadas não alterou 
os efeitos hipotensor e bradicárdico agudos induzidos pelo 
composto e não induziu mudanças na reatividade vascular à 
ACh ou NPS.  Adicionalmente, houve uma potencialização do 
vasorrelaxamento induzido por concentrações cumulativas do 
NDBP. Esses dados demonstram que o tratamento prévio por 
três dias com NDBP, nas doses utilizadas, não induz tolerância, 
tampouco disfunção endotelial ou do músculo liso vascular. 

 
Palavras-chave: Hipertensão. Nitrato orgânico. Tolerância. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial (HA) é uma condição crônica 

considerada o principal fator de risco para  as doenças 

cardiovasculares (DCVs), cerebrovasculares e doença renal 

crônica (FOROUZANFAR et al., 2017), estando envolvida com 

altas taxas de morbidade e mortalidade precoces relacionadas 

à DCVs. Asism a HA gera um grande impacto na saúde da 

população, sendo assim um importante problema de saúde 

pública (MARQUES et al., 2015). 

Estima-se que a HA afete mais de 1,5 bilhão de 

pessoas ao redor do mundo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2013). No Brasil, cerca de 32,5% (36 

milhões) dos indivíduos adultos e mais de 60% dos idosos são 

afetados pela HA, o que a torna responsável por mais de um 

terço do total de óbitos no país (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). Segundo a American Heart Association 

(2017), essa desordem é definida por valores de pressão 
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arterial sistólica igual ou superior a 130 mmHg e/ou pressão 

arterial diastólica igual ou superior a 80 mmHg. 

 

Diversas pesquisas tem sido realizadas a fim de 

esclarecer  melhor a fisiopatologia da HA, visto que ela é uma 

condição clínica bastante complexa e multifatorial, que combina 

fatores genéticos, alterações neuro-hormonais, alterações em 

estruturas vasculares e processos inflamatórios (ARTOM; 

VECCHIÉ; PENDE, 2016). Essa complexidade explica também 

a dificuldade de se tratar a hipertensão, além de ser uma 

doença sem cura, a manutenção dos níveis de pressão arterial 

dentro da normalidade nem sempre é fácil, muitas vezes sendo 

necessário o paciente fazer uso de dois ou mais medicamentos 

além de medidas não-farmacológicas para obter êxito.  

Nesse contexto existe uma busca contínua na área da 

química medicianal de novas substâncias bioativas como fonte 

em potencial no controle da hipertensão, seja na modulação da 

resistência vascular, seja em outros mecanismos envolvidos na 

elevação da pressão arterial (Barbosa-Filho et al., 2006). 

Os doadores de óxido nítrico (NO) apresentam efeitos 

pronunciados na modulação da pressão arterial , por liberarem 

NO em meio fisiológico e mimetizar o efeito desse gás no 

organismo. O NO é o principal vasorrelaxante sintetizado pelo 

orgaismo e sua biodisponibilidade pode ser reduzida em 

diversas doenças, justificando o uso de doadores de NO 

exógeno. As doenças nas quais pode-se utilizar os doadores de 

NO incluem a dor e inflamação, trombose e reestenose, 

doenças neurodegenerativas, câncer, doenças do fígado, 

impotência, asma brônquica, osteoporose (THATCHER; 

BENNETT; REYNOLDS, 2005), e em diversas doenças 
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cardiovasculares, principalmente a hipertensão arterial e 

doença arterial coronariana (PAULO et al., 2012).  

No que diz respeito ao sistema cardiovascular, os 

benefícios das substâncias doadoras de NO são relacionados 

à vasodilatação de veias e artérias, o que resulta na diminuição 

da pré-carga e pós-carga ventricular com consequente redução 

na necessidade de oxigênio do miocárdio e vasodilatação 

coronária, aumentando o suprimento de oxigênio para o 

miocárdio (IACHINI BELLISARII et al., 2012). 

Dentre essas substâncias encontram-se os nitratos 

orgânicos que consistem em ésteres de ácido nítrico de álcoois 

mono- ou poli-hídricos. Os principais constituintes dessa classe 

incluem o trinitrato de gliceril, também conhecido por 

nitroglicerina (NTG); o mononitrato de isossorbida (ISMN); o 

dinitrato de isossorbida (ISDN) e o tetranitrato de pentaeritritol 

(PETN) (MILLER; MEGSON, 2007). A nitroglicerina e o 

mononitrato de isossorbida têm sido amplamente utilizados 

para o tratamento de DCVs como a angina pectoris e a 

insuficiência cardíaca congestiva (SANO et al., 2017).  

Estudos in vivo realizados por nosso grupo de pesquisa 

demonstraram que o 2-nitrato-1,3-dibutoxipropano, um nitrato 

orgânico obtido a partir da glicerina, apresenta efeito hipotensor 

de maneira dose-dependente em ratos normotensos e 

espontaneamente hipertensos não-anestesiados (FRANÇA-

SILVA et al, 2012a). Abordagens in vitro revelaram que o NDBP 

induz vasodilatação em aneis de artéria mesentérica superior 

isolada de rato devido à liberação de NO com posterior ativação 

da via NO-GMPc-PKG (FRANÇA-SILVA  et al, 2012b). 

Adicionalmente, o NDBP não induziu tolerância ao seu efeito 

vasodilatador em anéis isolados de ratos normotensos pré-
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incubados com o composto por 30 ou 60 minutos (PORPINO et 

al., 2016). 

Além disso, o tratamento prévio de animais 

normotensos com o NDBP na dose de 5 mg/kg por via 

intravenosa, durante três dias, não induziu tolerância ao efeito 

hipotensor do NDBP, bem como ao efeito vasorrelaxante do 

composto em anéis isolados de ratos submetidos ao mesmo 

tratamento (GADELHA et al., 2014). 

Esses dados demonstram o papel promissor do NDBP 

sobre o sistema cardiovascular, no entanto, não foram 

realizados estudos avaliando a habilidade do NDBP em induzir 

tolerância na presença da hipertensão, onde a disfunção 

endotelial é presente, juntamente com o aumento de espécies 

reativas de oxigênio e outras substâncias contracturantes. 

Esses eventos observados na hipertensão são também 

estreitamente relacionados à tolerância aos nitratos 

(DALL'AGO et al, 1999; FLORAS et al, 1988; MUNZEL et al., 

1995; OELZE et al., 2013).  

Diante do exposto, objetivou-se avaliar a habilidade do 

NDBP induzir tolerância ao seu efeito hipotensor e 

vasodilatador em ratos espontaneamente hipertensos (SHR), 

como também investigar o efeito do composto na função 

endotelial e do musculo liso vascular desses animais. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Animais 

 

Foram utilizados ratos espontaneamente hipertensos 

(SHR), pesando entre 250 e 300 g, provenientes do Biotério 
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Prof. Thomas George do Centro de Biotecnologia da UFPB, 

mantidos sob condições controladas de temperatura (21 ± 1 ºC) 

e ciclo claro-escuro de 12:12 horas, com livre acesso à água e 

ração (Labina®, Purina). Todos os experimentos foram 

desenvolvidos de acordo com os princípios éticos e após 

aprovação da Comissão de Ética em Uso Animal (CEUA) do 

CBIOTEC/UFPB (protocolo de submissão 1305/14). 

Os animais foram divididos em três grupos: 1) Grupo 

tratado com o cremofor (veículo) na dose de 15 mg/kg (CREM); 

2) Grupo tratado com o NDBP na dose de 5 mg/kg, (NDBP5); 

3) Grupo tratado com o NDBP na dose de 15 mg/kg (NDBP15). 

O tratamento foi realizado durante três dias, uma vez por dia, 

por via intravenosa. As doses utilizadas do NDBP foram 

escolhidas a partir de observações previamente realizadas em 

animais normotensos. 

 

Implantação dos cateteres vasculares e registro da pressão 

arterial (PA) e frequência cardíaca (FC) 

 

No terceiro dia de tratamento, os animais foram 

anestesiados com cetamina (75 mg/kg, i.p.) e xilazina (10 

mg/kg, i.p.), e cateteres de polietileno foram implantados na 

aorta abdominal e na veia cava inferior, via artéria e veia 

femorais, respectivamente. A pressão arterial (PA) e frequência 

cardíaca (FC) foram medidas 24h após o procedimento 

cirúrgico pela conexão do cateter arterial a um transdutor de 

pressão (Modelo BRPL2, World Precision Instruments, 

Sarasota, FL, EUA) acoplado a um amplificador e conectado a 

um sistema de aquisição de dados (PowerLab, ADInstruments, 

Unit 13, 22 Lexington Drive, BELLA VISTA, NSW, AUSTRALIA) 
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com o software Chart 5.0. Esse equipamento de aquisição 

permite o registro simultâneo da pressão arterial sistólica, 

pressão arterial diastólica, pressão arterial média e frequência 

cardíaca. O cateter venoso foi implantado para a administração 

das drogas. 

 

Avaliação do efeito do tratamento com o NDBP sobre as 

respostas agudas na PA e FC induzidas pelo composto em 

ratos SHR não anestesiados 

 

Após 24 horas da implantação dos cateteres, os 

animais foram mantidos em aclimatação por um período de 30 

minutos para acliamatação e em seguida doses do NDBP (1, 5 

e 15 mg/kg) foram administradas aleatoriamente por via 

intravenosa. As alterações na pressão arterial e frequência 

cardíaca nos animais previamente tratados com o NDBP 

(Grupos NDBP5 e NDBP15) foram avaliadas e comparadas 

com as respostas apresentadas pelo grupo controle (CREM). 

 

Avaliação do efeito do tratamento com o NDBP sobre a 

reatividade vascular de ratos espontaneamente hipertensos 

 

Após avaliação dos parâmetros cardiovasculares, os 

ratos foram sacrificados, a artéria mesentérica superior foi 

retirada e seccionada em anéis (2-5 mm), destituídos de todo 

tecido conectivo e adiposo. Os anéis foram mantidos em 

solução de Tyrode a 37º C, gaseificada com uma mistura de 

95% de O2 e 5 % de CO2 (carbogênio), e suspensos por linhas 

de algodão fixadas a um transdutor de força acoplado a um 

sistema de aquisição de dados (Miobath-4, WPI, Sarasota, 
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EUA). Cada anel foi submetido a uma tensão basal de 0,75g 

durante 60 minutos para estabilização. Durante esse período a 

solução do banho foi trocada a cada 15 minutos, para prevenir 

a interferência de metabólitos. A presença de endotélio 

funcional foi verificada pelo relaxamento dos anéis pré-

contraídos com fenilefrina (FEN,10 µM) após adição de 10 µM 

de acetilcolina (ACh). Anéis com relaxamento superior a 80% 

foram considerados com endotélio funcional (E+), já os anéis 

com relaxamento inferior a 10%, foram considerados sem 

endotélio funcional (E-) (FURCHGOTT; ZAWADZKI, 1980). 

Após verificação da funcionalidade do endotélio, seguiram-se 

os protocolos experimentais descritos a seguir. 

 

Avaliação do efeito do tratamento com o NDBP sobre a 

resposta vasodilatadora induzida pelo composto em artéria 

mesentérica superior pré-contraída com FEN   

 

Anéis sem endotélio funcional foram submetidos a uma 

contração com FEN (10 µM) e no tônus dessa contração foram 

adicionadas concentrações crescentes do NDBP (10-8 a 10-3 M) 

para obtenção de uma curva concentração-resposta ao 

composto. Curvas concentração-resposta do NDBP foram 

construídas utilizando os segmentos vasculares dos animas 

submetidos aos diferentes tratamentos. Assim verificamos se o 

tratamento prévio com o NDBP nas doses de 5 ou  15 mg/kg/dia 

foi capaz de alterar a resposa relaxante induzida pela adição 

cumulativa do composto em anéis pré-contraídos com FEN. 
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Avaliação do efeito do tratamento com o NDBP sobre a 

resposta vasodilatadora induzida pela acetilcolina (ACh) ou 

nitroprussiato de sódio (NPS)   

 

Anéis com endotélio funcional foram submetidos a um 

a contração com FEN (10 µM) e no tônus dessa contração 

foram adicionadas concentrações crescentes de ACh (10-10 a 

3x10-5 M) para a obtenção de uma curva concentração-resposta 

e avaliação da função endotelial nos animais submetidos aos 

diferentes tratamentos. Adicionalmente, anéis sem endotélio 

funcional foram submetidos à contração por FEN (10 μM) e no 

tônus da contração, concentrações cumulativas do NPS (10-11  

a 3x10-5 M) foram adicionadas. O relaxamento induzido pelo 

NPS foi comparado entre os três grupos experimentais para 

avaliação da função da camada muscular lisa vascular.  

Em todos os protocolos utilizando vaso isolado, o 

relaxamento foi expresso como percentagem reversa da 

contração induzida pela FEN. Após a obtenção das curvas 

concentração-resposta, foram calculados os valores de pD2 (-

log da CE50) e Emáx (efeito máximo) das curvas individuais. 

 

Análise estatística 

 

Os dados foram expressos como média ± e.p.m. e 

foram consideradas diferenças significativas quando p<0,05. 

Para as análises estatísticas foram utilizados ANOVA “One-

way” ou ANOVA “Two-way” seguida de pós-teste de Bonferroni 

e o programa utilizado foi o GraphPad Prism, versão 5.0. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Efeito do tratamento com o NDBP sobre as respostas agudas 

na PA e FC induzidas pelo composto em ratos SHR não 

anestesiados 

 

A administração aguda do NDBP (1, 5 e 15 mg/kg, i.v) 

causou hipotensão (-2,16 ± 0,30 mmHg; -50,17 ± 6,7 mmHg; -

139,0 ± 1,8 mmHg, n=6) e bradicardia (-1,16 ± 0,4 bpm; -152,3 

± 8,3; -289,8 ± 10,2 bpm) dose-dependentes em animais SHR 

não-anestesiados tratados previamente com o veículo.  

No grupo de animais tratados previamente com o NDBP 

(5 mg/kg/dia, i.v.) durante três dias não houve alterações na 

hipotensão (-2 ± 0,6 mmHg; -53,5 ± 4,8 mmHg e -131,7 ± 3,1 

mmHg, n = 6) e bradicardia (-1,5 ± 0.4 bpm; -136,5 ± 10,1 bpm 

e -268,8 ± 9,7 bpm, n=6) induzidas pela administração aguda 

do composto. 

Da mesma maneira, a exposição prévia ao NDBP na 

dose de 15 mg/kg/dia durante o mesmo período não alterou as 

respostas induzidas pelo NDBP nas doses administradas de 

maneira aguda. A administração das doses 1, 5 e 15 mg/kg do 

NDBP induziu hipotensão (-2,16 ± 0.80 mmHg; -57,6 ± 2,4 

mmHg; -133 ± 4,7 mmHg, n=6) e bradicardia (-1,66 ± 0,55 bpm; 

-148 ± 12,4 bpm; -274,2 ± 6,8 mmHg) dose-dependentes e 

semelhantes aos demais grupos. 

Na figura abaixo são demonstrados os efeitos da 

administração aguda do NDBP nas doses de 1, 5 e 15 mg/kg 

nos grupos tratados por três dias com o cremofor (CREM) e com 

o NDBP nas doses de 5 mg/kg (NDBP5) ou 15 mg/kg 

(NDBP15). 
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Figura 1. Efeitos hipotensor (A) e bradicárdico (B) induzidos 

pela administração intravenosa aguda do NDBP nas doses 1, 5 

e 15 mg/kg em ratos espontaneamente hipertensos (SHR) não 

anestesiados, previamente tratados com o cremofor (veículo), 

NDBP (5 mg/kg/dia) ou NDBP (15 mg/kg/dia) durante três dias, 

n=6 em cada grupo. Valores expressos em m ± e.p.m. 
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Efeito do tratamento com o NDBP sobre a resposta 

vasodilatadora induzida pelo composto em artéria mesentérica 

superior pré-contraída com FEN   
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Após o tratamento realizado com o NDBP nas doses de 

5 ou 15 mg/kg/dia, aneis de artéria mesentérica superior foram 

submetidos ao relaxamento induzido pelo composto após uma 

prévia contração com FEN. O tratamento prévio dos animais 

com o NDBP não atenuou o efeito vasorrelaxante induzido pelo 

composto nesse vaso, não havendo diferença no Emáx 

observado (NDPB5: 106,87 ± 7,18; NDBP15: 89,39 ± 4,89 e 

CREM: 91,89 ± 3,16). Vale ressaltar que, além de não promover 

tolerância, o tratamento melhorou a resposta vasorrelaxante 

induzida pelo NDBP, como pode ser observado pelo valor do 

pD2 nas curvas de relaxamento dos grupos tratados com 5 ou 

15 mg/kg quando comparados ao grupo controle (5,83 ± 0,11, 

n=6 e 5,38 ± 0,05, n=6). 

 

Figura 2. – Curva concentração-resposta ao NDBP (10-8 a 

10-3 M) em anéis de artéria mesentérica superior isolada de 

ratos SHR submetidos ao tratamento prévio durante 3 dias com 

o veículo (CREM), NDBP 5 mg/kg/dia (NDBP5) ou NDBP 15 

mg/kg/dia (NDBP15). Dados foram expressos como média ± 

e.p.m. *p<0,05 versus CREM. 
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Os dados observados até então sugerem que o NDBP, 

nas abordagens utilizadas, não induz tolerância aos seus 

efeitos hipotensor, bradicárdico e vasodilatador em animais 

SHR. 

França-silva et al (2012b) já relatara o efeito 

vasorrelaxante do NDBP de maneira concentração-dependente 

em artéria mesentérica de animais normotenssos. O 

mecanismo de ação envolvido no efeito induzido pelo nitrato 

inclui a liberação de NO e consequente ativação da via 

NO/GMPc/PKG. 

Adicionalmente, França-Silva et al (2012a) também 

demonstrou o efeito do NDBP na PA e FC de animais 

normotensos (WKY) e espontaneamente hipertensos (SHR). O 

NDBP induziu uma significativa hipotensão e bradicardia dose-

dependente. A causa da hipotensão deve-se em parte à 

liberação de NO e vasodilatação (FRANÇA-SILVA et al., 

2012b), além disso o NDBP aumenta a atividade vagal 

promovendo intensa bradicardia com redução do débito 

cardíaco, o que também contribui para a redução na pressão 

arterial (FRANÇA-SILVA et al., 2012a).  
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Os primeiros ensaios de tolerância foram realizados em 

animais normotensos, demonstrando a incapacidade do NDBP 

induzir tolerância após incubação in vitro por 30 ou 60 minutos 

(PORPINO et al., 2016) ou após tratamento intravenoso durante 

3 dias (GADELHA et al., 2014). O presente estudo demonstra 

pela primeira vez que na presença da hipertensão, o NDBP 

continua sendo incapaz de induzir tolerância, mantendo a sua 

eficácia em promover hipotensão, bradicardia e 

vasorrelaxamento. 

A escolha das doses utilizadas nesse estudo foi 

baseada nos estudos anteriores com animais normotensos, 

onde foi possível observar que a dose de 5 mg/kg por três dias 

não alterou a atividade hipotensora e vasodilatadora do NDBP 

(GADELHA et al., 2014). Assim sendo, nesse estudo optou-se 

por adicionar uma dose maior para o tratamento, a dose 

escolhida foi de 15 mg/kg, duas vezes maior que a anterior e, 

observou-se que o tratamento com esta dose também não 

diminuiu a eficácia do NDBP no sistema cardiovascular de 

animais hipertensos. Com relação ao tempo de tratamento, 

utilizou-se três dias porque ensaios experimentais com a NTG 

e outros nitratos demonstram que três dias já são suficientes 

para o surgimento da tolerância (DAIBER et al, 2004). 

Convém ressaltar que o processo de tolerância tem 

como algumas de suas causas o estresse oxidativo, a redução 

de enzimas que catalisam a liberação de NO em meio 

fisiológico, a dessensibilização da guanilil ciclase solúvel, entre 

outras (MÜNZEL et al., 2014).). Além disso, a tolerância a 

nitratos é estreitamente relacionada à disfunçào endotelial e 

hiperatividade simpática, condições fortemente presentes na 

hipertensão. A incapacidade pois do NDBP induzir tolerância 
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em animais hipertensos fortalece ainda mais o potencial desse 

nitrato orgânico como futura alternativa para o tratamento da 

hipertensão. 

Ao contrário do NDBP, a nitroglicerina, o mononitrato e 

o dinitrato de isossorbida induzem significativa tolerância 

(DAIBER et al., 2004). O tetranitrato de pentaeritritol, apesar de 

não ser utilizado na clínica foi o nitrato orgânico que apresentou 

uma menor tolerância, o que foi atribuído ao seu efeito 

antioxidante (DAIBER et al, 2004; IRVINE et al, 2011). 

Nesse contexto, Porpino et al (2016), investigaram se o 

NDBP possuía alguma atividade antioxidante, e foi constatado 

que essa molécula é capaz de inibir a NADPH oxidase, 

reduzindo assim a geração de O2
- e outras espécies reativas de 

oxigênio. Esse efeito em reduzir o estresse oxidativo pode ser, 

pelo menos em parte, responsável pela ausência de tolerância 

após o tratamento com o NDBP, nas abordagens utilizadas. 

Dada a relação entre tolerância a nitratos, disfunção 

endotelial e hipertensão foi avaliado o efeito do NDBP na 

reatividade vascular de animais tratados com o composto. 

Pôde-se observar que a ACh (10-10 M a 3x10-5 M) 

induziu relaxamento concentração-dependente em anéis de 

artéria mesentérica superior isolada de ratos SHR previamente 

tratados com o cremofor (5 mg/kg/dia), apresentando Emáx = 

107,0 ± 3,37% e pD2 = 7,7 ± 0,1 (n=6). A resposta à ACh não 

foi alterada pelo tratamento prévio com o NDBP nas doses de 

5 mg/kg (Emáx = 115,9 ± 4,4 %; pD2 = 7,56 ± 01, n=7) ou 15 

mg/kg (Emáx = 116,1 ± 9,1%; pD2 = 7,4 ±0,09, n=6), sugerindo 

que o tratamento com o NDBP por três dias não induz disfunção 

endotelial. 

 



NITRATO ORGÂNICO 2-NITRATO-1,3-DIBUTOXIPROPANO MELHORA 

PARÂMETROS CARDIOVASCULARES DE ANIMAIS HIPERTENSOS SEM CAUSAR 

TOLERÂNCIA 

596 
 

Figura 3. - Efeito vasodilatador do ACh (10-10 a 3x10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos 

hipertensos tratados previamente com Cremofor 5 mg/kg 

(CREM), NDBP 5 mg/kg (NDBP5) ou NDBP 15 mg/kg 

(NDBP15). Dados foram expressos como média ± e.p.m. 

O NPS (10-11 M a 3x10-5 M) induziu relaxamento 

independente do endotélio funcional em anéis isolados de ratos 

tratados com o cremofor, apresentando valores de Emáx = 116,2 

± 3,6% e pD2 = 8,7 ± 0,12 (n=5). O tratamento prévio com o 

NDBP nas doses de 5 mg/kg ou 15 mg/kg não alterou o efeito 

máximo relaxante induzido pelo NPS como podemos observar 

pelos valores de Emáx (NDBP5  = 127,1 ± 3,5%, n=5/ NDBP15 

= 119,1 ± 6,8%, n=6). Por outro lado, o vasorrelaxamento 

induzido pelo NPS foi potencializado nos grupos previamente 

tratados com o NDBP como pode ser observado pelos valores 

de pD2 (NDBP5 = 9,8 ± 0,12/ NDBP15 = 9,14 ± 0,12). 

 

Figura 4. - Efeito vasodilatador do NPS (10-11 a 3x10-5 M) em 

anéis de artéria mesentérica superior isolada de ratos 
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hipertensos tratados previamente com Cremofor, NDBP 5 

mg/kg ou NDBP 15 mg/kg). Dados foram expressos como 

média ± e.p.m. 
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 Observando estes resultados, pode-se sugerir que o 

tratamento prévio com o NDBP não induziu disfução vascular 

nesses animais, o que faz desse novo nitrato orgânico uma 

substância promissora em relação aos nitratos orgânicos 

disponíveis atualmente na clínica para o tratamento da 

hipertensão.   

 

CONCLUSÕES  

 

Foi possível observar que, nas condições 

experimentais realizadas, o NDBP não induz tolerância aos 

seus efeitos hipotensor, bradicárdico e vasorrelaxante, como 

também não provoca disfunção endotelial ou muscular em ratos 

espontaneamente hipertensos. Adicionalmente a exposição 

prévia ao NDBP melhora a resposta vascular induzida pelo 

próprio NDBP como também pelo NPS.  
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Os dados encontrados corroboram com os observados 

em ratos normotensos, e ampliam o conhecimento acerca da 

eficácia do NBDP. Estudos futuros com o objetivo de avaliar os 

mecanismos envolvidos na metabolização desse nitrato em 

meio fisiológico são necessários para um melhor entendimento 

do composto.  Esses estudos, além de fortalecer os dados 

previamente obtidos, servirão de base na investigação da 

eficácia terapêutica do NDBP frente à hipertensão, sendo 

extremamente necessários para a obtenção de um nitrato 

orgânico mais eficaz que os já existentes. 
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RESUMO: A microbiota humana está presente em vários sítios 
anatômicos como pele, trato gastrintestinal e trato geniturinário, 
exercendo um papel importante na saúde do seu hospedeiro. 
No trato gastrintestinal, sobretudo no intestino, se concentra o 
maior número e diversidade de micro-organismos que 
colonizam o corpo humano. Esta microbiota pode contribuir em 
diversos processos fisiológicos do indivíduo como digestão, 
transporte e absorção de nutrientes, metabolismo, 
imunomodulação e proteção contra agentes patogênicos. No 
entanto, a microbiota sofre influência de fatores internos como 
o cunho genético e a ação do sistema imunológico e de fatores 
externos a exemplo da alimentação, do meio ambiente e do uso 
de medicamentos. Dessa forma, alterações na composição, 
diversidade e quantidade dos micro-organismos que compõe a 
microbiota intestinal leva ao quadro de disbiose e 
desenvolvimento de doenças. Com isso, a microbiota intestinal 
tem se tornado uma importante fonte de estudo para o 
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conhecimento e tratamento de determinadas afecções. Nessa 
perspectiva, este trabalho tem como objetivo revisar os 
aspectos da colonização da microbiota intestinal, sua 
participação na manutenção da homeostase do hospedeiro e 
influência nas doenças digestivas.  
Palavras-chave: Microbiota intestinal. Microbioma. Disbiose.  
 
INTRODUÇÃO 
 

O termo microbiota refere-se a um conjunto de micro-
organismos (bactérias, fungos, protozoários e vírus) que 
colonizam o organismo humano (DORÉ et al., 2017). Dessa 
forma, existe uma relação simbiótica entre os seres humanos e 
um vasto número e diversidade de micro-organismos que o 
colonizam, sendo uma associação benéfica para ambos 
(PASSOS et al., 2017). 

Os micro-organismos que compõem a microbiota 
humana são principalmente bactérias e estão dispostos em 
várias localizações do organismo (pele, vias respiratórias e trato 
gastrintestinal), colonizando sítios superficiais ou profundos 
(SOMMER; BACKHED, 2016). A distribuição desses micro-
organismos varia de acordo com alguns fatores a exemplo da 
umidade, pH, temperatura e presença de nutrientes 
(DONALDSON et al., 2016).  

O trato gastrintestinal (TGI), sobretudo o intestino, 
compreende a região que detém o maior número e diversidade 
de micro-organismos no ser humano. Estima-se que o sistema 
intestinal humano contém mais de 500 espécies microbianas e 
aproximadamente 1014 células bacterianas e também inclui 
fungos, vírus e protozoários (SENDER et al., 2016). 

A microbiota intestinal é considerada um sistema 
complexo, não somente devido a diversidade de espécies de 
micro-organismos, mas também pela forma como eles 
interagem com o hospedeiro e entre si. Assim, existem várias 
interações hospedeiro-microbiota que exerce uma grande 
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influência sobre a manutenção de processos fisiológicos e 
homeostase do organismo (SOMMER; BACKHED, 2016). 

O microambiente intestinal exerce várias funções 
fisiológicas que são importantes para a manutenção da saúde 
e do bem-estar do ser humano. Entre essas funções destacam-
se a imunomoduladora e metabólica, bem como o auxílio no 
processo de digestão e absorção de nutrientes (PASSOS et al., 
2017; DARGAHI et al., 2019). 

A composição e abundância da microbiota intestinal 
tende a sofrer alterações, sendo influenciada por fatores 
ambientais, como a idade do hospedeiro e a infecção por micro-
organismos patogênicos e fatores relacionados ao estilo de 
vida, como a alimentação, estresse e hábitos de higiene 
(CONRADO et al., 2018). Outros fatores que também 
influenciam a microbiota são as intervenções clínicas e 
cirúrgicas, o uso de medicamentos como os antimicrobianos 
(BLASER, 2016), a supressão ácida (JACKSON et al., 2016) e 
os fatores culturais e geográficos (WU et al., 2016). 

Dessa forma, a manutenção do equilíbrio entre os fatores 
que podem modificar a microbiota intestinal confere um estado 
de saúde ao organismo. Entretanto, desequilíbrios geram 
modificações da colonização intestinal estabelecendo um 
quadro de disbiose e doença (ZHANG et al., 2015). 

Essas alterações na composição e/ou função da 
microbiota, especialmente nas funções imunológicas e 
metabólicas, podem originar ou favorecer o surgimento de 
várias doenças como diabetes e obesidade, doenças 
neurológicas, inflamatórias e autoimunes, bem como desordens 
gastrintestinais (BOHAN et al., 2018).  

Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo 
apresentar uma compilação da literatura disponível sobre os 
aspectos da colonização da microbiota intestinal humana, seu 
papel na manutenção da homeostase e influência no 
desenvolvimento de doenças digestivas. 
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MATERIAIS E MÉTODO 
 

Este trabalho trata-se de uma revisão da literatura e tem 
como finalidade sintetizar os resultados obtidos nas pesquisas 
sobre o tema proposto. Para concepção deste trabalho foi 
realizado um levantamento bibliográfico em que foram incluídos 
estudos publicados entre o período de 2014 a 2019, nos 
idiomas português e inglês. Para isso, foram utilizados portais 
de pesquisa de referência como Scielo, Medline, Science Direct 
e PubMed. Os descritores utilizados foram de acordo com a 
base de Descritores em Ciências da Saúde – DeCs: microbiota 
intestinal ("gut microbiota" or "gut flora" or "gut microflora" or 
"gut microbiome" or “gastrointestinal microbiome” or “host 
microbial interactions”).  Os critérios de seleção dos artigos 
foram: o objetivo, o ano de publicação, a relevância e o idioma. 
Assim, foram excluídos desse trabalho os artigos que 
antecedessem o ano de 2014, que não tivessem relação com o 
tema preposto e que fossem escritos em outra língua, que não 
a língua portuguesa e inglesa.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

• Composição e diversidade  
 

O conhecimento científico acerca das interações entre os 
micro-organismos da microbiota e seu hospedeiro se 
desenvolveu nos últimos anos em diferentes áreas da ciência. 
Esse desenvolvimento se deu sobretudo devido aos avanços 
em relação às técnicas utilizadas para o sequenciamento do 
DNA bacteriano, que possibilitaram uma grande melhoria na 
identificação das comunidades bacterianas (FILIP et al., 2017). 

Embora a grande maioria da flora microbiana intestinal 
seja composta por apenas cinco filos (Bacteroidetes, 
Firmicutes, Actinobacteria, Proteobacteria e Verrucomicrobia), 
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existe uma considerável diversidade em nível de espécies e 
suas abundâncias relativas (SOMMER; BACKHED, 2016).  

Os principais membros do filo Firmicutes incluem os 
gêneros Lactobacillus, Clostridium e Ruminococcus, bem como 
os produtores de butirato Eubacterium, Fecalibacterium e 
Roseburia. Os membros do filo Bacteroidetes são conhecidos 
por serem eficientes degradadores de fibra alimentar e incluem 
os gêneros Bacteroides, Prevotella e Xylanibacter. O filo 
Actinobacteria tem como principal gênero o Bifidobacterium e 
Proteobacteria que inclui os gêneros Escherichia e 
Desulfovibrio, enquanto a Verrucomicrobia até agora inclui 
apenas o gênero degradador de muco Akkermansi (SOMMER; 
BACKHED, 2016).  

  Neste conjunto, têm-se as bifidobactérias, a exemplo de 
Bifidobacterium bifidum, e os lactobacilos, como o Lactobacillus 

casei, consideradas benéficas para o organismo e sendo 
utilizadas como probióticos. No entanto, apesar de algumas 
espécies bacterianas como a Escherichia coli e o Clostridium 
perfringens, também integrarem o microambiente intestinal, em 
situações de desequilíbrio da microbiota, são tidas como 
patogênicas (WANG et al., 2017). 

Recentemente, alguns autores sugeriram classificar a 
microbiota intestinal em agrupamentos comuns de gêneros de 
bactérias, denominados de enterótipos (LYNCH et al., 2016). 

Um importante estudo europeu (o “projeto MetaHit”) se 
propôs a analisar a microbiota intestinal de 700 voluntários 
saudáveis, pertencentes a seis diferentes nacionalidades, 
mostrando que a composição da microbiota dos indivíduos 
participantes, independentemente da idade, sexo e índice de 
massa corporal, pertencia a um dos três enterotipos. Cada 
enterotipo foi identificado e classificado de acordo com a 
abundância das bactérias em relação a três gêneros: 
Bacteroides (enterotipo 1), Prevotella (enterotipo 2) e 
Ruminococcus (enterotipo 3) (LYNCH et al., 2016). 
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Fatores como peristaltismo e pH gástrico determinam a 
localização e a diversidade dos micro-organismos pelo tubo 
digestivo (DONALDSON et al., 2016). Assim, a composição da 
microbiota não é homogênea, sua concentração e diversidade 
é crescente ao longo do TGI, aumentando do estômago para o 
colón, sendo este último a região intestinal mais colonizada, 
principalmente por anaeróbios (SENDER et al., 2016). 

A colonização e proliferação dos micro-organismos são 
bastante reduzidas no estômago e na parte inicial do intestino 
delgado, pois o microambiente torna-se desfavorecido devido a 
ação antimicrobiana exercida pelas secreções gástricas (ácido 
clorídrico, bile e secreção pancreática), que são tóxicas para a 
maioria dos micro-organismos, bem como, o intenso 
peristaltismo do intestino delgado. O íleo é considerada uma 
porção de transição, estando entre uma população diminuída 
de micro-organismos no jejuno e uma densa e complexa 
microbiota do cólon. Devido à ausência de secreções, um lento 
peristaltismo e a vasta disponibilidade de nutrientes, os micro-
organismos encontram as condições favoráveis para sua 
proliferação no cólon (ARBOLEYA et al., 2015). 

 Entretanto, mesmo com uma elevada produção de ácido 
no estômago, desfavorecendo o ambiente para a maioria dos 
micro-organismos, essa porção do TGI não está ausente de 
microbiota. Diversos estudos já confirmaram que existe no 
estômago um grande número de bactérias resistentes ao ácido, 
como é o caso dos Lactobacillus, Streptococcus e Neisseria 
(WANG et al., 2017).  

Muito se tem discutido acerca da participação de 
bactérias na microbiota residente intestinal, entretanto, ainda é 
pouco conhecida a diversidade fúngica desta comunidade 
microbiana (ANDRADE et al., 2015).  

Dentre os motivos para inserir o estudo da participação 
dos fungos na constituição da microbiota destacam-se: (I) o 
aumento crescente da incidência de infecções de origem 
fúngica, principalmente aquelas de cunho oportunista, com 
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aumento do número de indivíduos imunocomprometidos, 
infectados pelo HIV, transplantados ou em quimioterapia; (II) a 
relação do microbioma fúngico com algumas doenças que 
anteriormente não eram associadas a fungos, como hepatite, 
fibrose cística e doenças inflamatórias intestinais (DII) e (III) o 
fato da interação entre hospedeiro e microbiota ser importante 
na progressão das doenças (ANDRADE et al., 2015).  

Um estudo recente revelou a diversidade de espécies 
fúngicas na microbiota intestinal humana. Para isso, foram 
analisadas amostras de fezes de sete indivíduos residentes em 
quatro países tropicais diferentes, dentre eles o Brasil. Assim, 
por meio de técnicas de cultivo e moleculares, identificaram 38 
espécies de fungos. Os fungos Candida, Malassezia e 
Trichosporon foram identificados em todas as amostras 
estudadas, sugerindo a distribuição mundial dos mesmos 
(GOUBA, et al., 2014). 

 
• Microbiota inicial 

 

A microbiota inicial é caracterizada por uma diversidade 
e quantidade reduzida de micro-organismos, formada 
majoritariamente pelas bactérias dos filos Proteobacteria e 
Actinobacteria, sendo influenciada pela microbiota materna, 
nutrição (aleitamento materno ou fórmula infantil), tipo de parto 
(normal ou cesariana) e tempo de gestação (termo ou pré-
termo). Esta microbiota aumenta gradualmente em número e 
complexidade e as bactérias dos filos Firmicutes e 
Bacteroidetes passam a predominar. Sabe-se que a criança por 
volta de dois anos e meio de idade já possui microbiota 
semelhante à do adulto (PASSOS et al., 2017). 

Por outro lado, com o envelhecimento podem ocorrer 
disfunções na microbiota, caracterizadas pela redução de 
Bacteroidetes e Actinobacteria, com aumento da colonização 
por espécies oportunistas (CONRADO, 2018). 
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Isso se deve ao fato de os idosos apresentarem uma alta 
prevalência de doenças crônicas e utilizarem diversos 
medicamentos concomitantemente, como os antimicrobianos 
(ZAPATA et al., 2015). Além disso, com o envelhecimento o 
trato gastrintestinal passa por algumas alterações orgânicas 
fundamentais como na dentição, função salivar e modificações 
da dieta (KIM et al., 2019). Esses fatores contribuem para 
alterações na microbiota e aumento da susceptibilidade a 
doenças de origem infecciosa. 
 

• Microbiota e metabolismo 
 

A atividade metabólica exercida pelas bactérias 
intestinais possui grande relevância para o hospedeiro. Dentre 
os benefícios têm-se o auxílio do processo de digestão, pelo 
metabolismo de hidratos de carbono complexos e absorção de 
gorduras e vitaminas lipossolúveis, síntese de vitaminas e 
aminoácidos, resistência ao crescimento de micro-organismos 
patogênicos e estímulo do sistema imune (WANG et al., 2017). 

A ação microbiana sobre determinados substratos 
possibilita sua maior degradação e assim um maior proveito 
desses nutrientes. Isto ocorre com os compostos não digeríveis 
no cólon, a exemplo dos polissacarídeos de plantas, que 
passam por fermentação pela ação de bactérias intestinais, 
formando os ácidos graxos de cadeia curta (AGCC) tais como 
o acetato, o butirato e o propionato que podem ser absorvidos 
pela mucosa (ASARAT et al., 2015). 

Esses ácidos graxos desempenham um papel 
fundamental na fisiologia intestinal, uma vez que, consistem na 
mais importante fonte de energia para as células do cólon, 
estimulam a proliferação celular do epitélio colônico, propiciam 
o desenvolvimento das microvilosidades intestinais e o fluxo 
sanguíneo que favorecem a absorção dos nutrientes, além de 
impulsionar a absorção de água e sódio, diminuindo a carga 
osmótica (ROSENBAUM et al., 2015).  
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Os AGCC são cruciais para a manutenção da integridade 
da barreira intestinal, pela regulação da expressão de proteínas 
de junção estreita, bem como para a manutenção da imunidade 
e do metabolismo (SAAD et al., 2016). 

Recentemente, tem se discutido a interação dos AGCC 
com receptores acoplados a proteína G (Gpr41/Gpr43). Esses 
receptores estão expressos em vários tipos celulares, como nas 
células epiteliais intestinais e células endócrinas produtoras do 
peptídeo YY (PYY), que atua reduzindo a motilidade intestinal. 
Assim, os AGCC ao se ligarem a esses receptores promovem 
o aumento da produção de PYY e consequentemente redução 
do trânsito intestinal, levando a uma maior absorção de 
nutrientes (MORAES et al., 2014). 

O processo de fermentação e a produção dos AGCC 
também contribuem para a inibição do crescimento de micro-
organismos patogênicos, por meio da redução do pH do lúmen 
do cólon e do pH fecal. Um pH mais ácido favorece a formação 
de compostos tóxicos para os micro-organismos, como aminas 
e compostos fenólicos, reduzindo ainda a atividade de algumas 
enzimas bacterianas indesejáveis (KRISHNAN et al., 2015).  

 
• Eixo cérebro-intestino 

 

Estudos recentes detectaram AGCC e muitos outros 
metabólitos derivados de micro-organismos na circulação 
sistêmica, que constituem meios de comunicação neuro-
humoral que ligam o intestino a outros órgãos, o que leva a 
modulação de funções fisiológicas cruciais do corpo humano 
saudável (MARIETTA et al., 2018). 

Existem evidências de conexão da microbiota intestinal 
com o sistema nervoso central (SNC). Acredita-se que alguns 
micro-organismos podem estar relacionados com a produção 
de neurotransmissores, como por exemplo, o triptofano 
derivado da fermentação pelo Clostridium para produzir o 
neurotransmissor triptamina. Embora o papel fisiológico da 



O PAPEL DA MICROBIOTA INTESTINAL NA MANUTENÇÃO DA HOMEOSTASE E 

SUA INFLUÊNCIA NAS DOENÇAS DIGESTIVAS: UMA REVISÃO 

612 
 

triptamina derivada de Clostridium ainda não ter sido 
esclarecido, estudos sugerem que esse neurotransmissor 
estimula a secreção de íons colônicos, o que pode afetar a 
motilidade gastrintestinal (MARIETTA et al., 2018). 

A 5-hidroxitriptamina (5-HT; serotonina) é outro 
neurotransmissor e hormônio que é produzido principalmente 
no intestino e que regula a secreção intestinal e a motilidade. 
Estudos recentes revelaram que a microbiota intestinal 
aumenta a produção de 5-HT pelas células enterocromafins por 
meio da ação de seus metabólitos, incluindo AGCC 
desoxicolato e p-aminobenzoato (YANO et al., 2015).  
 

• O trato gastrintestinal e sua relação com a microbiota e o 
sistema imunológico 
 

O TGI compreende um tubo longo e oco constituído por 
uma camada de células epiteliais e uma lâmina própria 
adjacente. Este epitélio contém enterócitos absortivos, células 
caliciformes (produtoras de muco), células de Paneth 
(produzem peptídios antimicrobianos) e células 
enteroendócrinas. As células que compõem a lâmina própria 
intestinal são células dendríticas, macrófagos, linfócitos e 
células T reguladoras (T Reg) (DE SANTIS et al., 2015). 

A microbiota intestinal dificulta a colonização do TGI por 
outros micro-organismos que são potencialmente patogênicos. 
Essa ação antimicrobiana intestinal ocorre principalmente por 
meio do efeito de barreira mecânica, devido à ligação dos micro-
organismos pertencentes a microbiota aos sítios de adesão 
celulares da mucosa do intestino, exercendo uma certa 
resistência a colonização de patógenos por competição 
(ARBOLEYA et al., 2015). 
  Dessa forma, a microbiota intestinal possibilita que o TGI 
desenvolva uma espécie de barreira protetora, dificultando os 
processos de invasão e proliferação dos micro-organismos 
nocivos ao organismo, impedindo assim, a infeção por estes 
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agentes. Além disso, também fazem parte desse sistema 
protetor o muco, rico em proteínas mucinas; peptídeos com 
atividade antimicrobiana e a Imunoglobulina A (IgA) (VIGGIANO 
et al., 2015).  

O muco consiste na primeira barreira física do TGI frente 
aos diferentes micro-organismos e exerce um papel 
fundamental na proteção do epitélio. O muco é composto por 
duas camadas, uma interna e outra externa. A camada mais 
interna está fortemente ligada às células epiteliais da mucosa. 
Já a camada externa é mais espessa, flexível e menos 
aderente, estando em contato com a microbiota intestinal. O 
seu conteúdo em glicanos e mucinas serve como alimento para 
os micro-organismos e favorece a ligação destes a mucosa e 
provavelmente a seleção de micro-organismos específicos que 
são importantes para a manutenção da homeostase intestinal 
(VIGGIANO et al., 2015).  

As enzimas digestivas presentes no lúmen gástrico 
dificultam a adesão de micro-organismos às células epiteliais 
da mucosa, evitando sua invasão. As imunoglobulinas, 
principalmente a IgA, complementam essa função, estando 
relacionadas a proteção das mucosas (SANTOS et al., 2018). 

O tecido linfoide associado ao intestino (GALT) consiste 
em duas estruturas funcionais: 1) a Placa de Peyer que é o local 
de contato luminal do antígeno com o sistema imunológico; 2) 
linfócitos intraepiteliais/lâmina própria. A Placa de Peyer é 
revestida por células M, que são responsáveis pelo transporte 
de micro-organismos do lúmen intestinal para o tecido linfoide, 
como também, antígenos no lúmen podem ser capturados por 
células interdigitais da lâmina própria (SANTOS et al., 2018). 

Os componentes da parede bacteriana, tanto dos micro-
organismos comensais quanto dos patogênicos, como LPS, 
peptidioglicano e flagelina, são reconhecidos por receptores 
específicos, denominados de receptores de reconhecimento 
padrão, que reconhecem regiões ou moléculas específicas dos 
micro-organismos, denominados de padrões moleculares 
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associados aos patógenos (PAMPs) e iniciam uma resposta 
imunológica (SAAD et al., 2016).  

Os receptores de reconhecimento padrão, Toll-like 
(TRLs) da membrana, no meio extracelular, e nucleotídeo de 
ligação de receptores de domínio de oligomerização 
(receptores NOD-like), no meio intracelular, ao reconhecerem 
os PAMPs, atuam como um mecanismo de identificação do que 
não é próprio ao organismo, desencadeando à ativação de uma 
cascata de reações intracelulares, ativando a expressão de 
genes responsáveis pela produção de citocinas. Os micro-
organismos patogênicos são reconhecidos e combatidos pelo 
sistema imunológico e os comensais possuem tolerância 
imunológica (DARGAHI et al., 2019). 

Além disso, os micro-organismos que compõem a 
microbiota intestinal exercem um papel fundamental no 
desenvolvimento do tecido linfóide associado ao intestino 
(SAMUELSON et al., 2015). 

 
• Disbiose 

 

Entende-se por disbiose a perda do equilíbrio entre os 
micro-organismos que são benéficos ou protetores à saúde do 
hospedeiro, daqueles que não acarretam nenhum benefício ou 
que são prejudiciais. Geralmente ocorre uma maior proliferação 
dos micro-organismos patogênicos como Candida, Clostridium, 
Pseudomonas, Citrobacter, Proteus e Enterococcus, ao mesmo 
tempo em que ocorre a redução dos agentes benéficos como 
Lactobacillus e Bifidobacterium (ZHANG et al., 2015). 

O desequilíbrio na composição da microbiota intestinal 
influencia na modulação do sistema imunológico, estando 
relacionada ao desenvolvimento de doenças de cunho 
inflamatório, autoimune ou atópicas. A sociedade tem 
apresentado uma alta prevalência destas doenças e dados 
epidemiológicos apontam que o estilo de vida e fatores 
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ambientais são agentes importantes para essa grande 
prevalência (DARGAHI et al., 2019). 

Dessa forma, a instalação da disbiose está associada ao 
aparecimento de diversas afecções, como doenças de origem 
infecciosa (ROSENBAUM et al., 2015), distúrbios endócrinos e 
do metabolismo como diabetes mellitus e obesidade (WANG et 
al., 2017) e desordens neurológicas como depressão e 
ansiedade (LACHA et al., 2017). 

Além disso, estudos recentes revelaram a participação 
da microbiota na etiopatogenia de muitas doenças digestivas, 
como doenças inflamatórias intestinais (CAO et al., 2018), 
diarreia infecciosa (VOGT et al., 2017), síndrome do intestino 
irritável (FAN et al., 2017), doença celíaca (LOSURDO et al., 
2016), neoplasias (GHOLIZADEH, et al., 2017) e úlceras 
pépticas (KIM et al., 2017). 
 

• Relação da microbiota com as doenças do TGI 
 

São muitas as funções realizadas pelo trato 
gastrintestinal que estão relacionadas à nutrição, ao sistema 
imunológico e a ação antimicrobiana (por meio da barreira de 
defesa). Dessa forma, alterações ou falhas nessas funções 
podem levar ao desenvolvimento de doenças relacionadas com 
o TGI (BOHAN et al., 2018). 

 
o Úlceras pépticas 

 
A úlcera péptica caracteriza-se por uma ruptura da 

integridade da mucosa do esôfago, estômago e/ou duodeno 
que pode se estender através da mucosa à submucosa ou 
camadas mais profundas (ARAGÃO et al., 2018). 

Já se é conhecido que a infecção por Helicobacter pylori, 
uma bactéria que coloniza frequentemente o estômago 
humano, promove um quadro inflamatório crônico e é 
considerado um fator de risco para o desenvolvimento de 
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úlceras pépticas, adenocarcinomas gástricos e linfomas de 
tecido linfóide associado a mucosa (SVERDÉN et al., 2017).  

Em relação aos fungos com potencial patogênico 
presentes no TGI, destaca-se a Candida albicans, sendo a 
espécie fúngica mais prevalente, acometendo principalmente o 
esôfago. Este fungo também se localiza no intestino delgado e 
grosso e pode estar associado à úlcera péptica. Estudos 
evidenciam que a coexistência de C. albicans e H. pylori poderia 
apresentar sinergia na patogênese das úlceras pépticas, de 
forma a reduzir a cicatrização, agravar a lesão e destruir as 
barreiras fisiológicas normais. Além disso, C. albicans no TGI 
pode ocasionar infecções sistêmicas por translocação. Os 
enterócitos secretam muco, que exerce função importante na 
limitação da multiplicação de C. albicans. Esses fungos, por sua 
vez, liberam a enzima aspartil proteinase, que degrada o muco, 
favorecendo sua penetração na barreira mucosa e 
consequentemente invasão nas células do epitélio intestinal 
(KIM et al., 2017). 

 
o Diarreia infecciosa 

 

Vários estudos sugerem que uma microbiota intestinal 
equilibrada promove resistência a colonização e infecção por 
patógenos potencialmente diarreicos. Acredita-se que a 
microbiota intestinal inibe os patógenos diarreicos, de forma 
direta (1 e 2) e indireta (3 e 4), em que: (1) os micro-organismos 
comensais competem com os patógenos por nutrientes; (2) 
certas espécies de bactérias da microbiota liberam metabólitos 
que inibem o crescimento ou a virulência de patógenos; (3) a 
microbiota intestinal participa da manutenção da barreira 
mucosa, incluindo a estimulação da secreção de mucina pelas 
células caliciformes. Como também, (4) estimula a produção da 
citocina IL-22, que atua sobre as células epiteliais intestinais 
para aumentar a produção de peptídeos antimicrobianos 
(VOGT; FINLAY., 2017). 
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o Doença celíaca 

 

A doença celíaca é a enteropatia autoimune mais 
comum, causada por respostas imunes desreguladas ao glúten, 
uma proteína presente no trigo, centeio e cevada. É 
caracterizada por uma inflamação crônica na mucosa do 
intestino delgado, o que leva a atrofia das vilosidades, má 
absorção e deficiências nutricionais (LOSURDO et al., 2016). 

Além da influência do cunho genético e de mecanismos 
imunológicos, evidências sugerem que fatores ambientais e a 
microbiota intestinal podem ter uma participação efetiva na 
patogênese da doença celíaca (LYNCH; PEDERSEN, 2016).  

Nos últimos anos, muitos estudos apontaram alterações 
na microbiota intestinal de indivíduos com doença celíaca. 
Acredita-se que a microbiota pode impactar a patogênese da 
doença celíaca de diferentes formas: (1) por meio da digestão 
dos peptídeos do glúten, gerando metabólitos tóxicos e/ou 
tolerogênicos (influencia na tolerância ao antígeno); (2) 
alterando a permeabilidade intestinal, pela liberação de 
zonulina e expressão de junção estreita e (3) pela regulação da 
atividade do sistema imune via expressão de citocinas (VERDU 
et al., 2015).  

De acordo com as evidências científicas mais recentes, 
a microbiota dos indivíduos com doença celíaca é caracterizada 
por uma redução das bifidobactérias (Bifidobacterium e 

Lactobacillus), enquanto, Escherichia coli e Staphylococcus 
apresentam um aumento significativo (FERNANDEZ-
CREHUET et al., 2015). 

 
o Síndrome do intestino irritável 

 

A síndrome do intestino irritável (SII) é caracterizada pela 
presença de sinais e sintomas como prisão de ventre ou 
diarreia, inchaço abdominal e dor. A patogênese dessa doença 
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é multifatorial, mas parece ter alguma relação entre o sistema 
imunológico, o eixo cérebro-intestino e a microbiota intestinal 
(FILIP et al., 2017). 

A evidência mais relevante que defende uma provável 
participação da microbiota na patogênese da SII consiste em: 
(1) alterações quantitativas e qualitativas na microbiota dos 
indivíduos com SII; (2) maior prevalência de supercrescimento 
da comunidade bacteriana intestinal quando comparado com 
pessoas saudáveis e (3) modulação da microbiota com uso de 
probióticos e prebióticos resulta em melhora clínica de 
portadores de SII (BENNET; OHMAN; SIMREN, 2015). 

Estudos da microbiota intestinal em indivíduos com SII 
demonstraram um aumento de Enterobacteriaceae, com uma 
redução na proporção de Bifidobacterium e Lactobacillus. Foi 
observado uma quantidade menor de Lactobacillus nos 
indivíduos com SII e diarreia (SII-D) do que naqueles com SII e 
constipação (SII-C). Além disso, também foi constatado uma 
maior redução de Bifidobacterium na SII-D e uma maior 
proporção de Veillonella na SII-C em relação aos grupos 
saudáveis (GORKIEWICZ et al., 2018). 

 
o Doenças inflamatórias intestinais 

 

As doenças inflamatórias intestinais (DII), como a doença 
de Crohn e a colite ulcerativa, são caracterizadas por uma 
inflamação intestinal crônica e manifestam-se clinicamente com 
diarreia, dor abdominal, perda ponderal e náuseas. A etiologia 
dessas doenças é multifatorial, envolvendo fatores genéticos, 
ambientais, microbiota intestinal e resposta imune (CAO et al., 
2018).  

Acredita-se que as DII se desenvolvem a partir de 
anormalidades imunológicas celulares, ou seja, da reatividade 
anormal dos linfócitos T presentes na mucosa intestinal frente 
aos micro-organismos comensais (não patogênicos) que fazem 
parte da microbiota normal, com respostas dos perfis TH1, TH2 
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e TH17 anormais e função defeituosa de células T regulatórias 
(T Reg) (FILIP et al., 2017). 

A microbiota da mucosa intestinal e a microbiota fecal 
dos indivíduos com DII difere dos indivíduos saudáveis. Em 
quase todos os estudos que caracterizaram a microbiota dos 
indivíduos com DII revelaram um quadro de disbiose, no qual, 
a microbiota dessas pessoas apresentava uma redução dos 
filos Bacteroidetes e Firmicutes com um aumento concomitante 
de Proteobacteria e Actinobacteria (SCHIRMER, et al., 2018). 
Além disso, a microbiota desses indivíduos tem sido 
caracterizada por um aumento significativo de 
Enterobacteriaceae, a exemplo da Escherichia coli, Shigella 
spp. e Yersinia enterocolitica (BOSCA-WATTS, 2015). 

Com o passar do tempo, algumas cepas de Escherichia 
coli foram adquirindo fatores de virulência específicos, como 
toxinas e adesinas, que contribuem com a patogenicidade 
dessas cepas, participando do desenvolvimento das DII 
(OBERC; COOMBES, 2015).  

Nesse sentido, alguns estudos vieram realçar a relação 
existente entre a E. coli enteroinvasiva e as DII, relatando que, 
em indivíduos portadores da doença, a mucosa do íleo 
apresentava 36,4% de E. coli enteroinvasiva e o cólon 3,7% 
(BOSCA-WATTS, 2015). 

Outra bactéria importante na gênese das DII é o 
Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP). Esta bactéria é 
capaz de invadir as células epiteliais do intestino, gerando 
quadros de inflamação e danos teciduais. Macrófagos infetados 
com MAP estão relacionados a um aumento na produção do 
fator de necrose tumoral – alfa (TNF-α), que é um importante 
marcador da doença de Crohn (OBERC; COOMBES, 2015). 

Além disso, alguns autores referem uma tendência de 
aumento de micro-organismos pró-inflamatórios com redução 
daqueles micro-organismos que possuem propriedades anti-
inflamatórias como Faecalibacterium prausnitzii. Vários estudos 
já descreveram a redução da bactéria F. prausnitzii, na mucosa 
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do íleo e cólon de indivíduos com doença de Crohn. Esta 
bactéria possui propriedades anti-inflamatórias e acredita-se 
que pode exercer um papel protetor na prevenção ou 
tratamento da doença de Crohn (WRIGHT et al., 2015). 

 
o Neoplasias 

 

As reações inflamatórias prolongadas aos micro-
organismos da microbiota podem levar ao desenvolvimento de 
neoplasias. Vários estudos têm sugerido que a ocorrência de 
câncer colorretal está relacionada a microbiota, com a qual o 
intestino grosso está em constante exposição, visto que, a 
densidade de micro-organismos é maior nessa região do TGI 
(1012 células por mL ~ versus 102 células por mL no intestino 
delgado) (LUCAS et al., 2017). 

Acredita-se que os micro-organismos comensais 
participam do desenvolvimento do câncer colorretal de 
diferentes maneiras: 1) liberação de toxinas produzidas por 
bactérias intestinais; 2) produção de compostos pró-
carcinogênicos; 3) rompimento da barreira epitelial intestinal; 4) 
alterações na microbiota ou disbiose e 5) diminuição de 
metabólitos benéficos derivados de bactérias. Todas essas 
ações levam a uma super ativação do sistema imunológico, 
levando a quadros de inflamação crônica e aumento da 
proliferação celular (FILIP et al., 2017). 

Evidências apontam para uma modificação na 
composição da microbiota intestinal em indivíduos com câncer 
colorretal, quando comparado a pessoas saudáveis. Em que, a 
microbiota intestinal de tecidos cancerígenos exibe uma menor 
diversidade de micro-organismos, em relação a tecidos normais 
(GAO et al., 2015). Estas observações indicam que a disbiose 
é um componente importante para o desenvolvimento de 
neoplasias, como câncer colorretal. 

Algumas bactérias foram descritas como suspeitas de 
participarem da carcinogênese do câncer colorretal como: 
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Bacteroides fragilis, Streptococcus bovis, Clostridium septicum, 
Fusobacterium, Enterococcus fecalis, Escherichia coli e 
Helicobacter pylori (FILIP et al., 2017). 

Tem-se sugerido uma relação entre a infecção pela 
bactéria Helicobacter pylori e o aumento na ocorrência de 
câncer colorretal. Yan e colaboradores (2017) mostraram uma 
associação positiva entre a infecção com H. pylori e o câncer 
colorretal, estando H. pylori associado à metaplasia intestinal.  

Nam et al. (2017) ao analisarem indivíduos com câncer 
colorretal e indivíduos saudáveis, observaram que a infecção 
por H. pylori é maior nos casos de câncer, em relação aos 
indivíduos saudáveis. Além disso, relataram que a associação 
da infecção por H. pylori com o câncer colorretal é mais 
acentuada nos quadros de câncer avançados e múltiplos 
adenomas.  

 
• Prebiótico, probiótico e transplante fecal 

 

Os prebióticos são ingredientes alimentares não 
digeríveis e fermentáveis no cólon, onde estimulam 
seletivamente o crescimento e atividade metabólica de micro-
organismos benéficos nessa região como os Bifidobacterium e 
Lactobacillus. São constituídos por carboidratos de tamanhos 
diferentes, a exemplo dos oligossacarídeos de frutose, a inulina 
e oligofrutose, alguns peptídeos, proteínas e lipídios. Eles 
podem ser encontrados na cebola, alho, cereais, banana, 
tomate entre outros. Para exercer sua função, precisam tolerar 
secreções gástricas e atividade enzimática e chegarem íntegros 
ao colón (LOSURDO et al., 2016). 

Além dos prebióticos, existem os probióticos que são 
micro-organismos pertencentes aos gêneros Bifidobacterium e 
Lactobacillus, estando presente em produtos lácteos e 
suplementos alimentares que ao serem administrados ao ser 
humano em quantidades adequadas, conferem benefícios para 
saúde por reestabelecer a microbiota intestinal.  Para isso, os 
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probióticos atuam de diferentes formas: diminuem o pH, 
competem com bactérias patogênicas por ligação e nutrientes, 
produzem compostos antimicrobianos e possuem capacidade 
imunoestimuladora (LOSURDO et al., 2016). 

O método de transplante fecal de micro-organismos da 
microbiota intestinal vem crescendo nos últimos anos, sendo 
considerado uma estratégia para o tratamento de diversas 
doenças, como a infecção recorrente por Clostridium difficile, 
doenças inflamatórias intestinais, síndrome do intestino irritável 
e constipação idiopática crônica (WANG et al., 2018). 

O transplante fecal consiste na infusão de uma 
suspensão fecal proveniente de um indivíduo saudável em 
outra pessoa para tratar de uma determinada doença. A 
suspensão fecal é diluída (solução salina) e filtrada com gazes 
ou filtros para remover grandes partículas antes de ser 
introduzida no paciente por meio do colonoscópio, enema, 
sonda nasogástrica ou nasoduodenal e também pode ser 
administrada por meio de cápsulas orais (MOORE, 2018). 
 
CONCLUSÕES 
 

O estudo da interação entre os micro-organismos e o ser 
humano tem revelado informações importantes no que diz 
respeito ao papel da microbiota na manutenção das funções 
fisiológicas do hospedeiro e sua influência na saúde e nas 
doenças humanas. Dessa forma, faz-se necessário conhecer 
quem são esses micro-organismos e as formas como interagem 
nos diferentes sítios anatômicos do hospedeiro. 

Alterações na microbiota do trato gastrintestinal 
(disbiose) têm um impacto direto na saúde humana e parecem 
exercer um papel importante na patogênese de muitas doenças 
gastrintestinais, sejam inflamatórias, metabólicas ou 
neoplásicas. 

Entre as medidas terapêuticas utilizadas para o 
tratamento e controle dessas doenças, estão o uso de 
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prebióticos e probióticos, bem como, o uso racional de 
medicamentos antimicrobianos. Além disso, mais recentemente 
tem-se falado do transplante fecal, que tem sido descrito como 
um método bastante promissor e eficaz, especialmente no 
tratamento de indivíduos com infecção por Clostridium difficile. 

No entanto, existe a necessidade de maiores pesquisas 
e estudos sobre a composição, diversidade, quantidade e 
função dos micro-organismos residentes na microbiota para o 
desenvolvimento de dietas e terapias mais efetivas para a 
profilaxia, tratamento e controle de doenças importantes 
relacionadas a quadros de disbiose. 
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RESUMO: A alimentação rica em gordura e pobre em fibras é 
responsável por modular a microbiota intestinal, o que aumenta 
a permeabilidade intestinal, levando à absorção de 
lipopolissacarídeos, causando endotoxemia metabólica que 
desencadeia inflamação e distúrbios metabólicos, tais como a 
obesidade. A obesidade é amplamente reconhecida por estar 
associada à inflamação sistêmica e crônica de baixo grau 
caracterizada pelo aumento da adiposidade corporal associada 
a um baixo gasto energético exercido. Por apresentar, uma 
etiologia multifatorial e complexa, a obesidade engloba fatores 
tais como, hábitos alimentares irregulares, sedentarismo e 
episódios inflamatórios. Com o aumento do tecido adiposo, são 
geradas diversas cascatas com funções inflamatórias, assim 
como a secreção e expressão de mediadores da inflamação e 
aumento do estresse oxidativo. Alterações neuropatológicas 
também ocorrem, provocando uma dismotilidade 
gastrointestinal causada principalmente por dietas ricas em 
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alimentos gordurosos. Os aspectos negativos provocados pela 
obesidade no trato intestinal podem ser explicados por aspectos 
genéticos, imunológicos e ambientais; e estes acarretam em 
desordens como: doença de Crohn, doença inflamatória 
intestinal e diversos tipos de câncer. Assim, apesar da 
obesidade ser uma doença já bem estudada, ainda há muito a 
se desvendar sobre seu processo fisiopatológico e sua 
associação com as disfunções gastrintestinais. Diante disso, 
nessa revisão, serão abordados os aspectos gerais que 
envolvem o papel da obesidade no desenvolvimento de 
desordens intestinais.  
Palavras-chave: Obesidade. Distúrbios intestinais. Inflamação. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma doença inflamatória crônica, definida 

como um acúmulo anormal ou excessivo de gordura no 

organismo, diretamente relacionada ao aumento da 

adiposidade. É reconhecida como uma preocupação 

internacional de saúde pública, uma vez que mais de 2,1 

bilhões de pessoas no mundo apresentam um índice de massa 

corporal (IMC) ≥25,0 e ≥30,0. A obesidade é considerada uma 

doença multifatorial e dentre esses fatores destacam-se o meio 

cultural, predisposição genética, impacto ambiental, falta de 

atividade física, o consumo inadequado de alimentos ricos em 

açúcares e gorduras, fato este correlacionado principalmente 

aos países subdesenvolvidos, pois os custos desses alimentos 

são mais acessíveis para as pessoas de baixa renda (ABESO, 

2016; FINK, 2018). 

 O acúmulo excessivo de tecido adiposo na obesidade 

está associado à inflamação regional, que posteriormente 

conduz a inflamação sistêmica que contribui para resultados 
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deletérios da saúde. Evidências sustentam que as 

consequências adversas à saúde relacionadas à obesidade 

ocorrem predominantemente em indivíduos com distribuição de 

gordura na parte superior do corpo comumente associada ao 

aumento da adiposidade central (GUARNER; RUBIO-RUIZ; 
2015). 

Em 2016, a Organização Mundial da Saúde constatou 

que mais de 1,9 bilhão de pessoas no mundo entre adultos, 

crianças e adolescentes estavam acima do peso (OMS, 2018). 

A partir dos dados publicados pela VIGITEL (Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 

Inquérito Telefônico), demonstrou que o Brasil, no conjunto das 

27 capitais, no ano de 2018, apresentou a frequência de adultos 

obesos com o valor de 19,8%, sendo ligeiramente maior entre 

as mulheres (20,7%) do que entre os homens (18,7%) (BRASIL, 

2019). 

No Brasil, a luta contra essa doença vem desde a década 

de 90 através da Política Nacional de Alimentação e Nutrição 

proporcionada pelo Ministério da educação e o Sistema Único 

de Saúde. Hoje, esta se dá pelo Sistema Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional (DIAS et al., 2017). A 

Organização Mundial da Saúde (OMS) constatou que o número 

de obesos mundialmente aumentaram de 32 milhões no 1990 

para 42 milhões em 2013. Estima-se que, em 2025, esse 

número cresça para 70 milhões em termos globais (SOUSA et 

al., 2017). 

 Uma das primeiras maneiras de detectar as 

pessoas com sobrepeso é pelo cálculo pelo Índice de Massa 

Corporal (IMC) que é divide o peso em quilogramas pelo 

quadrado da altura em metros (kg/m2) e quando o resultado for 

igual ou maior que 30 kg/m2
 se denomina com sobrepeso 
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(WANNMACHER, 2016). Outra maneira de medir é pela 

circunferência abdominal, onde demonstra a quantificação de 

gordura visceral que é a principal contribuinte para as 

alterações metabólicas, e esse cálculo se dá pela razão da 

circunferência abdominal/estatura (RCE) (BARROSO et al., 

2017). 

É perceptível que a obesidade é uma doença com 

característica complexa que envolve muito mais que o aumento 

de peso, há obrigatoriamente a alta concentração de tecido 

adiposo, no qual o mesmo é o responsável por alterações no 

organismo que ainda hoje não são elucidadas, como por 

exemplo a desordem do sistema endócrino-metabólico (LIMA et 

al., 2018). Outro tipo de distúrbio que é relacionado com a 

obesidade é a Doença Inflamatória Intestinal, porém, a etiologia 

ainda é desconhecida, mas existem fatores que a estimulam, 

como: fatores ambientais, genéticos e imunológicos e que 

acometem a faixa etária de 20 a 40 anos. Essa doença afeta 

qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o ânus, mas 

acomete, predominantemente, a região do íleo terminal e o 

cólon (FARIAS et al., 2019). 

Dentro dessas doenças inflamatórias, destacamos a 

doença de Crohn que é caracterizada como uma doença 

inflamatória crônica do trato gastrointestinal. Seus principais 

sintomas incluem diarréia, além de cólica abdominal, náusea, 

perda de apetite, perda de peso, fadiga e, às vezes, 

sangramento retal (ABCD, 2018). Não se sabe a origem da 

doença, mas provavelmente seja provocada por fatores de 

origem genética, na qual há alterações em genes responsáveis 

pela homeostase celular pela regulação da resposta 

imunológica e pela barreira adaptativa (PROTÁSIO et al., 

2018). 
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Diante disso, nesta revisão serão abordados os aspectos 

associados ao aumento da incidência das doenças intestinais 

inflamatórias agravadas pela obesidade, como também o 

surgimento de câncer e outras alterações, uma vez que a 

obesidade também está associada ao aumento do risco de 

desenvolver um amplo conjunto de alterações, como resistência 

à insulina (RI), dislipidemias, hipertensão, diabetes conhecidos 

por serem os principais componentes da síndrome metabólica 

e de doenças hepáticas e intestinais.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi realizado entre junho de 2019 e 

novembro de 2019, cujo critério de inclusão das fontes 

bibliográficas incluía trabalhos pulicados ao logo de um período 

de 5 anos (2014 a 2019), utilizando as bases de dados PubMed, 

Periódicos CAPES e Google acadêmico. Sendo utilizados ainda 

artigos de anos anteriores a 2014, de alta relevância de maneira 

a completar os artigos previamente selecionados.  

Para tal, foram utilizadas diferentes palavras-chaves que 

se seguem o idioma português e sua correspondente tradução 

para o inglês: 

(1) obesidade; 

(2) sistema gastrintestinal; 

(3) desordens intestinais; 

(4) adiposidade corporal; 

(5) doença de chron; 

(6) câncer intestinal; 

(7) doença inflamatória intestinal; 

(8) tecido adiposo; 

(9) disbiose intestinal; 
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(10) disfunções gastrintestinais; 

 

Dentre os critérios de seleção dos artigos, elenca-se os 

seguintes critérios de inclusão: artigos com palavras-chave no 

título, data da publicação do artigo, fator de impacto do artigo, 

resumo e/ou texto integral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Obesidade 

 

A obesidade é uma doença inflamatória crônica 

caracterizada pelo desbalanço energético provocado pelo 

consumo excessivo de alimentos não saudáveis, 

proporcionando um aumento de gordura no organismo, 

causado pelo baixo gasto de energia (OMS, 2019). No entanto, 

essa doença pode ser induzida por diversos fatores genéticos, 

sociais, metabólicos e comportamentais. 

É uma doença multifatorial e de etiologia complexa, 

podendo apresentar hábitos alimentares inadequados até 

baixos graus de inflamação. Essa prática de ingestão de 

alimentos ricos em gorduras e açúcares, ocasiona um aumento 

de acúmulo de triglicerídeos nos adipócitos levando a hipertrofia 

do mesmo. O tecido adiposo tem como principal função estocar 

energia para o corpo, pois é o principal local de armazenamento 

para o excesso de calorias consumido, contudo, sendo 

considerado um órgão dinâmico estando diretamente 

relacionado as respostas imunológicas, inflamatórias e 

metabólicas (TEIXEIRA, PAIS-RIBEIRO; DA COSTA MAIS, 

2012).  
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Na obesidade há aumento da inflamação sistêmica, isso 

é gerado pelo excesso de tecido adiposo, visto que haverá 

ativação dos receptores toll4 (TLR4) que levará a ativação de 

inúmeros sinais de transdução da cascata inflamatória, como 

por exemplo a via NFkB. Há também o aumento da secreção e 

expressão de mediadores da inflamação acrescentando o TNF, 

IL-1β, IL-6, MCP-1/CCL2, leptina e resistina. De outra forma, 

ocorre diminuição de adipocinas e citocinas anti-inflamatórias, 

como a adiponectina e a IL-10. Essa ativação é dada da 

seguinte maneira: quando a capacidade de estoque é excedida 

ocorre uma alteração na secreção dessas adipocinas, como a 

leptina (FRANCISQUETI, 2014). 

Além das alterações no perfil inflamatório, a obesidade 

também promove um aumento no estresse oxidativo, isso é 

originado pela sobrecarga de carboidratos e lipídios que 

aumenta o metabolismo celular, pois a cadeia transportadora 

de elétrons amplifica o seu trabalho, consequentemente, 

ocorrerá o processo de oxidação, gerando uma quantidade 

acima do normal de espécies reativas de oxigênio, levando a 

um estado de estresse oxidativo (FRANCISQUETI, 2014). 

 Em relação as desordens intestinais, isso se dar pelo 

aumento do estresse oxidativo e pelas alterações da função dos 

neurônios mioentéricos. Ademais, as alterações 

neuropatológicas causam dismotilidade gastrointestinal. Os 

neurônios motores inibitórios que expressam óxido nítrico 

sintase (NOS) são mais suscetíveis aos danos causados pela 

obesidade. Assim, a interrupção da função do neurônio 

nitrérgico é um mecanismo que contribui para a dismotilidade 

gastrointestinal induzida por uma dieta rica em gordura 

(MARLISS, 2015).  
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Dessa forma, o consumo de dietas ricas em gordura 

induz dano neuronal entérico através de vários mecanismos, 

incluindo estresse oxidativo, desacoplamento mitocondrial e 

oxidação β. Os neurônios NOS são especialmente suscetíveis 

a danos oxidativos, pois o NO reage com o O2
•– para produzir 

peroxinitrito (ONOO -), o ONOO- interage com biomoléculas por 

meio de reações oxidativas diretas ou por mecanismos indiretos 

mediados por radicais livres que causam nitrosilação de 

proteínas, formação de radical carbonil e disfunção 

mitocondrial. Todos esses fatores e mecanismos são 

responsáveis e estão diretamente envolvidos com o 

desenvolvimento de várias desordens intestinais mediadas pelo 

aumento da adiposidade corporal, entre eles se destacam a 

Doença de Crohn (DC), Doença Inflamatória Intestinal (DII) e 

alguns tipos de câncer (BHATTARAI et al.,2016). 

 

Obesidade e desordens intestinais  

 

Doença de Crohn (DC) 

 

A doença de Crohn é uma doença enfraquecedora do 

intestino caracterizada por inflamação crônica de etiologia 

desconhecida e é comumente associada a deficiências 

nutricionais e vitamínicas. Pode afetar qualquer nível do trato 

alimentar, mas o íleo terminal e o cólon proximal estão mais 

frequentemente envolvidos. Uma característica clássica da CD 

é a demarcação acentuada do segmento intestinal afetado dos 

segmentos adjacentes não envolvidos, sendo considerada uma 

inflamação granulomatosa recorrente de todas as camadas da 

parede intestinal (RODRIGUES; PASSONI; PAGANOTTO, 

2017).  
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Os sintomas provocados por essa doença são variáveis 

e irão depender da forma em que se apresenta em cada 

paciente se é na fase ativa ou em remissão e isso é constatado 

com base no Índice de Harvey-Bradshaw (IHB). Pacientes com 

doença moderada à grave e com IHB igual 8 apresentam 

sintomas como: febre, perda de peso, dor abdominal 

acentuada, anemia ou diarreia frequente. Já em pacientes com 

manifestações graves/fulminantes e tem o IHB superior a 8 

apresentam febre alta, vômitos persistentes, sinais obstrutivos 

intestinais e abscessos intra-abdominais (BRASIL, 2017).  

Estudos têm demonstrado que a DC está associada ao 

aumento da oxidação lipídica e ao menor hábito corporal, 

principalmente durante períodos de alta atividade da doença, 

levando a respostas inflamatórias desreguladas do intestino 

(RODRIGUES; PASSONI; PAGANOTTO, 2017). Como a 

inflamação está intimamente relacionada à formação de 

intermediários reativos, incluindo espécies reativas de oxigênio 

(EROs), o estresse oxidativo tem sido proposto como um 

mecanismo subjacente à fisiopatologia da DC, tendo a 

infiltração de neutrófilos polimorfonucleares e células 

mononucleares, bem como alterações na distribuição da 

gordura corporal juntamente ao acúmulo de tecido adiposo 

branco intra-abdominal como a característica primordial para o 

desenvolvimento da doença (FEAGAN et al., 2016). 

Dessa forma, o acúmulo de tecido adiposo decorrente 

da obesidade se conecta a níveis séricos elevados de citocinas 

pró-inflamatórias,  proteína C reativa, leptina e suas 

consequências sistêmicas podem resultar em um estado 

inflamatório exacerbado agravando ainda mais a DC, afetando 

diretamente a sua progressão. Esse acúmulo pode ser 

identificado desde o início da doença e não é influenciado por 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-fat-distribution
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/body-fat-distribution
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/white-adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/white-adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/proinflammatory-cytokine
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/proinflammatory-cytokine
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/c-reactive-protein
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/leptin
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sua duração ou atividade, definindo a obesidade mesentérica 

como uma característica específica da DC. Outra associação 

determinante da doença é a presença de macrófagos que se 

acumulam no tecido adiposo. Eles são uma importante fonte de 

mediadores pró-inflamatórios e contribuem significativamente 

para a resposta inflamatória sistêmica. Além disso, um impacto 

sistêmico pode ser igualmente sugerido, uma vez que a 

proteína C reativa, que é encontrada aumentada na doença 

ativa, pode ser produzida pelo tecido adiposo mesentérico 

(ZIELIŃSKA, 2019).  

Outro fator importante que intensifica o agravamento da 

DC é alteração da microbiota intestinal que está associada a 

diminuição da produção 

de mucina e junções intracelulares com extravasamento, favor

ecendo o aumento da permeabilidade intestinal e excesso de 

antígenos. A biodiversidade microbiana é significativamente 

reduzida em pacientes com DC e a presença de bactérias pode 

desencadear a proliferação de adipócitos. Portanto, surgiu um 

conceito de que um aumento na translocação bacteriana leva 

à hiperplasia do tecido adiposo na DC. As bactérias que 

penetram na barreira intestinal se localizam na gordura 

mesentérica, onde podem provocar o desenvolvimento da DC 

(FRENCH et al., 2014).  

 Nesse contexto, a barreira intestinal pode ser afetada 

por fatores de risco genéticos, nutricionais e pela disbiose 

gastrintestinal, influenciando e determinando o 

desenvolvimento da inflamação do tecido adiposo, uma vez que 

a dieta hipercalórica promove a translocação de bactérias 

intestinais, desencadeando assim, a inflamação na 

obesidade.  Além disso, dietas hipercalóricas são responsáveis 

por provocar alterações na permeabilidade intestinal devido a 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114018303402?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mucin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tight-junction
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/tight-junction
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/permeability
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/biodiversity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipocyte
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/bacterial-translocation
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperplasia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/adipose-tissue
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mesenteric-fat
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/mesenteric-fat
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lipid-diet
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modificações nas junções estreitas e uma baixa resistência 

transepitelial. Essa translocação bacteriana não é observada 

gradualmente em indivíduos saudáveis, uma vez que a barreira 

mucosa é composta por diferentes células dentro da camada 

epitelial e da lâmina própria  que impede o aumento da 

translocação de bactérias e vírus (ZIELIŃSKA, 2019). 

O diagnóstico da DC pode ser difícil devido à 

heterogeneidade das manifestações e à sua sobreposição com 

as da retocolite ulcerativa, bem como a ausência ocasional de 

sintomas gastrointestinais relevantes. O tratamento exige 

habilidades clínicas e cirúrgicas. No clínico é feito com 

aminossalicilatos, corticosteroides, antibióticos e 

imunossupressores e têm como objetivo a indução da remissão 

clínica e a melhora da qualidade de vida. O tratamento cirúrgico 

é necessário para tratar obstruções, complicações supurativas 

e doença refratária ao tratamento medicamentoso (CHATU et 

al., 2015). 

 

Doença Inflamatória Intestinal (DII) 

 

A doença inflamatória intestinal consiste numa condição 

inflamatória crônica que engloba a doença de Crohn e a colite 

ulcerosa, podendo ser causada por fatores genéticos, 

imunológicos e ambientais, além da mudança nos hábitos 

alimentares e estilo de vida do paciente. Além disso, a doença 

começa normalmente entre o início e o fim da idade adulta (20 

a 40 anos) com seus sintomas ocorrendo intensamente e 

eventualmente com tempos de retardo (DIXON et al, 2015). 

 A DII não pode ser dita exclusiva do intestino pois a 

maioria dos pacientes desenvolvem sintomas ou manifestações 

extra intestinais que também afetam a qualidade de vida e 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1734114018303402?via%3Dihub#!
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funcionalidade do indivíduo. As manifestações (6 a 47%) 

ocorrem mais em articulações, pele, trato hepatobiliar, olhos, 

pulmões, coração, pâncreas e sistema vascular; já as 

complicações são relacionadas com o efeito da própria DII, 

como: deficiência de micronutrientes, osteoporose, neuropatias 

periféricas, cálculos renais e biliares, além dos efeitos 

agravados pela presença da obesidade em alguns indivíduos 

(VAVRICKA et al.; 2015). 

As dietas representam um aspecto de extrema 

importância para portadores de doenças crônicas inflamatórias, 

sobretudo na faixa etária pediátrica. Problemas nutricionais 

relacionados com a ingestão de alimentos não saudáveis, são 

comuns em pacientes portadores de DII acompanhada de 

quadros com exacerbação de atividade inflamatória e remissão, 

a depender da atividade, da localização, da extensão, da 

gravidade e da presença de complicações, essas alterações 

nutricionais podem ser identificadas em 20 a 85% dos pacientes 

que apresentam DII (PRINCE et al., 2015).  
Dentre os determinantes das alterações nutricionais 

estão: redução da ingestão alimentar, má absorção intestinal, 

perdas gastrointestinais decorrentes da inflamação, 

necessidade nutricional aumentada pela atividade da doença, 

infecções concomitantes, diminuição da ingestão pela 

diminuição do apetite ou devido ao medo da piora dos sintomas, 

tratamento imunossupressor, efeitos colaterais dos 

medicamentos e até ressecções cirúrgicas e outras 

complicações sistêmicas, bem como acometimento de outros 

órgãos, que podem determinar perda de peso, anemia, 

anorexia, hipoalbuminemia, e deficiências de nutrientes e 

vitaminas (NANAU; NEUMAN, 2016). 
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Ademais, como um dos fatores mais estudados da 

incidência da DII são os genéticos, estudos mostram que 

existem mais de 160 lócus gênicos que estão diretamente 

ligados a influência do aparecimento da doença, desde o 

reconhecimento da microbiota, até a ativação de linfócitos e a 

proteção do epitélio intestinal (DIXON et al., 2015). A 

integridade desse epitélio intestinal é facilmente dissolvida pelo 

tabagismo, alcoolismo, uso de anti-inflamatórios não esteroidais 

e até as toxinas liberadas pelas próprias bactérias intestinais 

(PONDER; LONG, 2013). 

 Nesse contexto, um mecanismo que envolve o vínculo 

entre a DII e a obesidade, é a produção pelo tecido adiposo de 

adipocinas pró-inflamatórias, responsáveis tanto pelo 

desenvolvimento da doença como pela resposta às suas 

terapias. Assim, a obesidade tem grande contribuição no 

desenvolvimento da inflamação intestinal, principalmente 

relacionada a produção de linfócitos e macrófagos, aumentando 

a produção de citocinas pró-inflamatórias como interleucina 6 

(IL-6), fator de necrose tumoral alfa TNF-α, proteína 

quimiotática de monócitos 1 (MCP-1), o aumento da síntese de 

proteínas da fase aguda, a exemplo da proteína C reativa (PCR) 

e o aumento da zonulina (biomarcador de aumento de 

permeabilidade intestinal associado ao excesso de tecido 

adiposo) (FLORES et al., 2015). 

Dessa forma, tanto a obesidade como a DII são fatores 

de risco inflamatórios sistêmicos e crônicos que predispõem um 

alto risco de trombose arterial e venosa por mecanismos 

semelhantes, em que pacientes acometidos por ambas 

condições, necessitam de uma tromboprofilaxia juntamente 

com atendimento médico especializado sempre dosando 
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corretamente a quantidade dos anticoagulantes pelo risco de 

sangramento gastrointestinal causado pela DII (LENTZ, 2016). 

 

Câncer  

 

 Apesar do câncer ser envolvido com vários fatores 

genéticos, ambientais e o estilo de vida do indivíduo, várias 

evidências epidemiológicas relacionam também a obesidade 

com a alta incidência de câncer.  A obesidade induz alterações 

fisiopatológicas, como inflamações sistêmicas, desregulação 

de adipocinas, disbiose, resistência à insulina e alterações no 

sistema imune que influenciam a carcinogênese e a 

umorigênese(FONT-BURGADA; SUN; KARIN, 2016). Os tipos 

de câncer que tem mais envolvimento com a obesidade são: 

câncer de mama, rim, colo, esôfago, pâncreas, vesícula biliar, 

fígado, tireóide e ovário (ANDERSON; KEY; NORAT, 2016). 

 O risco de desenvolver câncer de cólon é 33% maior em 

pacientes obesos e a associação entre a inflamação crônica e 

o índice de carcinogênese colorretal são investigadas por 

estudos que avaliam a relação entre a DII, doença de Crohn, 

colite ulcerativa e o câncer colorretal (JOCHEM; LEITZMANN, 

2016).  

O risco de câncer de mama é elevado em mulheres que 

já estão na pré-menopausa, e a obesidade auxilia ainda mais 

no aumento do índice de mortalidade das pacientes por induzir 

uma maior secreção de leptina que afeta o desenvolvimento do 

câncer de mama (DENG et al., 2016). Estudos também 

mostram que em aproximadamente 900.000 americanos, o 

risco de morte por câncer de fígado em indivíduos obesos foi 

4,5 vezes maior do que em pacientes com o IMC (MARENGO; 

ROSSO; BUGIANESI, 2016). 
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A inflamação do tecido adiposo pode induzir mecanismos 

de cicatrização que promovem um microambiente pré-

neoplásico, ou seja, ao recrutar células de reparo tecidual, o 

crescimento e invasão de tumores se tornam suscetíveis 

(IYENGAR et al., 2016). Quando o tecido adiposo excede o 

suprimento sanguíneo, ocorre hipóxia e com ela o estresse dos 

adipócitos causando morte celular e paralelamente uma maior 

produção de MCP-1 que estimula a multiplicação de 

macrófagos no tecido formando uma espécie de coroa 

biomarcadora em torno dele (ROSEN; SPIEGELMAN, 2014). 

Esses macrófagos se envolvem na fagocitose de um adipócito 

morto, carregando-se de lipídios e formando células espumosas 

(SHAPIRO et al., 2013). Os ácidos graxos livres podem ativar o 

receptor toll-like 4 (TLR-4) na membrana dos macrófagos 

elevando a expressão de fator nuclear kappa B (NF-kB), TNF-

α, interleucina 1 (IL-1) e ciclooxigenase 2 (COX-2) (LEE, 2001).  

Todas essas moléculas induzem a inflamação do tecido 

adiposo, causando o aumento destes e tornando-os uma 

grande fonte de mediadores pró-inflamatórios (IYENGAR et al., 

2016). Dessa forma, as relações entre câncer, inflamações e 

obesidade, estão extremamente interligadas e ainda em 

constante estudo. 

CONCLUSÕES  

A obesidade, doença inflamatória crônica de baixo grau, 

envolve um conjunto de fatores dentre eles à ingestão 

excessiva de alimentos ricos em gordura e pouco em fibras, 

sedentarismo, além de fatores imunológicos, genéticos, 

metabólicos, psicológicos, sociais e/ou culturais. Dessa forma, 

a obesidade torna-se uma epidemia mundial, sendo 
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considerada um dos principais problemas de saúde pública do 

século XXI, responsável por desencadear diversas outras 

doenças, tais como as desordens intestinais que implicarão em 

reduzir significativamente a qualidade de vida do indivíduo. 

Nesse contexto, o aumento do conhecimento sobre as 

interações existente entre a obesidade e as alterações 

intestinais certamente poderão revelar posteriormente, novas 

perspectivas e alternativas terapêuticas tanto para a obesidade 

como para diversas outras doenças relacionadas. 
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RESUMO: O uso de medicamentos por idosos pode afetar a 
qualidade de vida, entretanto, por outro lado, são os mesmos 
que, em sua maioria, contribuem para a longevidade. Logo, a 
irracionalidade do uso de medicamentos, expõe o idoso a riscos 
potenciais. Uma das formas de conscientizar os idosos sobre a 
importância dos uso adequado de medicamentos e riscos 
associados a estes, envolve a utilização de atividades lúdicas e 
educativas. Desta forma, este trabalho teve como objetivo 
realizar através de atividades de extensão a promoção do uso 
racional de medicamentos para idosos participantes do Clube 
da Pessoa Idosa. As atividades foram desenvolvidas com um 
público de 197 idosos, frequentadores do clube da pessoa 
idosa, que conta com 700   cadastrados no total, localizado no 
bairro do Altiplano no município de João Pessoa-PB, que é uma 
instituição socioeducativa gerida pelo Instituto de Previdência 
do Município de João Pessoa (IPM-JP). A partir de um 
levantamento das principais dúvidas descritas pelos idoso, 
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foram elaborados materiais educativos apropriados e lúdicos, 
com a finalidade de disseminar as informações de maneira clara 
e com o melhor aproveitamento para os idosos, através de 
dinâmicas, oficinas, palestras e rodas de conversa. Com a 
realização deste projeto, busca-se orientar os idosos sobre os 
riscos e benefícios da terapêutica medicamentosa, contribuindo 
assim para o uso seguro e racional dos medicamentos pelos 
idosos. 
Palavras-chave: Uso racional. Medicamento. Idosos. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

O crescimento da população idosa é um fenômeno 

mundial e estar relacionado com a mudança em indicadores de 

saúde, tais como, redução da fecundidade e mortalidade e 

aumento da expectativa de vida (ALVES, 2016).  Entre 2015 e 

2050, estima-se que a proporção da população mundial com 

mais de 60 anos quase dobrará de 12% para 22%. Além disso, 

em 2020, o número de pessoas com 60 anos ou mais será 

superior ao de crianças com menos de cinco anos (OPAS/OMS, 

2018).  

O envelhecimento resulta no acúmulo de uma grande 

variedade de danos moleculares e celulares ao longo do tempo 

(OPAS/OMS, 2018). Este processo ocorre de maneira 

diferenciada nos indivíduos, sendo gradativo para uns e mais 

rápido para outros. Essas variações são relacionadas 

principalmente com o estilo de vida, condições socio-

econômicas e doenças crônicas (FECHINE, 2012).  

O surgimento de diferentes doenças crônicas na 

população idosa, acarreta a  utilização de medicamentos por 

um tempo prolongado e de forma contínua. Nesse cenário, 
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esses indivíduos se tornam grandes consumidores de 

medicamentos, configurando-se como o grupo de indivíduos 

bastante vulnerável (MORSCH et al., 2015). 

Desta forma, os idosos representam uma grande parcela 

de atendimento nos serviços de saúde, além de, na maioria das 

vezes, consumirem grande quantidade de medicamentos, o que 

predispõe a população geriátrica aos efeitos adversos de 

medicamentos, seja pela prática da polifarmácia, uso de 

múltiplos medicamentos simultaneamente, ou da 

automedicação, a qual pode ser agravada nos praticantes da 

polifarmácia (PEREIRA, K.G. ET AL. 2017; ALVES, 2018).  

Ademais, com o envelhecimento o sistema nervoso 

apresenta alterações como: redução no número de neurônios, 

redução na velocidade de condução nervosa, redução da 

intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do 

poder de reações e da capacidade de coordenações (DE 

VITTA, 2000). Isso justifica o fato de pessoas idosas com o 

passar do tempo apresentarem dificuldades em memorização. 

A junção destes fatores acarretam no comprometimento da 

adesão ao tratamento em pessoas idosas, bem como aumenta 

a dificuldade da administração correta dos diferentes 

medicamentos. 

Promover o uso racional de medicamentos consiste em 

orientar acerca de questões básicas e simples. No entanto, 

essas orientações precisam ser feitas de maneira adequada à 

linguagem de cada indivíduo, respeitando as diferenças e 

necessidades de cada um (DINIZ,ET AL, 2015). 

Desta forma, tem-se como objetivo a identificação  as principais 

dúvidas e dificuldades encontradas pelos idosos com relação 

ao uso correto de medicamentos, para capacitar os idosos com 

relação a correta utilização de medicamentos, enfatizando a 
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necessária atenção para o uso da polifarmácia e aos perigos 

associados à automedicação. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho trata-se de um estudo descritivo de 

natureza qualitativa na modalidade de relato de experiência do 

projeto de extensão intitulado “Promovendo o Uso Racional de 

Medicamentos pelos Idosos” da Universidade Federal da 

Paraíba,  realizado no Clube da Pessoa Idosa, um espaço 

público sexagenário, localizado no bairro do Altiplano no 

município de João Pessoa-PB, que  é uma instituição 

socioeducativa gerida pelo Instituto de Previdência do Município 

de João Pessoa (IPM-JP). 

O projeto atingiu idosos, a partir de 60 anos, residentes 

no município de João Pessoa  e frequentadores do Clube. Os 

serviços oferecidos aos idosos são: academia ao ar livre, aulas 

de alongamento, fisioterapia, ginástica, aeróbica, 

hidroginástica, oficina de material reciclável, nutricionista, reiki, 

yoga, pilates, aulas de artesanato, oficina circular (dinâmicas 

para atividade mental), palestras focadas ao público da melhor 

idade e eventos festivos. 

As atividades do projeto se iniciaram no mês de março 

de 2019 e se estenderam até dezembro do mesmo ano, sendo 

o primeiro mês destinado à reuniões com a direção da 

instituição e planejamento das atividades. A frequência das 

ações foram organizadas de maneira dinâmica, dependendo da 

disponibilidade de espaços e dos idosos. Os temas definidos 

para abordagem foram a automedicação, o armazenamento, 

descarte e utilização correta dos medicamentos, plantas 

medicinais e dúvidas dos participantes. 
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As ações realizadas foram dinâmicas, oficinas, palestras, 

rodas de conversa e atividades práticas. Foram executadas em 

ambientes disponibilizados pela diretoria do clube, como o 

chamado espaço café (sala destinada ao lazer em horários de 

intervalo de atividades), sala de dança e salas para oficinas. 

Os materiais utilizados foram, caixa de descarte, 

macromodelos de medicamentos, jogos de memória, 

cruzadinha, caixa de sinalização, jogo dos erros, cartazes e 

distribuição de materiais informativos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 O perfil dos idosos frequentadores do clube era bastante 

variado, em aspectos como, condições financeiras, educação, 

acesso ao atendimento médico e medicamentos, sendo estas 

características relatadas em rodas de conversas. Alguns 

frequentavam mais de um médico de especialidades 

difererentes e outros alegaram falta de acesso. Estes relatos 

possibilitaram o planejamento efetivo das ações que foram 

desenvolvidas com características para abranger estas 

diferentes realidades. 

As atividades se iniciaram através de rodas de conversa, 

a estratégia adotada foi a de disponibilizar no local de intervalo 

das atividades, no chamado “espaço café”, um ambiente de 

conversa atrativo para os idosos, sinalizado com uma caixa de 

medicamento nomeada com “uso racional de medicamento”, e 

de um cartaz “Você sabe quais são os riscos da 

automedicação? Vamos conversar!” (Figura 1), para sinalizar a 

presença da equipe no local.  
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Figura 1. Cartaz e caixa de identificação do projeto no espaço 

café no clube da pessoa idosa.      

 
Fonte: do Autor 

 

No contexto da “roda de conversa”, o diálogo é um 

momento singular de partilha, uma vez que pressupõe um 

exercício de escuta e fala. As colocações de cada participante 

são construídas a partir da interação com o outro. Dentro da 

pesquisa narrativa, é uma forma de coleta de dados em que o 

pesquisador se insere como sujeito da pesquisa pela 

participação na conversa e, ao mesmo tempo, produz dados 

para discussão. É, um instrumento que permite a partilha de 

experiências e o desenvolvimento de reflexões sobre as 

práticas educativas dos sujeitos, em um processo mediado pela 

interação com os pares, mediante diálogos internos, e, ainda, 

no silêncio observador e reflexivo (MOURA; LIMA, 2015). 

Através das discussões na “roda de conversa” (Figura 2) 

foram colhidas informações essenciais sobre as doenças 

crônicas mais frequentes entre idosos, com destaque para 

diabetes mellitus e a hipertensão arterial sistêmica. Foi 

observado uma alta ocorrência da prática da automedicação, 

além de outros hábitos indevidos na utilização de 

medicamentos, como: esquecimento e diferenciação entre 
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medicamento de referência, similar e genérico. A medida que 

as dúvidas surgiam, os idosos eram orientados sobre a contuda 

correta a ser tomada, de maneira clara e utilizando uma 

linguagem acessível para todos. 

 

Figura 2. Local da realização da mesa redonda. 

 
Fonte: do Autor 

 

Foram feitas algumas ações em turnos e dias variados, 

que totalizaram cerca de 80 idosos.  Apesar do tema central da 

conversa ser os riscos da automedicação, a medida em que os 

participantes se sentiam a vontade com a equipe do projeto, 

novas dúvidas iam surgindo, sendo elas de carácter coletivo e 

também individual a respeito de outros assuntos relacionados 

ao uso de medicamentos. A dúvida mais frequente apresentada 

pelos idosos, foi sobre o que fazer no caso de esquecimento da 

administração da dose do medicamento. Com isso os idosos 

foram orientados a fazerem o uso do medicamento assim que 

lembrarem e recalcular a próxima dose ou se a próxima dose 

estiver muito próxima, esperar pela mesma. 

Com estes momentos iniciais foi possível obter uma 

visão geral das necessidades dos idosos quanto ao tema, e 
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após esta ação, percebemos a necessidade da realização de 

mais ações educativas para esclarecer sobre as boas práticas 

no uso de medicamentos. 

A segunda atividade desenvolvida consistiu em uma 

“oficina de memória”, utilizada com o objetivo de construir 

conhecimentos de forma coletiva. Com base na conceituação 

de memória, esclarecimentos acerca de seu funcionamento, 

suas peculiaridades no processo de envelhecimento e 

estratégias propostas pela literatura para manter ou melhorar o 

desempenho da memória ( ALMEIDA; BEGER; WATANABE, 

2007). 

O esquecimento na hora de tomar as doses dos 

medicamentos, foi relatado como prática constante pelos 

idosos, desta forma, buscou-se realizar estratégias educativas 

que possibilitassem praticar a memória e o uso racional de 

medicamentos. 

No clube da Pessoa Idosa, funcionava uma oficina de 

memória, três vezes na semana, sendo três turmas diferentes 

com cerca de 35 idosos cada. Realizada em um auditório, onde 

os participantes eram dispostos em pequenos grupos para as 

suas atividades. O objetivo não era interferir nas atividades já 

programadas, mas trazer o uso racional de medicamentos 

como tema central para as atividades de exercício da memória. 

Após a autorização dos professores e a disponibilidade do 

espaço, foram elaborados os materiais, que foram aplicados 

pela equipe do projeto. 

Foi desenvolvido o jogo de memória (Figura 4),  

 

Figura 3. Jogo da memória 
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                                Fonte: do Autor 

 

Um outro método interativo foi o jogo de “caça-palavras”, 

que continha palavras-chave a respeito do uso racional de 

medicamentos, a medida em que as palavras eram 

encontradas, o tema era abordado e as dúvidas colhidas para 

esclarecimento. Foi enfatizada também importância de se digirir 

a um farmacêutico quando se vai a uma farmácia, visto que os 

idosos em sua maioria tinham o conceito de que esse 

profissional apenas é responsável pela dispensação do 

medicamento, quando na verdade ele também é habilitado a 

orientar sobre qualquer dúvida relacionada ao medicamento. 

 

Figura 4. Atividade de caça-palavras        
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Fonte: do Autor 

 

Outra questão bastante pertinente relatada foi sobre o 

hábito de abrir cápsulas para facilitar na deglutição. Mediante a 

isto, foi advertido sobre os riscos que esta ação pode trazer para 

o indivíduo, como, desde irritações na mucosa oral e do 

esôfago, até a redução da eficácia do medicamento. 

Foram realizadas palestras com a temática “Uso racional 

de medicamentos e suas diferenças”.  As principais dúvidas 

foram em relação às diferenças encontradas entre os 

medicamentos referência, genérico e similar. Vários idosos 

também apresentaram relatos de casos com questionamentos 

sobre posologia dos medicamentos, vias de administração, 

possíveis interações entre medicamentos, “prescrições 

medicamentosas de parentes e vizinhos”, entre outras. 

Os idosos do Clube da Pessoa Idosa, em geral, fazem 

uso da chamada polifarmácia (uso de múltiplos medicamentos 

concomitantemente) e assim possuíam inúmeros 

questionamentos sobre o correto uso dos medicamentos. 

Inicialmente nosso grupo realizou uma explicação geral sobre 

as principais diferenças entre os medicamentos referência, 
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aquele primeiro medicamento que foi produzido, com nome de 

marca; medicamento genérico – que possui uma tarja amarela 

com o “G” de genérico e é vendido com o nome do(s) fármaco(s) 

contido(s); bem como o similar que foi produzido após o término 

de vigência da patente do medicamento referência e que 

também possui um nome comercial e nem todos podem ser 

intercambiáveis com o referência (figura 5). Foram realizadas 

orientações sobre dose de medicamentos, principais interação 

entre eles e correta forma de descarte. 

 Após as abordagens supracitadas, os idosos realizaram 

uma série de perguntas, relatando suas experiências desde a 

compra dos medicamentos até alguns efeitos indesejáveis do 

uso destes medicamentos. Nesse aspecto, foi percebido que os 

participantes do clube dos idosos faziam uso de, 

principalmente, fármacos anti-hipertensivos e hipoglicemiantes, 

com algumas inclusões de fármacos psicotrópicos. 

 Sabendo das principais classes medicamentosas 

utilizadas, foi explicado que o tratamento da hipertensão e 

diabetes é de difícil manejo, pois são doenças multifatoriais e 

muitas vezes assintomáticas.  

 Vale ressaltar algumas discussões importantes: efeitos 

indesejáveis de fármacos inibidores da ECA (ex.: captopril) que 

causam tosse não produtiva em grande parte dos pacientes; 

utilização de inibidores da ECA (iECA) e antagonistas de 

receptores de Angiotensina II (BRAs), a qual não deve ser 

utilizada. Outra importante orientação se deu quanto ao uso da 

insulina e outros hipoglicemiantes que deve ser sempre 

acompanhado de alimentação, para evitar quadros graves de 

hipoglicemia.   

 De forma geral pode-se concluir, a partir deste relato de 

experiência, que os idosos do clube da pessoa idosa da cidade 
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de João Pessoa, tem bastante interesse nessa temática, com 

participação assídua dos presentes, possuindo várias dúvidas 

quanto ao uso adequado dos medicamentos. Portanto, notamos 

que a intervenção do nosso grupo de extensão foi de grande 

valia para os participantes, pois o uso inapropriado de 

medicamentos pode levar a sérios problemas de saúde pública, 

especialmente em nesse público tão frágil e vulnerável. 

 

Figura 5. Palestras e materiais utilizados 

 
Fonte: do Autor 

 

Frequentemente medicamentos ou produtos médico-

hospitalares vencidos são descartados indevidamente, 

provocando graves danos ambientais, como poluição da água 

e prejuízos à saúde de pessoas e animais. Há um elevado 

número de acidentes por ingestão desses medicamentos por 

crianças. Os destinos mais frequentes do descarte indevido 

incluem lixo comum, pias, ralos e vasos sanitários, desta forma 

os medicamentos descartados alcançarão o meio ambiente, 

provocando danos diversos (CONSELHO FEDERAL DE 

FARMÁCIA, 2019). 
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Ao serem questionados sobre o destino dado aos 

medicamentos vencidos ou que não estavam em uso, os idosos 

alegaram descarta-los em sua maioria, no vaso sanitário e lixo 

comum, um pequeno número deles descartavam em farmácias. 

A maior parte dos idosos afirmaram não saber sobre a coleta 

de medicamentos vencidos em farmácias ou que sua farmácia 

não possuía esse sistema. 

Após ouvir os idosos sobre a prática de descarte, os 

mesmos foram orientados a procurar farmácias, drogarias, 

postos de saúde e hospitais, para realizar o descarte desses 

produtos de maneira adequada sem contaminar o meio 

ambiente. Entretanto, visando aqueles que não possuíam 

acesso a este serviço por algum motivo, a equipe confeccionou 

uma caixa para descarte destes medicamentos inutilizados. Ela 

ficou disponível todo o período de realização do projeto, os 

idosos também foram orientados a descartar medicamentos e 

embalagens. 

A caixa ficou posicionada na sala utilizada para intervalo 

das atividades e sinalizada de maneira evidente, para facilitar a 

identificação por parte dos idosos. 

 

Figura 7. Caixa de descarte de medicamentos    
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Fonte: do Autor 

Quanto ao perfil dos medicamentos recolhidos, foram em 

sua maioria genéricos de tarja vermelha, havendo também a 

presença de alguns de tarja preta. Dentre os medicamentos 

descartados, os que mais se repetiram foram: antidiabéticos 

(cloridrato de metformina), anti-hipertensivos (losartana 

potássica e atenolol), para intolerância a lactose (Lactosil). 

Além disso, também houveram descartes de medicamentos 

bastante utilizados na automedicação, tendo em vista o fato de 

serem fármacos que não necessitam de prescrição para 

aquisição, como a dipirona, ibuprofeno e algumas vitaminas.  

 

 

 

 

 

             Figura 8. Caixa de descarte de medicamentos 

 
Fonte: do Autor 

 

Após recolhidos, os medicamentos foram destinados a 

uma farmácia que se disponibilizou a direcionar os 
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medicamentos ao seu fim correto sem cobrança de taxas. Em 

seguida, esses medicamentos foram encaminhados pela 

farmácia para a incineração para que não contaminassem o 

meio ambiente. 

 

CONCLUSÕES  

 

O crescimento da população idosa no Brasil está 

relacionando a um fenômeno mundial, FÉLIX (2007). Com isso, 

estudos sobre o processo de envelhecimento e suas 

consequências tem se expandido cada vez mais. A condição de 

saúde da pessoa idosa em sua maioria, acarreta na utilização 

de diversos medicamentos, levando ao uso da polifarmácia. 

Além dos medicamentos prescritos, muitos utilizam por 

conta própria fármacos de venda livre, praticando assim a 

automedicação, que trás consigo sérios riscos para a saúde do 

idoso e de qualquer outra pessoa que a pratique. Aliado a isso, 

a diminuição das funções cognitivas na velhice e a falta de 

orientação, faz com que os idosos tenham dificuldades na 

administração dos fármacos, levando ao comprometimento de 

seu tratamento. 

Portanto, faz-se necessária a promoção do uso racional 

de medicamentos. No clube da pessoa idosa, onde as 

atividades foram desenvolvidas, foi constatada a realidade 

citada acima, idosos praticantes de atividades físicas e 

intelectuais, porém, demonstraram não possuir o conhecimento 

de ações básicas sobre o correto uso de medicamentos. 

Após o desenvolvimento das atividades, foi notável o 

interesse por parte dos mesmos e até sugestão de outros temas 

relacionados a medicamentos. Todas as informações foram 

bem recebidas, debatidas e compartilhadas. Os frequentadores 
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do clube da pessoa idosa puderam ser orientados através deste 

projeto, para que pudessem fazer o uso correto dos 

medicamentos, assim, contribuindo para a melhor adesão ao 

tratamento. 

O clube da pessoa Idosa trata-se de um local onde os 

idosos vão para realizar atividades de lazer, desta forma fez-se 

necessário adaptar-se a rotina dos mesmos, fato este que se 

tornou o principal desafio da equipe, uma vez que foi necessário 

criar algo mais atraente que atividades oferecidas no espaço 

como a dança, por exemplo,  porém com o uso de estratégias 

variadas isso foi possível.  
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RESUMO: Os farmacêuticos da atenção primária à saúde 
(APS) desenvolvem serviços classificados em gerenciais e 
clínicos, com a finalidade de prover o abastecimento de 
medicamentos e outros insumos à unidade, assim como o uso 
consciente dessas tecnologias em saúde pela comunidade 
adstrita. Este estudo objetivou compreender a percepção dos 
profissionais de saúde e dos gestores sobre os tipos de serviços 
farmacêuticos que são executados nas unidades básicas de 
saúde (UBS) do Distrito Federal, Brasil. Portanto, foi realizado 
um estudo qualitativo, onde foram entrevistados, por meio de 
um roteiro semiestruturado, profissionais que atuavam nas UBS 
que tinham farmacêuticos lotados. Das nove UBS visitadas, 
como representante de cada unidade, foram entrevistados 
cinco enfermeiros, um odontólogo e três gestores. Em relação 
aos serviços gerenciais, foram mencionados principalmente o 
armazenamento e o controle de estoque de medicamentos. 
Todos os participantes do estudo mencionaram pelo menos um 
serviço farmacêutico clínico, sendo a dispensação, a orientação 
farmacêutica e os serviços de matriciamento para os demais 
profissionais de saúde os mais citados. Os atores 
demonstraram ter conhecimento de grande parte dos serviços 
farmacêuticos da atenção primária, sendo que a maioria 
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reconheceu a importância desses serviços na garantia do 
acesso aos medicamentos e no cuidado à saúde da população.  
Palavras-chave: Serviços farmacêuticos. Assistência 
farmacêutica. Atenção primária à saúde. 
 
INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado em 1988 e é 

uma organização de caráter público, podendo o sistema privado 

atuar de maneira complementar, que oferta diversas 

tecnologias e serviços de saúde para atender as necessidades 

integrais de saúde da população brasileira.  

Para tanto, além da integralidade, são princípios 

norteadores do SUS: a universalidade, a equidade, a 

regionalização e a descentralização. Nas redes de atenção à 

saúde (RAS), os serviços do SUS estão alocados nos diferentes 

níveis de atenção, também conhecidos como atenção primária, 

atenção secundária e atenção terciária (BRASIL, 2016). 

A APS, no Brasil, é caracterizada por ações de natureza 

individuais e coletivas, oferecidas às pessoas que moram em 

territórios pré-delimitados. A APS funciona como porta de 

entrada preferencial para o sistema de saúde e tem como 

objetivos a promoção e a proteção da saúde, o diagnóstico, o 

tratamento, a ininterrupção do cuidado e a manutenção da 

saúde. O trabalho é de caráter multiprofissional, 

responsabilizando as diversas categorias profissionais no 

cuidado e no zelo à saúde do indivíduo, garantindo, assim, uma 

melhor qualidade de vida para a população (BOUSQUAT et al, 

2019; FAUSTO et al, 2018). 

Os serviços farmacêuticos gerenciais são aqueles 

executados dentro do contexto logístico da assistência 

farmacêutica (AF). Consistem no grupo de atividades 
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interligadas e interdependentes voltadas ao cuidado do usuário 

ao prover o acesso a tecnologias em saúde (ARAÚJO S. et al, 

2017; OLIVEIRA et al., 2016). 

A farmácia clínica foi criada em 1960 e o farmacêutico 

passou a usar os seus conhecimentos de farmacologia para 

prestar serviços clínicos. Dessa maneira, paulatinamente houve 

a inserção desse profissional nos cuidados à saúde dos 

usuários, de forma integrada à equipe de saúde (ARAÚJO P. et 

al, 2017; CFF, 2016; BRASIL, 2014a). 

É estimado que mais da metade dos medicamentos 

sejam prescritos, dispensados, vendidos ou utilizados de forma 

inapropriada. O uso exagerado dos medicamentos, conforme 

encontrado em alguns casos na polifarmácia e no uso 

indiscriminado de antimicrobianos; bem como a subutilização 

desses produtos, como, por exemplo, os usuários não 

aderentes ou que receberam doses inferiores; produzem 

desperdícios de recursos e podem gerar diversos problemas, 

que repercutem no aumento de internações e atendimentos 

hospitalares. Diante dos fatos, fica mais que evidente que o uso 

irracional dos medicamentos é um problema global e que 

medidas devem ser tomadas para reversão desse quadro 

(BRASIL, 2019; LIMA et al, 2017; MONTEIRO; LACERDA, 

2016). 

Uma revisão sistemática feita por Touchette et al (2014) 

relata a economia gerada pela atuação do farmacêutico na 

assistência à saúde. Os benefícios econômicos decorrentes 

desses serviços foram positivos em hospitais e serviços 

ambulatoriais de diversos países. Além disso, foi relatada maior 

efetividade da farmacoterapia, diminuição de erros de 

prescrição, maior aderência ao tratamento pelos usuários, entre 

outros benefícios (TOUCHETTE et al., 2014). 
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As transformações ao longo da história da profissão 

podem ter contribuído para o reconhecimento social do papel 

do farmacêutico não somente como gestor de medicamentos, 

mas também como provedor de cuidados em saúde à 

população (BERMUDEZ et al, 2018; CFF, 2016; BRASIL, 

2014a).  

Em consonância com o debate supracitado, o presente 

trabalho pretendeu compreender a percepção dos profissionais, 

com exceção dos farmacêuticos, de algumas UBS do Distrito 

Federal sobre os tipos de serviços farmacêuticos 

operacionalizados na APS. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo qualitativo, no 

qual os participantes foram entrevistados por meio de um roteiro 

semiestruturado com perguntas abertas (quadro 1). 

O estudo iniciou-se com a solicitação formal por via 

eletrônica para a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-

DF) da relação das UBS que possuíam farmacêuticos lotados. 

Esses dados foram disponibilizados por e-mail pela Diretoria de 

Assistência Farmacêutica (DIASF) da Secretaria mencionada 

em outubro de 2016. Na época foi informada a existência de 49 

UBS com farmacêuticos. Contudo, a população de UBS com 

farmacêuticos está distribuída nas 7 regiões de saúde do 

Distrito Federal. Para a realização do estudo, foram 

selecionadas aleatoriamente as regiões de saúde Oeste e 

Centro-Sul.  

Não foram realizadas entrevistas nas UBS nas quais os 

farmacêuticos estavam lotados na APS por um período inferior 

a 6 meses. Também foram excluídas as UBS onde os 
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farmacêuticos encontravam-se de licença médica ou os 

profissionais gestores não autorizaram a realização do estudo. 

Assim, foram visitadas as nove UBS das regiões citadas que 

preenchiam os critérios de participação do estudo.  

 

Quadro 1. Instrumento para entrevista com os profissionais 

gestores e não gestores 
Questões sobre os serviços farmacêuticos realizados na atenção primária 
do Distrito Federal 

1. O/a senhor(a) pode citar quais são as atividades desempenhadas 

pelos farmacêuticos na atenção básica?  

2. Quais atividades de abastecimento são desenvolvidos pelos 

farmacêuticos na atenção básica? 

3. Quais atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos estão 

relacionadas com o cuidado ao usuário da atenção básica? 

Fonte: Autoria própria. 

 

As entrevistas ocorreram no segundo semestre de 2017 

e foram realizadas no próprio local de trabalho dos participantes 

em salas reservadas, para garantir a comodidade e o sigilo das 

informações. 

Com a finalidade de registrar as informações 

transmitidas durante as entrevistas, foram gravados áudios dos 

entrevistados. A posteriori, esses áudios foram transcritos e 

analisados, e, para este último processo, foi adotado o método 

de análise de conteúdo. 

As entrevistas foram realizadas depois da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), momento 

no qual foram passadas as informações sobre a pesquisa e a 

sua finalidade.  

Os dados da pesquisa somente foram coletados após 

aprovação do projeto pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 
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da Universidade Católica de Brasília (UCB) (parecer de número 

1.806.928) e pelo CEP da Fundação de Ensino e Pesquisa em 

Ciências da Saúde (FEPECS) (parecer de número 1.851.177). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram entrevistadas nove pessoas, sendo seis 

profissionais de saúde e três gestores. Dos nove participantes, 

sete eram do sexo feminino e apenas dois do sexo masculino. 

Participaram do estudo cinco enfermeiros, um odontólogo e três 

gestores. 

  

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS GERENCIAIS 

 

 As atividades gerenciais desempenhadas pelos 

farmacêuticos no contexto da APS foram relatadas por todos 

entrevistados, especialmente o armazenamento e o controle de 

estoque: 

 “Eu creio que seja controle, recebimento. [...]”(odontólogo 

1) 

 “Ela faz o controle de estoque dos medicamentos.”(gestor 

2) 

 “Controle de entrada e saída de medicação... E as 

estatísticas das medicações mais usadas nos programas 

[...]”(gestor 3) 

 “[...] O abastecimento da farmácia com os medicamentos 

que são padronizados, controle, conservação [...]”(enfermeiro 

1) 

 O armazenamento dos medicamentos envolve atividades 

de recebimento, estocagem, conservação, controle de estoque 

e gerenciamento dos resíduos de saúde. Portanto, devem ser 
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cumpridas rigorosamente as boas práticas de armazenamento, 

respeitando o controle de temperatura, a limpeza e a higiene do 

local, a proteção contra a umidade, a incidência de luz solar, 

entre outros aspectos ligados ao monitoramento ambiental 

(ARAÚJO S. et al, 2017; BRASIL, 2014a).  

 Os principais objetivos do armazenamento correto é 

garantir que a população tenha acesso a medicamentos de 

qualidade e evitar o desabastecimento por problemas de má 

conservação e vencimento (CFF, 2016; BRASIL, 2014a). 

 Alguns entrevistados relataram outras etapas do ciclo 

logístico da AF, como programação e distribuição: 

 “[...] Ele vai desde da elaboração de planilhas para saber a 

quantidade que você pode fazer no pedido, consumo médio dos 

pacientes e a distribuição [...]”(gestor 1) 

  A programação faz parte do planejamento, já que estima 

as quantidades de medicamentos que serão necessárias para 

garantir o acesso da população à terapêutica medicamentosa 

para um determinado período de tempo. Assim, são levados em 

consideração os recursos disponíveis, o consumo histórico, a 

oferta de serviços, a capacidade de armazenamento do estoque 

e o perfil epidemiológico da região (ARAÚJO S. et al, 2017; 

CFF, 2016; BRASIL, 2014a).  

 Qualquer falha na etapa de programação pode 

comprometer a qualidade das etapas seguintes da AF e, 

portanto, é essencial que todos os aspectos citados 

anteriormente sejam analisados para garantir a disponibilidade 

dos medicamentos para os usuários (BRUNS; LUIZA; 

OLIVEIRA, 2014). 

 A distribuição dos medicamentos é outra etapa dentro do 

ciclo da AF. Juntamente com o controle de estoque, é uma 
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etapa prontamente associada à prática da AF (COSTA et al, 

2017).  

 A distribuição é essencial dentro do contexto da APS, pois 

permite à população o acesso aos medicamentos. Além de 

distribuir algumas tecnologias entre os setores da UBS, 

eventualmente os farmacêuticos estabelecem o envio/troca de 

alguns produtos em situação de desabastecimento para outras 

unidades.  

 Não obstante, existe uma razão para a omissão das etapas 

de seleção e aquisição da AF. A etapa de seleção, que consiste 

na escolha de tecnologias em saúde mais seguras e efetivas ao 

menor custo possível (BERMUDEZ et al, 2018), é realizada de 

forma centralizada por uma comissão no âmbito da SES-DF. 

 A etapa de aquisição consiste na compra propriamente dita 

das tecnologias em saúde (MATTOS et al, 2019). Também 

nessa etapa devem ser requisitados os produtos farmacêuticos 

que apresentem melhor qualidade e que atendam as 

necessidades epidemiológicas da população a menor custo 

possível. Em termos organizacionais, existem setores na SES-

DF designados para conduzir de forma centralizada esta 

atividade. 

 

SERVIÇOS FARMACÊUTICOS CLÍNICOS 

 

 Os serviços farmacêuticos clínicos envolvem as diversas 

práticas direcionadas principalmente à qualificação do cuidado 

do usuário (ARAÚJO P. et al, 2017; CFF, 2016). 

 Ao serem questionados sobre sobre os serviços clínicos, a 

dispensação e a orientação farmacêutica para o usuário, foram 

os mais citados: 
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 “[...] Auxiliar em algumas dúvidas, questões em relação aos 

medicamentos. [...]” (odontólogo 1) 

 “A farmacêutica daqui ela dispensa medicamento [...]” 

(gestor 2) 

 “Muito importante, porque muitos usuários têm dúvidas 

sobre medicamento, como tomar, horário... A farmacêutica 

orienta tudo isso [...]” (gestor 2) 

  “[...] A dispensação do antirretroviral. Ele apenas não só 

dispensa, primeiro senta com o paciente, faz uma consulta 

qualificada e orienta como eles vão tomar essa medicação.” 

(gestor 1) 

 “[...] nas informações, nas informações dadas ao paciente. 

Então, tudo isso ele [farmacêutico] pode orientar.”(enfermeira 2) 

 “[...] Eu acho que a orientação ao usuário do uso da 

medicação.” (enfermeira 4) 

 A dispensação é uma atribuição do farmacêutico 

caracterizada pelo fornecimento do medicamento ao usuário 

juntamente com a orientação necessária para garantir o uso 

correto (BRASIL, 2014a; CFF, 2016).  

 A dispensação é compreendida como processo informativo 

referente ao tratamento, ao acompanhamento e à avaliação 

farmacoterapêutica da prescrição, requerendo, portanto, a 

presença do farmacêutico (RODRIGUES; AQUINO; MEDINA, 

2018; CFF, 2016).  

 Embora ainda haja confusão conceitual com o fornecimento 

de medicamentos, a dispensação tem o propósito de aproximar 

o farmacêutico das necessidades dos usuários, não se 

restringindo apenas à simples entrega de medicamentos 

(RODRIGUES; AQUINO; MEDINA, 2018). Dessa forma, é 

importante investigar se a dispensação de medicamentos está 
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sendo confundida com o fornecimento pelos profissionais da 

saúde. 

 A orientação farmacêutica é um serviço onde o 

farmacêutico compartilha informações ao usuário sobre os 

cuidados de saúde e sobre o tratamento – farmacológico e não 

farmacológico (BRASIL, 2014a; CFF, 2016).  

 Para que fornecer orientação farmacêutica com qualidade, 

é importante que o profissional busque aproximação com os 

usuários, oferecendo acolhimento e fortalecendo a formação de 

vínculos (LEITE et al, 2017). 

 Além dos serviços mais recordados pelos entrevistados, a 

dispensação e a orientação farmacêutica, também foi 

ressaltada a importância do farmacêutico nas atividades de 

matriciamento e em outras ações de cuidado multiprofissional: 

 “quando a gente tem alguma dúvida de alguma medicação,  

ele [farmacêutico] ajuda a nos esclarecer também.” (odontólogo 

1) 

 “[...] E também o treinamento das equipes em relação ao 

uso de medicação e prescrição.” (gestor 3) 

 “Eles ajudam a gente. Tanto a nos orientar com respeito à 

farmacodinâmica, a farmacocinética, todos os medicamentos... 

Então muitas vezes o usuário quer saber se aquele remédio deu 

problema secundário, uma reação colateral, um evento 

adverso, aí a gente pergunta para o farmacêutico”. (enfermeira 

2) 

 “[...] No nosso centro de saúde o farmacêutico também faz 

parte do Núcleo de Apoio de Saúde da Família, e no fim acaba 

fazendo esse aprimoramento dos conhecimentos dos outros 

profissionais quanto à farmacologia e farmacoterapia [...]”. 

(enfermeira 3) 
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 “[...] Geralmente ela fica na farmácia e toda dúvida que a 

gente tem em relação à medicação, a gente consulta ela [...]” 

(enfermeira 4) 

 “[...] Sempre tiram as dúvidas dos profissionais quanto a... 

As dosagens, quanto às prescrições... A gente sempre trabalha 

de forma multidisciplinar [...]” (enfermeira 5) 

 O Núcleo Ampliado de Saúde da Famáia (NASF) tem o 

objetivo de apoiar a Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 

outras modalidades de equipes da APS. Assim, ampliar o 

escopo de atuação desses grupos, proporcionar uma 

retaguarda especializada nas ações de saúde e de aumentar a 

resolubilidade do cuidado em saúde (NASCIMENTO; 

CORDEIRO, 2019). Nessa esteira, o NASF é instrumento 

indutor da inserção do farmacêutico na equipe interprofissional 

e, portanto, colabora para a oferta dos serviços clínicos à 

população (BRASIL, 2014b). 

 O apoio matricial, ou matriciamento, é um arranjo 

organizacional e, paralelamente, uma metodologia de 

compartilhamento de saberes, que viabiliza o suporte técnico e 

pedagógico, assegurando retaguarda especializada para as 

equipes que desenvolvem ações para a população sob seu 

cuidado (LAZARINO; SILVA; DIAS, 2019). Nessa conjuntura, a 

literatura reporta que a prestação de serviços clínicos nas 

atividades de matriciamento também faz parte da filosofia do 

cuidado farmacêutico na APS (BRASIL, 2014a; BRASIL, 

2014b). 

 Nesse sentido, o farmacêutico deve orientar e empoderar 

os outros profissionais de saúde de saberes sobre os 

tratamentos medicamentosos e não medicamentosos, 

fornecendo informações de práticas baseadas em evidências 

(CFF, 2016). Como consequência, o apoio especializado do 
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farmacêutico clínico é essencial para aumentar a resolubilidade 

das ações em saúde, além de garantir o uso consciente dos 

medicamentos de forma integral, contínua, integrada, efetiva e 

segura para o usuário (PALODETO; FISCHER, 2018; BRASIL, 

2014a). 

 Ademais, alguns entrevistados mencionaram a atuação do 

farmacêutico na educação em saúde, especialmente para 

usuários que fazem uso crônico de medicamentos: 

 “[...] Na orientação e educação em saúde da população, 

principalmente o doente crônico.” (enfermeira 3) 

 “A segurança do paciente, principalmente na questão do 

uso da medicação. Ela [farmacêutica] dá palestras nos grupos 

de hipertenso, diabético [...]” (enfermeira 4) 

 A educação em saúde tem papel fundamental na 

conscientização da população sobre a importância do 

autocuidado. Nesse sentido, o farmacêutico desempenha 

ações voltadas principalmente para educação dos usuários a 

respeito do uso racional dos medicamentos e adoção de estilos 

de vida saudáveis (BRASIL, 2014a).  

 Mais do que transmitir informações, a educação em saúde 

deve ser vista como processo político-pedagógico que requer o 

desenvolvimento do pensar crítico e reflexivo. Portanto, deve 

permitir o desvelar da realidade e propor ações transformadoras 

que levem o indivíduo à sua autonomia e emancipação como 

sujeito histórico-social, capaz de propor e opinar nas decisões 

de saúde para cuidar de si e da coletividade (FALKENBERG et 

al, 2014). 

 São conteúdos que podem ser abordados pelos 

farmacêuticos da APS nas práticas de educação em saúde: a 

importância da adesão ao tratamento, os riscos da 

automedicação, como armazenar e descartar corretamente os 
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medicamentos, entre outros assuntos (EL-RACHIDI; 

LAROCHELLE; MORGAN, 2017; FIRMINO et al, 2015; 

ZANELLA; AGUIAR; STORPIRTIS, 2015).  

 A leitura dos materiais educativos, as discussões em 

grupos terapêuticos, as participações em palestras, entre outras 

ações, são espaços educativos que fortalecem a capacidade 

cognitiva do indivíduo para o autocuidado. Além disso, a 

cooperação nas atividades coletivas favorece a formação de 

vínculos e o convívio social entre os atores envolvidos (MELO 

et al, 2017; BRASIL, 2014a). 

  O usuário do sistema de saúde é atendido por diversos 

profissionais e, dependendo de sua condição clínica, passa por 

diferentes hospitais e unidades de saúde. A imprecisão das 

informações passadas de profissional para profissional durante 

essas transições podem levar o usuário a utilizar o 

medicamento de forma insegura (PATEL; PEVNICK; 

KENNELTY, 2019; REDMOND et al, 2018; BRASIL, 2014a). 

Nesse sentido, é fundamental a realização do serviço clínico de 

reconciliação medicamentosa: 

 “[...] Eles [farmacêuticos] saem, visitam, orientam... Até os 

próprios idosos que às vezes toma o mesmo medicamento e 

não sabe. Aí ela [farmacêutica] faz assim uma tabelinha, 

direitinho, diferenciando o medicamento, arrumando o que veio 

do hospital e o que é passado no posto.” (gestor 2) 

 Embora sejam escassos os relatos sobre a reconciliação 

medicamentosa na APS, este serviço é um dos principais 

instrumentos de prevenção de erros de medicação (REDMOND 

et al, 2018).  

 Essa atividade clínica do farmacêutico envolve algumas 

ações como a busca pelo histórico clínico do usuário nas 

diversas instituições do sistema de saúde, a verificação de 
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duplicidade na prescrição de medicamentos, a existência de 

interações medicamentos, a adequação do esquema 

posológicos à rotina e condição clínica do usuário e, caso haja 

alguma discrepância, devem ser propostas e executadas 

intervenções farmacêuticas (BRASIL, 2014a; CFF, 2016). 

  

CONCLUSÕES  

 

 Pôde-se observar que os atores da pesquisa tem 

conhecimento de grande parte dos serviços farmacêuticos 

oferecidos na APS.  

 A maioria dos entrevistados reconheceu a importância 

desses serviços na garantia do acesso aos medicamentos e no 

cuidado à saúde da população. 

 O principal serviço farmacêutico gerencial citado foi o 

armazenamento, com ênfase ao controle de estoque. Com 

menor frequência, também foram mencionadas a programação, 

a distribuição e as demais atividades do armazenamento, como 

a conservação e o recebimento.   

 Todos os atores tinham conhecimento de pelo menos um 

serviço farmacêutico clínico, sendo a dispensação e a 

orientação farmacêutica os serviços mais citados.  

 Também foram discutidos pelos participantes do estudo os 

serviços de matriciamento, educação em saúde e reconciliação 

medicamentosa.  

 Para a realização de pesquisas futuras, sugere-se que novos 

estudos qualitativos entrevistem categorias diversas de atores 

atuantes na APS, para avaliar com maior pluralidade as 

percepções sobre o fenômeno estudado. 
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RESUMO: O envelhecimento é um processo universal, 
evolutivo e gradual. O estudo teve como objetivo avaliar o perfil 
de adoecimento de idosos atendidos na clínica médica do 
Hospital Universitário Lauro Wanderley, no ano de 2016.  Foram 
avaliados 180 prontuários, pertencentes à clínica médica do 
referido hospital. Houve predomínio do sexo masculino (55,6%), 
média de idade de 71,39 +/- 10,23, casados (58,9%), oriundos 
do município de João Pessoa (60,6%), com ensino fundamental 
incompleto (42,8%), aposentados (73,9%) e que recebem em 
média um salário mínimo por mês (62,8%). As principais causas 
de hospitalização foram as doenças do sistema respiratório 
(19,4%), do sistema geniturinário (16,1%), do sistema digestório 
(15,6%) e do sistema cardiovascular (12,8%). Já as principais 
DCNT foram as doenças do sistema cardiovascular (36,7%) e 
doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (19,8%). Os 
medicamentos utilizados variaram de 2 a 16 (7,65 +/- 3,11) por 
interno, sendo os mais frequentes: medicamentos do sistema 
digestório e metabolismo (26,1%), do sistema cardiovascular 
(25,7%), do sangue e órgãos hematopoiéticos (11,8%) e anti-
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infecciosos gerais para uso sistêmico (11,8%). Obteve-se 258 
interações maiores (52,5%), 213 interações moderadas (43,4%) 
e 20 interações menores (4,1%). Assim, este estudo visa 
contribuir com o entendimento do processo saúde doença do 
idoso, bem a melhoria da sua qualidade de vida. 
Palavras-chave:Envelhecimento. Medicamentos. Interações-
medicamentosas. 
 

INTRODUÇÃO 

 
 O ser humano como um todo sempre se preocupou com 

o envelhecimento. Alguns o caracterizaram como uma 

diminuição geral das capacidades da vida diária, outros o 

consideram como um período de crescente vulnerabilidade, 

outros, ainda, veneram a velhice como o ponto mais alto da 

sabedoria, bom senso e serenidade (FECHINE; TROMPIERI, 

2012). 

Na década de 1950, a média de vida da população 

brasileira era estimada em 52 anos, passando para 67 anos na 

década de 1990, atingindo 75 anos em 2014 (SIMÕES, 2016). 

De acordo com as projeções do IBGE para 2020 essa parcela 

será de 9,2% e, em 2060, a proporção esperada de pessoas 

com 60 anos ou mais será de 25,5%, ou seja, 1 em cada 4 

brasileiros será idoso (IBGE, 2018).  

Essa mudança no cenário demográfico brasileiro tem 

levado a uma maior procura de idosos por serviços de saúde, 

devido ao aumento da prevalência de doenças crônicas não 

transmissíveis e incapacidades físicas (LOPES et al., 2014). 

A rede de serviços de saúde de João Pessoa conta com 

inúmeras atividades, como atendimento ambulatorial em 

diversas áreas, atividades coletivas de prevenção e promoção 

a saúde, por meio de grupos de convivência, atendimentos de 
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órtese e prótese, Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), 

assistência farmacêutica e atividades físicas nas praças, que 

promovem maior cuidado e bem-estar ao idoso, aumentando 

assim, sua qualidade de vida (PMJP, 2015). 

O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

integra a estrutura da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

e apresenta-se como serviço especializado de média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, sendo referência para 

todo o Estado da Paraíba e demais estados circunvizinhos da 

região (EBSERH, 2016). 

 Dessa forma, o objetivo desse estudo foi: avaliar o perfil 

de adoecimento de idosos atendidos na clínica médica do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley. 

  

METODOLOGIA 

 

 O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW), via Plataforma Brasil, sob CAEE nº 

68604017.5.0000.5183. É um estudo de caráter documental, 

descritivo, retrospectivo, com abordagem quantitativa. 

 Nesta pesquisa foram incluídos usuários maiores de 60 

anos, internados na Clínica Médica do Hospital Universitário 

Lauro Wanderley, no ano de 2016. Foram excluídos do estudo 

prontuários que estavam ilegíveis ou incompletos e, que não se 

encontravam no arquivo do SAME (Setor de Arquivo Médico e 

Estatística) do HULW, por motivos de perda ou por terem sido 

enviados para o arquivo morto do hospital. 

 A amostra foi constituída de 227 prontuários 

pertencentes à clínica médica do Hospital Universitário Lauro 
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Wanderley (HULW), no período de janeiro a dezembro de 2016. 

O cálculo amostral foi realizado com base em um universo de 

540 prontuários com nível de confiança de 95% e margem de 

erro de 5%. Devido aos critérios de inclusão e exclusão foram 

avaliados, no entanto, 180 prontuários. 

 A coleta de dados se deu a partir da análise destes 

prontuários, em relação às variáveis sexo e idade, nível de 

escolaridade, estado civil, ocupação, renda, causas de 

hospitalização, doenças crônicas e tratamento (medicamentos 

utilizados). 

 Os medicamentos prescritos foram categorizados 

segundo a classificação ATC (anatomical-therapeutic-chemical 

classification index), por ser o padrão internacional para os 

estudos de utilização de medicamentos. As causas de 

hospitalização e as doenças crônicas foram classificadas 

conforme Capítulos da CID-10 (Código Internacional de 

Doenças). As interações medicamentosas foram avaliadas por 

meio da plataforma de dados Micromedex seguindo o padrão 

de classificação em Maior, Moderada e Menor. 

 Os dados coletados foram analisados utilizando software 

IBM SPSS versão 22.0 (IBM SPSS Statistics Base) e expressos 

em tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da análise dos dados sociodemográficos, 

observou-se que 56% dos usuários eram do gênero masculino 

e 44% do gênero feminino (Tabela 1). O fato dos homens 

estarem em maior número está intimamente relacionado ao fato 

de que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) não possuem 

programas ou atividades direcionadas à população masculina, 
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dificultando a interação entre os homens e as práticas de 

promoção da saúde e prevenção das doenças (ROCHA et al., 

2016). 

Ao analisar a faixa etária, observou-se que a idade variou 

entre 60 e 100 anos (71,39 +/- 10,23), sendo que 36% dos 

usuários estavam inclusos na faixa etária de 60-64 anos, 15% 

pertenciam a faixa de 65-69 anos, 15% estavam na faixa de 70-

74 anos e 34% tinha 75 anos ou mais (Tabela 1). Cresce em 

progressão gradual, o número de idosos com 60 anos ou mais, 

que apresentam algum tipo de Doença Crônica Não 

Transmissível (DCNT), que tem alta capacidade de afetar e 

reduzir a autonomia e independência deste, tornando mais 

frequentes as internações hospitalares (MACHADO et al., 

2017). 

 Quanto ao estado civil, a maioria dos idosos eram 

casados (as) (59%) ou viúvos (as) (27%) (Tabela 1). Este fato 

pode estar relacionado à maior frequência de usuários do 

gênero masculino, pois, por questões culturais, os homens 

tendem a contrair novo matrimônio após a morte de suas 

esposas, enquanto às idosas viúvas permanecem sem 

companheiro, e aceitam o luto, dedicando-se exclusivamente às 

tarefas domésticas e aos filhos (SILVA et al., 2018). 

Com relação a origem, houve maior frequência de 

usuários que moravam em João Pessoa (61%), seguidos pelos 

que moravam em Santa Rita (6%), Sapé (4%), Bayeux (3,3%), 

Tavares (2,8%), Pilar (2,8%), Sertãozinho (2,2%), Sousa 

(2,2%), Monteiro (2,2%), Cuitegí (2,2%), São José da Lagoa 

Tapada (1,7%), Princesa Isabel (1,7%), Mogeiro (1,7%), 

Uiraúna (1,1%), Alagoinha (0,6%), Mari (0,6%), Salgado de São 

Félix (0,6%), Gurinhem (0,6%), Cajazeiras (0,6%), Coremas 

(0,6%) e Conde (0,6%) (Figura 1). 
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O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) é 

referência para todo o Estado da Paraíba, sendo o principal 

local de encaminhamento dos usuários da atenção básica 

(EBSERH, 2016). 

 Ao analisar o nível de escolaridade, foi possível observar 

que a maioria dos idosos não possuía ensino fundamental 

completo (43%) ou não eram alfabetizados (29%) (Tabela 1). 

 Com relação a ocupação, 74% eram aposentados ou 

pensionistas, 11% eram do lar e 16% possuíam outras 

ocupações (Tabela 1). 

 Quanto a renda, a maioria dos usuários recebia em 

média 1 salário mínimo por mês (63%). (Tabela 1). 

Coria et al. (2017), realizaram a análise de dados de 

prontuários de 94 idosos internados no Hospital de Base de São 

José do Rio Preto no período de agosto de 2012 a setembro de 

2013 e, observaram que 31,9% eram aposentados, 30,85% 

eram “do lar” e 30,85% tinham “outras” ocupações, além disso, 

54,2% dos usuários eram casados, 30,85% viúvos e, a maioria 

(53,3%) não possuía ensino fundamental completo. Dessa 

forma, os resultados obtidos no estudo se encontram em 

consonância os dados encontrados na literatura, segundo 

variáveis sociodemográficas. 
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Figura 1. Procedência dos idosos internados na clínica médica do HULW, no ano de 
2016 

 

Fonte: Autor. 2017 

 

Tabela 1. Perfil sociodemográfico de usuários da clínica médica do HULW, no ano 
de 2016 

Variáveis Frequência % 
Gênero   
      Masculino 100 56 
      Feminino 80 44 
Idade   
      60-64 anos 64 36 
      65-69 anos 27 15 
      70-74 anos 27 15 
      75 anos ou mais 62 34 
Estado civil   
      Casado (a) 106 59 
      Solteiro (a) 8 4,4 
      Viúvo (a) 49 27 
      Divorciado (a) 13 7 
      Companheiro (a) 4 2,2 
Escolaridade   
       Não alfabetizado 53 29 
       E. Fundamental Completo 17 9 
       E. Fundamental Incompleto 77 43 
       E. Médio Completo 25 14 
       E. Médio Incompleto 6 3,3 
       E. Superior Completo 2 1,1 
Ocupação   
       Aposentado/Pensionista 133 74 
       Do lar 19 11 
       Outras ocupações 28 16 
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Renda   
       1 Salário Mínimo  113 63 
       2 Salários Mínimos 47 26 
       3 Salários Mínimos 16 9 
       4 Salários Mínimos 4 2,2 

Fonte: Autor. 2017 

 

O próximo passo foi avaliar qual a principal causa da 

hospitalização. Com isso, foi observada uma maior frequência 

das afecções do sistema respiratório (19%), seguidas das 

afecções do sistema genitourinário (16%), sistema digestivo 

(16%) e do sistema circulatório (13%) (Tabela 2). 

Segundo Magalhães  et al. (2018) a principal causa de 

hospitalização de idosos no Brasil, no período de 2012 a 2016, 

foram as doenças do sistema cardiovascular (24,2%).  

 
Tabela 2. Percentual de hospitalizações por causas em idosos internos na clínica 
médica do HULW, no ano de 2016 

Causa das hospitalizações Frequência % 
Doenças do sistema respiratório 35 19 
Doenças do sistema genitourinário 29 16 
Doenças do sistema digestório 28 16 
Doenças do sistema cardiovascular 23 13 
Demais categorias* 65 36 

Fonte: Autor. 2017 
*Lesões, envenenamento e algumas outras consequências de causas externas; 
Doenças do ouvido; Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas; Doenças do 
sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo; Doenças do sistema nervoso; 
Doenças infecciosas e parasitárias; Sintomas, sinais e achados anormais de exames 
clínicos e de laboratório; Doenças da pele e do tecido subcutâneo; Doenças do 
sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos imunitários; Neoplasias. 

 

Quando se avaliou quais as doenças que mais 

acometeram o sistema respiratório, foi observado um maior 

percentual para pneumonia (24%), doença pulmonar obstrutiva 

crônica (DPOC) exacerbada (15%), dispinéia (12%) e embolia 

pulmonar (12%) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Principais doenças que acometem o sistema respiratório em idosos 
internados na clínica médica do HULW em 2016 

Causa das hospitalizações Frequência % 
Pneumonia 8 24 
DPOC exacerbado 5 15 
Dispinéia 4 12 
Embolia pulmonar 4 12 
Derrame pleural 3 8,8 
Insuficiencia respiratória 3 8,8 
Sepse de origem pulmonar 3 8,8 
Arbovirose 1 2,9 
Empiema pleural 1 2,9 
Fibrose pulmonar 1 2,9 
Micose pulmonar (Cândida) 1 2,9 

Fonte: Autor. 2017 

 

Com o envelhecimento, o sistema respiratório sofre 

alterações que limitam a sua função, como o endurecimento na 

parede torácica, enfraquecimento dos músculos respiratórios, 

alargamento dos alvéolos e uma redução da superfície para as 

trocas de oxigênio (KING; LIPSKY, 2015). Além disso, o 

sistema imunológico também envelhece, aumentando assim o 

risco de pneumonias e outras doenças respiratórias (SILVA et 

al., 2018). 

O estudo de Silva et al. (2018) mostrou que a pneumonia 

foi a principal causa de óbitos em idosos de todas as regiões do 

Brasil no período de 2012 a 2016. 

Além disso, a prevalência de Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica (DPOC) aumenta de acordo com a idade, 

devido a fatores como o estado nutricional, a reduzida 

capacidade para realizar exercícios físicos e a presença de 

doenças crônicas. Na população idosa, a presença de 

alterações cardiovasculares, osteoarticulares e neurológicas 

podem tornar os sintomas da DPOC subclínicos, possibilitando 

a exacerbação da doença e o aparecimento de complicações 

como: dispinéia e embolia pulmonar (BARBOSA et al., 2017). 
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Em relação às hospitalizações por doenças do sistema 

genitourinário, as mais frequentes foram as infecções do trato 

urinário (ITU) (43%), insuficiência renal aguda (IRA) (21%), 

insuficiência renal crônica (IRC) (14%), conforme descrito na 

Tabela 4. 

 
Tabela 4. Principais doenças que acometem o sistema geniturinário em idosos 
internados na clínica médica do HULW, em 2016 

Causa das hospitalizações Frequência % 
Infecção do trato urinário 12 43 
Insuficiência renal aguda  6 21 
Insuficiência renal crônica 4 14 
Pielonefrite efisematosa 2 7 
Glomerulonefrite 1 3,6 
Incidentaloma suprarrenal 1 3,6 
Nefrolitíase 1 3,6 
Nefropatia diabética 1 3,6 

Fonte: Autor. 2017 

 

Nos idosos, a função renal diminui com a idade e, a cada 

ano, ocorre uma perda de 1% do parênquima renal (CHUNG et 

al., 2015). 

Um estudo realizado com 84 idosos com incontinência 

urinária, moradores em duas instituições de longa permanência, 

de Belo Horizonte, no período de abril a outubro de 2015, 

observou que 42,9% apresentavam ITU recorrente (MELO et 

al., 2017). 

 Quanto as hospitalizações por doenças do sistema 

digestório, houve maior incidência de úlceras gástricas (21%), 

hemorragia digestiva alta (18%), cirrose hepática (11%), 

melena (11%), conforme descrito na Tabela 5. 

  
T  
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abela 5. Principais doenças que acometem o sistema digestório em idosos 
internados na clínica médica do HULW em 2016 

Causa das hospitalizações Frequência % 
Úlcera gástrica 6 21 
Hemorragia digestiva alta 5 18 
Cirrose hepática 3 11 
Melena 3 11 
Hepatopatia crônica 2 7 
Hipertensão portal 2 7 
Trombose de veia porta 2 7 
Cirrose biliar primária 1 3,6 
Colelitíase 1 3,6 
Colite ulcerativa 1 3,6 
Epigastralgia 1 3,6 
Insuficiência hepática 1 3,6 

Fonte: Autor. 2017 

 

 Um estudo realizado com base no DATASUS sobre a 

morbidade hospitalar nos anos de 2005 e de 1994 em idosos 

brasileiros mostra que as doenças do aparelho digestório vêm 

se mantendo como terceira causa de morbidade entre os idosos 

no Brasil, ocorrendo possivelmente pelo consumo 

indiscriminado de medicamentos como antiinflamatórios, os 

quais favorecem o aparecimento de úlceras e gastrite. Além 

disso, problemas de má alimentação também favorecem o 

aparecimento dessas patologias, em especial nos grandes 

centros urbanos, onde existe uma prevalência de consumo de 

alimentos “prontos” e com muitos conservantes (GÓIS; VERAS, 

2010). 

 Por fim, com relação as hospitalizações por doenças do 

sistema cardiovascular, houve maior incidência de insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) descompensada (45,5%), conforme 

descrito na Tabela 6. 
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Tabela 6. Principais doenças que acometeram aparelho cardiovascular de idosos 
internados na clínica medica do HULW em 2016 

Causa das hospitalizações Frequência % 
ICC descompensada 10 45,5 
Arritmia 4 18 
Acidente vascular cerebral 3 14 
Hipertensão arterial sistêmica 
descompensada 

2 9 

Miocardite isquêmica 2 9 
Angina  1 4,5 

Fonte: Autor. 2017 

 

No envelhecimento ocorrem alterações cardiovasculares 

que incluem diminuição da elasticidade cardíaca e do 

comprimento das artérias centrais, incluindo a aorta. Há 

também aumento da rigidez do ventrículo esquerdo, o que 

resulta na diminuição do enchimento diastólico e redução do 

débito cardíaco (KING; LIPSKY, 2015). 

Alguns fatores de risco estão relacionados ao 

desenvolvimento de ICC, dentre os quais estão a aterosclerose, 

o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial, valvopatias, 

obesidade, arritmias, cardiomiopatias, diabetes mellitus, 

anemia, tabagismo e neoplasia (DOURADO; OLIVEIRA; 

GAMA, 2019). Dessa forma, pode-se dizer que o presente 

estudo corrobora com os dados da literatura, pois relata alto 

índice de hipertensão arterial sistêmica (HAS), relacionada 

como fator de risco para insuficiência cardíaca congestiva. 

 A próxima etapa do trabalho foi avaliar as Doenças 

Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) preexistentes nos 

usuários, das quais, as mais frequentes foram as doenças do 

sistema cardiovascular (37%) e doenças endócrinas, 

nutricionais e metabólicas (20%), conforme descrito na Tabela 

7. 
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Tabela 7. Principais doenças Doenças Crônicas Não Transmissíveis que acometem 
os idosos internados na clínica medica do HULW em 2016 

Doenças Frequência % 
Doenças do sistema cardiovascular 115 37 
Doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas 

62 20 

Demais categorias* 136 43 

Fonte: Autor. 2017 

*Doenças do sistema digestório; Doenças do sistema genitourinário; Doenças do 

sistema respiratório; Neoplasias; Doenças do sistema osteomuscular e do tecido 

conjuntivo; Doenças do sistema nervoso; Algumas doenças infecciosas e 

parasitárias; Doenças do sangue e dos órgãos hematopoéticos e alguns transtornos 

imunitários; Transtornos mentais e comportamentais; Doenças do olho e anexos. 

 

 Em relação às doenças do sistema cardiovascular, 

observou-se uma prevalência de hipertensão arterial sistêmica 

(HAS) (71%), seguida pela insuficiência cardíaca congestiva 

(ICC) (16%), conforme descrito na Tabela 8. 
Tabela 8. Principais doenças do aparelho circulatório que acometem os idosos 
internados na clínica medica do HULW em 2016 

Doenças Frequência % 
Hipertensão arterial sistêmica 82 71 
Insuficiência cardíaca congestiva 18 16 
Sequela de AVC 10 9 
Fibrilação atrial crônica 2 1,7 
Doença arterial periférica 1 0,9 
Doença de chagas 1 0,9 
Vasculopatia diabética 1 0,9 

Fonte: Autor. 2017 

 

Quanto as doenças endócrinas, nutricionais e 

metabólicas, houve incidência de apenas 3: diabetes mellitus 

(94%), hipotireoidismo (5%) e dislipidemia (1,6%), conforme 

descrito na Tabela 9. 
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Tabela 9. Principais doenças doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas que 
acometem os idosos internados na clínica medica do HULW em 2016 

Doenças Frequência % 
Diabetes Mellitus 59 94 
Hipotireoidismo 3 5 
Dislipidemia 1 1,6 

Fonte: Autor. 2017 

 

O presente estudo corrobora com os dados encontrados 

na literatura, que determinam a hipertensão arterial sistêmica e 

o diabetes mellitus como as principais doenças crônicas não 

transmissíveis, em idosos (SANTANA; BUENO; SILVA, 2016; 

PIMENTA et al., 2015; MACHADO et al., 2017; MENDES; 

MORAES; GOMES, 2014). 

Um estudo realizado em um hospital público do Paraná, 

no período de junho de 2014 a maio de 2015, incluindo 226 

idosos, verificou que a comorbidade mais prevalente foi a 

hipertensão arterial sistêmica (56,6%), seguida de diabetes 

mellitus (22,6%) (SANTANA; BUENO; SILVA, 2016). 

Na sequência foram avaliados o número de 

medicamentos utilizados por usuários da Clínica Médica no 

período de 2016. Foi observado que o número variou de 2 a 16 

(7,65 +/- 3,11) por indivíduo. Destes, podemos observar uma 

maior frequência de uso dos medicamentos do sistema 

digestório e metabolismo (26,1%), seguidos dos medicamentos 

do sistema cardiovascular (25,7%), medicamentos do sangue e 

órgãos hematopoiéticos (11,8%) e anti-infecciosos gerais para 

uso sistêmico (11,8%) (Tabela 10). 
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Tabela 10. Percentual de medicamentos prescritos, para idosos internados na clínica 
médica do HULW, no ano de 2016 

Medicamentos Frequência % 
Sistema digestório e metabolismo 341 26,1 
Sistema cardiovascular 337 25,7 
Sangue e órgãos hematopoiéticos 155 11,8 
Anti-infecciosos gerais para uso 
sistêmico 

154 11,8 

Demais categorias* 322 24,6 

Fonte: Autor. 2017 

*Preparados hormonais sistêmicos, excl. Hormônios sexuais; Sistema músculo-

esquelético; Sistema nervoso; Sistema respiratório. 

 

 Diante dos medicamentos mais prescritos para doenças 
do sistema digestório e metabolismo tem-se ondansetrona 
(22,5%), omeprazol (21%), insulina (12%) e ranitidina (11%) 
(Tabela 11). 
 
Tabela 11. Percentual de medicamentos prescritos para doenças do sistema 
digestório e metabolismo em internos da clínica medica do HULW, em 2016 

Classificação Medicamentos Frequência % 
Antieméticos Ondansetrona 76 22,5 
 Metoclopramida 29 8,6 
 Bromoprida 10 3 
 Domperidona 1 0,3 
Antiulcerogênicos Omeprazol 72 21 
 Ranitidina 36 11 
 Pantoprazol 2 0,6 
Hipoglicemiantes Insulina 42 12 
 Metformina 8 2,4 
 Glibenclamida 8 2,4 
Antiflatulento Simeticona 20 6 
Laxantes osmóticos Lactulose 13 3,8 
 Manitol 2 0,6 
Antiespasmódico Escopolamina 9 2,7 
Vitaminas Vitamina C 3 0,9 
 Complexo B 1 0,3 
Laxativo Bisacodil 3 0,9 
Suplementos minerais Calcitriol 1 0,3 
 Carbonato de cálcio 1 0,3 
Multivitaminas Citroneurim 1 0,3 

Fonte: Autor. 2017 
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 Quanto aos medicamentos mais prescritos para doenças 

do sistema cardiovascular, têm-se furosemida (14%), 

anlodipino (11,3%), sinvastatina (9,3%), losartana (9,3%), 

espironolactona (8,7%) e captopril (6%) (Tabela 12). 

 
Tabela 12. Percentual de medicamentos prescritos para doenças do sistema 
cardiovascular em internos da clínica médica do HULW em 2016 

Classificação Medicamentos Frequência % 
Diuréticos de alça Furosemida 47 14 
Betabloqueadores Anlodipino 38 11 
 Carvedilol 22 6,6 
 Atenolol 17 5 
 Propranolol 15 4,5 
 Succinato de metoprolol 2 0,6 
Hipolipemiantes Sinvastatina 31 9,3 
 Atorvastatina 1 0,3 
 Rosuvastatina 1 0,3 
Antagonista do receptor 
de angiotensina 

Losartana 31 9,3 

Diuréticos poupadores 
de potássio 

Espironolactona 29 8,7 

 Amilorida 2 0,6 
Inibidores da ECA Captopril 20 6 
 Enalapril 14 4,2 
Diurético tiazídico Hidroclorotiazida 13 3,9 
Antiadrenérgicos de 
ação periférica 

Clonidina 9 2,7 

 Metildopa 4 1,2 
 Doxazosina 2 0,6 
Antiarrítmico Amiodarona 6 1,8 
Digitálicos Digoxina 6 1,8 
 Deslanósido 2 0,6 
Vasodilatadores 
periféricos 

Hidralazina 6 1,8 

 Mononitrato de 
isossorbida 

6 1,8 

 Propatilnitrato 4 1,2 
 Diosmina 1 0,3 
 Hesperidina 1 0,3 
Inibidor da 
fosfodiesterase III 

Cilostazol 2 0,6 

Bloqueadores dos 
canais de cálcio 

Diltiazem 2 0,6 

 Flunarazina 1 0,3 

Fonte: Autor. 2017 
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 Em relação aos medicamentos mais prescritos para 

doenças do sangue e órgãos hematopoiéticos, tem-se 

enoxaparina (52%), AAS (19%) e heparina (10%) (Tabela 13). 

 
Tabela 13. Percentual de medicamentos prescritos para doenças do sangue e 
órgãos hematopiéticos em internos da clínica medica do HULW em 2016 

Classificação Medicamentos Frequência % 
Antitrombóticos Enoxaparina 81 52 
 AAS 30 19 
 Heparina 15 10 
 Clopidogrel 4 2,6 
Antianémicos Ácido fólico 11 7 
 Sulfato ferroso 1 0,6 
Anti-hemorrágicos Varfarina 9 6 
 Vitamina K 2 1,3 

Fonte: Autor. 2017 

 

 Diante dos medicamentos mais prescritos para doenças 

infecciosas temos a ceftriaxona (18%), meropenem (11%), 

cefepime (9%), teicoplanina (8%), clinadamicina (7%),  

azitromicina (6%), ciprofloxacino (5,2%) e levofloxacino (5,2%) 

(Tabela 14). 

 
Tabela 14. Percentual de medicamentos anti-infecciosos gerais para uso sistêmico 
prescritos para internos da clínica medica do HULW em 2016 

Classificação Medicamentos Frequência % 
Cefalosporinas Ceftriaxona 28 18 
 Cefepime 14 9 
 Ceftazidina 1 0,9 
Carbapenêmico Meropenem 17 11 
Glicopeptídeos Teicoplanina 12 8 
 Vancomicina 1 0,9 
Lincosamina Clindamicina 11 7 
Macrolídeo Azitromicina 9 6 
Quinolonas Ciprofloxacino 8 5,2 
 Levofloxacino 8 5,2 
 Moxifloxacino 1 0,9 
Nitroimidazólico Metronidazol 6 4 
Antifúngicos Fluconazol 4 2,6 
 Nistatina 4 2,6 
 Itraconazol 2 1,3 
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Polipeptídeo Polimixina B 4 2,6 
Penicilinas Piperacilina 15 10 
 Oxacilina 3 1,9 
 Ampicilina 1 0,9 
β-lactâmico Tazobactam 15 10 
 Sulbactam 2 1,3 
Antifenicol Cloranfenicol 1 0,9 
Aminoglicosídeo Amicacina 1 0,9 
Antiviral Aciclovir 1 0,9 

Fonte: Autor. 2017 

 

Um estudo realizado com 79 idosos atendidos nas 

enfermarias do Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) 

da Universidade Federal da Paraíba, entre 2007 e 2008, revelou 

uma média de 6,1 +/- 2,0 medicamentos por usuário, sendo os 

mais prescritos metoclopramida, ranitidina, dipirona e captopril 

(SOUZA-MUÑOZ, 2012). 

Um estudo realizado com 258 idosos internados clínicas 

de Doenças Infectoparasitárias (DIP), Pneumologia e Clínica 

Médica do HUJBB, nos anos de 2011 e 2012 observou que o 

número de medicamentos prescritos variou de 2 a 16, com 

média de 6,8 por paciente e os medicamentos mais utilizados 

foram do sistema digestório e metabólico (30,1%), sistema 

cardiovascular (18,9%), anti-infecciosos gerais para uso 

sistêmico (15,7%) e sistema nervoso (15,0%) (LIMA et al., 

2017). 

Torna-se difícil a comparação desses resultados por 

serem escassos na literatura estudos voltados para a utilização 

de medicamentos em idosos hospitalizados. 

 A análise das possíveis interações medicamentosas foi 

realizada utilizando a plataforma de dados Micromedex, sendo 

classificadas em interação maior, moderada e menor. Assim, 

nesse estudo foram obtidas 258 interações maiores (52,5%), 
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213 interações moderadas (43,4%) e 20 interações menores 

(4,1%) (Figura 2). 

Uma interação medicamentosa (IM) ocorre quando os 

efeitos e/ou a toxicidade de um fármaco são alterados pela 

presença de outro fármaco, alimento ou substância química 

(CUENTRO  et al., 2014). 

 A plataforma de dados micromedex, classifica as 

interações em maior (altamente significativa na clínica), 

moderada (moderadamente significativa na clínica) e menor 

(mínimo de significância). 

 
Figura 2. Percentual de possíveis interações medicamentosas em esquemas 
terapêuticos de internos da clínica médica do HULW em 2016 

 

Fonte: Autor. 2017 

 

 Entre as interações de intensidade maior, as mais 

frequentes foram ondasetrona—tramadol (2,6%), insulina—

metoclopramida (2,4%) e levofloxacino—quetiapina (1,6%). 

Quanto as interações de intensidade moderada, as mais 

frequentes foram de furosemida—insulina (2,4%), AAS—

carvedilol (2,2%) e omeprazol--propranolol (2,0%). No que se 

refere as interações de intensidade menor, as mais frequentes 

foram: AAS—ranitidina (1,6%) e furosemida—hidralazina 

(1,6%) (Tabela 15). 
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Pinto et al. (2014), realizou um estudo em uma UBS da 

cidade de Ribeirão Preto - SP, no período de julho a dezembro 

de 2011, incluindo 40 idosos, onde foi possível observar 169 

interações medicamentosas. Segundo a gravidade, 139 

(82,2%), foram classificadas como moderadas, 29 (17,2%) 

graves e 1 (0,6%) leve, totalizando 69 tipos diferentes. 
 
Tabela 15. Percentual de interações medicamentosas em esquemas terapêuticos de 
internos da clínica médica do HULW em 2016 

Tipo de interação 
medicamentosa 

Frequência % Efeito da IM 

Maior    
Ondasetrona—Tramadol 13 2,6 Risco de síndrome da 

serotonina 
Insulina—Metoclopramida 12 2,4 Aumento da motilidade 

gastrointestinal e, aumento 
da glicose no sangue 

Levofloxacino—Quetiapina 8 1,6% Aumento de intervalo QT 
Moderada    
Furosemida—Insulina 12 2,4 Diuréticos podem alterar a 

tolerância à glicose, 
predispondo o paciente a 
hiperglicemia 

AAS—Carvedilol 11 2,2 AINEs podem diminuir a 
eficácia anti-hipertensiva dos 
beta-bloqueadores 

Omeprazol—Propranolol  10 2,0 O omeprazol inibe o 
CYP2C19, resultando em 
maior exposição ao 
propranolol 

Menor    
AAS—Ranitidina 8 1,6 A ranitidina pode causar 

diminuição do efeito 
antiplaquetário do AAS 

Furosemida—Hidralazina 8 1,6 Necessidade de monitorar o 
paciente para obter resposta 
diurética apropriada 

Fonte: Autor. 2017 

 

Cuentro et al. (2014), listou 406 interações 

medicamentosas, em uma amostra de 208 idosos atendidos no 

ambulatório do Hospital Universitário João de Barros Barreto, 
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da Universidade Federal do Pará. Destas, a maior parte delas 

possuía gravidade moderada (83%), as de classificação da 

gravidade maior somaram 3% das ocorrências, e as de 

gravidade menor, 14%. 

 No estudo de Lima et al. (2017), em uma amostra de 258 

idosos internados clínicas de Doenças Infectoparasitárias (DIP), 

Pneumologia e Clínica Médica do HUJBB, nos anos de 2011 e 

2012, observou-se um percentual de 9,1% de gravidade maior, 

76,9% de gravidade moderada e 14% de gravidade menor. 

 Torna-se difícil a discussão desses dados, pois são 

escassos os estudos envolvendo interações medicamentosas 

em idosos hospitalizados. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo permitiu avaliar a população idosa atendida 

na clínica médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley no 

ano de 2016, quanto ao perfil sociodemográfico, causas de 

hospitalização, doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 

medicamentos prescritos e interações medicamentosas. 

Com a alta prevalência do internamento em pacientes 

idosos por doenças do sistema respiratório, genitourinário, 

digestório e cardiovascular, podemos refletir sobre a 

necessidade de investimento no âmbito da atenção básica, 

visto que a maioria dessas afecções podem ser evitadas por 

meio de ações de prevenção e promoção a saúde, diminuindo 

assim, o uso exacerbado de medicamentos e, 

consequentemente, o aparecimento de possíveis interações 

medicamentosas. 
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Por fim, este estudo visa contribuir com o conhecimento 

dos acadêmicos e profissionais de saúde sobre o perfil saúde 

doença dos idosos usuários da clínica médica do HULW, na 

perspectiva de contribuir com as políticas públicas de 

prevenção e promoção da saúde dessa população e melhoria 

da sua qualidade de vida. 
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RESUMO: Medicamento fitoterápico é aquele obtido utilizando-
se matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia, segurança e 
qualidade são comprovados. Diante disto, este trabalho teve 
por objetivo, investigar o perfil de comercialização de 
medicamentos fitoterápicos em farmácias magistrais e 
homeopáticas de João Pessoa na Paraíba. Para tal, foi 
realizado um estudo do tipo transversal e quantitativo, 
utilizando-se um questionário semiestruturado, aplicado a 13 
farmacêuticos atuantes nas farmácias magistrais e 
homeopáticas de João Pessoa/PB, localizadas por meio de lista 
fornecida pelo Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, 
entre os meses de dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. Com 
base no estudo foi observado que o medicamento fitoterápico 
mais encontrado nesses estabelecimentos farmacêuticos foi o 
Ginkgo biloba (10%), porém o mais vendido é a Unha de gato 
(Uncaria tomentosa) (11%). Esses medicamentos são 
principalmente prescritos por médicos (35%) e consumidos por 
mulheres de 20 a 59 anos (69%). Além disso, 85% dos 
farmacêuticos relatam ter conhecimento sobre interações 

mailto:wednamiguel2@gmail.com
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medicamentosas envolvendo fitoterápicos. Com isso, concluiu-
se que os medicamentos fitoterápicos têm sido bem aceitos 
pela população em geral, assim como pelos profissionais de 
saúde e esse fato tem elevado a comercialização desses 
produtos nas farmácias magistrais e homeopáticas. Embora 
ofereça uma terapêutica eficaz, esses medicamentos também 
possuem riscos a saúde, por isso a necessidade de utilizá-los 
de forma adequada e racional, evitando possíveis danos. 
Palavras - chaves: Plantas medicinais. Medicamentos 
fitoterápicos. Farmácias homeopáticas. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Durante muito tempo, produtos minerais, plantas e 

animais foram essenciais para o tratamento de enfermidades e 

esse conhecimento tem sido passado de geração para geração 

(RODRIGUES; AMARAL, 2012). 

Diante da importância das plantas medicinais no 

tratamento de doenças é possível definir a fitoterapia como o 

estudo das plantas medicinais e sua utilização nas diferentes 

formas farmacêuticas, no tratamento dos vários tipos de 

enfermidades. Assim, as plantas medicinais têm importância 

fundamental na sua utilização como fitoterápicos e na produção 

de novos fármacos, pois é no reino vegetal que se encontram 

as maiores contribuições para a produção de medicamentos 

(RODRIGUES; AMARAL, 2012; BRASIL, 2015). 

Por isso, o Programa de Medicina Tradicional foi criado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na década de 70, a 

fim de estimular o desenvolvimento de políticas públicas que 

permitisse integrar a medicina tradicional e as práticas 
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integrativas, bem como seu uso racional (BRASIL, 2006; 

TELESI JÚNIOR, 2016).  

A necessidade de conhecimento, apoio e implementação 

das práticas naturais como terapia, foi enfatizada pela Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) e 

para direcionar melhor as ações governamentais na área de 

plantas medicinais e fitoterápicos, aprovou-se em 22 de junho 

de 2006 por meio do decreto Nº 5.813 a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, fundamental para as 

políticas públicas de saúde, meio ambiente, economia e 

sociedade, desenvolvendo estratégias capazes de melhorar a 

qualidade de vida da população brasileira, possibilitando o 

acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, o uso sustentável da 

biodiversidade, o crescimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional (BRASIL, 2006; SILVA; RIBEIRO; RIBEIRO, 2017).  

Com a finalidade de desenvolver as ações descritas 

nesta política, foi necessário a criação do Programa Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio da Portaria 

Interministerial nº 2960, de 9 de dezembro de 2008,  que 

aprovou tanto o  Programa, como a criação do Comitê Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Dez anos depois da 

elaboração da Política, foi criada uma edição 

comemorativa  intitulada por "Política e Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos", que apresenta em um 

único documento as publicações da Política (2006) e do 

Programa Nacional (2008), preservando os textos originais 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2016; BRASIL, 2019).  

Em 2018, a portaria nº 3.733, atualizou o elenco de 

medicamentos e insumos da Relação Nacional de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_programa_nacional_plantas_medicinais_fitoterapicos.pdf
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Medicamentos Essenciais - RENAME 2017, onde constam 

doze medicamentos fitoterápicos entre eles: Alcachofra (Cynara 

scolymus), Aroeira (Schinus terebinthifolius), Babosa (Aloe 

vera), Cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana), Espinheira-

santa (Maytenus officinalis), Guaco (Mikania glomerata), Garra-

do-diabo (Harpagophytum procumbens), Hortelã (Mentha x 

piperita), Isoflavona-de-soja (Glycine max ), Plantago (Plantago 

ovata Forssk.), Salgueiro (Salix alba ) e Unha-de-gato (Uncaria 

tomentosa) (BRASIL, 2018).  

A fitoterapia enquanto prática terapêutica lança mão das 

plantas medicinais, da droga vegetal, do medicamento 

fitoterápico ou medicamento tradicional fitoterápico para a cura 

e prevenção das doenças. A Resolução da Diretoria Colegiada 

- RDC N° 26, de 13 de maio de 2014 define droga vegetal como 

sendo a planta medicinal, ou partes dela, que possuam as 

substâncias responsáveis pelos efeitos terapêuticos, depois da 

coleta ou colheita, estabilização, quando possível, e secagem, 

seja na forma íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada 

(BRASIL, 2014).    

A planta medicinal é uma espécie vegetal, que pode ser 

cultivada ou não, utilizada com finalidade terapêutica, enquanto 

que medicamentos fitoterápicos são aqueles obtidos utilizando-

se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais cuja 

segurança e eficácia tenham como base evidências clínicas e 

que sejam caracterizados pela sua qualidade constante 

(BRASIL, 2014).   

Já os produtos tradicionais fitoterápicos são obtidos 

utilizando-se apenas matérias-primas ativas vegetais e que 

tenham sua segurança e efetividade baseadas em dados de 

utilização segura e efetiva apresentados em literaturas técnico-
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científica e que são produzidos para serem usados sem a 

supervisão de um médico, com finalidade de diagnóstico, 

prescrição ou de monitorização. Estes medicamentos podem 

ser encontrados em diferentes estabelecimentos, entre eles: a 

ervanaria, a drogaria e a farmácia (BRASIL, 2012; BRASIL, 

2014). 

Existe uma grande motivação em descobrir novos 

constituintes químicos de plantas medicinais e isso tem 

desencadeado um evidente avanço na fitoterapia, com o 

objetivo de comprovar as propriedades terapêuticas das plantas 

utilizadas há milhares de anos. Observa-se também, o interesse 

dos laboratórios farmacêuticos em produzir medicamentos 

fitoterápicos, pois os mesmos apresentam eficácia e reduzido 

efeito adverso (SAAD, 2016). 

Nos últimos anos, a utilização de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos pela população vêm em constante 

crescimento, estimulado pela facilidade de acesso e pela 

crença de que o medicamento natural não faz mal a saúde. 

Porém, os medicamentos a base de plantas são produtos 

estranhos ao organismo humano, embora exista a necessidade 

de seu uso para fins terapêuticos, sua utilização pode causar 

efeitos tóxicos (SIMÕES et al., 2002; GELATTI; OLIVEIRA; COLET, 

2016).  

Com base na toxicologia, compreende-se que uma 

planta medicinal ou um fitoterápico não apresenta apenas 

efeitos imediatos e facilmente relacionados à sua ingestão, mas 

também os efeitos instalados em longo prazo e de maneira 

silenciosa sem demonstrar sintomas, como os carcinogênicos, 

hepatotóxicos e nefrotóxicos (SIMÕES et al., 2002; GELATTI; 

OLIVEIRA; COLET, 2016). 
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Tendo em vista que as plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos são utilizados por grande parte 

da população, muitas vezes de maneira errônea, além 

disso, apresentam reações adversas e sua utilização de 

maneira irracional pode ocasionar danos à saúde, o 

presente estudo teve por objetivo aprofundar o 

conhecimento sobre o perfil de comercialização dos 

medicamentos fitoterápicos nas farmácias magistrais e 

homeopáticas do município de João Pessoa na Paraíba, a 

fim de detectar os medicamentos mais consumidos pela 

população. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo, 

realizado no município de João Pessoa, Paraíba, onde se 

concentra o centro da economia do estado, o que favorece a 

aquisição de medicamentos fitoterápicos, em farmácias 

magistrais e homeopáticas, pois de acordo com a lista fornecida 

pelo Conselho Regional de Farmácia da Paraíba (CRF-PB), a 

cidade de João Pessoa possui 24 farmácias deste tipo. 

Este estudo considerou como critérios de inclusão: os 

farmacêuticos das farmácias magistrais ou homeopáticas, que 

atuam na dispensação de medicamentos fitoterápicos e que 

concordaram em assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Como critérios de exclusão estão: os 

farmacêuticos que trabalhem na dispensação de medicamentos 

fitoterápicos, mas que não aceitaram o disposto no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. 
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Para a realização da coleta de dados, foi utilizado como 

instrumento, um questionário semiestruturado (perguntas 

objetivas e subjetivas), aplicado a uma amostra de 13 

farmacêuticos atuantes em farmácias magistrais e 

homeopáticas, o que corresponde a aproximadamente 50% de 

24 farmácias do município de João Pessoa – PB. O 

levantamento de dados foi realizado no período de dezembro 

de 2015 a fevereiro de 2016, com o farmacêutico presente na 

farmácia, sendo precedido pela assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

A pesquisa foi realizada obedecendo a Resolução 

nº466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que apresenta as 

diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo 

seres humanos. A mesma foi submetida ao Comitê de ética e 

aprovada (Parecer: 1.360.118/15). 

Os dados quantitativos foram organizados por análise 

percentual. Enquanto que os dados resultantes das questões 

subjetivas foram analisados e agrupados em categorias, em 

seguida quantificados. Os dados obtidos estão dispostos em 

tabelas e gráficos, sendo utilizado para a elaboração dos 

gráficos, o programa Microsoft Office Excel 2007.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os dados analisados, foi observado a 

partir do primeiro questionamento desse estudo, junto aos 

farmacêuticos entrevistados, quais os medicamentos 

fitoterápicos mais utilizados em seus estabelecimentos 

farmacêuticos, no caso farmácias magistrais e homeopáticas, 
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sendo citados 83 tipos de medicamentos fitoterápicos 

diferentes. 

Dessa forma, foi constatado que o Ginkgo biloba (10%) 

foi o fitoterápico mais citado pelos farmacêuticos, seguido por 

Uncaria tomentosa e Passiflora incarnata (7% cada), Tribullus 

terrestris, Citrus aurantium, Morus nigra e Cammelia sinensis 

(6% cada), Garcinia cambogia e Cáscara sagrada (5% cada), 

Centella asiática, Valeriana officinalis e Curcuma longa (4% 

cada) e Outros (30%), conforme expresso na Figura 1. 

 

Figura 1. Medicamentos fitoterápicos comercializados nas 

farmácias magistrais e homeopáticas de João Pessoa – PB. 

João Pessoa, 2015 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2015 

10%

7% 7%
6% 6% 6% 6%

5% 5%
4% 4% 4%

30%
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Esses dados assemelham-se quanto a utilização do 

Ginkgo biloba, a um estudo realizado por Vieira et al. (2010) 

intitulado como levantamento de fitoterápicos manipulados em 

farmácias magistrais de Dourados-MS em duas farmácias 

magistrais. Nesse estudo, foi realizado o levantamento das 

fórmulas manipuladas nas farmácias magistrais em que a 

farmácia identificada como 1 produziu no período de 3 meses 

15.002 fórmulas e a farmácia identificada como 2 produziu 

17.809 fórmulas, sendo que destas 4,1% eram fitoterápicos.  

Diante disso, observou-se que as matérias primas mais 

usadas na manipulação das fórmulas na farmácia 1 foram 

Hypericum perforatum (31) e Hoodia gordonii (24) como extrato 

seco, Ginkgo biloba (121) como extrato concentrado e Linum 

usitatissimum (54) como óleo, enquanto que na farmácia 2, 

Ginkgo biloba (186), Hypericum perforatum (44), Valeriana 

officinalis (38) e Piper methysticum (33) foram as mais utilizadas 

e grande parte na forma de extrato seco. Concluiu-se que as 

matérias primas mais usadas na produção de medicamentos 

fitoterápicos, nas duas farmácias foram Ginkgo biloba e 

Hypericum perforatum (VIEIRA et al. , 2010) 

Em outro estudo realizado por Reis et al. (2016), sobre 

Ginkgo biloba em Três Lagoas-MS, mostrou que a quantidade 

de fórmulas comercializadas em três diferentes farmácias 

magistrais, totalizou 3.034 fórmulas contendo Ginkgo biloba, o 

que mostra que a procura pelo Ginkgo biloba e outros 

medicamentos fitoterápicos vem crescendo significantemente, 

pois os mesmos tem demonstrado capacidade de cura para 

diferentes tipos de doenças, apresentando menos reações 
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adversas que os medicamentos alopáticos, possibilitando uma 

melhor qualidade de vida. 

O Ginkgo biloba é uma espécie que apresenta efeitos na 

prevenção de doenças relacionadas à circulação sanguínea e 

que são eficientes contra os radicais livres. O extrato desta 

planta possibilita vasodilatação, além de reduzir a viscosidade 

do sangue, aumentando o suprimento sanguíneo para o 

cérebro, a partir da ação sobre os radicais livres (CAIEIRO; 

MARCUCCI, 2010).  

Quando perguntados sobre quais dentre os 

medicamentos fitoterápicos comercializados são mais 

vendidos, foram citados 37 tipos diferentes. A Uncaria 

tomentosa é o medicamento fitoterápico mais vendido, sendo 

responsável por (11%) das vendas, seguido por Garcinia 

Cambogia (7%), Citrus aurantium (6%), Cammelia sinensis 

(6%), Maytenus ilicifolia (4%), Tribullus terrestris (4%), Gingko 

biloba (4%), Morus nigra (4%) e Passiflora incarnata (4%), os 

outros 28 tipos somaram (50%), conforme Figura 2. 

Figura 2. Medicamentos fitoterápicos vendidos mais 

frequentemente nas farmácias magistrais e homeopáticas, de 

João Pessoa – PB. João Pessoa, 2015 
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Fonte: Dados da Pesquisa. 2015 

 

O extrato seco da Uncaria tomentosa foi utilizado por 

Araújo (2013) como auxiliar na terapia contra o câncer de 

mama. Os resultados demonstraram uma elevação na 

contagem de neutrófilos no sangue. Dessa forma, podemos 

concluir que a Uncaria tomentosa aumenta a imunidade, 

protegendo o organismo contra doenças quando o mesmo 

encontra-se imunodeprimido. Além disso, esta planta foi testada 

em doenças autoimunes como osteoartrite e se mostrou eficaz 

no controle de processos alérgicos e inflamações (ROJAS 

DURAN et al., 2012). 

Tendo em vista que a Uncaria tomentosa (Unha-de-

Gato) possui uma variedade de propriedades medicinais como 

aumento da imunidade, defesa contra infecções, ação anti-

inflamatória, entre outras, podemos justificar o fato dela ser o 

fitoterápico mais vendido, de acordo com os farmacêuticos 

entrevistados. 

Com base nos medicamentos fitoterápicos 

comercializados, mais citados pelos farmacêuticos atuantes 

nas farmácias magistrais e homeopáticas, foi elaborada uma 

4% 4% 4% 4% 4% 6% 6% 7% 11%

50%
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lista de fitoterápicos e suas respectivas classificações 

terapêuticas, a fim de facilitar a consulta sobre a atividade 

desses fitoterápicos, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação terapêutica dos medicamentos 

fitoterápicos mais citados pelos farmacêuticos das farmácias 

magistrais e homeopáticas de João Pessoa – PB. João Pessoa, 

2015 
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    Fonte: (BRASIL, 2003; CARVALHO et al. , 2008) 

 

Os medicamentos fitoterápicos podem ser utilizados por 

meio de prescrição ou por automedicação (CAPASSO et al., 

2000; VEIGA-JUNIOR , 2008). No entanto, o uso inadequado 

desses medicamentos pode causar problemas graves de 

saúde, daí a importância da orientação dos profissionais 

envolvidos tanto na prescrição, quanto na dispensação desses 

medicamentos (COELHO, 1998; CORDEIRO et al., 2005; 

AMORIM et al., 2007). 

Diante disso, foram investigados, quais os profissionais 

que mais prescrevem fitoterápicos, sendo constatado que entre 

os prescritores estão os médicos (35%), seguidos pelos 

nutricionistas (32%), farmacêuticos (15%), outros (09%), 
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odontólogos (06%), veterinários (03%) e enfermeiros (0%), 

conforme Tabela 2.  

 

Tabela 2. Profissionais que mais prescrevem medicamentos 

fitoterápicos comercializados nas farmácias magistrais e 

homeopáticas de João Pessoa – PB. João Pessoa, 2015 

 

Profissional                             N                              % 

Médico 12 35 

Nutricionista 11 32 

Farmacêutico 05 15 

Outros 03 09 

Odontólogo 02 06 

Veterinário 01 03 

Enfermeiro 00 00 

Fonte: Dados da pesquisa. 2015 

 

Um estudo realizado por Moraes et al. (2019) sobre perfil 

da prescrição de fitoterápicos em uma farmácia de manipulação 

de Vitória da Conquista-BA entre 2014 e 2018, após análise das 

prescrições de fitoterápicos, observou que os médicos e médico 

não identificados (aqueles  consumidores que apresentam uma 

receita ilegível do carimbo ou assinatura do prescritor  ou nos 

casos em que o fitoterápico foi indicado pelo farmacêutico) 

representam cerca de 65% das prescrições, enquanto que 

aproximadamente 35% eram prescrições de nutricionistas. 

Os médicos podem prescrever fitoterápicos (CRF-PA, 

2012). O fato dos médicos serem considerados pelos 

farmacêuticos entrevistados como os maiores prescritores de 

medicamentos fitoterápicos manipulados, pode estar 
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relacionado com a prescrição propriamente dita, visto que a 

maioria das pessoas procura logo que adoecem atendimento 

médico, gerando quase sempre uma prescrição.  

Em decorrência da comprovação de segurança e eficácia 

dos fitoterápicos é crescente o número de prescrições com 

estes medicamentos, pois vem aumentando o interesse dos 

médicos pelos mesmos. 

Apesar da crescente procura por medicamentos 

fitoterápicos, ainda é pequena, quando comparada com os 

alopáticos. Os fitoterápicos vêm conquistando espaço e a 

explicação para o aumento da sua utilização pela população 

brasileira está nos avanços da área científica, que comprovam 

a segurança e a eficácia dos mesmos. Além disso, a população 

almeja opções terapêuticas que sejam menos agressivas 

(YUNES; PEDROSA; CECHINEL FILHO, 2001; REIS et al., 

2016).  

Dessa forma, outro ponto a ser analisado, foi o perfil da 

população que faz uso de medicamentos fitoterápicos 

adquiridos em farmácias magistrais e homeopáticas. De acordo 

com as informações fornecidas pelos farmacêuticos, o gênero 

feminino é o que mais faz uso dos medicamentos fitoterápicos 

perfazendo 69% das respostas, enquanto que o gênero 

masculino é responsável por 08%, e ainda alguns profissionais 

relataram que não há diferença entre os gêneros 23%.  

Sobre a faixa etária que mais utiliza os fitoterápicos, os 

profissionais relataram que os adultos (20-59 anos) são os que 

mais utilizam esses produtos, sendo citados em 69% das 

respostas, os jovens (0-19 anos) representam 23% das 

afirmativas e os idosos (acima de 60 anos), foram informados 

em 08% das respostas, como expressos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Perfil da população que faz uso dos medicamentos 

fitoterápicos adquiridos em farmácias magistrais e 

homeopáticas de João Pessoa – PB. João Pessoa, 2015 

 

Gênero N % 

Feminino                    09 69 

Masculino          01 08 

Feminino e Masculino         03 23 

Faixa Etária                                                 N % 

Jovens (0-19 anos) 03 23 

Adultos (20-59 anos)  09 69 

Idosos (acima de 60 anos) 01 08 

Fonte: Dados da pesquisa. 2015 

 

Esses dados são semelhantes a um estudo realizado por 

Martinazzo et al. (2013) nos municípios de Volta Redonda e 

Barra Mansa/RJ, no universo de 100 pessoas, concluindo que 

70% fazem uso desses medicamentos, sendo a maior parte 

deles do gênero feminino (77%) e a  faixa etária entre 19 e 30 

anos. 

Esse fato pode ser explicado porque as mulheres tendem 

a cuidar mais da saúde e buscam atendimento médico, seja na 

rede pública ou privada. Em geral, essas consultas resultam em 

prescrições de fitoterápicos devido ao aumento da 

aceitabilidade dos médicos e outros profissionais de saúde. 

Além disso, as mulheres aceitam melhor o uso de 

medicamentos a base de plantas medicinais, visto que o 

conhecimento sobre as plantas medicinais normalmente é 
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passado de geração para geração por meio delas, que 

repassam para outros familiares. 

Em relação à faixa etária de 20 a 59 anos ser identificada 

pelos farmacêuticos como a que mais chega a farmácia de 

manipulação com prescrição de fitoterápicos, pode ser 

possivelmente, porque é uma faixa etária que se cuida melhor, 

sempre procurando atendimento médico e realizando exames. 

Além disso, nessa etapa da vida podem aparecer diversos tipos 

de doenças, sejam elas crônicas, infecciosas, entre outras, cuja 

ação dos fitoterápicos tem auxiliado no tratamento e melhorado 

a qualidade de vida dessas pessoas. 

Outro ponto questionado foi se os farmacêuticos 

conheciam sobre interações dos medicamentos fitoterápicos 

com alimentos, com outros medicamentos ou plantas. De 

acordo com os dados analisados (85%) dos farmacêuticos 

relataram conhecer interações apenas com medicamentos 

sintéticos e (15%) dos profissionais informaram não ter 

conhecimento sobre o assunto. 

Dentre as interações citadas pelos profissionais 

farmacêuticos das farmácias magistrais e homeopáticas, estão: 

Gingko biloba diminuindo a ação de anticonvulsivantes; Senna 

alexandrina (Sene) pode reduzir a ação de fármacos via oral; 

Guaraná com anticoagulante pode inibir a agregação 

plaquetária; Panax Ginseng com Ácido Acetil Salicílico (AAS) 

aumenta o risco de sangramento; Camomila (Matricaria 

chamomilla) com ansiolíticos pode aumentar a ação 

depressora do sistema nervoso central; Boldo 

(Peumus boldus) com anticoagulantes inibe a agregação 

plaquetária; Cáscara sagrada com diuréticos pode causar 
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diminuição de potássio (hipocalemia); Ginkgo biloba 

com omeprazol pode diminuir a concentração plasmática do 

omeprazol; Alho (Allium sativum) com anti-hipertensivos reduz 

a pressão sanguínea; Valeriana officinalis com ansiolíticos 

potencializa a ação sedativa; Alcachofra (Cynara scolymus) 

com diuréticos pode diminuir a pressão arterial e 

causar hipocalemia. 
Um estudo realizado por Cossatis (2015) observou 

algumas interações entre fitoterápicos e medicamentos 

sintéticos, entre elas: Valeriana officinalis com amitripilina, o 

que provoca o aumento do efeito sedativo da valeriana, Ginkgo 

biloba com ácido acetilsalicílico, varfarina, ticlopidina, 

hidroclorotiazida, clortalidona e fenitoína causando aumento do 

tempo de sangramento e elevação da pressão arterial; Senna 

alexandrina com dipirona sódica e hidroclorotiazida, causando 

nefropatia e aumento da espoliação de potássio. 

O elevado índice de utilização de medicamentos 

sintéticos pela população e o uso de medicamentos a base de 

plantas medicinais pode ocasionar reações adversas 

indesejadas, o que ocorre mais facilmente quando a sua 

ingestão é concomitante com medicamentos sintéticos, pela 

probabilidade de ocorrência de interações dos componentes 

químicos das plantas e dos medicamentos sintéticos 

interagirem entre si de maneira sinérgica ou antagônica, 

ocasionando efeitos desconhecidos (ALEXANDRE; BAGATINI; 

SIMÕES, 2008). 

Um bom exemplo disso seria o caso de um paciente de 

40 anos que utilizou lorazepam durante dois meses para 

tratamento de ansiedade e distúrbio do sono sem a ocorrência 
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de efeitos adversos e depois de quatro dias ingerindo 

comprimidos de valeriana (Valeriana officinalis) e maracujá 

(Passiflora edulis), começou a sentir fortes tremores nas mãos, 

tonturas e palpitações, além de uma intensa sonolência. O 

diagnóstico foi atribuído a possibilidade de ter ocorrido 

sinergismo entre os diferentes medicamentos (ALEXANDRE; 

BAGATINI; SIMÕES, 2008). 

Muitos são os fatores, que influenciam a ocorrência de 

interações medicamentosas e intoxicações que envolvem 

plantas medicinais ou medicamentos a base delas (SKALLI; 

BENCHEIKH, 2012), dentre eles, estão: a ausência de 

informações sobre posologia, tempo de uso e mecanismos de 

ação, que são considerados os responsáveis pela ocorrência 

de efeitos indesejados. No entanto, é crescente o número de 

trabalhos sobre interações que envolvem plantas e fármacos, 

mostrando que, dependendo dos produtos envolvidos, os danos 

à saúde podem ser significativos (TABACH, et al., 2015).  

 

CONCLUSÕES 

 

Com esse estudo é possível inferir que os medicamentos 

fitoterápicos mais encontrados nas farmácias, segundo a 

opinião dos profissionais, são: o Ginkgo biloba, a Uncaria 

tomentosa e Passiflora incarnata. Já os medicamentos 

comercializados mais frequentemente, são: Uncaria tomentosa 

e Garcínia Cambogia.  

Esses medicamentos são vendidos na maioria das vezes 

por meio da apresentação de uma prescrição e os profissionais 

que mais prescrevem são os médicos e os nutricionistas. A 

população que mais adquire esse tipo de medicamento é 
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composta por mulheres adultas. Em relação às interações 

medicamentosas, os profissionais demonstraram conhecer 

interações entre medicamentos fitoterápicos e medicamentos 

sintéticos. 

 Os medicamentos fitoterápicos são bem aceitos pela 

população em geral, esse fato tem elevado a comercialização 

desses produtos nas farmácias magistrais e homeopáticas. 

Apesar de oferecer uma terapêutica eficaz, esses 

medicamentos também possuem riscos a saúde, por isso a 

necessidade de utilizá-los de forma adequada e racional, 

evitando possíveis danos.  
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RESUMO: Câncer é a palavra que descreve o conjunto de 
doenças que se caracterizam pelo crescimento desordenado de 
células que invadem tecidos e órgãos, com capacidade de 
expandir-se para outras regiões do corpo por meio da 
circulação sanguínea em um processo denominado metástase. 
No Brasil, o câncer de mama é o tipo mais incidente nas 
mulheres e é responsável por 29,5% dos cânceres femininos. 
Nesse contexto, esse estudo objetivou caracterizar o perfil 
farmacoterapêutico e as comorbidades de mulheres portadoras 
de câncer de mama atendidas em um hospital de referência do 
município de João Pessoa - PB. Trata-se de um estudo 
documental, retrospectivo, descritivo, transversal e de natureza 
quantitativa. Os dados foram coletados por meio da análise de 
159 prontuários que correspondem ao total da amostra. Os 
dados foram sumarizados por meio do programa Microsoft 
Office Excel versão 2013. Assim, observou-se que os 
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medicamentos quimioterápicos mais utilizados foram a 
ciclofosfamida (31,6%) e a doxorrubicina (26,5%). Em relação 
ao medicamento adjuvante mais utilizado foi a dexametasona 
(33,2%). A maioria das mulheres não possuía nenhuma 
comorbidade (39,9%), entretanto, 38,6% possuíam hipertensão 
arterial sistêmica e 15,0% possuíam diabetes mellitus. Dessa 
forma, pode-se concluir que os quimioterápicos mais utilizados 
foram os que atuam no ciclo celular e que a dexametasona foi 
o medicamento mais utilizado para tratar reações adversas.   
Palavras-chave: Câncer de mama. Farmacoterapia. 
Comorbidades. 
      

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) 

(2018), Câncer é a palavra que descreve o conjunto de doenças 

que se caracterizam pelo crescimento desordenado de células 

que invadem tecidos e órgãos, com capacidade de expandir-se 

para outras regiões do corpo por meio da circulação sanguínea 

em um processo denominado metástase.  

O organismo é formado por células que podem ser 

definidas como estruturas funcionais que compõe os tecidos e 

órgãos. A célula é delimitada em compartimentos (citoplasma e 

núcleo), em que o citoplasma possui as organelas responsáveis 

por vários processos tais como, respiração e digestão celular. 

E o núcleo, por sua vez, é delimitado por uma dupla membrana 

que abriga o material genético (ALBERTS et al., 2017).  

 O crescimento e proliferação celular são 

processos naturais do organismo que são devidamente 

controlados por meio das informações genéticas que controlam 

a maquinaria da célula. Porém, diversos fatores podem 
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comprometer o funcionamento correto desses processos, 

resultando no crescimento desordenado e invasivo de células, 

caracterizando-se como neoplasia ou tumor. Esses tumores 

podem ser benignos quando possuem crescimento ordenado, 

lento e com limites bem definidos, ou malignos quando as 

células cancerígenas possuem capacidade de realizar o 

processo de metástase, ou seja, migrar para outras regiões do 

organismo (ONCOGUIA, 2015; ALBERTS et al., 2017). 

De acordo com Kumar, Abbas e Aster (2015), as causas 

do desenvolvimento do câncer de mama ainda não estão 

totalmente elucidadas, porém, acredita-se que fatores 

genéticos, ambientais e hormonais estejam envolvidos no 

processo de desenvolvimento do câncer nas mamas.  

Dentre os fatores citados, podemos afirmar que os 

fatores hereditários estão relacionados com alterações 

genéticas que podem ser passadas de uma geração para outra 

e que acometem genes que atuam na regulação do crescimento 

celular. São eles: os proto-oncogenes e genes supressores de 

tumor. Os proto-oncogenes são genes envolvidos no 

crescimento celular que, ao sofrerem mutação, tornam-se muito 

ativos e estimulam o crescimento celular de forma 

desordenada. Os genes supressores de tumor possuem várias 

funções, dentre elas, controlam a proliferação celular e evitam 

que um tumor se desenvolva. Ao sofrer uma mutação, esse 

gene perde sua função e a célula divide-se 

descontroladamente. Além disso, as mutações que afetam 

esses genes também são responsáveis por provocar alterações 

nos processos de reparo de DNA e morte celular programada, 

favorecendo a proliferação excessiva de células e assim, 

originando tumores (ALBERTS et al., 2017). 
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Os fatores ambientais por sua vez, são diversos, tais 

como tabagismo, exposição a raios ultravioletas, agentes 

químicos, vírus, má alimentação, dentre outros (ONCOGUIA, 

2015; KUMAR; ABBAS; ASTER, 2015). 

No aspecto de fatores hormonais, podemos citar os 

hormônios estrogênio e progesterona produzidos normalmente 

pelo organismo da mulher e são responsáveis pelo crescimento 

de células, inclusive de células da mama. Quando há alguma 

desregulação no controle desse estímulo para o crescimento, 

poderá ocorrer proliferação excessiva de células, o que pode 

originar o câncer (SBIB, 2019). Dessa forma, a exposição 

prolongada aos hormônios pode causar um elevado risco e isso 

pode acontecer por fatores como, por exemplo, menstruação 

precoce, gestação tardia, demora para iniciar a menopausa e 

terapia de reposição hormonal após a menopausa (IARC, 2008; 

LACEY et al., 2009). 

Atualmente, o câncer caracteriza-se como um sério 

problema de saúde pública mundial pois, ocupa o 2º lugar no 

Ranking de causa de mortalidade. Em 2012, a Organização 

Mundial da Saúde constatou que surgiram 14,1 milhões de 

novos casos de câncer no mundo, evidenciando a proporção do 

problema para a saúde das mulheres no mundo (WHO, 2012; 

DE MATOS, 2018).  

A incidência do câncer de mama não é uniforme e varia 

de acordo com o grau de desenvolvimento do país. 

Normalmente, a incidência é maior em países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, prevalecendo nos países desenvolvidos 

(JUSTO et al., 2013). Vários fatores podem estar relacionados 

com essa diferença nos números de casos de câncer de mama 
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entre os países como, por exemplo, estilo de vida, consumo de 

bebidas alcóolicas, tabagismo, características de reprodução, 

entre outros (PENHA et al., 2013; RENCK et al., 2014; ARRUDA 

et al., 2015). 

De acordo com o INCA, em 2016, surgiram no Brasil, 

57.960 novos casos de câncer de mama feminino. Esse dado, 

elevou este tipo de câncer para a 1ª posição dentre os cânceres 

mais prevalentes nas mulheres, mostrando sua gravidade e a 

necessidade, cada vez mais, do desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas para esse problema (MATOS, 2018). 

No Brasil, em 2018, O INCA estimou o surgimento de 

59.700 novos casos de câncer de mama em mulheres, 

representando um total de 29,5% entre os tipos de cânceres 

que acometem as mulheres no país. No Nordeste, a estimativa 

foi de 11.860 casos e no estado da Paraíba, de 880 novos casos 

(INCA, 2018).  

A problemática do câncer torna-se ainda mais complexa 

quando se diz respeito à qualidade de vida da mulher que é 

diagnosticada com a doença. Ao ser diagnosticada com câncer 

de mama, a qualidade de vida da mulher pode ser bastante 

comprometida por problemas tanto psicológicos quanto físicos, 

pois a mama faz parte da representação corporal feminina e, 

como consequência, é frequente o desenvolvimento de 

ansiedade e a depressão nas portadoras (KOCH et al., 2017).  

A mama é formada por um conjunto de estruturas que 

possuem função e composição variada. Essas estruturas são: 

ácinos (menor estrutura da glândula mamária e responsável por 

produzir o leite), lóbulo mamário (formado pelo conjunto de 

ácinos), lobo mamário (conjunto de lóbulos interligados a papila 

por meio de canais ductais), papila (estrutura para onde os 
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ductos conduzem o leite), ductos (estrutura de condução do 

leite), aréola (estrutura onde a papila encontra-se centralizada) 

e tecido adiposo (responsável por preencher todo o resto da 

estrutura mamária) (SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO 

DO PARANÁ, 2019).  

O câncer pode apresentar inúmeros locais de 

acometimento e diversas características clínicas, dessa forma, 

os sinais e sintomas não apresentam um padrão de definição e 

especificidade, o que pode dificultar o diagnóstico. O câncer de 

mama pode ser diagnosticado em qualquer estágio clínico, e os 

principais meios de diagnóstico são a mamografia, a 

ultrassonografia, a ressonância magnética, a punção aspirativa 

por agulha fina, a punção por agulha grossa e biópsia cirúrgica 

(COSTA, 2017; INCA, 2018).    

O tratamento do câncer em geral tem avançado 

bastante. Para o câncer de mama, as opções terapêuticas são 

quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia e cirurgias 

(ROBERTI; SCUDELLER; AMARAL, 2016). A farmacoterapia 

quimioterápica tradicional baseia-se na utilização de 

medicamentos que atuam contra os processos de replicação do 

Ácido Desoxirribonucleico (DNA) e divisão celular. Pode-se citar 

como exemplos de fármacos quimioterápicos tradicionais a 

fluorouracila, a pentostatina, a cisplatina, o paclitaxel, dentre 

outros (GOLAN, 2014).  

 A quimioterapia pode ser adjuvante (quando é realizada 

após a remoção do tumor) e neoadjuvante quando é realizada 

antes do procedimento cirúrgico e tem como objetivo reduzir o 

diâmetro do tumor (ONCOGUIA, 2019). 

Embora esses fármacos sejam bastante direcionados à 

célula cancerosa, há uma estreita margem entre a dose 
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terapêutica e a dose tóxica, podendo afetar células saudáveis 

provocando vários efeitos adversos que podem afetar 

intensamente a aparência física e o bem-estar do indivíduo, 

comprometendo a qualidade de vida da mulher. As reações 

adversas mais comuns são náuseas, vômitos, mucosite, 

anorexia, debilidade, alopecia, etc. (SILVA et al., 2014; 

FALEIROS et al., 2016).  

Diante dos transtornos que as reações adversas 

provocadas pela quimioterapia podem causar no indivíduo, são 

utilizados medicamentos adjuvantes com o objetivo de 

minimizar esses efeitos e proteger a usuária. Um exemplo 

desses medicamentos são os antieméticos, utilizados para o 

combate das náuseas e vômitos provocadas pela 

quimioterapia, tendo em vista o desconforto que essas reações 

apresentam (SANGER; ANDREWS, 2006; FRANCISCO, 

2008). 

A radioterapia por sua vez, é um processo em que se 

utiliza radiações ionizantes para destruir o tumor por meio de 

alterações químicas provocadas nas células cancerosas, 

afetando minimamente as células normais. Este tratamento 

pode ser associado a outras formas terapêuticas tais como 

cirurgias ou quimioterapia (INCA, 2018).  

De acordo com o Instituto Oncoguia (2014), a cirurgia 

para o câncer de mama caracteriza-se como um procedimento 

que tem como objetivo retirar a maior parte possível das células 

tumorais. Dessa forma, as cirurgias são classificadas como 

cirurgias conservadoras da mama (CCM) e mastectomia. Na 

CCM é removida apenas a região onde o tumor encontra-se 

localizado, ao passo que na mastectomia toda a mama que 

possui o tumor é removida (CHABNER; LONGO, 2015). 
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A cirurgia de mastectomia pode ser classificada como 

radical e simples, com base nas estruturas que serão 

removidas. Na mastectomia radical além da remoção da mama 

afetada também serão removidos músculos peitorais e parte da 

pele superior a mama. Além disso, também são removidos os 

linfonodos da região axilar. Em contrapartida, na mastectomia 

simples apenas a mama é removida, ou seja, não haverá 

remoção dos linfonodos (CHABNER; LONGO, 2015). 

Sabendo-se do impacto que o câncer de mama possui 

na saúde da mulher e que o mesmo representa um problema 

para a saúde pública, a realização de estudos sobre a doença 

se torna imprescindível para o desenvolvimento de campanhas 

de prevenção como também de diagnóstico e tratamento. 

Nessa perspectiva esse estudo foi realizado com objetivo de 

caracterizar o perfil farmacoterapêutico e as comorbidades de 

mulheres portadoras de câncer de mama atendidas em um 

hospital de referência do município de João Pessoa – Paraíba. 

Com o intuito de contribuir com dados para o desenvolvimento 

científico bem como para o próprio hospital em questão. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

      

Trata-se de um recorte de um estudo caracterizado como 

documental, retrospectivo, descritivo, do tipo transversal e de 

natureza quantitativa. A coleta de dados foi realizada por meio 

de um formulário semiestruturado que foi preenchido com base 

nas informações contidas nos prontuários das mulheres 

portadoras de câncer de mama atendidas no hospital Napoleão 

Laureano no munícipio de João Pessoa – Paraíba. Foram 

incluídos nesse estudo os prontuários das mulheres maiores de 
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18 anos diagnosticadas com câncer de mama e que realizaram 

tratamento quimioterápico no hospital. A amostra foi calculada 

por meio da fórmula para cálculo de populações finitas 

considerando-se o número de mulheres diagnosticadas e que 

fizeram tratamento quimioterápico no hospital no ano de 2018, 

sendo o universo 270 prontuários e a amostra calculada de 159 

prontuários. Os dados foram sumarizados por análise descritiva 

com cálculos de medidas de posição (média e mediana) e 

variabilidade (desvio padrão e coeficiente de variação), por 

meio do programa Microsoft Office Excel versão 2013. Os 

gráficos foram criados por meio do programa Microsoft Office 

Excel versão 2013. Este estudo não apresentou riscos para as 

usuárias tendo em vista que seus dados pessoais foram 

mantidos em sigilo pelos pesquisadores. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A quimioterapia é um procedimento que consiste na 

utilização de medicamentos que tem como objetivo destruir as 

células cancerígenas e dessa forma, reduzir e eliminar o tumor, 

podendo ser classificados como monoterapia ou politerapia. 

Com um intuito de caracterizar a farmacoterapia 

quimioterápica utilizada para o tratamento do câncer de mama 

no hospital de referência, foi realizado um levantamento dos 

quimioterápicos utilizados e obteve-se que o medicamento 

ciclofosfamida foi utilizado no tratamento da maioria das 

mulheres (31,6%), a doxorrubicina foi utilizado por 26,5%, o 

paclitaxel 17,4% e o docetaxel por 8,3% das mulheres tratadas 

no hospital (figura 1). A ciclofosfamida é um pró-fármaco que 

quando metabolizado pelo fígado torna-se ativo e age como 
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antineoplásico e imunossupressor. O mecanismo de ação da 

ciclofosfamida ocorre por meio de ligações covalentes que se 

ligam às bases nitrogenadas do DNA, especificamente nas 

bases de guanina e entre guaninas que possuem caráter 

nucleofílico, dessa forma, agindo diretamente no processo de 

replicação do DNA da célula cancerígena impedindo que o 

mesmo aconteça, evitando crescimento e proliferação das 

células tumorais (GOLAN et al., 2014).  

A doxorrubicina foi o segundo medicamento mais 

utilizado (26,5%) e seu mecanismo de ação tem sido associado 

a intercalação de moléculas do medicamento à estrutura do 

DNA mais especificamente, as bases dos nucleotídeos 

impedindo a replicação por meio da interferência nas ações das 

enzimas DNA e RNA-polimerase. Além disso, acredita-se que 

esse medicamento interage com a enzima topoisomerase-II e 

evita que a mesma realize o processo de separação das fitas 

de DNA, fator esse, necessário para que a replicação aconteça, 

provocando danos à maquinaria da célula cancerígena com o 

intuito de regressão do tumor (BRASIL, 2016). 

 O paclitaxel, terceiro medicamento mais utilizado, atua 

diretamente nos microtúbulos da célula (estrutura formada pela 

proteína tubulina) promovendo a imobilização dessa estrutura e 

impedindo que o mesmo sofra o processo de montagem e 

desmontagem que aconteceria por meio da dissociação da 

proteína tubulina para a formação dos dímeros que originam o 

microtúbulo, que é de fundamental importância para o 

desenvolvimento da célula como, por exemplo, para o processo 

de proliferação celular. Com a estabilização dessa estrutura 

produzida pela ação do medicamento a célula não desempenha 
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suas funções normais e consequentemente, sofrerá regressão 

(BRASIL, 2016).   

 

Figura 1. Caracterização da utilização de medicamentos 
quimioterápicos por mulheres com câncer de mama atendidas 
em um hospital de referência de João Pessoa. 
  

 

Fonte: dados da pesquisa. 2018 

  

 Os dados do presente estudo corroboram com os dados 

de um estudo realizado por Guimarães e Anjos (2012) com 

mulheres com câncer de mama em tratamento quimioterápico 
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adjuvante em um hospital universitário de Minas Gerais, em que 

a ciclofosfamida apresentou-se entre os medicamentos 

majoritários utilizados.  

 Além disso, os dados do estudo atual corroboraram com 

os dados de um estudo realizado por Nicolussi e Sawada (2011) 

com pacientes com câncer de mama em terapia adjuvante, em 

que foi constatado que 20% das pacientes utilizaram um 

esquema terapêutico que possuía ciclofosfamida e 

doxorrubicina em sua composição. 

 Nesse contexto, o alto índice de mulheres do presente 

estudo que utilizaram doxorrubicina (26,5%) pode estar 

relacionado com o fato deste medicamento ser prescrito em 

muitos casos em associação com a ciclofosfamida que teve o 

maior índice de utilização. 

 A ciclofosfamida é um medicamento quimioterápico que 

possui várias indicações, dentre elas, a sua utilização para 

cânceres malignos (ANVISA, 2019). Nesse sentido, o alto 

índice de utilização de ciclofosfamida nesse estudo pode estar 

relacionado com o fato de a maioria das mulheres terem sido 

diagnosticadas com o carcinoma ductal invasivo com índice de 

grau histológico II e III, ou seja, com um alto nível de 

desenvolvimento das células cancerígenas.  

 O baixo percentual de utilização dos anticorpos 

monoclonais Trastuzumab (5,5%) e Pertuzumab (0,4%) pode 

estar relacionado com a finalidade desses medicamentos que 

são direcionados para o tratamento de mulheres que já foram 

submetidas ao tratamento quimioterápico e não obtiveram 

sucesso, bem como para o tratamento específico contra o 

câncer de mama HER2 positivo, ou seja, câncer que possui 

surperexpressão de genes responsáveis pela produção de 
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proteínas especificas que fazem parte do crescimento 

epidérmico (KUMAR; ABBAS; ASTER, 2015; AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2019).  

 Além disso, o baixo percentual de utilização desses 

anticorpos (trastuzumab e pertuzumab) pode estar relacionado 

com o seu alto custo. O que pode dificultar o tratamento de 

mulheres com câncer de mama por meio desses 

medicamentos. 

 Embora os medicamentos quimioterápicos tenham como 

objetivo destruir as células cancerosas contribuindo para a 

recuperação da saúde do indivíduo acometido pelo câncer, 

alguns efeitos colaterais provocados pela toxicidade desses 

medicamentos pode comprometer a qualidade de vida desses 

indivíduos. Nesse contexto, em muitos casos de tratamento 

com medicamentos quimioterápicos, são prescritos 

medicamentos adjuvantes para tratamento paliativo dos efeitos 

indesejáveis produzidos pela quimioterapia.  

 No presente estudo obteve-se que 33,2% das usuárias 

receberam o medicamento dexametasona, 32,1% utilizaram 

ondansetrona e 12,8% utilizaram difenidramina (figura 2).  

 Em um estudo realizado por De Barros e colaboradores 

(2016) que analisou as terapias utilizadas em pacientes 

diagnosticados com câncer no estado de Minas Gerais, 

constatou-se que 30% sentiram enjoos, 10% sentiram dor no 

corpo e 4% dores de cabeça. 

 O estudo atual corroborou com os dados de um estudo 

realizado por De Oliveira Gozzo e colaboradores (2014) com 

mulheres em tratamento quimioterápico em Ribeirão Preto 

(SP), em que foi constatado que 100% das participantes do 
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estudo fizeram uso de dexametasona e ondansetrona para 

tratamento antiemético. 

 

Figura 2. Caracterização da utilização de medicamentos 
adjuvantes a quimioterapia por mulheres com câncer de mama 
atendidas em um hospital de referência de João Pessoa. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 O alto índice de utilização do medicamento ondansetrona 

no presente estudo pode estar relacionado com o enjoo que é 

um dos efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia pois, a 

ondansetrona é um medicamento indicado para o tratamento de 
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náuseas e vômitos provocados pela quimioterapia ou 

radioterapia. 

 
Figura 3. Caracterização de comorbidades em mulheres com 
câncer de mama atendidas em um hospital de referência de 
João Pessoa. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 2018 

 

A análise das comorbidades foi realizada no intuito de 

contribuir com dados epidemiológicos para o meio cientifico 

bem como para o hospital. Além disso, essa análise é 

importante no que diz respeito a dados para estudos sobre 
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análise das condições de saúde de usuárias portadoras de 

câncer de mama.  

No presente estudo foi obtido que a maioria das 

mulheres (39,9%) não possuíam nenhuma doença além do 

câncer de mama, 38,6% possuíam hipertensão arterial 

sistêmica e 15,0% possuíam diabetes mellitus.  

 Os dados do presente estudo corroboram com os dados 

obtidos por Haddad, Carvalho e Novaes (2015) com mulheres 

submetidas a cirurgia para câncer de mama no Rio de Janeiro, 

em que obteve-se que a comorbidade mais prevalente foi a 

hipertensão arterial sistêmica (59,7%). 

 O alto percentual de hipertensão arterial sistêmica e 

diabetes mellitus pode estar relacionado com o alto número de 

casos dessas doenças crônicas na população. Dessa forma, 

apresentando probabilidade elevada de aparecimento dessa 

comorbidade nos resultados. 

 

CONCLUSÕES  

Diante dos dados obtidos na pesquisa pode-se concluir 

que em relação à farmacoterapia das mulheres com câncer de 

mama atendidas no hospital, a maioria (31,6%) foi tratada com 

o medicamento quimioterápico ciclofosfamida e 26,5% 

utilizaram o medicamento doxorrubicina. Além disso, o 

aparecimento de diversos medicamentos quimioterápicos no 

tratamento do câncer de mama pode estar relacionado com as 

diferenças entre cada caso de câncer o que demanda 

medicamentos específicos para cada situação. No tocante aos 

medicamentos adjuvantes utilizados para tratamento das 

reações adversas aos medicamentos quimioterápicos a maioria 
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das mulheres (33,2%) utilizaram dexametasona e 32,1% 

utilizaram o medicamento ondansetrona. O alto percentual de 

utilização da dexametasona deve estar relacionado com a 

utilização desse medicamento para prevenção de reações 

alérgicas que é comum no tratamento quimioterápico. 

Em relação às comorbidades apresentadas pelas 

portadoras de câncer de mama, 39,9% não possuíam, porém 

desconsiderando esse dado, constatou-se 38,6% possuíam 

hipertensão arterial sistêmica e 15,0% diabetes mellitus. O que 

é esperado tendo em vista que essas doenças crônicas 

acometem grande parte da população brasileira.  

Ainda, pode-se destacar que o câncer de mama é uma 

doença que possui grande impacto na saúde do país e que 

precisa cada vez mais de incentivos para campanhas de 

prevenção e tratamento. Este trabalho pode contribuir com 

informações para o desenvolvimento científico e para o hospital 

onde a pesquisa foi desenvolvida.   
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RESUMO: Os pilares da educação superior consistem no 
desenvolvimento das atividades de ensino, pesquise e 
extensão. No ambito das atividades de extensão  são 
desenvolvidas ações que visam a criação de um elo de 
comunicação entre o meio acadêmico e a comunidade, 
caracterizando-se por uma via de aprendizado dupla, pois 
enquanto os estudantes adquirem mais comprometimento e 
vivência social, a comunidade é beneficiada pelo atendimento. 
Nesse sentido, o PET- Mostra Farmácia é uma atividade de 
extensão desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial 
(PET-Farmácia), que tem por objetivo explanar acerca do curso 
de farmácia, assim como sobre a instituições que oferecem 
esse curso, além de esclarecer as atividades que o 
farmacêutico pode desempenhar no mercado de trabalho. Essa 
atividade é realizada no segundo semestre do ano letivo, 
destinada a estudantes do ensino médio de escolas públicas, 
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uma vez que se observa a necessidade de minimizar as 
carências existentes no âmbito da informação para esses. Para 
isso, são utilizados recursos audiovisuais e materiais 
instrucionais elaborados previamente pelos bolsistas e corrigido 
pela tutora. Esses recursos associado ao diálogo em sala de 
aula, tem como  intuito sanar dúvidas a respeito do curso de 
farmácia e do ingresso em instituições de ensino superior, 
promovendo a oportunidade de conhecimento a esses alunos.  
Palavras-chave: Escolha profissional. Profissional 
farmacêutico. PET-Mostra Farmácia. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Farmácia, homologadas pela Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE) 

em 2017, o farmacêutico pode ser definido como: 

 
 […] profissional da área 

de saúde, com formação 

centrada nos fármacos, nos 

medicamentos e na 

assistência farmacêutica e, 

de forma integrada, com 

formação em análises 

clínicas e toxicológicas, em 

cosméticos e em alimentos, 

em prol do cuidado à saúde 

do indivíduo, da família e da 

comunidade (BRASIL, 2017, 

p. 1). 

 

 A história da farmácia no Brasil inicia-se com a instalação 

das boticas, local onde os indivíduos encontravam drogas e 
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medicamentos. Esses estabelecimentos eram administrados 

pelos boticários, nome pelo qual os farmacêuticos eram 

denominados na época. Com a vinda da família real para o país 

ocorreram avanços técnicos e científicos nos diversos campos 

profissionais, incluindo o da saúde (COSTA,2019).  

 A incorporação de estudos em farmácia era associada, 

inicialmente, ao curso de ciências médicas em instituições 

como Hospital Militar da Bahia, Escola Anatômica Cirúrgica e 

Médica do Rio de Janeiro. Todavia em 1839, a criação da 

Escola Farmácia de Ouro Preto – MG permitiu a formação do 

profissional farmacêutico de forma desvinculada a medicina 

(COSTA, 2019). 

 A partir desse marco, o curso de farmácia foi 

incorporando disciplinas e modificando a estrutura de formação, 

a fim de construir um profissional mais qualificado de forma a 

atender melhor demanda populacional e assim contribuindo 

para a identidade do curso.  A ano de 1969 foi um marco para 

a profissão, uma vez que o Conselho Federal de Farmácia 

(CFF) modificou a resolução de nº 4 de 1969, restabelecendo o 

currículo mínimo e dividindo a profissão em farmacêutico 

bioquímico, aquele que optava pela área das análises clínicas 

e o farmacêutico industrial, sendo esse capacitado no ramo da 

toxicologia e na indústria (DEUSCHLE; BORTOLOTTO; 

DEUSCHLE, 2015). 

 Devido a mudança da demanda social a respeito dos 

serviços farmacêuticos, no ano de 2002 o CFF realizou uma 

modificação na estrutura curricular para a formação do 

farmacêutico generalista, com um intuito de também abranger 

a área da saúde pública em associação ao ramo das análises 

clínicas e indústria (DEUSCHLE, BORTOLOTTO; DEUSCHLE, 
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2015). Com isso a profissional farmacêutico passou a estudar 

disciplinas de ambas as especializações e dessa forma se 

tornou apto a atuar em qualquer uma das áreas da profissão 

farmacêutica (BRASIL, 2019). 

 No que se refere ao estado da Paraíba, a implementação 

da profissão farmacêutica ocorreu por meio da criação da 

Associação Farmacêutica Paraibana em 17 de novembro de 

1955 que culminou na criação do curso em maio de 1956 o qual 

encontrava-se vinculado na Faculdade de Farmácia da Paraíba. 

Posterior a esse processo, sucedeu a incorporação do curso de 

farmácia a Universidade Federal da Paraíba por meio do 

decreto Federal nº 3835, de 13 de dezembro 1960 (BRASIL, 

2017). 

 Os cursos de graduação em farmácia possuem 

disciplinas que são exigidas pelas diretrizes curriculares 

compreendendo as áreas de ciências humanas e sociais, 

ciências exatas, ciências da saúde, biológicas e ciências 

farmacêuticas, capacitando o farmacêutico com uma formação 

integral e multidisciplinar apto a atuar na prestação de serviços 

de promoção de saúde para a população (BRASIL, 2017).  

 De acordo com o com o Conselho Federal de Farmácia 

(CFF) com base na Resolução Nº 572 de 2013, existem 

aproximadamente 131 especialidades em que o profissional 

farmacêutico generalista pode atuar. Entre essas áreas estão a 

farmácia hospitalar, industrial, magistral, farmácia clínica, 

fitoterapia, saúde coletiva, análises clínicas, entre outras, o que 

representa um extenso leque de vertentes pelas quais o 

farmacêutico contribui para o desenvolvimento e bem-estar da 

sociedade por meio dos seus conhecimentos.  
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 Um dos meios pelo qual o farmacêutico proporciona 

melhorias à saúde do indivíduo é a atenção farmacêutica que 

compreende a realização de ações que tem como objetivos 

promover a utilização correta dos medicamentos, identificar e 

solucionar problemas associados a medicamentos e estimular 

adesão ao tratamento. Isso faz com que esse profissional seja 

indispensável no combate a automedicação, do uso racional de 

antimicrobianos, entre outros problemas relacionados a 

medicamentos (COSTA, et al., 2017; SSESP, 2019).  

 Nos últimos anos, no Brasil, o panorama do profissional 

farmacêutico vem avançando cada vez mais no 

desenvolvimento de atividades clínicas. A farmácia clínica tem 

sido uma área em ascensão constante por meio da qual o 

profissional desenvolve ações com o objetivo de promover o 

uso correto de medicamentos e dessa forma oferecer 

segurança ao usuário, o que tem contribuído para a valorização 

e reconhecimento desse profissional. Nesse âmbito, a unidade 

básica de saúde tem sido configurada como uma porta de 

entrada para o contato direto do farmacêutico com a 

comunidade e por meio desta o mesmo atua na promoção da 

saúde mediante a prestação de serviços tais como orientações, 

identificação de erros, análise da prescrição, dentre outros, com 

o intuito de oferecer qualidade de vida ao usuário por meio do 

cuidado e desenvolvimento de uma farmacoterapia segura e 

eficaz (ANGONESI; SEVALHO, 2010; CARREÑO, et al., 2012; 

REIS, 2013; OKUMURA, et al., 2016).  

 No contexto de promoção da saúde, a farmácia 

comunitária seja ela pública ou privada é um espaço que 

permite que o farmacêutico desenvolva um elo com a 

comunidade e por meio deste contribua para melhorar a 
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qualidade de vida dos usuários (OLIVEIRA et al., 2017).  Nesse 

espaço, a dispensação do medicamento caracteriza-se como 

um importante veículo de educação em saúde promovendo-a 

por meio de orientações que compreendem desde a utilização 

da dose correta até a identificação de possíveis reações 

adversas que um medicamento pode causar em um indivíduo 

(MARIN, 2003; OENNING; OLIVEIRA; BLATT, 2011).  

 Outro espaço de atuação do profissional farmacêutico é 

o ambiente hospitalar, pois sua presença tem papel 

fundamental desde os trâmites de seleção e compra de 

medicamentos até a interação direta com o usuário em 

tratamento. A partir de 2010 com a portaria de Nº 4.283 que 

trata da organização, fortalecimento e aprimoramento das 

ações e serviços da farmácia hospitalar, o farmacêutico tem se 

tornado cada vez mais atuante na clínica hospitalar por meio de 

sua inserção na equipe multiprofissional com o objetivo do 

fortalecimento da busca ativa de problemas relacionados a 

medicamentos e soluções, a fim de oferecer o melhor 

tratamento e evitar danos ao usuário (RICHARDSON et al., 

2014; KJELDSEN et al., 2014; CHAMOUN et al., 2016). 

 Além de todos os serviços citados, o farmacêutico é um 

profissional que possui formação necessária para atuar na 

pesquisa científica e dessa forma desenvolve importantes 

produtos que contribuem para a melhoria e promoção de saúde 

da comunidade como, por exemplo, o desenvolvimento de 

medicamentos, vacinas, alimentos, cosméticos, entre outros, 

com qualidade e segurança (BRASIL, 2017), tornando-se 

evidente a contribuição desse profissional para o 

desenvolvimento social por meio de todas as suas ações e 

serviços que podem mudar a vida do usuário. 
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 Atualmente, segundo o ranking dos melhores cursos de 

farmácia no Brasil divulgado pelo jornal Folha de São Paulo, a 

UFPB está na posição número 21 dentre as mais de 400 

instituições divulgadas. Com relação a distribuição do curso de 

farmácia no território nacional, cerca de 400 instituições 

públicas e privadas, disponibilizam vagas para o curso de 

graduação em farmácia. Ainda nesse mesmo levantamento, foi 

apontado que os três melhores cursos de farmácia estão em 

instituições de ensino público, mesmo estas sendo menor 

número no país, demonstrando o quão importante são as 

instituições públicas na formação e qualificação profissional 

(Jornal Folha de São Paulo, 2018). 

 A construção do profissional formado pela universidade 

federal, não está somente fundamentada no conhecimento 

técnico, mas sim no desenvolvimento de pesquisas e extensões 

o que repercute na qualidade da sua contribuição ao meio 

social, visto que essas ações objetivam reverter o 

conhecimento acadêmico em ações que beneficiem a 

comunidade (SILVA, 2001). 

 Contudo, antes da formação do profissional farmacêutico 

é necessário que ocorra a escolha pelo curso por parte dos 

estudantes do ensino médio ou até mesmo de outros cursos. 

Nessa perspectiva, o processo de decisão não só no âmbito da 

escolha profissional, mas em qualquer que seja a área, 

configura-se como um ato desafiador, inerente ao ser humano 

e que sofre variada interferência do meio (NOGUEIRA, 2004).  

 Dentre as influências no processo decisório encontram-

se: a classe social, a diversidade de oportunidades de curso, 

bem como a logística de deslocamento para o curso, a exemplo 

de estudantes do interior, onde apresenta menor 
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disponibilidade de instituições de ensino superior, oportunidade 

do mercado de trabalho e as perspectivas de pós-graduação. 

Além disso, características individuais de adaptação de cada 

ser humano pode interferir, bem como o apoio familiar 

(NOGUEIRA, 2004). 

 Ainda sobre o aspecto da decisão, segundo Simon 

(1965), o modelo de decisão é dividido em três fases. A 

primeira, inteligência ou investigação, fase no qual ocorre o 

levantamento de dados sobre a determinada decisão, 

elencando benefícios e contrapontos explorando as 

possibilidades que o objeto de análise dispõem. A segunda fase 

é conhecida como desenho ou concepção. Nela o indivíduo 

traça o curso da sua possível escolha, baseando-se na 

aplicabilidade de suas alternativas; e a terceira fase é a escolha 

propriamente dita, processo no qual ocorre a compilação das 

informações para o veredicto final (FREITAS; KLADIS, 1995). 

 Nesse sentido é possível observar o quão complexo se 

torna o processo de escolha da graduação, principalmente para 

as classes sociais menos abastadas, uma vez que essas 

apresentam menor disponibilidade de informações. Um estudo 

que aponta essa lacuna social é o de Luciana Valore e Luiza 

Cavallet realizado em Curitiba-PR, nele foram realizadas 

aplicações de questionários a alunos de cursos pré-vestibular 

gratuitos para estudantes de baixa renda. E nesse estudo foi 

possível observar, como a baixa informação a respeito do 

curso, bem como das perspectivas de mercado eram presentes 

nesses estudantes, evidenciando a necessidade de explanação 

sobre as oportunidades do ensino superior (VALORE; 

CAVALLET, 2012).  
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 Nesse contexto, a atividade intitulada PET-Mostra 

Farmácia desenvolvida pelo Programa de Educação Tutorial 

(PET-Farmácia UFPB), tem como objetivo fornecer 

conhecimento para a fase de investigação no processo de 

decisão dos estudantes concluintes do ensino médio, bem 

como divulgar a atuação do profissional farmacêutico em 

diversas áreas, além de fornecer informações sobre o curso de 

farmácia da Universidade Federal da Paraíba. 

  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Esse estudo se configura como um relato de experiência 

moldado à técnica qualitativo-descritiva e estruturado sob 

estratégia narrativa. A atividade descrita é desenvolvida pelo 

Programa de Educação Tutorial (PET-Farmácia) da 

Universidade Federal da Paraíba, no âmbito da extensão e tem 

por objetivo apresentar a profissão farmacêutica, áreas de 

atuação, o curso de farmácia da UFPB e as instituições 

disponíveis para o ingresso dos estudantes. Essa atividade é 

desenvolvida anualmente em escolas públicas do município de 

João Pessoa – PB, ao final de cada ano letivo, com concluintes 

do ensino médio, a fim de conceder a equidade no sentido da 

disponibilidade de informação e esclarecimento a respeito da 

profissão. No intuito de abranger o maior número de estudantes 

possível, todos os anos são selecionadas escolas diferentes em 

bairros distintos. No biênio 2018 e 2019 foram selecionadas as 

escolas: Escola Cidadã Integral Papa Paulo VI, Centro Estadual 

de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário, Escola Cidadã 

Integral Padre Hildon Bandeira e Escola Estadual Horácio de 

Almeida, localizadas respectivamente no Bairro Cruz das 
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Armas, Pedro Gondim, Torre e Alto do Mateus. Para a execução 

da atividade, fez-se necessário que os bolsistas produzissem  

previamente materiais audiovisuais juntamente com materiais 

didáticos para auxiliar na apresentação aos estudantes da 

escola selecionada, sendo esses materiais corrigidos pela 

tutoria do programa. Nesse sentido, o PET–Mostra Farmácia 

consiste em uma apresentação expositiva em que se utiliza 

material audiovisual e apresentado pelos bolsistas do PET-

Farmácia.  Essa apresentação ocorre de maneira interativa, na 

qual os bolsistas discorrem sobre o papel do profissional 

farmacêutico frente as diferentes áreas de atuação. Com isso 

busca-se despertar o interesse desses estudantes pelo curso 

de farmácia, bem como esclarecer aos mesmos o papel social 

do farmacêutico na comunidade. A partir dessa explanação é 

aberto um espaço para dúvidas e outros esclarecimentos. Ao 

final da exposição do conteúdo, são distribuídos os materiais 

instrucionais didáticos, como folders e cartilhas, com o intuito 

de fornecer uma fonte teórica de informações de fácil acesso 

em situações futuras. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A adolescência é uma fase de formação de identidade e 

construção da autonomia, que leva o indivíduo a ganhar aptidão 

de tomar diversas escolhas na vida. Apesar disso, o período de 

conclusão do ensino médio é difícil de se lidar, tendo em vista 

que há a necessidade da decisão em relação a qual carreira 

profissional seguir, sendo esta uma escolha de 

responsabilidade precoce quanto ao futuro (SALDANHA et al. 

2008; AZEVEDO; FARIA, 2008). 
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 Nesse contexto, surge a atividade de extensão 

denominada de PET-Mostra Farmácia, realizada pelos bolsistas 

do PET-Farmácia sob a orientação da tutora do programa. Essa 

atividade aconteceu em escolas públicas previamente 

selecionadas e que continham o terceiro ano do ensino médio. 

Alguns objetivo foram traçados para a realização da 

atividade, dentre eles foi apresentar o panorama da profissão 

farmacêutica no mercado de trabalho, mediante a propriedade 

do pensamento e análise crítica do PETiano; foram exibidas as 

diferentes áreas de atuação do profissional farmacêutico, a fim 

de que fosse proporcionando conhecimento e interesse pelo 

curso; também foi analisado o conhecimento dos estudantes 

sobre a profissão farmacêutica;  e o PETiano foi estimulado a 

ter mais propriedade sobre o curso e conhecimento sobre as 

diferentes áreas de atuação do farmacêutico no mercado de 

trabalho, de forma que ele se conecte com a atual realidade. 

 Para isso, foram feitas apresentações acerca do papel 

do farmacêutico na comunidade e das áreas que integram o 

curso de Farmácia, evidenciando a importância desse 

profissional farmacêutico e sua devida valorização, bem como 

tirar dúvidas e despertar interesse para uma futura carreira 

profissional. 

 

Figura 1. Estudantes do terceiro ano do ensino médio da 

Escola Estadual Escritor Horácio de Almeida assistindo à 

apresentação do PET-Mostra Farmácia, João Pessoa-PB, 

2019. 
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Fonte: dados da pesquisa. 

 

Para a execução da atividade, foi produzido um material 

audiovisual pelos bolsistas, bem como materiais instrucionais 

didáticos que abordavam a atuação do farmacêutico na 

promoção de saúde e as diversas áreas de atuação desses 

profissionais. Para a construção desses materiais, foi 

necessário a realização de buscas na literatura, bem como foi 

trabalhado o processo de escrita para a preparação de 

materiais instrucionais. Toda elaboração dos materiais e 

conteúdo foi realizado pelos bolsistas e corrigidos pela 

professora tutora. 

Com isso, foi desenvolvida a apresentação na forma de 

slide com informações desde a atuação do farmacêutico, nas 

diferentes áreas de atuação até informações sobre a graduação 

em bacharel em farmácia, sua grade curricular, bem como as 
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principais habilidades e competências. Na apresentação 

também foram discutidas como se apresenta o mercado de 

trabalho. 

 

Figura 2. Estudantes do terceiro ano do ensino médio da 

Escola Cidadã Integral Padre Hildon Bandeira assistindo à 

apresentação do PET-Mostra Farmácia, João Pessoa-PB, 

2019. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Durante a apresentação também foi descrito como é o 

funcionamento do Ensino Superior Público, em especial na 

Universidade Federal da Paraíba, com enfoque no tripé que 

compreende o ensino, pesquisa e extensão, a forma de 

ingresso, relatando as oportunidades que uma instituição 

pública oferece aos seus estudantes, bem como a qualidade de 
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ensino, demonstrada nos cursos com conceito igual ou maior 

que 4 (BRASIL, 2019). 

Além disso, foi distribuído um material instrucional para 

cada participante, que tinha como proposta um resumo da 

apresentação e que poderia servir para uma leitura posterior, 

no intuito de fomentar o conhecimento e/ou interesse pela 

profissão. 

 

Figura 3. Estudantes do terceiro ano do ensino médio do 

Centro Estadual de Ensino Aprendizagem Sesquicentenário 

assistindo à apresentação do PET-Mostra Farmácia, João 

Pessoa-PB, 2018. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A atividade também foi responsável por estimular o 

interesse dos estudantes para a área das ciências 

farmacêuticas. Todavia, apesar de nem todos se identificarem 

com a área e demonstrarem interesse, devido a uma série de 
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fatores, incluindo a afinidade, o PET-Mostra Farmácia foi um 

excelente ambiente para tratar da importância do profissional 

farmacêutico para a sociedade e seu papel fundamental no 

cuidado e na melhoria da qualidade de vida. 

Foi feito uma dinâmica de perguntas e respostas no 

início, durante e ao término da apresentação para que fosse 

avaliado a compreensão dos estudantes do papel do 

farmacêutico nas diferentes áreas de atuação e sua 

contribuição para a sociedade. Os estudantes foram ouvidos e 

foi perceptível que gradativamente todos adquiriram 

conhecimento acerca da profissão em questão. 

 

Figura 4. Estudantes do terceiro ano do ensino médio do 

Escola Cidadã Integral Papa Paulo VI assistindo àapresentação 

do PET-Mostra Farmácia, João Pessoa-PB, 2018. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ao final, foi aberto um espaço para perguntas e todas as 

dúvidas levantadas foram respondidas, bem como foi 
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desmistificado alguns conceitos que vieram a surgir. Dessa 

forma, após a apresentação, pôde-se observar a relevância 

dessa atividade, tendo em vista que os estudantes passaram a 

compreender a importância do profissional farmacêutico no 

âmbito da promoção da saúde, o que também levou o despertar 

de alguns para as ciências farmacêuticas. 

Além disso, para o desenvolvimento da apresentação foi 

necessário um treinamento prévio dos bolsistas pela tutoria, 

visando o aprimoramento das habilidades de comunicação em 

público, bem como a integração de conhecimentos teóricos 

acerca da profissão.  

Somado a isso, os bolsistas durante a elaboração do 

material expositivo estão em constante contato com as 

atualizações do mercado de trabalho farmacêutico. 

 

CONCLUSÕES  

 

  Diante disso, torna-se evidente a importância da 

atividade desenvolvida para a valorização do profissional 

farmacêutico que possui um importante papel social, no que diz 

respeito à prevenção, promoção e recuperação da saúde por 

meio de suas ações fundamentadas em seus conhecimentos 

nas diversas especialidades que compõem o leque de áreas de 

atuação em que esse profissional pode estar inserido.  

  Ainda, conclui-se que a atividade contribuiu para 

transformar o pensamento que os estudantes possuíam sobre 

o farmacêutico incentivando o contato da comunidade com o 

mesmo, nos diferentes espaços que o farmacêutico atua.   

  Além disso, o PET Mostra Farmácia configurou-se como 

uma atividade de impacto positivo na colaboração da escolha 
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do curso e da universidade pelos concluintes do ensino médio, 

pois além de abordar a profissão farmacêutica, os bolsistas 

apresentam o contexto do desenvolvimento do ensino superior 

em uma instituição pública.  

  Assim, fica evidente o importante papel social que a 

extensão possui, pois é responsável por disseminar o 

conhecimento e informação para além dos muros da 

universidade com o objetivo de promover melhorias sociais. 
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RESUMO: O saber popular relacionado às plantas é aquele 
cultivado através dos tempos pelos povos e comunidades 
tradicionais, por meio das interações entre si e com a 
biodiversidade. É de extrema importante destacar a 
aplicabilidade de nossa flora medicinal, sobre o ponto de vista 
tradicional, cultural, social, como também científico e 
tecnológico. É imprescindível promover o resgate, o 
reconhecimento e a valorização das práticas tradicionais e 
populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros, 
como elementos para a promoção da saúde, conforme 
preconiza a Organização Mundial da Saúde. Com o avanço das 
pesquisas, o uso de fitoterápicos tornou-se bastante seguro e 
eficaz, tão quanto o de medicamentos sintéticos, desde que 
sendo utilizados de forma correta e sempre com a orientação 
de um profissional de saúde. Desta forma, o presente trabalho 
visa o levantamento de dados sobre as plantas medicinais mais 
indicadas como anti-inflamatórias, antinociceptivas e 
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antioxidantes. Foram selecionadas dezessete espécies 
medicinais de uso popular e com comprovação da atividade 
através de estudos, a fim de identificar qual parte da planta é 
apropriada para ser utilizada, sua forma de uso, substâncias 
bioativas presentes e sua finalidade terapêutica, com base nas 
pesquisas, ampliando, assim, as opções terapêuticas para 
tratamento de diversas patologias. 
Palavras-chave: Plantas anti-inflamatórias. Plantas 
antinociceptivas. Plantas antioxidantes. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

 No Brasil, destaca-se uma rica história de uso das 

plantas medicinais para o tratamento dos problemas de saúde 

facilitando como base na experiência popular transmitida por 

antepassados, de modo que o conhecimento sobre as plantas 

medicinais sempre tem acompanhado a evolução do homem, 

onde extratos já eram utilizados em território nacional, desde os 

primeiros séculos de colonização, para o tratamento de 

patologias locais, e, em sua maioria, os medicamentos, 

utilizados eram fitoterápicos (QUEIROZ et al., 2016). 

 Um dos marcos histórico no mundo em relação ao uso 

de plantas medicinais trata-se da Declaração de Alma Ata, a 

partir da qual as organizações governamentais passaram a 

demonstrar grande interesse e juntando esforços para o estudo 

e desenvolvimento da utilização de plantas medicinais e de 

fitoterápicos com o propósito curativo, preventivo e cuidado 

paliativo, como também por ser uma opção para acrescentar o 

acesso das pessoas ao tratamento terapêutico (ANTÔNIO et 

al., 2014).  
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Cerca de 80% dos habitantes de países em 

desenvolvimento não possuem acesso adequado à saúde, 

decorrente de vários fatores, mas o que mais perpetua é pela 

falta de recursos financeiros, sendo as plantas medicinais como 

uma fonte primaria de cuidados básicos para saúde. Em 1978, 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a reconher 

oficialmente o uso de fitoterápicos com finalidade profilática, 

curativa, paliativa e fins de diagnóstico (REIS et al., 2012).  

Em 2006, foi aprovado no Brasil a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicas (PNPMF), que se estabelece 

como um dos elementos fundamentais das Políticas Públicas 

de Saúde, crescimento econômico e social atuando com 

seguridade na efetivação de condutas capazes de promover o 

avanço na qualidade de vida da população brasileira (BRASIL, 

2006). 

Em 2008, houve a aprovação da Politica de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS, sendo considerado 

valioso que visa inserir plantas medicinais, fitoterápica no 

Sistema Único de Saúde (SUS) com segurança, eficácia e 

qualidade. Outro marco importante foi a publicação da Relação 

Nacional de Plantas Medicinais de Interesse para o SUS 

(RENISUS), composta por 71 espécies de plantas medicinais 

utilizadas nas Redes Públicas de Saúde como forma de 

incentivo dessa prática e perspectiva de integralidade (BRASIL, 

2009).  

Novas exigências foram surgindo para garantir a 

segurança e o benefício do produto, gerando o aparecimento 

dos fitoterápicos, sendo considerados medicamentos com o uso 

tradicional de plantas ou de seus preparados, mas para sua 

aplicação, necessita ser aprovado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão governamental 
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responsável por ajuizar vários critérios de qualidade, segurança 

e eficácia de medicamentos fitoterápicos, com o objetivo de 

padronizar a fabricação destes medicamentos pelas industriais. 

Além de relatar a forma correta de preparo e as indicações e 

restrições do uso de cada espécie de planta (BRASIL, 2006). 

Em 2011, a ANVISA divulgou um formulário nacional de 

fitoterápicos, que consta as informações sobre a forma correta 

de preparo e as indicações e restrições de uso de cada espécie 

de planta, com o objetivo de uniformizar, a fabricação de 

medicamentos fitoterápicos pelas fábricas (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, com a frequente utilização da fitoterapia, 

esta pesquisa busca evidenciar o levantamento de dados sobre 

as plantas medicinais mais indicadas como anti-inflamatórias, 

antinociceptivas e antioxidantes. Proporcionando a 

identificação de qual parte apropriada da planta a ser utilizada, 

sua forma de uso, a sua finalidade terapêutica com base nas 

pesquisas e assim, ampliem as opções terapêuticas para 

tratamento de diversas patologias. 

MATERIAIS E MÉTODO 

Foi realizada uma revisão literária relacionada ao uso de 

plantas medicinais com atividade anti-inflamatória, 

antinociceptiva e antioxidante, proporcionando a síntese de 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade da pesquisa 

dos resultados de estudos significativos na prática do uso, para 

análise da produção do conhecimento científico sobre o tema 

investigado, contribuindo para uma discussão sobre a utilização 

de plantas medicinais e fitoterápicos. A elaboração dessa 

pesquisa se deu por meio de consulta aos bancos de dados e 

bases eletrônicas de dados relevantes, como Google 
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Acadêmico, Scielo, PubMed, Diretrizes Brasileiras sobre 

plantas medicinais e fitoterápicos, Ministério da Saúde e 

ANVISA e a Revista Brasileira de Plantas Medicinais. Para a 

busca da pesquisa foram utilizados as palavras-chaves: plantas 

medicinais com atividade anti-inflamatória, antinociceptiva e 

antioxidante. Os artigos e publicações no período (2015 a 2019) 

foram selecionados de acordo com a revisão de espécies 

constantes e de relevância das informações. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Plantas com ação anti-inflamatória  

 A inflamação refere-se às mudanças que podem ser 

ocasionadas nos tecidos vascularizados como resposta 

decorrente de prejuízos teciduais, infecções ou reações 

imunológicas. Destacam-se diversos mediadores químicos 

compreendidos no desenvolvimento do processo inflamatório 

(BADKE et al., 2016). 

Inúmeras espécies vegetais têm sido apropriadas no 

tratamento de inflamações locais, contusões, hematomas, 

edemas, eczema, dermatite, acne e problemas reumáticos. Os 

costumes da população incentivaram os inúmeros estudos que 

justificassem a atividade biológica das espécies utilizadas na 

medicina popular, acarretando na produção de fitoterápicos na 

forma de gel, creme, loções e outras formas farmacêuticas 

utilizadas na dermatologia e na inflamação (QUEIROZ et al., 

2016). 

 

Arnica (Arnica montana) 

 A arnica é uma planta herbácea nativa das regiões 

montanhosas da Europa. As preparações farmacêuticas das 

flores de arnica são indicadas para o uso externo no tratamento 
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de hematomas, torções, contusões, dores reumáticas da 

musculatura e da articulação. Além disso, é indicada para os 

processos inflamatórios na orofaringe, alergias às picadas e 

ferroadas de insetos e furunculose. Além de conter ações 

antisséptica e analgésica, tônica e estimulante. Diversas 

pesquisas apontam sobre as propriedades farmacológicas 

presentes na arnica, na qual podemos destacar: antimicrobiana, 

anti-inflamatória, estimulante respiratório e estimulante uterino. 

O efeito anti-inflamatório significativo deve-se a presença do 

sesquiterpeno helenalina (1), cuja ação inclui efeito 

antiedematogênico. Além disso, possui flavonoides em sua 

composição química que podem alterar as propriedades 

funcionais de certas células, como mastócitos, basófilos ou 

plaquetas. Estas alterações ocorrem através da interferência de 

enzimas que participam da formação dos mediadores do 

processo inflamatório, como a Fosfolipase A2 e a 

Ciclooxigenase. (HESSEL et al., 2014). 

 

Calêndula (Calendula officinalis L.) 

A calêndula, popularmente conhecida como margarida 

dourada, e bem me quer mal me quer, possui efeito cicatrizante 

e indicado para inflamações. Sendo uma planta medicinal, 

aprovada e liberada pela ANVISA, facilmente encontrada em 

farmácias magistrais, feiras livres e lojas de produtos naturais. 

Possui ação antisséptica, utilizada em pomadas, xampus e 

sabonetes. O efeito anti-inflamatório tem sido atribuído à 

presença de ésteres de álcoois triterpênicos, como o palmitato 

de retinil (2) e miristato de faradiol e a glicosídeos triterpênicos 

(BRASIL, 2014). Nas flores de calêndula estão presentes os 

componentes que operam proporcionando a granulação e 

favorecendo a cicatrização de inflamações de pele, feridas, 
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queimaduras ou eczemas. Entende que tal efeito seja 

subsequente de uma ação sinérgica entre os constituintes 

existentes no óleo volátil e das altas concentrações de 

compostos do tipo xantofilas. Dentistas recomendam 

gargarejos com o chá de calêndula, pois é capaz de prevenir e 

amenizar processos inflamatórios orais como, por exemplo, a 

amigdalite e a gengivite (BRASIL, 2014).  

 

Camomila (Matricaria recutita L.) 

 Variados estudos farmacológicos demonstram a ação 

anti-inflamatória das flores de camomila, usadas na medicina 

desde os tempos antigos. As pequenas e delicadas flores da 

camomila concentram potentes óleos voláteis, responsáveis 

pelos efeitos anti-inflamatórios, antiespasmódicos, antialérgico, 

anti-séptico e sedativo. É indicada para tratar e aliviar as 

inflamações cutâneas e de mucosa, inflamações bucais e do 

aparelho geniturinário, irritações da pele, assaduras de bebês e 

as dermatites. Mostra-se também eficaz, nos quadros de 

ansiedade e insônia, nas síndromes febris, dispepsia, 

flatulência, náuseas e vômito. Pode ser empregada na forma de 

banhos e duchas quando apontada nas infecções envolvendo 

a região anal e genital.  Apresenta compostos lipofílicos e 

hidrofílicos e as principais substâncias são os óleos essências, 

apigenina, flavonoides e cumarina. Os componentes do óleo 

volátil presentes em 0,3-1,5% e compostos hidrofílicos, como 

as mucilagens e os flavonoides (1-3%), sendo esses últimos os 

mais importantes. No estudo de Hessel et al. (2014), o alfa-

bisabolol (3) e do camazuleno possuem ação anti-inflamatória 

através da inibição da ciclooxigenase (COX-2). Suas flores são 

utilizadas na forma de extrato aquoso e alcoólico, contendo 

um alto teor de constituinte lipofílico, indicadas para 
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doenças inflamatórias e cólicas gastrintestinais, aplicadas 

por meio de inalação para os processos inflamatórios 

cutâneos de origem bacteriana, abscessos, inflamação da 

cavidade oral, gengivite e dermatite (HESSEL et al., 2014). 

 

Chá verde (Camellia sinensis) 

Originário do sudeste asiático e chamado também de 

chá da índia, chá verde ou chá preto, é popularmente conhecido 

por seu alto potencial antioxidante e anti-inflamatório. Possui 

uma concentração avançada de vitaminas B1, B2, C, E e K, e 

seus resultados mostraram que contém muitas propriedades 

terapêuticas. Apresenta um antioxidante  denominado de 

catequina (4) e polifenóis que agem no sistema imunológico e 

podem reduzir as probabilidades de doenças decorrentes de 

inflamação. A propriedade apresentada pelos flavonoides é 

explicado pela inibição das vias da ciclocigenase e da 

lipoxigenase no metabolismo do ácido aracdônico. É 

considerado um dos melhores chás anti-inflamatórios e sua 

ingestão cotidiana pode ajudar a prevenir doença de Crohn, 

doenças inflamatórias intestinais, colite ulcerativa e certos tipos 

de câncer (FIRMINO and MIRANDA, 2015). 

Cúrcuma ou açafrão-da-terra (Curcuma longa L.) 

Apesar de origem asiática, se desenvolve bem no Brasil, 

onde é reconhecida como medicinal, inclusive por suas 

comunidades tradicionais e é denominada popularmente por 

açafrão-da-terra, cúrcuma, turmérico e gengibre-amarelo. 

Considerada uma especiaria, é utilizada desde a antiguidade 

como condimento no preparo e conservação de alimentos, em 

diversos países asiáticos, sendo facilmente encontrada em 

diversos pratos (MORETES, 2019). Com relação à importância 

medicinal, possui várias ações terapêuticas, dentre elas a 
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atividade anti-inflamatória, comprovadas pela presença de 

curcuminoides, em especial, a curcumina (5) que é responsável 

pela sua coloração, além de 24 compostos anti-inflamatórios, 

dessa forma destaca-se que o chá (infuso) pode minimizar a 

inflamação e o inchaço decorrente da artrite, e um estudo 

mostrou sua eficácia na redução da dor em pessoas com 

osteoartrite, como também redução dos níveis de colesterol, 

atuação contra o câncer retardando metástases, auxílio na 

digestão das proteínas, facilitador na absorção de nutrientes e 

regulador do metabolismo (HE et al., 2015).  

Erva-baleeira (Cordia verbenacea) 

Também conhecida como maria-preta, maria-milagrosa, 

catinga de barão ou pimenteira, é uma planta nativa da mata 

atlântica popularmente utilizada no tratamento da úlcera 

gástrica, artrite reumatoide e diversos processos inflamatórios 

e infecciosos. Sua propriedade terapêutica e eficácia foram 

comprovadas através do óleo essencial adquirido das folhas, 

nas quais foi observada a presença de compostos como α-

humuleno (6) e ß-cariofileno com ação anti-inflamatória. O 

mecanismo de ação do alfa-humuleno retirado da planta é o 

mesmo de anti-inflamatórios e analgésicos produzidos pela 

indústria farmacêutica, como o diclofenaco, com a vantagem de 

não existirem efeitos colaterais relacionados ao uso tópico até 

o momento.  A infusão das folhas é indicada para o alívio de 

dores e na redução de febre, e, quando masseradas, emitem 

um cheiro forte e singular decorrente do seu óleo essêncial, que 

é a fonte da sua ação medicinal. De acordo com estudos 

farmacológicos foi comprovado que os ativos existentes no óleo 

essencial são capazes de inibir a produção de mediadores 

inflamatórios, como a prostaglandina E2, citocinas pró-

inflamatórias IL-1 e TNF (QUEIROZ et al., 2016). 
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Gengibre (Zingiber offcinalis) 

Planta da família Zingiberaceae, contém compostos com 

propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes tais como os 

gingeróis, paradóis e shogaóis. O gengibre apresenta uma 

substância chamada gingerol (7), dotada de propriedades 

antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas que 

protegem o nosso organismo. Suas propriedades terapêuticas 

se devem à ação conjunta de várias substâncias, 

principalmente encontradas no óleo essencial, rico nos 

componentes medicinais cafeno, felandreno, zingibereno e 

zingerona. O gengibre também é rico em substâncias 

termogênicas que ativam o metabolismo do organismo e 

potencializam a queima de gordura corporal (SILVA et al., 

2017). Uma substância presente na raiz é usada na fabricação 

de medicamentos laxantes, antigases e antiácido, por esta 

razão é eficaz no alívio da dor causada pela artrite e outras 

doenças reumáticas inflamatórias. Ainda é usado para aliviar 

dores decorrentes da artrite, dores musculares, infecções do 

trato respiratório, tosse, asma e bronquite. A planta integra a 

formulação de xaropes por causa de sua ação anti-inflamatória 

e antimicrobiana. A raiz é composta de vitamina B6, minerais 

potássios, magnésio e cobre. Como se trata de uma especiaria 

são suficientes pequenas quantidades do gengibre no chá ou 

preparações culinárias para aromatizá-las (ABREU et al., 

2017). 

Salgueiro branco (Salix alba) 

A espécie, nativa de zonas temperadas, como o centro e 

o sul da Europa, o norte da África e o oeste asiático, é utilizada 

em problemas de saúde como resfriados, dor de cabeça, 
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febre, reumatismo, gota, artrite e artrose. A atividade 

farmacológica deve-se à presença da salicilina, um anti-

inflamatório obtido através da extração da casca do salgueiro, 

que ao ser consumida, é metabolizada em ácido salicílico (8). A 

salicina foi isolada em 1829 e prescrita desde o século V, por 

Hipócrates, no combate a febres e dores. A partir desta, o ácido 

acetilsalicílico, conhecido como aspirina, foi sintetizado pela 

primeira vez pelo químico francês Charles Frédéric 

Gerhardt em 1853. É comum a indicação do chá do salgueiro 

contra as manifestações dolorosas articulares leves, as febres 

decorrente de um estado gripale sendo os mais comuns os de 

trato respiratório, como é o caso da asma (NASCIMENTO et al., 

2016). É importante ressaltar que passou por testes analíticos, 

físico-químico e toxicológico para medição de sua eficácia e seu 

uso foi liberado pela ANVISA (ÁVILA, 2015). 

Plantas medicinais antinociceptivas  

 A dor, assim como a inflamação, pode ser classificada 

como aguda ou crônica. A primeira é um sinal de alerta para o 

corpo, tem uma duração limitada e é eliminada quando o 

estímulo nocivo cessa, embora muitas vezes seja benéfica ao 

organismo, deve ser tratada a fim de não se tornar recorrente. 

Já a dor crônica tem caráter persistente podendo estar presente 

mesmo após a cura da lesão que a deu origem. A dor trata-se 

de uma sensação desagradável em que é produzida pela 

excitação de terminações nervosas sensíveis a estímulos 

(APED, 2017; GUINDON, 2017). 

 Com base na RENISUS e na medicina popular, existem 

plantas medicinais que apresentam atividade terapêutica 

antinociceptiva, como exemplo da Punica granatum (romã) 

utilizada para alívio de cólicas, o Plectranthus barbatus (boldo) 

utilizado para dor de estômago e a Tagetes minuta (chirca) para 
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dor de dente (HAEFFNER et al., 2012). Além dessas, existem 

outras plantas medicinais que não constam na lista da 

RENISUS, porém apresentam finalidade terapêutica 

analgésica, tradicionalmente utilizada na medicina popular de 

fitoterápicos e referencial em publicações como: Salvia 

officinalis L. (sálvia) devido a presença de diterpenoides, 

principalmente os ácidos carnósico e carnosol; o Cybopogon 

citratus (capim-limão) efeitos relacionados ao mirceno; a 

Passiflora alata (maracujá) que apresenta alcaloides, 

flavonoides glicosilados e compostos cianogênicos; e o 

Equisetum arvense (cavalinha) que apresenta eficácia 

analgésica comprovada para os seus extratos por possuírem 

alcaloides, saponinas, flavonoides e óleo essencial (SAAD et 

al., 2016). Outros exemplos de plantas com atividades 

analgésicas: 

 

Amoreira-negra (Morus nigra L.) 

 Tem sua origem na Ásia e está plenamente aclimatizada 

no Brasil, onde é popularmente conhecida por amoreira-do-

bicho-da-seda ou amora-preta. É utilizada na medicina popular 

como analgésico, diurético e hipotensivo, devido à presença de 

várias substâncias ativas incluindo cumarinas, triterpenos, 

alcaloides e flavonoides. A pesquisa que envolve testes pré-

clínicos, obteve resultados gratificantes gerando relatos 

positivos de características antinociceptivas. Os modelos mais 

utilizados para avaliação da atividade são: teste das contorções 

abdominais induzidas por ácido acético, teste da formalina e 

teste da placa quente. O principal prenilflavonoide presente nas 

cascas do caule é a morusina (9), e seu efeito foi investigado 

em modelos clássicos de dor em camundongos, mostrando 

perfil analgésico interessante quando administrada pela via 
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intraperitoneal, sendo duas vezes mais potente do que algumas 

drogas analgésicas empregadas clinicamente (MARTINS et al., 

2018). 

Guaco (Mikania glomerata Spreng.) 

 Espécie nativa do Brasil, encontrada em regiões de mata 

atlântica e cultivada em quase todo o território brasileiro, 

também conhecido como erva-de-serpentes, cipó-catinga ou 

erva-de-cobra. Há muitos registros do seu uso medicinal, no 

tratamento de doenças respiratórias como bronquite, asma, 

resfriado gripe e tosse. Suas propriedades analgésicas, anti-

inflamatórias, antipiréticas, broncodilatadoras e expectorantes 

parecem ser as responsáveis pelos efeitos terapêuticos 

(BARROS, 2017). Na composição química estão presentes 

sesquiterpenos e diterpenos, taninos hidrolisáveis, flavonoides 

e saponina, no entanto, uma das substâncias que confere 

identidade ao guaco é a cumarina (1,2-benzopirona) (10), por 

estar presente em grande quantidade em suas folhas e por ser 

um dos principais responsáveis pelas atividades 

farmacológicas. Um dos estudos avaliou a atividade 

antinociceptiva a partir do extrato aquoso das folhas da planta, 

através do inibição de contorções e contrações abdominais dos 

animais (BRASIL, 2018). 

Hortelã pimenta (Mentha x piperita L.) 

Popularmente conhecida como hortelã de cheiro e 

hortelã da folha miúda, foi trazida no período da colonização 

para o Brasil e é cultivada para fins comerciais no Norte e Leste 

Europeu, Estados Unidos da América bem como África. 

Apresenta odor forte, aromático, semelhante ao mentol e sabor 

picante, com sensação de frescor agradável. Seu principal 
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constituinte é o óleo essencial que contem mentol (11), cineol, 

mentona, mentofurano, pineno e limoneno (CURUTCHET et al., 

2014). O mentol é o principal componente do óleo e 

responsável pela sua natureza espasmolítica (HAIFA, 2016). É 

usada como analgésico estomacal e intestinal, estimulante das 

funções cardíacas, controle da azia, gastrite, cólicas e gases, 

vermífugo e em problemas respiratórios. Seu extrato aquoso 

seco e o etanólico mostraram efeito analgésico em 

camundongos no teste de contorção abdominal induzida por 

ácido acético e na nocicepção térmica. Outro estudo mostrou 

que o extrato aquoso das folhas apresentou analgesia quando 

administrado por via oral, comparável ao medicamento padrão, 

o ibuprofeno BRASIL, 2015). 

Mulungu (Erythrina mulungu) 

 Foram identificadas pela população vinda da África, que 

as nomearam de mulungu, passando a consumi-las tanto na 

medicina como em rituais. Dentre os principais usos populares 

destacam-se: sedativo, hipnótico, para dor em geral, 

enxaqueca, anti-inflamatório, tranquilizante e hipotensivo. Essa 

espécie é conhecida por produzir triterpernos pentacíclicos 

(lupeol) (12), flavonoides (homohesperetina), fenólicos 

prenilados, fitoesteróides e alcaloides nas cascas (MERLUGO 

et al., 2015). Estudos mostraram que o extrato aquoso das 

folhas por via oral em ratos tem propriedades antinociceptivas 

com envolvimento do sistema opioide. Os extratos 

hidroalcoólicos da casca, via intraperitoneal em cobaias 

mostrou redução nociceptiva, independentemente do sistema 

opioide, uma vez que o tratamento prévio com naxolona 

(antagonista opioide) não reverteu o efeito analgésico do 

extrato (PALUMBO et al., 2016). 
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Plantas medicinais antioxidantes 

 Os radicais livres, ou espécies reativas de oxigênio 

(EROs), são substâncias que apresentam um ou mais elétrons 

não pareados, o que aumenta sua reatividade química, 

produzidos em quantidades pequenas em nosso organismo, 

porém, podem ser provenientes do meio externo, através de 

alimentos, medicamentos, álcool, estresse e tabagismo, 

auxiliando no aumento do estresse oxidativo, causando danos 

nas biomoléculas celulares, promovendo assim o aparecimento 

de enfermidades e acelerando o processo de envelhecimento 

(JASKI et al., 2014). 

 Os antioxidantes são agentes que retardam ou 

bloqueiam a oxidação, pois são capazes de doar um elétron ao 

radical hidrogênio, neutralizando a ação dos radicais livres, 

protegendo as células. Desse modo, essas substâncias atuam 

também retardando o envelhecimento, prevenindo doenças 

crônicas como as cardiovasculares, hepáticas e renais e até 

mesmo o câncer (ROCHA, 2016).  

 As plantas possuem o sistema antioxidante enzimático 

composto pela dismutase do superóxido (SOD), peroxidase do 

ascorbato (APX) e catalase (CAT), que realizam a dismutação 

dos íons superóxido, protegem as plantas das várias condições 

de estresse. transformam o H2O2 em água e oxigênio 

molecular. O sistema não-enzimático é composto por proteínas 

de baixo peso moleculara vitamina E (α-tocoferol) e os 

carotenóides que são lipossolúveis. A vitamina C (ascorbato) é 

o principal composto hidrossolúvel que participa na remoção 

dos EROs (NEVES et al., 2014). 

 Os flavonoides, presentes em frutas, sementes, folhas e 

vegetais, constituem o grupo mais representativo dentre os 

antioxidantes naturais, pois promovem a diminuição do acúmulo 
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de produtos de reações oxidantes, elevam as concentrações de 

antioxidantes endógenos, reduzem radicais detectáveis durante 

um estresse oxidante e inibem a inflamação e o catabolismo de 

tecidos musculares induzido por exercícios (SAAD et al., 2016). 

Dentre as plantas com atividade antioxidantes destacam-se: 

Açaí (Euterpe oleracea) 

 Também chamado de juçara, é uma das mais 

importantes fontes de alimentação para os habitantes da região 

Amazônica, sua terra de origem. O Brasil é o maior produtor e 

os muitos países vêm investindo na sua importação para a 

indústria alimentícia e farmacêutica, (CEDRIM et al., 2018). 

Esse fruto vem ganhando destaque por apresentar em sua 

composição quantidades significativas antocianinas, um grupo 

dos flavonoides. A análise fitoquímica da polpa de açaí mostrou 

quantidade significativa de duas antocianinas, cianidina 3-

glucosídeo (13) e cianidina 3-rutinosídeo. O extrato da semente 

apresenta potente efeito vasodilatador dependente do 

endotélio, prevenindo o desenvolvimento de hipertensão, 

disfunção e alterações estruturais vasculares. Estudos in vitro e 

in vivo demonstraram que a polpa pode proteger as hemácias 

humanas e as células polimorfonucleares contra o estresse 

oxidativo, reduções significativas na peroxidação lipídica, 

aumentando a atividade antioxidante no soro (CORDEIRO et 

al., 2018). 

Cacaueiro (Theobroma cacao) 

 Espécie originário do Norte do Brasil (Amazônia), 

chamado popularmente de cacau e árvore-da-vida, é conhecido 

por ser utilizado na produção do chocolate e possui 

propriedades importantes na prevenção do envelhecimento 

cutâneo. As sementes apresentam antioxidantes e atuam nos 

mediadores da inflamação (LEITE et al., 2014). Foi avaliado o 
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efeito in vitro do extrato do liquor de cacau rico em flavonoides, 

indicando que (+)-catequina (14), (–)-epicatequina, quercetina, 

quercetina-3-glicosídeo e quercetina-3-arabinosídeo 

apresentaram efeito antioxidante. Em estudos in vivo em 

humanos, as catequinas foram responsáveis pela diminuição de 

malonaldeído e peróxido lipídico no plasma, diminuição da 

absorção de ferro não-heme, aumento das concentrações de 

ascorbato no plasma e aumento da resistência do LDL-

colesterol à oxidação através do aumento da atividade 

antioxidante (SANTOS et al., 2017). 

Cajueiro (Anacardium occidentale L.) 

 Oriundo da região litorânea do Brasil, se espalhou por 

várias regiões através das castanhas levadas pelos índios, 

apresenta importância socioeconômica no nordeste brasileiro 

por ser bastante consumido na região. Apresenta efeitos 

benéficos à saúde humana como anti-inflamatório, 

antimicrobiano, efeito mutagênico, hiperlipidêmica e 

antioxidante (RAMOS et al., 2016). Ao avaliar a casca 

identificou-se a presença de flavonoides (quercetina) (15), 

taninos, saponinas e açúcares redutores, apresentando 

excelente atividade antioxidante em todas as concentrações 

testadas (SANTOS et al., 2018). 

Espinheira Santa (Maytenus ilicifolia)  

 Nativo do Brasil e conhecida popularmente como salva-

vidas e coromilho do campo, é bastante utilizada para 

tratamento de gastrites e úlceras estomacais na forma de 

infusão das folhas, ao reduzir a secreção ácida na mucosa 

gástrica, por efeito antagônico de receptores H2, mostrando-se 

tão eficaz quanto duas das principais drogas usadas neste 
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tratamento: ranitidina e cimetidina (SIMÕES et al., 2017). Seu 

poder terapêutico é atribuído aos polifenóis (flavonoides e 

taninos) e triterpenos. Suas folhas possuem flavonoides 

heterosídicos derivados do kaempferol (16), quercetina e rutina. 

Com relação à atividade antioxidante, os polifenóis atuam 

minimizando o estresse oxidativo causados por radicais livres. 

O extrato aquoso foi testado in vitro em cérebro de ratos, 

inibindo o processo de lipoperoxidação provavelmente por 

conter maior número de hidroxilas fenólica, aumentando a 

capacidade de sequestro dos radicais livres, como também em 

relação à vitamina C (MARIÑO et al., 2019). 

Uva (Vitis vinifera) 

 Conhecida por parreira, originária da Região do 

Mediterrâneo até o sul da Alemanha, é considerada uma das 

maiores fontes de compostos fenólicos quando comparadas a 

outras frutas e vegetais, apresentando flavanóis (catequina, 

epicatequina e epigalocatequina), flavonóis (miricetina (17), 

kaempferol e quercetina) e antocianinas. O resveratrol é um 

estilbeno presente principalmente em vinhos tintos que 

apresenta propriedades antioxidante e antiaterogênica 

(SOUZA, 2015). Considerada mais potente que a vitamina C, 

age no meio aquoso e na camada fosfolipídica, protegendo o 

tecido cutâneo. Seu consumo diário traz inúmeros benefícios, 

como a neutralização de radicais livres, desacelerando o 

processo de envelhecimento cutâneo (JASKI et al., 2014). 

Estudos demonstraram a alta capacidade antioxidante e 

inibição da proliferação celular das catequinas e epicatequinas. 

Quanto mais intensa a coloração da uva, maior conteúdo de 

antocianinas, e mais elevado o teor de fenólicos totais, 

compostos voláteis e capacidade antioxidante (DENGO, 2017). 
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Cultivo e cuidados com plantas medicinais 

 As plantas, assim como todos os seres vivos, 

necessitam de certos cuidados, como fonte de água, luz solar, 

nutrientes, manejo, plantio correto, na ausência de qualquer um 

desses fatores, a planta não consegue completar seu ciclo e 

acaba morrendo. A colheita é feita de forma manual, até porque 

não seria lucrativo para uma empresa investir em maquinário 

para esses fins, sendo que o plantio visando a lucratividade 

ainda é baixo.  

 Na medicina tradicional essas plantas são utilizadas na 

forma de infusão, decocção, inalação, banho de assento, 

compressa, maceração, e as partes utilizadas para fins 

medicinais são: raiz, caule, folhas, flores e frutos, sendo as 

flores e as folhas as mais utilizadas. Para cada espécie 

abordada neste trabalho, foram referidos os nomes populares, 

a família, hábito, uso medicinal, parte usada e forma de preparo 

(Tabela 1). As estruturas químicas de algumas moléculas 

biologicamente ativas, presente nas espécies vegetais 

abordadas, encontram-se na Figura 1. 

 

Tabela 1. Espécies identificadas como medicinais em 

levantamento bibliográfico. 

Espécie  Nome 
Popular  

Preparo  Indicação  Hábito  

Arnica  
montana  

Arnica  Infuso, tintura ou 
pomada das 
flores 

Hematomas, dores 
reumáticas, torções. 

Arbusto  

Calendula 
officinalis  

Calêndula  Infuso das flores Cicatrizante e anti-
inflamatório  

Erva  

Matricaria  
recutita  

Camomila  Inalações, 
banhos de 
assento ou 
compressas das 
flores 

Anti-inflamatório, 
antialérgico, anti- 
séptico e sedativo  

Erva  
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Mikania 
glomerata 

Guaco  Infuso, 
macerado ou 
xarope das 
folhas 

Bronquite, asma, 
gripe, resfriado, e 
tosse  

Liana  

Cammelia 
sinensis  

Chá verde  Infuso das 
folhas 

Anti-inflamatório e 
antioxidante  

Arbusto  

Curcuma  
longa  

Cúrcuma  Macerado da 
raiz 

Analgésico, anti-
inflamatório, redu- 
ção dos níveis de 
colesterol  

Erva  

Zingiber 
officinale  

Gengibre  Xarope da raiz Antigripal, infecções 
respiratórias, tosse, 
asma e bronquite  

Erva  

Cordia  
verbenacea  

Erva-
baleeira  

Decocto das 
folhas  

Úlcera gástrica, 
artrite reumatoide e 
infecção  

Erva  

Salix alba  Salgueiro 
branco  

Decocto da 
casca 

Analgésico, anti-
inflamatório e 
antipirético  

Arbusto  

Euterpe 
oleracea  

Açaí  Macerado do 
fruto 

Antioxidante  Arbórea  

Theobroma 
cacao  

Cacaueiro  Infuso da 
semente  

Antioxidante e anti-
inflamatório  

Arbusto  

Anacardium 
occidentale 

Cajueiro  Decocto da 
casca ou infuso 
da folha  

Cicatrizante, e 
antioxidante  

Arbórea  

Maytenus 
ilicifolia  

Espinheira 
santa  

Infuso das 
folhas  

Gastrite e úlceras 
estomacais  

Arbusto  

Vitis vinifera  Uva  Suco da futa Antioxidante Liana  

Morus nigra  Amoreira-
negra  

Decocto da 
casca ou infuso 
da folha  

Analgésico, diurético 
e hipotensivo  

Arbusto  

Mentha x 
piperita  

Hortelã 
pimenta  

Infuso da folha Analgésico, gastrite, 
vermífugo e cólicas  

Erva  

Erythrina 
mulungu  

Mulungu  Decocto da 
casca  

Sedativo, anti-
inflamatório, analgé- 
sico e hipotensivo  

Arbóreo  

Fonte: Adaptado de MESSIAS et al., 2015. 
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Figura 1. Estruturas químicas das moléculas bioativas. 

 

     

  

 

         

 

 

Fonte: SOUSA et al., 2004. 
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CONCLUSÕES 

 Considerando que substâncias naturais proveniente de 

espécies vegetais podem ser responsáveis pelo proteção 

contra riscos e tratamento de muitos processos patológicos, 

este trabalho apresenta bastante relevância, por se tratar de 

uma revisão de literatura que relata estudos com plantas 

medicinais que se apresentam como fontes promissoras de 

substâncias com atividades anti-inflamatória, antinociceptiva e 

antioxidante. O conhecimento tradicional transmitido e mantido 

principalmente pela oralidade é de grande interesse para a 

ciência, por se tratar de um acúmulo de saberes resultantes da 

observação sistemática de fenômenos biológicos feitos por uma 

variedade de pessoas. Ademais, a valorização dos bens 

naturais e o estímulo à preservação ambiental propiciam a 

elaboração de estratégias conservacionistas para o manejo e 

conservação das espécies medicinais. 
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RESUMO: Visto como símbolo de temor na sociedade, o câncer 
tem se tornado estigma de dor e mortalidade. “Atualmente, 
câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 
doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de 
células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos.” De 
acordo com a localização, a extensão e o tipo de câncer podem-
se optar por um ou por uma associação de tratamentos, dentre 
os mais comuns a cirurgia, a radioterapia e a quimioterapia. 
Porém, o paciente que recebe o diagnóstico de neoplasia, tende 
a explorar todas as possíveis opções de tratamento, incluindo o 
uso de plantas medicinais. Entretanto, tais plantas podem gerar 
interações com os medicamentos utilizados, resultando na 
intensificação dos efeitos adversos ou mesmo, em uma falha 
terapêutica. A partir disto, é de suma importância o estudo e a 
orientação correta acerca desta prática. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Atividade anticâncer. 
Interações medicamentosas. 
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INTRODUÇÃO 

 

        O uso de plantas medicinais com o intuito de alcançar a 

cura de enfermidades é uma prática que vem desde as antigas 

civilizações, quando não existiam produtos farmacêuticos 

tecnicamente obtidos ou elaborados. Essas plantas podem ser 

definidas como vegetais que possuem substâncias para fins 

terapêuticos. Por ser uma prática antiga, os conhecimentos 

eram normalmente transmitidos e mantidos principalmente pela 

oralidade, motivo pelo qual pesquisadores enxergaram a 

importância de estudos etnobotânicos como ferramenta para o 

seu resgate e registro. Muitos dos medicamentos hoje 

existentes, tem como matérias primas fontes naturais ao passo 

que sua diversidade de propriedades atendem o tratamento de 

variadas enfermidades, entre elas, o câncer (ARAÚJO, 2018). 

 Visto como símbolo de temor na sociedade, o câncer 

tem se tornado estigma de dor e mortalidade. “Atualmente, 

câncer é o nome geral dado a um conjunto de mais de 100 

doenças, que têm em comum o crescimento desordenado de 

células, que tendem a invadir tecidos e órgãos vizinhos.” (INCA, 

2017, p.13). Nos dias de hoje, o diagnóstico dessa doença 

cresce em grande escala e está diretamente relacionado com o 

estilo de vida dos pacientes ou predisposição genética. 

      Segundo dados do Globocan (Global Cancer Observatory), 

foram estimados 18,1 milhões de novos casos e 9,6 milhões de 

mortes por cânceres provenientes de 185 países em 2018 

(NEWS.MED.BR, 2018). De acordo com a localização, a 

extensão e o tipo de câncer podem-se optar por um ou por uma 

associação de tratamentos, dentre os mais comuns a cirurgia, 
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a radioterapia e a quimioterapia. Porém, o paciente que recebe 

o diagnóstico de neoplasia, tende a explorar todas as possíveis 

opções de tratamento, entre eles a Terapia Não Convencional 

(TNC) que compreende o uso de uma ampla variedade de 

produtos, como, medicamentos à base de plantas medicinais, 

vitaminas, suplementos, dieta especial e alimentos funcionais 

(LAKSHMI et al., 2018) 

         Entretanto, a TNC ainda é um assunto controverso dentro 

da comunidade médica, principalmente no que se refere a 

pacientes polimedicados, como é o caso de pacientes 

oncológicos. Isto ocorre devido ao fato de que tanto os 

medicamentos antineoplásicos, quanto os medicamentos de 

suporte, utilizados para abrandar os efeitos adversos, podem 

gerar interações, resultando na intensificação destes efeitos ou 

mesmo, em uma falha terapêutica (COSTA et a.,2019). 

Ao contrário do que se acredita, as plantas medicinais, 

apesar de serem consideradas seguras e livres de reações 

adversas e toxicológicas, não são inofensivas por serem 

naturais. Requerem atenção no uso, desde a dosagem, 

preparo, forma de administração e cuidados sobre possíveis 

interações medicamentosas (FERNANDES et al.,2018; 

FERREIRA et al.,2019).  

Diante dessa problemática, o objetivo desse estudo é 

orientar o uso correto das plantas medicinais em associação 

com medicamentos antineoplásicos e dessa forma evitar 

interações que venham comprometer de forma negativa o 

tratamento de pacientes com neoplasias, reforçando a  

orientação por um profissional de saúde . 

 

  



PLANTAS MEDICINAIS: COADJUVANTES NO TRATAMENTO DO CÂNCER E 

SUAS INTERAÇÕES COM MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

794 
 

MATERIAIS E MÉTODO 

 
O presente trabalho analisa a literatura relacionada as 

plantas medicinais mais utilizadas popularmente em associação 

ao tratamento convencional de cânceres. Bem como, analisa as 

possíveis interações medicamentosas advindas dessa prática. 

         Ademais, constata-se que a revisão de literatura abrange 

o período de 2014 a 2019, utilizando-se bancos de dados 

digitais relevantes para a pesquisa, p.ex., The Global Cancer 

Observatory (GCO), PubMed, Medline, BIREME, ISI, Scirus, 

SCIELO, Google Academico, além de, banco de dados 

nacionais como INCA e DATASUS. Na pesquisa, foram 

utilizadas as seguintes palavras-chave: Plantas medicinais, 

atividade anticâncer e interações medicamentosas. Os dados 

coletados foram organizados e expostos de forma a evidenciar 

os objetivos deste trabalho, de forma contextualizada e 

atualizada, visto que a pesquisa foi feita relevando trabalhos 

dos últimos cinco anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

PLANTAS MEDICINAIS 

 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define as 

plantas medicinais como sendo “todo e qualquer vegetal que 

possui, em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser 

utilizadas com fins terapêuticos ou que sejam precursores de 

fármacos semissintéticos”. Enquanto que, medicamentos 

fitoterápicos são definidos como “medicamentos obtidos 

empregando-se exclusivamente matérias-primas ativas 

vegetais, não sendo considerados aqueles que, na sua 
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composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer 

origem, nem as associações destas com extratos vegetais 

(BRASIL,2016). 

Desde os tempos antigos, o ser humano utiliza as plantas 

medicinais com o intuito de tratar e curar doenças. Essa prática 

está relacionada aos primórdios da medicina e hoje, 

fundamentada no acúmulo e transmissão desse conhecimento 

por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de 

origem vegetal constituíram as bases para tratamento de 

diferentes doenças (MACHADO et al., 2014; BRASIL,2015; ).  

Sendo o Brasil o país com a maior biodiversidade do 

planeta, incluindo no que se refere às plantas medicinais, que 

são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros 

medicamentos, em junho de 2006, o Governo Federal aprovou 

a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por 

meio do Decreto nº 5.813. A mesma visa “garantir à população 

brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da 

biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da 

indústria nacional” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

De acordo com o Ministério da Saúde, a utilização de 

Plantas medicinais (PM) e medicamentos fitoterápicos (MF) tem 

aumentado significativamente, registrando o crescimento de 

161% entre os anos de 2013 a 2015. Em relação à busca por 

PM e MF em farmácias da atenção básica, esse crescimento 

evoluiu de 6 mil pessoas em 2013 para 16 mil pessoas em 2015 

(BRASIL,2016; BADKE, 2016). 

A riqueza biológica brasileira torna-se ainda mais 

importante porque está aliada a uma socio diversidade que 

envolve vários povos e comunidades, com visões, saberes e 

práticas culturais próprias. Em relação ao uso terapêutico das 
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plantas, esses saberes e práticas estão intrinsecamente 

relacionados aos territórios e seus recursos naturais, como 

parte integrante da reprodução sociocultural e econômica 

desses povos e comunidades (CAMPOS et al., 2016; BRASIL, 

2016). 

A crença de que os recursos naturais são desprovidos de 

efeitos tóxicos e o crescente uso de plantas medicinais, como 

opção terapêutica, desencadeiam a execução de forma 

descuidada das preparações caseiras, e a realização das 

etapas de forma errôneas como cultivo, coleta, preparo e 

armazenamento. Ainda por ausência de conhecimento, pode 

ocorrer uso em indicações incorretas, consumo exagerado e, 

no caso de pacientes polimedicados, advir interações com 

medicamentos, dificultando a eficácia do tratamento (MOTTA et 

al.,2016; SANTOS et al., 2015). 

        Desta maneira, esta ausência de conhecimento, aliada a 

diversidade cultural no uso de plantas medicinais nos direciona 

a seguinte problemática, as formas de uso. A forma de preparo 

é uma etapa muito importante no uso destas plantas, além de 

não ser seguro abusar da quantidade a ser utilizada, pois 

mesmo tratando-se de um remédio natural, seu uso inadequado 

pode acarretar em sérios problemas para a saúde, a 

preparação de maneira incorreta pode levar a uma não extração 

dos princípios ativos ou até mesmo a perca destes. Dito isto, 

existem diversas formas de preparação de plantas medicinais, 

dentre elas, sendo a mais conhecida, está o chá ou infuso que 

consiste na adição de água fervente sobre partes da planta 

seca ou fresca. O decocto ou cozimento baseia-se em cozinhar 

as partes duras das plantas em água, geralmente raízes ou 

caule, deixando assim que sejam extraídos seus constituintes 

químicos. Outro exemplo é a garrafada, onde é necessário picar 
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e moer a planta, colocando em um recipiente fechado, onde 

deve ser adicionado vinho tinto ou vodca, e ser guardada em 

ambientes fresco e longe da luz. Tais formas, dentre tantas 

outras, garantem máximo efeito terapêutico das plantas, além 

da segurança no seu uso (IBIAPING et al, 2014; BRASIL, 2014). 

No Brasil a temática foi levantada na 8ª Conferência de 

saúde em 1986. Posteriormente, em consonância com as 

recomendações da OMS em 2006 foi publicada a Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), 

contemplando, entre outras, diretrizes e responsabilidades 

institucionais para implantação/adequação de ações e serviços 

de medicina tradicional chinesa e acupuntura, homeopatia, 

plantas medicinais e Fitoterapia (SANTOS et al.,2017).  

Ainda em 2006, o Brasil recebeu a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) (Brasil, 2017). E 

em 2009, a Portaria Nº 2.960 aprovou o Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, sendo os três importantes 

para introdução do uso de plantas medicinais e fitoterápicos no 

Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2016). 

 
CÂNCER 
 
O câncer é, atualmente, um dos mais graves e 

importantes problemas de saúde que acomete a humanidade. 

Trata-se de uma doença estigmatizada, a qual associa-se as 

dificuldades e sofrimento do tratamento e a impossibilidade de 

cura. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estima-

se, para o Brasil, biênio 2018-2019, a ocorrência de 600 mil 

casos novos de câncer, para cada ano. Excetuando-se o câncer 

de pele não melanoma (cerca de 170 mil casos novos), 

ocorrerão 420 mil casos novos de câncer. 
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     Ainda de acordo com o INCA “câncer é o nome dado a um 

conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células, que invadem tecidos e 

órgãos.” Ou seja, as células dividem-se rapidamente e de 

maneira incontrolável, levando assim, a formação de tumores. 

 

Figura 1. Distribuição proporcional dos dez tipos de 
câncer mais incidentes estimados para 2018 por sexo, 
exceto pele não melanoma. 

  
Fonte: INCA, 2018 

 

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários 

tipos de células do corpo, sendo assim, o câncer pode surgir em 

qualquer parte do mesmo. Entretanto, alguns órgãos são mais 

afetados do que outros. Algumas características diferenciam os 

diversos tipos de câncer, de acordo com o tecido acometido, 

por exemplo, tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, os 

mesmos são denominados carcinomas, enquanto que, nos 

tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são 

chamados sarcomas. Outras diferenças observadas, são a 
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velocidade de multiplicação das células e a capacidade de 

invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida como 

metástase (INCA, 2019; XIAO et al.,2017). 

           O câncer surge a partir de uma mutação genética, ou 

seja, de uma alteração no DNA da célula, que passa a receber 

instruções erradas para as suas atividades. As alterações 

podem ocorrer em genes especiais, denominados proto-

oncogenes, que a princípio são inativos em células normais. 

Quando ativados, os proto-oncogenes tornam-se oncogenes, 

responsáveis por transformar as células normais em células 

cancerosas. Esse processo de formação do câncer é chamado 

de carcinogênese ou oncogênese e, em geral, acontece 

lentamente, podendo levar vários anos para que uma célula 

cancerosa prolifere-se e dê origem a um tumor visível (INCA, 

2019). 

        A carcinogênese é determinada pela exposição a agentes 

cancerígenos ou carcinógenos, em uma dada frequência e em 

dado período de tempo. Esse processo é composto por três 

estágios, sendo o primeiro chamado de estágio de iniciação. 

Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, 

porém ainda não é possível se detectar um tumor clinicamente. 

Elas encontram-se “preparadas”, ou seja, “iniciadas” para a 

ação de um segundo grupo de agentes. Em seguida, ocorre o 

estágio de promoção, onde as células já “iniciadas” sofrem o 

efeito dos agentes cancerígenos classificados como 

oncopromotores e são transformadas em células malignas, de 

forma lenta e gradual. A suspensão do contato com esses 

agentes muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. E, 

por fim, há o estágio de progressão, onde há a multiplicação 

descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse 
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estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento 

das primeiras manifestações clínicas da doença (INCA, 2019).   

   As células cancerosas são, geralmente, menos 

especializadas nas suas funções do que as normais. Por isso, 

conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, 

os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Por exemplo, 

a invasão dos pulmões gera alterações respiratórias, a invasão 

do cérebro pode gerar, alterações neurológicas. 

       No que diz respeito ao uso de plantas medicinais durante a 

terapia do câncer, os pacientes encaram de maneira positiva 

uma vez que, apresentam baixos riscos de efeitos colaterais e, 

assim, proporcionam uma melhor qualidade de vida ao mesmo. 

Porém, este uso deve ser feito com cautela, pois as PM e os 

MF podem interagir tanto com a quimioterapia, quanto com os 

medicamentos de suporte possibilitando o comprometimento do 

resultado terapêutico (LIMA, 2018).  

     Devido a polimedicação, característica do paciente com 

câncer, a adição de fitoterápicos ao tratamento desses 

pacientes necessita de uma cautela ainda maior. A 

quimioterapia é uma opção frequente na área do câncer, e para 

que a mesma tenha seu efeito desejado é necessário que não 

haja alteração e competição de metabolismo de algumas 

enzimas (MEIJERMAN et al, 2016).  

    A busca por tratamentos complementares, como o uso 

destas plantas, é uma alternativa natural, pois os pacientes 

acreditam não haver efeitos adversos com o seu uso. A 

quimioterapia tem como objetivo primário a destruição das 

células neoplásicas, preservando as normais. Entretanto, a 

maioria dos agentes quimioterápicos atua de forma não-

específica, lesando tanto células malignas quanto normais, 
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comprometendo assim, a qualidade de vida do paciente 

(CAETANO, 2016).  

O conhecimento dos profissionais de saúde acerca de 

tais plantas e dos medicamentos fitoterápicos é de suma 

importância, levando em consideração que são eles os 

responsáveis pela orientação e acompanhamento, a fim de, 

garantir que essa alternativa não comprometa a saúde ou o 

tratamento do seu paciente.  

 
PLANTAS MEDICINAIS UTILIZADAS E SUAS 

INTERAÇÕES  

 

          O Sistema Único de Saúde (SUS) possui projetos que 

visam ampliar as opções terapêuticas oferecidas aos usuários, 

com garantia ao acesso às plantas medicinais, fitoterápicos e 

outros serviços relacionados com segurança, qualidade e 

eficácia. As plantas medicinais podem desencadear reações 

adversas pelos seus próprios constituintes, devido a interações 

com outros medicamentos ou alimentos, ou ainda relacionados 

a características do paciente (CORDEIRO et al.,2015). O uso 

de plantas medicinais quando associados a outros 

medicamentos pode causar reações adversas ou até mesmo o 

bloqueio da ação do fármaco, por isso é necessário procurar 

orientação profissional antes de fazer qualquer associação 

(SHRESTHA et al., 2015; BARBOSA, 2018).  

       A fitoterapia pode proporcionar alguns benefícios aos 

portadores de câncer, porém o risco de interações planta – 

medicamento é bastante evidenciado. Tornando-se ainda mais 

grave no que diz respeito a pacientes já fragilizados. Assim, 

demonstra-se a importância do conhecimento acerca das 
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plantas medicinais, tanto pelos profissionais de saúde, como 

pelos próprios pacientes. Além disto, faz-se necessário o 

encorajamento do paciente em admitir o uso de algum produto 

fitoterápico, bem como outros tipos de terapias complementares 

(MEDEIROS, 2014). 

     A literatura revela algumas espécies de PM utilizadas 

popularmente no tratamento do câncer com intuito de minimizar 

os efeitos colaterais causados pelos medicamentos 

quimioterápicos e até mesmo a fim de maximizar sua eficácia, 

elevando a expectativa de cura pelos pacientes (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Relação das plantas medicinais que 
podem ser utilizadas pelos indivíduos portadores de 
neoplasias e suas funcionalidades. 

Plantas 
Medicinais 

Parte 
Utilizada 

Forma de Preparo Finalidade 
Terapêutica 

Acachofra (Cynara 
scolymus L.) 

Flor Infusão Aumentar a 
imunidade 

Babosa (Aloe vera 
L.) 

Gel das 
folhas 

Pomadas Cicatrizante, 
antiinflamatório e 

analgésico. 

Aroeira (Schinus 
terebenthifolius 

L.) 

Casca Decocção Curar o câncer e 
melhorar a 

qualidade de 
vida. 

Barbatimão 
(Stryphnodendron 

Adstringens) 

Casca Decocção Auxiliar no 
tratamento da 

depressão 

Boldo 
(Plectranthus 

barbatus 
Andrews) 

Folhas Infusão Combater 
constipação, mal 

estar, 
hepatotoxicidade, 
dor estomacal e 

indigestão. 
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Camomila 
(Matricaria 
recutita L.) 

Folhas Infusão Combater a 
ansiedade e 

insônia 
(ingestão) / 

tratar mucosite 
(bochecho) 

Cavalinha 
(Equisetum 

giganteum L.) 

Folhas Infusão Diminuir a 
toxicidade do 
tratamento. 

Chá verde 
(Camellia 
sinensis 

(L.)Kuntze) 

Folhas Infusão Melhorar a 
qualidade de vida 

e resposta ao 
tratamento 

convencional. 

Graviola (Annona 
muricata L.) 

Folhas e 
fruto 

Suco,InfusãoDecocção Melhorar a 
imunidade e 
qualidade de 

vida. 

Noni (Morinda 
critifolia L.) 

Frutos Suco do fruto 
adicionado à suco de 

uva 

Prevenir a 
recorrência do 

câncer. 

Romã (Punica 
granatum L.) 

Cascas 
do fruto 

Infusão ou suco Curar o câncer. 

Fonte: Adaptado de CAETANO, 2016. 

 

      Em contrapartida, muitas plantas medicinais demonstraram 

efeitos citotóxicos em estudos pré-clínicos, mas os seus 

benefícios na prática clínica não estão bem determinados. Na 

maior parte dos casos, não foram realizados estudos clínicos 

que sustentem a sua atividade em humanos. As interações 

medicamentosas podem ser definidas como a ocorrência de 

uma resposta clínica ou farmacológica com a utilização de dois 

fármacos em simultâneo, que não ocorre quando se utiliza cada 

um dos fármacos individualmente. A modulação 

farmacocinética apresenta-se como o principal mecanismo de 

interações planta-medicamento, uma vez que, os produtos 
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naturais à base de plantas medicinais são entidades complexas 

que apresentam na sua constituição uma mistura de compostos 

ativos e inativos que podem ou não interagir com a 

quimioterapia (JESUS, 2016; CAVALCANTI et al., 2019). 

 

        Tabela 2: Interações encontradas com plantas 
medicinais 

 
Plantas 

Medicinais 

 
Mecanismo 

de ação 

 
Potenciais interações c/ quimioterapia ou 

medicamentos de suporte. 
 

 
Outros riscos 

 
Alho (Allium 
sativum L.) 

 

Induz o 
CYP3A41 

 

 
Reduz atividade do etopósido, paclitaxel, vinblastina e 

vincristina. 
 

  
Aumenta o risco 

de hemorragia em 
doentes com 

supressão 
medular. 

 

 
Babosa (Aloe vera 

L.) 
 

Inibe as 
isoformas 

3A4 e 2D6 
do CYP450. 

 

 
Potencia o feito hipoglicêmico da insulina e de 

fármacos antidiabéticos orais. 
 

Perda de minerais 
essenciais,  dores 

abdominais, 
diarreia 

sanguinolenta, 
nefrites e 

hemorragias 
 

 
Equinácea 
(Echinacea 
purpurea L.) 

 

Inibe 
CYP3A4 

 

 
Pode diminuir a ativação do tamoxifeno (pró-fármaco). 
Aumenta a toxicidade do etopósido (trombocitopenia) 

 

 
Pode antagonizar 

o efeito 
imunossupressor 

 

 
Erva de S. João 

(Hypericum 
perforatum L.) 

 

Induz 
CYP3A4 

 

 
Reduz os níveis séricos de paclitaxel, vinblastina, 

vincristina, ciclofosfamida, ciclosporina e imatinibe.  
Reduz os níveis de antirretrovirais, 

diltiazem,nifedipina,varfarina,clopidogrel,estatinas, 
contracetivos orais e alguns antidiabéticos 

 

 
Pode potenciar os 

efeitos dos 
inibidores 

seletivos da 
recaptação da 

serotonina e dos 
antidepressivos 

tricíclicos 
 

 
Sementes de 

Linhaça (Linum 
usitatissimum L.) 

 
Apresenta 

fito 
estrogénios. 

 

 
Reduz o efeito dos fármacos anti estrogénicos em 

doentes com cancro da mama com recetor dos 
estrogênios positivo (ER+). 

 

 
Aumenta o risco 
de hemorragia. 
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Aranto 

(Kalanchoe 
daigremontiana) 

 

 
Não 

encontrado 
 

 
Não encontrado 

 

 
Pode causar 

náuseas, vômito e 
dor abdominal, 
alterações no 

sistema nervoso, 
aceleração dos 

batimentos 
cardíacos. 

 

 
Ipê-roxo 

(Handroanthus 
impetiginosus) 

 

 
Substância 

lapachol 
(induz 

apoptose) 
 

 
Não encontrado 

 

 
Pode causar 

perda de peso, 
anorexia e 
diarreia. 

 

 
Capim santo 

(Cymbopogon 
citratus) 

 

 
Inibe o 

citocromo 
P450-2B1 

 

 
Aumento dos níveis séricos do quimioterápico 

 

 
Não encontrado 

 

Fonte: Adaptado de JESUS, 2016 

 

Vale ressaltar que, através de informações seguras dos 

benefícios e riscos do uso das plantas medicinais, tornaria mais 

amplo a aceitação e a utilização do uso de terapias alternativas 

e complementares. Com divulgação e capacitação dos 

profissionais, o interesse do público pelo uso da fitoterapia iria 

se estender por toda comunidade tornado assim mais um 

benefício para os pacientes (MOTTA et al., 2016). 

 A falsa concepção de que “medicamento natural, se 

não fizer bem, mal não faz” contribui com a estatística de que 

no Brasil, segundo o Sistema de Informações Tóxico 

Farmacológicas (SINITOX), os medicamentos ocupam o 

primeiro lugar entre os agentes causadores de intoxicações em 

seres humanos e o segundo lugar nos registros de mortes por 

intoxicação, embora, não sejam encontrados dados específicos 

relacionados exclusivamente à ingestão de plantas medicinais 

(BADKE et al., 2016; KREIS et al., 2017). 
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Existem várias causas responsáveis pelo 

desencadeamento de intoxicações com plantas medicinais 

como, por exemplo, falta de conhecimento a respeito de 

condições de cultivo, associada à correta identificação 

farmacobotânica da planta, informações insuficientes sobre 

reações adversas, esquema posológico, período de tempo a 

ser empregado, entre outras e, em especial, as interações 

medicamentosas decorrentes  (MEIJERMAN et al, 2016).  

Muitas vezes, um único fármaco não é o suficiente para 

a recuperação da saúde. Desta forma, dois ou mais fármacos 

poderão ser prescritos e esta combinação, nem sempre, trará 

o benefício almejado (MEIJERMAN et al, 2016). Todavia, essas 

interações não se reduzem, somente, ao universo das 

substâncias químicas sintetizadas, mas também, com aquelas, 

presentes em plantas que são empregadas na preparação de 

chás, xaropes caseiros e medicamentos fitoterápicos 

(ÂNGELO; RIBEIRO, 2018, CHENG et al.,2018). 

Frequentemente é possível constatar o fato de que 

muitos pacientes oncológicos omitem a utilização concomitante 

das plantas medicinais durante seu tratamento com a 

quimioterapia antineoplásica convencional. Fato este que 

contribui para a má utilização das mesmas (CAETANO, 2016). 

Assim, conhecer a espécie, sua forma correta de uso e manter 

um diálogo aberto com o paciente, garantem segurança na 

utilização de plantas, minimizando os riscos de intoxicação, 

falha terapêutica e efeitos adversos, uma vez que pacientes 

oncológicos já estão fragilizados tanto fisicamente quanto 

psicologicamente (TELES et al,2015b). 
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CONCLUSÕES  

 

O câncer é um dos problemas de saúde mais graves da 

atualidade. Dessa forma, o uso de plantas medicinais a fim de 

amenizar o sofrimento causado pela terapia convencional do 

câncer ou mesmo alcançar a cura cresce cada vez mais. E, 

apesar dos benefícios observados com o seu uso, é possível 

também constatar a ocorrência de interações planta – 

medicamento, que podem intensificar ou inibir o tratamento 

oncológico além de, gerar efeitos adversos graves 

(ARUMUGAM; SWAMY;SINNIAH, 2018). 

Com isso torna-se necessário estudos mais aprofundados 

a respeito de tais plantas utilizadas medicinalmente, além de, 

uma melhor orientação por parte do profissional de saúde, 

conscientizando sobre seu uso racional com a finalidade de 

garantir a segurança e bem-estar dos pacientes.  
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RESUMO: A utilização inadequada de antimicrobianos pode 
levar a um comprometimento da resposta clínica, elevando os 
custos com internação e acarretando o surgimento de bactérias 
multirresistentes. Paradoxalmente, os antibióticos que 
utilizamos desde o advento da penicilina até os dias atuais são 
substâncias, ou derivados, tipicamente fabricados por outros 
micro-organismos para exterminar seus concorrentes. Sendo 
assim, estamos aprimorando COLOCAR NA FORMA 
IMPESSOAL “APRIMORAM-SE” as armas que naturalmente 
são produzidas para combater micro-organismos que 
evolutivamente já estão adaptados à presença de substâncias 
exógenas no ambiente que vivem. Diante deste contexto, a 
busca por novas moléculas naturais, semi-sintéticas ou 
sintéticas, que possam ser utilizadas em esquemas 
terapêuticos diferentes vem sendo objeto de estudo de vários 
pesquisadores. Tendo em vista a importância dos fármacos de 
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origem sintética dentro do mercado terapêutico discutiremos 
novas moléculas sintéticas; tiofênicos, N-acilidrazônicos, 
acrilatos e  derivados de 2-cianoacetamida (acrilamidas) com 
potencial de atividade antimicrobiana.  
Palavras-chave: Concentração Inibitória Mínima. Moléculas 

sintéticas. Atividade antimicrobiana. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pressão seletiva exercida pelo uso de antibióticos 

propicia a sobrevivência de vários clones bacterianos 

multirresistentes, ocorrendo com maior impacto dentro de 

ambientes nosocomiais. Apesar da variedade de moléculas 

antibacterianas legalmente autorizadas, a combinação do uso 

irracional de medicamentos com as características genéticas; 

intrínsecas e adquiridas; repercutem na diminuição da eficácia 

do que temos disponível no mercado para tratamento de 

infecções. 

Os antibióticos são fármacos que revolucionaram o 

tratamento de doenças infecciosas causadas por bactérias e 

reduziram mundialmente as taxas de morbidade e mortalidade 

associadas a infecções microbianas. Entretanto, o mau uso 

desses fármacos acelera o processo natural de resistência 

destes micro-organismos contra os antibióticos, devido ao fato 

de que no ambiente natural esses antimicrobianos são 

produzidos por populações microbianas como ferramenta de 

competição por recursos nutricionais e espaço dentro do micro-

habitat que ocupam. Sendo preocupante a forma como esses 

medicamentos são utilizados em ambientes ambulatoriais, 

hospitalares e domésticos no tratamento ou profilaxia de 

doenças humanas (COSTA; SILVA, 2017). 
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Jamais cessará a busca por novos agentes 

antimicrobianos, pois a evolução dos mecanismos de 

resistência bacteriana não se esgota, sendo assim tornasse 

necessidade premente para a humanidade ter novos fármacos 

e novas classes de antimicrobianos no mercado com espectro 

de ação que atinja infecções adquiridas em hospitais e 

comunidade.  

Objetiva-se discutir novas moléculas sintéticas da classe 

dos tiofênicos, N-acilidrazônicos, acrilatos e  acrilamidas 

(derivados de 2-cianoacetamida) com potencial atividade 

antimicrobiana.  

 

 

FUNDAMENTAÇÃO CIENTÍFICA 

 

A partir de 2000, poucos antibióticos foram introduzidos 

para a terapêutica antimicrobiana. Em 2001, apenas um 

antibiótico de origem sintética da classe das oxazolidinonas foi 

introduzido no mercado farmacêutico, a linezolida; e de fonte 

natural, o lipodepsipeptídeo daptomicina, em 2003. 

(GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). Segundo Oliveira e 

Aires (2016, grifo nosso), embora a investigação de novas 

moléculas antibacterianas não seja a prioridade da indústria 

farmacêutica, o interesse em dar resposta à emergência das 

“superbactérias” fica corroborado com os exemplos que 

seguem: Doripenem, carbapenem aprovado pelo Food and 

Drug Administration (FDA) em 2007; telavancina, glicopeptídeo 

aprovado em 2008; tedizolida, oxazolidinona aprovada em 

2014; dalbavancina e oritavancina, glicopeptídeos aprovados 

em 2014, sendo a oritavancina ativa em Staphylococcus aureus 
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resistente a Meticilina (MRSA), Enterococcus resistente a 

vancomicina (VRE) e S.aureus resisntente a vancomicina 

(VRSA); ceftolozano/tazobactam e ceftazidima/avibactam, 

combinações de cefalosporina com inibidor de beta-lactamases 

aprovados em 2014; e ceftarolina, cefalosporina de quinta 

geração ativa contra MRSA, aprovada em 2015. 

As leveduras são organismos unicelulares de 

brotamento . Elas não produzem micélios. As colônias são 

geralmente visíveis nas placas entre 24 e 48 horas. Suas 

colônias macias, úmidas, se assemelham a culturas 

bacterianas ao invés de mofo. Há várias gêneros de leveduras 

que podem ser patogênicas para os humanos, entre eles o de 

maior destaque é o gênero Candida que constitui o principal 

grupo de leveduras que causam infecções oportunistas no ser 

humano. Estão emergindo como agentes de infecções 

principalmente em neonatos, imunocomprometidos, idosos, 

diabéticos, pós-operados, pessoas em uso prolongado de 

antibióticos, pacientes internados, uso de corticoides, 

transplantados, em uso de catéteres, de nutrição parenteral, 

gravidez e uso de anticoncepcionais (DISALVO, 2017). 

A resistência clínica a um antifúngico ocorre quando o 

fungo é aparentemente susceptível ao fármaco in vitro, porém 

não in vivo, devido à impossibilidade do antifúngico agir no seu 

alvo. Pode ser resultado de terapia em pacientes 

imunodeprimidos, neutropênicos, com infecção em tecidos 

pouco vascularizados ou abscessos, falta de adesão do 

paciente ao tratamento e formação de biofilmes em próteses e 

cateteres (EL-AZIZI et al., 2015). 

É importante a busca de novos fármacos que possam 

substituir os já existentes, a fim de se buscar enfrentar esta 
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resistência imposta por os micro-organismos (CACHIBA et al., 

2012). Uma das estratégias empregadas para descobrir novos 

fármacos consiste na modificação molecular de agentes 

antimicrobianos pré-existentes, naturais ou sinstéticos. Esse 

processo consiste na modificação química de um composto 

matriz que possui estrutura química e atividades biológicas bem 

conhecidas, mantendo seu grupo farmacofórico, para se obter 

compostos análogos ou homólogos, sem que haja perda das 

propriedades do composto original (MONTANARI, 1995), ou 

seja, como o fenótipo de resistência consiste no 

reconhecimento da estrutura do fármaco pelos micro-

organismos, realizar uma substituição ou adição de algum 

grupamento químico em um antibiótico já existente, pode 

garantir que esse medicamento não seja mais reconhecido pela 

célula bacteriana, restaurando e potencializando seu efeito 

(MADINGAN et al., 2016).  

A recente preocupação com o meio ambiente está 

aumentando o interesse do desenvolvimento de processos 

limpos e econômicos para a produção de produtos químicos 

finos. Neste contexto, a reação de condensação de 

Knoevenagel vem sendo bastante aplicada em síntese 

orgânica. Neste tipo de reação, moléculas complexas e 

contendo grupos funcionais específicos podem ser formadas 

através da condensação de duas ou mais moléculas simples, 

empregando como catalisador, uma base fraca. Entre outras 

vantagens deste tipo de reação, estão a simplicidade e a fácil 

execução (PEREZ et al., 2009; VELOSO et al., 2001). São 

importantes o conhecimento prévio de inúmeras viabilidades 

sintéticas, unido à contínua busca para o desenvolvimento de 
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estruturas biologicamente mais ativas e terapeuticamente úteis 

com potencial antimicrobiano.  

Outra estratégia bastante utilizada na descoberta de 

novas estruturas biologicamente ativas é a FBDD (Fragment 

based drug discovery), que consiste em utilizar fragmentos 

privilegiados no desenho de novas estruturas. De acordo com 

Evans e Patchett (ANO), as estruturas moleculares 

privilegiadas correspondem a uma estrutura base presente em 

diversos compostos protótipos de fármacos que é capaz de 

fornecer pontos ligantes para mais de um tipo de biorreceptor, 

cuja seletividade pode ser modulada pela adequada introdução 

de unidades farmacofóricas auxiliares. O conceito foi ampliado 

ao identificarem propriedades nessas estruturas que tornam a 

interação delas com biomacromoléculas, mais fácil, e 

ocasionalmente mais distinta daquelas que envolvem os 

respectivos ligantes endógenos (DUARTE et al. 2007). 

Atualmente se prepara coleções de moléculas com estruturas 

privilegiadas utilizando a Química Combinatória. A criação de 

quimiotecas através da síntese simultânea de vários 

compostos, aumenta a probabilidade de chegar a uma 

substância protótipo. O emprego de recursos computacionais e 

da modelagem molecular aliado a propriedades estruturais ou 

físico-químicas dessas moléculas, permitem o planejamento 

racional da diversidade química molecular (VILLAR; KOEHLER, 

2000). 

Dentre esses fragmentos privilegiados temos TEM-SE os 

derivados tiofênicos, N-acilidrazônicos, fenilacrilatos e 

acrilamidas, que apesar de suas reatividades serem pouco 

discutidas na literatura frente a alvos biológicos, podem atuar 

como excelentes ligantes por apresentarem um perfil de 
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aceptores/doadores de Michael, principalmente em 

biomoléculas nucleofílílicas/eletrofílicas (EKICI et.al, 2006), 

podendo interagir com proteínas de caráter opostos. 

 

Tiofênicos 

 

Estudos comparativos da atividade antimicrobiana de 

derivados furânicos e tiofênicos com estrutura análoga à 

nifuroxazida mostraram que para os para-acetil derivados, o 

valor de concentração inibitória mínima do derivado tiofênico 

mostrou-se cerca de quatro vezes maior que o determinado 

para o derivado furânico (TAVARES et al., 1999 a,b), sendo 

constatado para este último potência seis vezes maior que a da 

nifuroxazida, indicando, portanto, o caráter promissor desta 

série de compostos para aplicação de estudos de relações 

estrutura-atividade mais aprofundados (TAVARES et 

al.,1999a). 

O grupo de pesquisa do Laboratório de Resistência 

Microbiana Clínica e Contemporânea (LaRMiCC) no campus I 

da UEPB desenvolveu projeto de pesquisa com objetivo de 

testar atividade antimicrobiana de derivados tiofênicos, as 

moléculas foram sintetizadas no Laboratório de Síntese e 

Vetorização Molecular (LSVM) no campus V da UEPB. Antes 

de realizar testes de atividade antimicrobiana foram realizados 

testes de solubilidade para os derivados tiofênicos; os solventes 

adequados como água (solvente universal), álcool etílico e 

dimetilsulfóxido foram testados; não obtendo resultados 

satisfatórios para a solubilização dos compostos.  Outra 

alternativa utilizada foi a utilização do tensoativo tween 80, um 

agente tensoativo não iônico, emulsionante, estabilizante, 
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solubilizante e umectante. A solubilização da molécula foi 

temporária, com pouco tempo observou-se precipitação. 

(PEREIRA; SILVA; BRITO; LIMA, 2015). As moléculas 

possuem coeficiente de lipofilicidade muito alta, 

consequentemente existe dificuldade na solubilidade frente a 

soluções que conseguem facilmente solubilizar antibióticos e 

outras moléculas sintéticas. 

 

N-acilidrazônicos 

 

A atividade antibacteriana de derivados acilidrazônicos já 

foi relatada frente a diferentes espécies e cepas de bactérias. 

Reis (2007) encontrou atividade antimicrobiana de derivados 

acilidrazônicos derivados da D-ribolactona frente a uma cepa 

de Mycobacterium tuberculosis e uma de S. aureus.  Oliveira et 

al. (2001) também constataram significativa atividade 

antimicrobiana de derivados da acilidrazona frente a diferentes 

cepas multirresistentes de S. aureus. 

A atividade antifúngica também já foi constatada para 

derivados acilidrazônicos. Malik; Al-Thabaiti; Malik (2012) e 

Cachiba et al. (2012) também detectaram  atividade antifúngica 

destes derivados frente a diferentes espécies do gênero 

Candida sp. 

Uma acilidrazona acridina, denominada AMTAC01, 

apresentou atividade frente a Streptococcus mutans com uma 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) de 400 µg/mL e, esse 

mesmo composto apresentou a melhor atividade antimalárica 

frente ao Plasmodium falciparum, inibindo 81,37% do 

crescimento em uma concentração de 10µM. (SANTOS, 2012). 

Costa (2015) encontrou atividade bacteriostática de derivados 
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N-acilidrazônicos frente a cepas de Klebsiella spp. produtoras 

de ESBL (Beta-lactamases de espectro ampliado) e KPC 

(carbapenemase de Klebsiella pneumoniae).  

 A figura 1 mostra a estrutura do hidrazona, 

precursora de diversos compostos amplamente sintetizados e 

de interesse farmacêutico, devido a suas propriedades 

biológicas. 

 

Figura 1 Esqueleto hidrazônico 

 

Fonte: SANTOS, 2012 

A molécula sintética denominada AMAC01 (2-ciano-

acridin-9-il-metileno-hidrazida)  - figura 2 - apresentou atividade 

antibacteriana promissora frente Escherichia coli ATCC 25922 

e Staphylococcus aureus ATCC 25923, com CIM de 256 µg/mL 

para ambas as cepas (MOURA, 2016). Isto instiga pesquisar 

modificações desta molécula com o intuito de aumentar a 

atividade antibacteriana, ou mesmo estudar a modulação de 

antibióticos convencionais por este composto.  

   

Figura 2. Estrutura do derivado 2-ciano-acridin-9-il-metileno-
hidrazida (AMAC01) 
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                              Fonte: MOURA, 2016 

 

Podemos observar na figura 2 que o composto AMC01 

contém um núcleo acridínico sem substituinte e a função imina 

diretamente ligado ao anel, os quais parecem ser essenciais 

para a atividade microbiológica, visto que o núcleo acridínico já 

é conhecido, de acordo com a literatura por apresentar 

atividade biológica como intercalador de DNA (MOURA, 2016). 

Outra característica que faz este composto ser promissor a 

fármaco antimicrobiano. 

Quanto a testes de atividade realizados por Farias (2018) 

frente a diferentes espécias de leveduras do genêro Candida, a 

molécula JR-08 (2-ciano-N’-(4-nitrobenzilideno) – acetato 

hidrazida) destaca-se por obter CIM = 32 µg/mL para a espécie 

Candida glabrata – 2001 e de 128 µg/mL para a espécie 

Candida ortopsilosis, enquanto a molécula JR-05  (2-ciano-N’-

(2-nitrobenzilideno) - acetato hidrazida) apresentou CIM de 256 

µg/mL para C. ortopsilosis. 

 

 

Acrilatos 
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O potencial bioativo dos derivados acrilatos vem atraindo 

a atenção de estudiosos no meio acadêmico, atenção esta 

devido ao fato deles exibem considerável efeito 

anticancerígeno: atividade citostática contra linhas de células 

malignas, incluindo carcinoma pancreático, de mama, cervical, 

da laringe, de colón, a linha celular de melanoma e fibroblastos 

humanos (HRANJER et al., 2003).  

 A figura 3 mostra a estrutura geral dos derivados 

fenilacrilatos, precursores de diversos compostos que podem 

ser sintetizados e apresentar interesse científico como atividade 

antimicrobiana, devido a suas propriedades antitumorais já 

descritas. 

 

Figura 3 Esqueleto hidrazônico 

 

Fonte: PEREIRA, 2016 

 O derivado fenilacrilato, AL-09, etil 2-ciano-3-(2,6-

diclorofenil)acrilato - figura 4 - apresentou atividade 

antibacteriana considerável frente à cepa de Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 com CIM de 16 µg/mL quando comparado 

com outros derivados, vide tabela 1 na página 12. (PEREIRA, 

2016).  
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Figura 4. Estrutura molecular do fenilacrilato etil 2-ciano-3-(2,6-
diclorofenil)acrilato (AL-09) 

 
                              Fonte: PEREIRA, 2016 

 

     Pereira (2016) descreve atividade antibacteriana 

considerável do fenilacrilato AL09 (diclorada nas posições orto-

orto) frente à cepa de S. aureus ATCC 25923 com CIM de 16 

µg/mL, enquanto que seu o seu isômero AL10 (diclorada nas 

posições orto-meta), apresentou redução da atividade biológica 

in vitro apresentando CIM de 512 µg/mL frente a mesma estirpe. 

Através do método de microdiluição em caldo para 

leveduras Farias (2018) destacou atividade moderada para a 

molécula AL-01 (Etil 2-ciano-3-fenil acrilato) que apresentou 

CIM de 512 µg/mL para Staphylococcus saprophyticus (isolado 

clínico – Infecção do Trato Urinário (ITU) e de 256 µg/mL para 

Klebsiella pneumoniae subsp. pneumoniae ATCC 700603. 

 

Tabela 1. Concentração Inibitória Mínima (CIM) de derivados 

de fenilacrilatos frente às cepas de Staphylcocccus aures ATCC 

25923 e Escherichia coli ATCC 25922. 

Compostos testados S. aureus ATCC 

25923 

CIM (µg/mL) 

E.coli ATCC 25922 

CIM (µg/mL) 
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AL-01 512 >1.024 

AL-02 256 >1.024 

AL-03 512 >1.024 

AL-06 512 >1.024 

AL-09 16 >1.024 

AL-10 512 >1.024 

AL-12 >1.024 >1.024 

Fonte: PEREIRA, 2016 

 

 Nos testes de atividade antifúngica realizado por FARIAS 

(2018), AL-01 obteve CIM de apenas 32 µg/mL para a levedura 

Candida glabrata, mesma CIM atingida pela molécula AL- 02 

(Etil 2-ciano-3-(4-clorofenil)-acrilato). A molécula AL-01  

determinou ainda CIM de 128 µg/mL frente às leveduras 

Candida parapsiloses e Candida tropicalis ATCC 13803, 

mesma CIM representada pela molécula AL-09 (Etil 2-ciano-3-

(2,6-diclorofenil) acrilato).  

 

Derivados de 2-cianoacetamida (Acrilamidas) 

 

A molécula de acrilamida consiste em dois principais 

grupos funcionais: um grupo amida e um grupo vinil conjugados 

conforme figura 5 (SANTOS, 2017); é altamente solúvel, tanto 

em água com em solventes orgânicos polares e reage com os 

compostos hidroxi, amino e sulfidril; é estável em solução e não 

se polimeriza espontaneamente.  

 

Figura 5. Estrutura molecular da acrilamida 
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                              Fonte: SANTOS, 2017 

 

Os compostos derivados da cianoacetamida possuem 

um considerável interesse científico, além de possuírem uma 

importante atividade biológica. Estes derivados são utilizados 

como fungicidas sistêmico e tópico, apresentando eficácia 

contra os fungos da ordem dos Peronosporales que causam 

prejuízos a diversos tipos de plantas. (PINILLA-MONSALVE et 

al., 2014). Apesar do seu uso em copolímeros de acrilamida em 

piscinas e torres de arrefecimento para inibir algas e bactérias 

(HOOVER, 1970), na literatura há poucos relatos de testes 

realizados para avaliar a sua eficácia contra bactérias 

patogênicas. Entre estes relatos destaca-se o de Santos (2017) 

que sintetizou seis novos compostos derivados de 2-

cianoacetamida, codificados por EE, e observou efeito 

antibacteriano com os compostos 2-ciano-3- (2,4-diclorofenil) 

acrilamida frente a Staphylococcus aureus ATCC 25923 

(Concentração Inibitória Mínima CIM=64µg/mL) e 2-ciano-3-

(2,6-diclorofenil) acrilamida frente a Escherichia coli ATCC 

25922 (CIM=64µg/mL). 

 Santos (2017) observou que o composto EE04 (2-ciano-3-

(2,4-diclorofenil)acrilamida) dissubstituído em posição orto-para 

apresentou melhor atividade antibacteriana frente a S. aureus, 

com CIM de 64 µg/mL, do que a EE01  (2-ciano-3- (2,6-

diclorofenil) acrilamida) dissubstituído na posição orto-orto, com 
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CIM de 512 µg/mL. Estes resultados sugerem relação entre 

posição do cloro no anel e a atividade. As fórmulas moleculares 

dos compostos EE01 e EE04 estão representados na figura 6.  

 

Figura 6. Estrutura molecular dos compostos EE01 e EE04 
 

 
                            

Fonte: SANTOS, 2017 

 

 O composto EE01 demonstrou atividade moderada frente a 

E.coli ATCC 25922 (SANTOS, 2017). De acordo com 

Guimarães, Momesso e Pupo (2010), as bactérias Gram-

negativas são mais resistentes a ação dos antibióticos devido à 

natureza mais complexa da parede celular que os impedem de 

cruzar efetivamente esta barreira lipídica. Para ter acesso à 

célula bacteriana, os antibióticos devem atravessar a parede 

celular através dos canais proteicos de porina, embebidos na 

estrutura lipídica, que apresentam o interior com características 

hidrofílicas. Assim, os antibióticos que possuem maior atividade 

frente as cepas Gram-negativas, são aqueles que apresentam 

grupos ionizáveis em suas estruturas químicas permitindo que 

os mesmos passem por estes canais de porina e alcancem o 

interior da célula bacteriana. 
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CONCLUSÕES  

 

A síntese de moléculas promissoras a tornaram-se 

fármacos é uma aplicação importante da química orgânica 

sintética, permitindo o acesso a substâncias terapeuticamente 

úteis, com vários níveis de complexidade. Sua aplicação na 

pesquisa de novos protótipos moleculares representa uma 

grande parcela dos medicamentos disponíveis e movimenta 

cifras elevadas no mercado farmacêutico. Os países de 

primeiro mundo, estão envolvidos na busca de novos fármacos 

anti-neoplásicos, enquanto os países de terceiro mundo ainda 

estão carentes por fármacos para o tratamento de doenças 

tropicais, tais como a malária, mas também procurando por 

quimioterápicos e fármacos anti-câncer.  

Utilizar a síntese química em indústrias apresenta 

características particulares, pois além de racionalizar uma 

seqüência de etapas sintéticas visando obter os melhores 

rendimentos possíveis, é necessário também dispensar 

atenção ao grau de pureza e à escala da reação. Nesse ponto, 

podemos diferenciar o fármaco, produto farmacêutico 

tecnicamente elaborado, dos outros produtos, como inseticidas, 

pesticidas e corantes, dentre outros, sejam eles de grau de 

pureza comercial ou analítica.  

Entre os resultados apresentados, os derivados de N-

acildrazônicos, acrilatos e derivados de 2-cianoacetamida 

(acrilamidas) parecem ser as moléculas mais promissoras 

como atividade antibacteriana. Enquanto que os derivados N-

acilidrazônicos e fenilacrilatos são promissores como 

antifúngicos.  
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RESUMO: A inflamação trata-se de uma resposta aguda a 
danos ao tecido, capaz de produzir sintomas característicos, 
levando a alterações na homeostase e no fluxo sanguíneo, 
trata-se de um mecanismo de defesa do sistema imunológico. 
Vale destacar que a inflamação crônica pode levar ao 
aparecimento de diversas doenças, inclusive o câncer. A 
maioria dos fármacos utilizados para casos inflamatórios são os 
anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), que em sua grande 
maioria apresentam efeitos colaterais. Diante do exposto o uso 
de plantas medicinais surge como uma terapia alternativa, 
tendo em vista a forte influência cultural, fácil acesso e efeitos 
colaterais minimizados. Entre essas espécies as do gênero 
Croton tem se destacado por sua variedade de usos e riqueza 
de compostos bioativos. O objetivo do presente estudo foi 
realizar uma revisão integrativa com a finalidade de sintetizar 
informações que correlacionem  espécies do gênero croton a 
atividades anti-inflamatórias. Foi realizado um levantamento 
nas bases de dados SciELO,   Lilacs, Pubmed,  Science Direct 
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e Periódicos Capes no período de 2014 a 2019, utilizando os 
operadores booleanos “AND” e “OR”, e palavras chaves 
“Inflamação e/ou gênero Croton, em português, inglês e 
espanhol. Foram selecionados 7 artigos, que foram lidos na 
integra. Os resultados mostraram uma quantidade considerável 
de artigos a respeito das espécies do gênero croton, sendo 
selecionados apenas os que se enquadraram dentro dos 
critérios adotados. 
 
Palavras-chave: Inflamação. Euphorbiaceae. Plantas 

medicinais. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A inflamação trata-se de um processo que envolve 

fatores patológicos e fisiológicos, onde o sistema imunológico 

pode ser ativado  por diversos fatores, entre eles estão 

infecções, traumas ou agentes quimicos. inicia-se a partir da 

liberação e ativação de mediadores como: histamina, 

bradicinina, serotonina, prostaglandinas e citocinas, que a partir 

do sinergismo atuam na vasodilatação e permeabilidade 

celular, aumentando assim o fluxo sanguíneo, a exudação e 

migração de leucócitos (KHAN et al., 2019). As citocinas 

inflamatórias são liberadas de acordo com o grau infeccioso, 

entre elas TNF-α, IL-6 e IL-8, além da PGE2, histamina (HE et 

al., 2019), É importante salientar que quando o quadro 

inflamatório é considerado excessivo, pode está atrelado a 

doenças, como asma, doenças auto-imunes e  câncer, podendo 

levar inclusive o indivíduo a morte (WU et al., 2017),  

 O processo inflamatório de forma geral trata-se de um 

mecanismo de proteção que o corpo utiliza para sinalizar que 

precisa eliminar corpos estranhos, considerados prejudiciais ao 
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organismo, como os patógenos e as células que sofreram 

algum tipo de dano, para que assim ocorra o processo de 

cicatrização celular. A inflamação vem geralmente 

acompanhada de alguns sinais bem característicos, como o 

rubor, calor, edema e perda de função, podendo ser dividida em 

aguda e crônica, sendo a aguda caracterizada por sua rápida 

ação, que geralmente manifesta-se em minutos ou até horas  e 

possui curta duração, enquanto a crônica já trata-se de um 

processo mais longo, necessitando de um acompanhamento 

mais cauteloso (KHAN et al., 2019). Como no caso das doenças 

auto-imunes, onde o sistema imunológico, responsável pela 

defesa do corpo,acaba causando danos aos próprios tecidos, o 

que resulta em quadros inflamatórios bem mais difíceis de 

serem tratados, a exemplo dos diferentes tipos de artrite, tais 

como artrite reumatóide,  artrite psoriática e lúpus eritematoso 

sistêmico (BUTTGEREIT et al., 2015). 

A hipótese de que a inflamação pode está associada ao 

aparecimento do câncer, tem despertado o interesse em 

estudos clínicos, a partir de investigações epidemiológicas que 

tem apontado os quadros inflamatórios como fatores de risco 

para o desenvolvimento de uma variedade de tipos de câncer, 

cerca de15-20% deles (MARMITT et al., 2015). Pacientes que 

apresentam doenças intestinais crônica por exemplo, estão 

dentro da zona de risco de desenvolver neoplasias 

gastrointestinais, assim como as colites, que podem levar ao 

aparecimento de um carcinoma colorretal (AXELRAD et al., 

2016). 

 Normalmente para tratamento  dos quadros inflamatórios 

são prescritos os  anti-inflamatórios não esteroidais (AINES), 

uma das classes de fármacos mais receitados no mundo.  Os 

AINES vão atuar diretamente na inibição das cicloxigenases 
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COXs), que são enzimas que atuam degradando o ácido 

araquidônico, que é essencial para que o desenvolvimento da 

cascata inflamatória aconteça (ATTIQ et al., 2018). No entanto 

nota-se que tem aumentado o número de casos em relação a 

variedade de efeitos colaterais que esses fármacos provocam 

(MAJOULI et al., 2018). Entre os principais problemas que o uso 

indiscriminado pode causar por exemplo, estão o risco de 

desenvolver problemas cerebrovasculares, renais, hepáticos, 

cardiovasculares e trombóticos, gastrintestinais, gestacionais e 

fetais (DA SILVA et al., 2014).  

A busca por novas drogas que atuem como agentes anti-

inflamatórios tem aumentado consideravelmente, baseado no 

número crescente de doenças relacionadas a inflamação 

(PERERA et al., 2016) 

 Diante desses problemas frequentemente apresentados 

por pacientes que fazem uso desses fármacos, as plantas 

medicinais surgem  como uma alternativa no tratamento ou 

prevenção desses distúrbios inflamatórios, assim como 

diversas outras doenças,por  apresentarem   uma considerável 

fonte de compostos biologicamente ativos com efeitos 

colaterais minimizados quando comparados aos alopáticos já 

comercializados (MAJOULI et al., 2018). Ou seja, modular a 

inflamação a partir do uso de plantas medicinais tem sido uma 

das estratégias terapêuticas mais convencionais, quando se 

fala em buscas na literatura atual. Diferentes espécies, tem 

demonstrado resultados promissores quando se trata de 

mecanismos de imunomodulaçao e ação anti-inflamatória, o 

que inclui efeitos inibitórios na imunidade celular, ativação dos 

linfócitos e também na propagação da apoptose (TASNEEM et 

al., 2019). Vale salientar, que o uso de plantas está relacionado 

não apenas a sua eficácia mas também como parte da cultura 
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entre as pessoas as longo das gerações (STEFANELLO et al., 

2018). Além disso os produtos naturais se tornam mais 

acessivéis devido ao menor custo e geralmente melhor 

benefício.  

Nota-se que entre essas espécies utilizadas 

popularmente para o tratamento de processos inflamatórios, as 

espécies do gênero Croton tem sido bastante relatadas, assim 

como seu potencial para este fim cientificamente comprovado 

(OLIVEIRA-TINTINO et al., 2018). 

 O gênero Croton, é o segundo maior representante da 

família Euphorbiaceae, apresenta cerca de 1300 espécies 

distribuídas nas regiões tropicais do mundo. No Brasil pode ser 

encontrado em torno de 350 espécies do gênero, sendo 252 

consideradas endêmicas (BRITO et al., 2018). 

 Diante do exposto e da importância medicinal 

relacionada as espécies desse gênero, o presente estudo teve 

por objetivo realizar uma breve revisão na literatura à respeito 

do potencial anti-inflamatório em virtude da sua 

empregabilidade na medicina alternativa e de várias outras 

vertentes de pesquisas cientificas realizadas com as espécies.   

 

MATERIAIS E MÉTODO  

Esta pesquisa bibliográfica se deu a partir de uma 

revisão integrativa com espécies do gênero Croton utilizadas 

para tratamento de doenças inflamatórias. Para tanto foram 

empregados os descritores em português ,inglês e espanhol, 

utilizando os operadores booleanos “AND e OR”, buscando 

artigos publicados no período de 2014 a 2019, sendo 

pesquisado em bases de dados online, SciELO (Scientific 

Eletronic Library onLine),   Lilacs  (Literatura Latino-Americano 
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e do Caribe em Ciências da Saúde), Pubmed (U. S. National 

Library of Medicine e National Institutes of Health) Science 

Direct e Periódicos Capes (Tabela 1). 

A análise dos artigos foi dividida em três etapas, onde a 

1ª se deu em selecionar de acordo com o título, ou seja apenas 

os que se referiam a atividade anti-inflamatória ligada a alguma 

espécie do gênero, a 2ª etapa foi realizada a leitura do abstract, 

selecionando apenas os que mencionavam algum tratamento 

terapêutico e a 3ª e última etapa os artigos foram lidos na 

integra para que fosse selecionado então os que tiveram de fato 

a atividade anti-inflamatória cientificamente comprovada 

 

TABELA 1. Estratégia de busca na literatura 

 

Base de dados                                Descritores 

 

Português                     inglês                          Espanhol 

Scielo;  

Lilacs; 

PubMed;  

Science Direct; 

Periódico 

CAPES 

 

 “Inflamação e/ou 

gênero Croton”,          

“inflammation 

and/or genus 

croton” 

 
“inflamación y/or 

género croton” 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 Os critérios de inclusão dos estudos primários delimitados 

para a presente revisão foram: artigos científicos completos, 

comunicações (short communication), em português, inglês e 

espanhol publicados no período de 2014 a 2019.  foram 
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excluídas as publicações que não se enquadraram no nível de 

critérios adotados e que não atendesse ao objetivo do trabalho. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A busca realizada nas 5 bases de dados selecionadas 

utilizando as palavras chaves e levando em consideração os 

critérios de inclusão e exclusão selecionou 7 artigos para serem 

lidos na íntegra, ou seja os que tiveram de fato a atividade anti-

inflamatória comprovada. 

  Espécies do gênero Croton (figura 1), são amplamente 

utilizadas na medicina popular, e possuem atividades 

cientificamente comprovadas como mostra a tabela 2. 

 

Figura 1. Espécies do gênero Croton 

 
 

                       

 

Fonte: google imagens 

 

Croton argyrophyllus (A), Croton campestris (B), Croton rhamnifolioides 

(C), Croton cajucara (D), Croton urucurana (E), Croton antisyphiliticus (F). 
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 Este gênero é considerado o segundo maior representante 

da família Euphorbiaceae pela sua ampla variedade de 

espécies catalogadas (ALMEIDA-PEREIRA et al., 2017), além 

disso tem demonstrado diversos efeitos farmacológicos, 

atribuídos a riqueza de compostos bioativos presentes, 

principalmente alcalóides e terpenóides (GARCÍA DÍAZ et al., 

2019). Outros compostos encontrados nessas espécies e que 

estão envolvidos diretamente na atividade anti-inflamatória são 

os polifenóis, flavonoides, terpenoides, antraquinonas, ligninas, 

polissacarídeos, saponinas e os  peptídeos (SPARG et al., 

2004).  

 Nota-se que há uma diversidade de usos e aplicações 

terapêuticas referentes ao gênero, um estudo realizado por 

Araújo e colaboradores (2019), onde os animais submetidos a 

exercícios exaustivos, resultou em estresse oxidativo e danos 

musculares, foram divididos em diferentes grupos de 

tratamento, o grupo que recebeu o extrato de C. argyrophyllus 

na dose de 200 mg/kg embora tenha apresentado um índice de 

inibição mais baixo quando comparado ao ácido gálico, foi 

capaz de reduzir parcialmente os biomarcadores no tecido, 

sendo considerado portanto um composto que pode atuar 

ajudando no processo de recuperação pós exercícios 

exaustivos. Resultados semelhantes foram encontrados por  

Furlan et al.(2015), em um estudo realizado com nove espécies 

de Croton da Argentina.  

 Como citado anteriormente os compostos bioativos 

presentes nas diferentes espécies tem desempenhado 

importantes resultados no âmbito terapêutico com baixa 

toxicidade,o que torna cada vez mais o interesse de pesquisas 

a fim de descobrir novas formulações farmacêuticas. A 
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presença do β-cariofileno, do 1,8 cineol e do germacreno D  por 

exemplo, encontrados no óleo essencial de Croton campestris, 

em um trabalho realizado por Oliveira-Tintino e colaboradores 

(2018), demonstrou que quando testadas essas substâncias 

apresentaram atividade anti-inflamatória, a partir dos modelos 

de edema de pata e de contorções abdominais, assim como no 

teste da formalina, peritonite e permeabilidade vascular, os 

autores destacam que o β-cariofileno não foi muito eficaz no 

teste do granuloma, o que sugere que as substâncias testadas 

tenham mostrado influência maior na via do ácido araquidônico 

e na histamina, e ressaltam que o β-cariofileno, em associação 

com outros constituintes presentes no óleo essecial do Croton 

campestris, como o 1,8-cineol, contribuiu para o efeito anti-

inflamatório da espécie. O efeito do 1,8- cineol principal 

constituinte do Croton rhamnifolioides também foi testado em 

modelos inflamatórios desenvolvidos por Martins e 

colaboradores (2017), a análise fitoquímica revelou a presença 

de 11 constituintes, sendo o 1,8- cineol o mais abundantes 

deles. Os resultados obtidos demonstraram que os 

componentes testados foram capazes de reduzir 

estatisticamente o edema induzido por óleo de croton, 

carragenina e dextrano, assim como a permeabilidade vascular, 

os autores concluiram que tanto o oléo essencial como o todo, 

como o 1,8- cineol apresentaram atividade anti-inflamatória 

tanto na fase aguda como na fase crônica, sugerindo assim que 

esse potencial possa ser explorado no desenvolvimento de 

novos agentes anti-inflamatórios. Efeitos anti-inflamatórios 

também foram encontrados em testes realizados com o extrato 

metanólico da casca de Croton urucurana em um estudo 

realizado por Wolff, et al.(2016), onde a prospecção fitoquímica 

revelou a presença de dez compostos bioativos. Para os 
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ensaios biológicos foram testadas as doses de 25, 100 e 400 

mg/kg, o extrato apresentou redução do edema e o 

recrutamento dos leucócitos, além de reduzir o número de 

contorções abdominais e também o tempo de lambida das 

patas induzido pela formalina. Os autores atribuem esse efeito 

antinociceptivo e anti-inflamatório a presença de terpenos, 

alcalóides e dos flavonóides. Outro trabalho desenvolvido pelos 

mesmos autores em 2012, mostrou que o extrato metanólico de 

Croton urucurana inibiu lesões gástricas em ratos induzidas por 

indometacina, atribuindo assim o efeito anti-inflamatório do 

extrato ao bloqueio seletivo da via COX-2. Uma espécie do 

gênero Croton também  muito utilizada popularmente é Croton 

cajucara por sua diversidade de uso, um estudo realizado por 

Nascimento e colaboradores (2017), buscaram a partir da 

decocção das folhas (como geralmente é utilizada pela 

população), uma análise fitoquímica mais abrangente, onde 

alguns compostos foram revelados pela primeira vez, como O-

glicosídeos de kaempferol e quercetina, flavonóides-C-

glicosídeos, taninos e os derivados do ácido cinâmico. O 

principal objetivo foi realizar o fracionamento desses compostos 

a partir de sua polaridade e testá-los a partir do modelo de 

edema de pata induzido por carragenina. Os resultados obtidos 

demonstraram que todas as frações apresentaram potencial 

anti-inflamatório. Um estudo realizado por pesquisadores da 

Universidade Federal de Santa Catarina, Oliveira-Reis et 

al.(2014) utilizando o extrato bruto, frações e compostos 

isolados de Croton antisyphiliticus testaram o efeito anti-

inflamatório da espécie a partir do modelo de pleurisia induzida 

por carragenina em camundongos, o objetivo da pesquisa foi a 

quantificação de leucócitos, concentrações de exsudato, 

mieloperoxidase, adenosina-desaminase, atividades de nitrato 
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e nitrito, fator de necrose tumoral e interleucina. Os resultados 

obtidos constataram o efeito anti-inflamatório da espécie, a 

partir da inibição leucocitária, as concentrações de exudato, 

como também reduziu os níveis de Nox, TNF-a e IL-7, os 

autores atribuíram esse efeito aos compostos vitexina e ao 

ácido quinico presentes. 

  Levantamentos bibliográficos a respeito do uso de plantas 

medicinais, a partir de óleos essenciais e extratos, frações e 

seus compostos isolados tem ajudado de fato a nortear o 

interesse em pesquisas futuras sobre determinada espécie, um 

estudo de revisão realizado por Maroyi, (2017) reuniu uma série 

de atividades atribuídas a espécie Croton sylvaticus em 

diferentes partes do mundo, entre elas a atividade anti-

inflamatória, principalmente nas regiões sul-afriacanas.O 

levantamento reuniu estudos que comprovaram além da 

atividade anti-inflamatória, atividade antibacteriana, 

antioxidante, anti-fúngica, larvicida, efeitos no sistema nervoso 

central e testes toxicológicos como o anti-mutagênico. 

 

TABELA 2. Espécies do gênero croton com atividade anti-

inflamatória 

 

TÍTULO DO 

ARTIGO 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

PARTE 

VEGETAL 

USADA 

ATIVIDADES 

TESTADAS 

REFERÊNCIAS 

Does Croton 

argyrophyllu

s Extract Has 

an Effect on 

Muscle 

Damage and 

Lipid 

2019 Entrecasca -Atividade 

antioxidante in 

vitro 

-

Lipoperoxidaç

ão 

-Estresse 

oxidativo 

ARAÚJO, S.S., 

et al. 
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Peroxidation 

in Rats 

Submitted to 

High 

Intensity 

Strength 

Exercise? 

Anti-

inflammatory 

and anti-

edematogeni

c action of 

the croton 

campestris a. 

st.-hil 

(euphorbiace

ae) essential 

oil and the 

compound β-

caryophyllen

e in in vivo 

models 

2018 Folhas 

frescas 

-Toxicidade 

aguda 

-Edema de 

orelha (agudo 

e crônico) 

-Contorção 

abdominal 

-Teste da 

formalina 

-Edema de 

pata 

-Peritonite 

-Permeabili-

dade vascular 

-Granuloma 

OLIVEIRA-

TINTINO, 

C.D.M., et al. 

Anti-

edematogeni

c and anti-

inflammatory 

activity of the 

essential oil 

from Croton 

rhamnifolioid

es leaves 

and its major 

constituent 

1,8-cineole 

(eucalyptol) 

2017 Folhas 

frescas 

1,8cineol 

(eucaliptol) 

-Edema de 

orelha 

-Edema de 

pata 

-Permeabili-

dade vacular 

-granuloma 

MARTINS, 

A.O.B.P.B et al. 

Análise 

fitoquímica e 

avaliação 

anti-

inflamatória 

de 

2017 Folhas -Análise de 

monossacaríd

eos  

-Análise de 

metilação 

NASCIMENTO, 

A.M., et al. 
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compostos 

de extrato 

aquoso de 

Croton 

cajucara 

Benth. 

-Oxidação de 

ácidos 

urônicos 

-Edema de 

pata 

 

 

Traditional 

usage, 

phytochemis

try and 

pharmacolog

y of Croton 

sylvaticus 

Hochst. ex C. 

Krauss 

2017 Revisão de 

literatura 

-Perfil botânico 

e taxonomia 

-Usos 

etnomédicos 

-Fitoquímica 

MAROYI,A., et 

al. 

Anti-

inflammatory 

and 

antinocicepti

ve activities 

of Croton 

urucurana 

Baillon bark 

2016 Casca -Edema de 

pata 

-Migração de 

leucócitos 

-Peritonite 

-Teste da 

formalina 

-Contorção 

abdominal 

CORDEIRO, 

K.W., et al. 

Croton 
antisyphilitic
us Mart. 
attenuates 
the 
inflammatory 
response to 

carrageenan

-induced 

pleurisy in 

mice 

2014 Partes 

aéreas 

Frações e 

isolados 

-Pleurisia 

induzida por 

carragenina 

induzida por 

carragenina 

-leucócitos, 

exsudato 

-

mieloperoxida

se (MPO) e 

adenosina 

aminase 

-(ADA) e 

metabolitos do 

óxido nítrico 

REIS, G.O., et 

al. 
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-(NOx), fator 

de necrose 

tumoral alfa 

(TNF-a) e 

interleucina- 

-17 níveis (IL-

17). 
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CONCLUSÃO 

  

 A partir dos resultados obtidos conclui-se que de acordo 

com os critérios adotados, principalmente o período de 

publicação (últimos 5 anos), foi selecionado um número baixo 

de artigos a respeito de seu potencial anti-inflamatório, no 

entanto a busca revelou que há um número considerável de 

trabalhos para este fim, com publicação em anos anteriores. 

Assim como revelou a diversidade de outra atividades 

relacionadas ao gênero. Problemas inflamatórios é algo 

frequente na população, e o número de casos de pacientes com 

quadros crônicos é preocupante, tendo em vista a possibilidade 

de acarretar doenças mais graves como o câncer. A busca por 

tratamentos que minimizem os efeitos colaterais que a maioria 

dos fármacos causam, tem cada vez mais levado as pessoas a 

buscarem diferentes alternativas e nesse âmbito as plantas têm 

se destacado pela abrangência de uso ao longo das gerações, 

além de serem mais acessivéis. Embora o interesse em 

pesquisas com plantas medicinais tenha aumentado ao longo 

dos anos, nota-se que sendo o Brasil o maior detentor da 

biodiversidade do mundo, e regido nesse aspecto por forte 

influência indígena, ainda tem muito a ser explorado no que diz 

respeito ao potencial farmacológico de suas espécies. A lista de 

fitoterápicos disponibilizada pelo SUS por exemplo, tem um 

baixo registro se levarmos em consideração a biodiversidade 

brasileira, o que também ressalta a importância de 

investimentos em novas pesquisas com foco em saúde pública.    

Sendo o gênero Croton o segundo maior representante da 

família Euphorbiace, uma das maiores famílias de plantas do 

mundo, com uma diversidade de espécies e de uso, desde 

terapêutico a ornamental, o gênero Croton é amplamente  
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amplamente distribuido, principalmente na região Nordeste, de 

fácil adaptação suas espécies têm se destacado pela riqueza 

de compostos metabólitos, e por sua diversidade de uso dentro 

da medicina popular, entre essa diversidade, nota-se que 

muitas dessas espécies tem apresentado resultados 

promissores em processos inflamatórios, gastrointestinais, 

antitumoral, doenças reumáticas, diarréia, antibacteriano, 

antiviral, antioxidante, hipertensão,anti-fúngica, larvicida, entre 

outras. Sendo assim considerado promissor no que diz respeito 

a pesquisas futuras que aprofundem testes toxicológicos  e 

atestem outros fins terapêuticos.  
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RESUMO: L. ferrea é uma planta medicinal conhecida por seu 
uso na medicina tradicional brasileira para o tratamento de 
ferimentos, contusões, diarreia, asma, bronquite e tosse 
crônica. Ao logo dos anos vários estudos fitoquímicos foram 
relizados  essencialmente sobre folhas, frutos e cascas do 
caule, o que permitiu o isolamento e identificação de 
flavonóides, taninos, outros compostos fenólicos, terpenoides e 
cumarinas. Visando a futura obtenção de um produto 
tecnológico esse trabalho se propôs a abordar sobre o potencial 
bioativo através de um levantamento de substâncias isoladas 
e/ou identificadas de L. ferrea, fazendo uma correlação com a 
perspectiva tecnológica da produção de um fitoterápico ou 
fitocosmético e além disso, visou contribuir com obtenção do 
primeiro perfil cromatográfico de frutos de L. ferrea. Para tanto, 
utilizou-se no levantamento bibliográfico a base de dados 
Scifinder. Os extratos e fases foram caraceterizados por 
cromatografia líquida de alta eficiência para gerar os perfis 
cromatográficos. Houve uma predominância de polifenóis 
principalmente taninos e flavonóides, o que pode se relacionar 
com a atividade cicatrizante presenta na medicina popular. A 
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planta se mostrou promissora para produção de um fitoterápico 
ou fitocosmético, devido, potencial bioativo e relação com o uso 
na medicina popular. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Estudo fitoquímico. 
Fitoterápicos. 
 

INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais são utilizadas para a prevenção e 

tratamento de problemas de saúde, sendo 80% do seu uso 

voltado ao cuidado primário à saúde. A rica biodiversidade 

brasileira oferece um potencial particularmente incomparável 

para a descoberta e desenvolvimento de agentes bioativos 

(CECHINEL-ZANCHETT, 2017). 

As plantas e sua biodiversidade possibilitam um possível 

desenvolvimento do setor farmacêutico nacional apoiado na 

significativa anscenção da indústria de fitoterápicos no mundo. 

Enquanto, a comprovação das propriedades medicinais 

atribuídas aos vegetais através do conhecimento tradicional e 

científico, são pontos críticos para o desenvolvimento industrial 

de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil (HASENCLEVER 

et al., 2017). 

A família Fabaceae pode ser considerada um ícone 

dessa biodiversidade com sucesso evolutivo em ecossistemas 

por todo mundo. No Brasil já foram aceitos 222 gêneros e 2847 

espécies, sendo mundialmente a terceira maior família de 

plantas com cerca de 19.500 espécies e 751 gêneros (LPGW, 

2013 apud LIU et al., 2017; FLORA BRASIL, 2019)  

Pertecente à familíia Fabaceae o gênero Libidibia, possui 

a espécie L. ferrea  entre as mais representativas. 

Popularmente conhecida como “jucá” ou “pau-ferro”, L. ferrea é 

indicada popularmente para tratar de diversas afecções à 
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saúde, que vão desde feridas em geral, doença 

broncopulmonar, distúrbios gastrointestinais, diabetes, 

reumatismo, inflamação até prevenção de cânceres (COSTA; 

GUILHON-SIMPLICIO; SOUZA, 2015; CARVALHO et al., 

2016). 

Ao longo dos anos  sementes, frutos, folhas e cascas do 

caule de L. ferrea foram alvos de diversos estudos fitoquímicos 

e farmacológicos. Os achados fitoquímicos preencheram 

parcialmente as lacunas traçadas por prospecções preliminares 

e as atividades biológicas inerentes ao conhecimento 

tradicional foram determiandas, embora não se encontre na 

literatura parâmetros comparativos de controle qualidade, a 

saber, perfis cromatográficos dos derivados vegetais 

(NAWWAR et al., 2015; COSTA; GUILHON-

SIMPLICIO;SOUZA, 2015; PEDROSA et al., 2016). 

Vislumbrando a futura obtenção de um produto 

tecnológico, esse trabaho objetivou mostrar o potencial bioativo 

de L. ferrea através de substâncias isoladas e/ou identificadas, 

além disso, corroborar com os dados de pesquisa básica 

através da obteção do primeiro perfil cromatográfico dos frutos 

de L. ferrea enquanto se aborda a perspectiva para obtenção 

de um produto tecnológico. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para obtenção de dados de substâncias isoladas e/ou 

identificadas de L. ferrea utilizou-se a base de dados SciFinder  

sob as seguintes palavras-chave: Caesalpinea ferrea, Libidibia 

ferrea, estudo fitoquímico, metabólitos secundários. 

Para obtenção do perfil cromatográfico procedeu-se a 

coleta dos frutos de L. ferrea no dia 26 de maio de 2017, nas 
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proximidades do bloco J, no Centro de Educação (CES) da 

Universidade Federal de Campina Grande, situada no acesso 

Profª. Maria Anita Furtado Coelho, localidade do Olho D’Água 

da Bica, no município de Cuité–PB. A espécie foi identificada 

pelo botânico Prof. Dr. Carlos Alberto Garcia Santos (UFCG - 

Cuité), a exsicata foi depositada no Herbário do CES-UFCG e 

recebeu o código 256.  

As vagens (frutos) foram higienizadas com um tecido 

seco e deixados em temperatura ambiente. Assim como 

descrito por Kobayashi et al. 2015, os frutos considerados 

escuros, furados ou inapropriados foram descartados. O 

material passou por um processo de secagem em estufa de 

circulação de ar a 40 ºC durante 72 horas, sendo utilizada uma 

amostra como controle para verificação da diminuição do seu 

peso referente à desidratação. A massa foi aferida a cada 24 

horas para verificação da diminuição do peso até valor 

constante. 

O material vegetal seco foi triturado em moinho de facas 

fornecendo o pulverizado. Esse por sua vez, passou por um 

processo de tamisação para padronização da granulometria. Os 

tamises escolhidos apresentaram orifícios de abertura com 

diâmetro de 200 µm, 180 µm, 150 µm, 106 µm e 75 µm, 

respectivamente. 

Foi selecionado para a extração o material pulverizado 

com menor grau de divisão associado a um rendimento 

suficiente para as necessidades da pesquisa. Para a extração 

foi utilizado 120 g de planta pulverizada, maceração como 

método extrativo, utilizando 600 mL de uma solução 50% v/v 

etanol/água durante 5 dias, nesse período o sistema passou por 

uma agitação a cada 24 horas. Ao término do processo o 

material foi filtrado.  
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Para determinar a concentração do extrato foi utilizado 

uma adaptação da metodologia farmacopeica de determinação 

de resíduo seco. Nesse processo, uma alíquota de 1 mL do 

extrato líquido foi transferida para uma cápsula de porcelana 

previamente pesada. Em seguida, esse sistema teve seu 

volume reduzido a 1/3 com auxílio de aquecimento em chapa 

aquecedora a 60 ºC. O material foi então submetido a secagem 

em estufa por 4 horas a 100 ºC e transferidas ao dessecador 

até atingir a temperatura ambiente. Posteriormente, o material 

teve sua massa aferida em balança analítica e foi submetido a 

secagem em estufa por 1 hora para posterior pesagem até o 

valor constante. 

O extrato bruto, armazenado sob refrigeração, foi 

concentrado em evaporador rotativo da marca Quimis a 40 ºC 

e 5 RPM de agitação. A essa temperatura todo o etanol e parte 

da água foi evaporada resultando no extrato mole. 

O extrato mole foi submetido a um processo de 

particionamento por meio de um funil de separação utilizando 

solventes em gradiente crescente de polaridade, sendo eles, 

hexano, clorofórmio, éter etílico e acetato de etila. As 

respectivas fases móveis foram concentradas à secura em 

evaporador rotativo para a obtenção da fase hexânica, fase 

clorofórmica, fase éteretílica e a fase acetatoetílica (Figura 1). 

Então, foram aferidas as massas dessas fases através de 

balança analítica para avaliação do rendimento das substâncias 

extraíveis segundo a sua polaridade. 
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Figura 1. Processo de obtenção do extrato mole e 

particionamento do extrato hidroetanólico bruto. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Uma alíquota de 1 mL do extrato hidroetanólico bruto, 

fase acetatoetílica, fase éter etílica, fase clorofórmica e da fase 

hexânica foram submetidas a caracterização por cromatografia 

líquida de alta eficiência. Foi utilizado detector de ultravioleta 

DGU-20ASR, forno para coluna CTO-20A, amostrador 

automático SIL-20AHT e o módulo bomba LC-20AT (Figura ) 

(Figura 2). 
 

Figura 2. Equipamento utilizado para cromatografia líquida de 

alta eficiência. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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As amostras foram submetidas a um tempo de análise 

de 30 minutos sob uma temperatura de 30 ºC. O fluxo de 

bombeamento foi de 1mL/min sob uma pressão em média de 

165 kgf. A fase móvel foi composta por metanol/água (v/v), no 

modo gradiente iniciando em 10% de metanol e aumentando 

para 70% em 20 min, com platô por 5 min, e retorno para a 10% 

até 30 min, A fase estacionária foi de fase reversa, coluna 

analítica C18 Shim-pack CLC-ODS (250 x 4,6 mm DI), com 

tamanho da partícula de 5 µm.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As substâncias isoladas e/ou identificadas da classe dos 

flavonóides (Quadro 2-3), taninos (Quadro 5), polifenóis 

diversos (Quadro 1), terpenoides, esteroides e cumarinas 

(Quadro 4), preencheram parcialmente as lacunas traçadas por 

triagens fitoquímicas na literatura que apontavam para 

presença dessas classes de metabólitos secundários. 

O potencial bioativo dessa planta se deve principalmente 

aos polifenóis sendo em sua maioria, flavonóides e taninos. Os 

taninos identificados são do tipo hidrolisáveis; formados por 

monômeros de ácido gálico. A presença desses metabólitos 

secundários podem explicar o seu uso na medicina tradicional 

como cicatrizante (KOBAYASHI et al., 2015). 

A pesquisa básica se mostrou promissora, sua riqueza 

de dados baseada em derivados vegetais etanólicos e 

hidroetanólicos facilitam a transposição desses resultados para 

o nível tecnológico de um fitoterápico ou fitocosmético, pois 

seus solventes possuem menor problematização de intoxicação 

residual. Além disso, a parte da planta utilizada (frutos) é melhor 

aceita a nível industrial, por facilidade de coleta e renovação, o 
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que viabiliza a produção em larga escala, exigida a nível 

industrial. 

 

Quadro 1 - Polifenois de Libidibia ferrea isolados e/ou 

identificados. 
Parte 

da 

planta 

Extrato Substância isolada Citações 

Fruto Alcoólico Galato de etila 

COSTA; GUILHON-

SIMPLICIO;SOUZA, 

2015. 

Caule Acetônico Pauferrol 

COSTA; GUILHON-

SIMPLICIO;SOUZA, 

2015. 

Folha Hidroetanólico 
Ácido Brevifolina 

Carboxílico 

(NAWWAR et al., 

2015) 

Folha Hidroetanólico Brevifolina 
(NAWWAR et al., 

2015) 

Folha Hidroetanólico Ácido elágico 
(NAWWAR et al., 

2015) 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Galato de etila 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Ácido elágico 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

ácido 3-O-

metilelágico 4'-O-β-

D-

arabinopiranosídeo 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

ácido Metilelágico 

ramnosídeo 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Ácido elágico 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Ácido elágico 
(PEDROSA et al., 

2016) 
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Quadro 2 - Flavonóides provenientes de folhas e frutos de 

Libidibia ferrea isolados e/ou identificados. 
Parte da 

planta 
Extrato 

Substância 

isolada 
Citações 

Folha Hidroetanólico Vitexina 
(NAWWAR et al., 

2015) 

Folha Hidroetanólico 2”-O-galloylorientin 
(NAWWAR et al., 

2015) 

Folha Hidroetanólico Orientina 
(NAWWAR et al., 

2015) 

Fruto Hidroetanólico Catequina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Epicatequina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Rutina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Taxifolin 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Miricetina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Quercetina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Canferol 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Apigenina 
(PEDROSA et al., 

2016) 

Fruto Hidroetanólico Isoramnetina 
(PEDROSA et al., 

2016) 
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Quadro 3 - Flavonóides provenientes de caule ou cascas do 

caule de Libidibia ferrea isolados e/ou identificados. 
Parte da 

planta 
Extrato 

Substância 

isolada 
Citações 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Catequina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Epicatequina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Rutina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Taxifolina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Miricetina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Quercetina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Canferol 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Apigenina 

(PEDROSA et al., 

2016) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Isoramnetina 

(PEDROSA et al., 

2016) 
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Quadro 4 - Ácidos orgânicos, terpenoides, esteroides e outros 

compostos orgânicos de Libidibia ferrea isolados e/ou 

identificados. 
Parte 

da 

planta 

Extrato 
Classe de 

MS 

Substância 

isolada 
Citações 

Fruto Benzênico Esteróide Sitosterol 

(COSTA; 

GUILHON-

SIMPLICIO;SO

UZA, 2015) 

Semen

te 
Aquoso 

Polissacarí

deo 

Galactomanan

a 

(MARQUES et 

al., 2015) 

Casca

s do 

caule 

Hidroetanól

ico 

Ácido 

orgânico 

Ácido 2-(2-etil-

3-hidroxi-6-

propionilcicloh

exil) acetico 

(PEDROSA et 

al., 2016) 

Casca

s do 

caule 

Hidroetanól

ico 

Ácido 

orgânico 

ácido12-

oxofitodienoico 

(PEDROSA et 

al., 2016) 

Fruto 
Hidroetanól

ico 

Ácido 

orgânico 

Ácido 

gluconico 

(PEDROSA et 

al., 2016) 

Fruto 
Hidroetanól

ico 

Ácido 

orgânico 

Ácido12-

oxofitodienoico 

(PEDROSA et 

al., 2016) 
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Quadro 5 - Taninos de Libidibia ferrea isolados e/ou 

identificados. 
Parte da 

planta 
Extrato Substância isolada Citações 

Folha Hidroetanólico 
tellimagrandin-I, 2”-

O-galloylvitexin 

(NAWWAR et al., 

2015) 

Cascas 

do caule 
Hidroetanólico Monogaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Digaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Ácido digaloilquinico 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Galoiltanino 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Trigaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Tetragaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

Castalagin 

derivative 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

Ácido dilactona 

valonico 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

Acido 

hexahidroxidifenil-

digaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico Pentagaloilglicose 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

Procianidina 

trimérica 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

Casca 

do caule 
Hidroetanólico 

Ácido 

digaloilchiquimico 

(WYREPKOWSKI et 

al., 2014). 

 

 

No compete ao processo de obteção da digital da planta, 

uma exsicata do material coletado, produzida e identificada pelo 

código 256, foi depositada no herbário do CES-UFCG.  A partir 
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da fração destinada à pesquisa fitoquímica foi possível obter um 

extrato hidroetanólico bruto de coloração marrom-escura, com 

rendimento estimado através da determinação de resíduo seco, 

que resultou em uma concentração do extrato líquido de 11,29 

% (m/v) por meio da qual foi deduzido o seu rendimento 

aproximado de 67,74 g (Figura 3).  

 

Figura 3. Cápsulas com amostras para determinação do 

resíduo seco. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Quando comparado à extração por maceração de 

vagens de L. ferrea realizada por de Kobayashi et al. (2015), a 

extração desta pesquisa se apresentou mais eficiente em 

rendimento, tendo em vista que, utilizando uma massa de droga 

vegetal 8,3 vezes menor, tempo de extração inferior em 2 dias 

e mesma concentração de droga vegetal e líquido extrator (20% 

m/v) foi possível obter um valor próximo dos 152,93 g do 

extrato. Essa diferença pode ser explicada pela utilização de 

agitações periódicas a cada 24 horas e a utilização da solução 

hidroetanólica 50% (v/v).  
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A polaridade da água é maior do que a polaridade do 

etanol e tende a aumentar o rendimento extrativo porque toda 

substância apresenta alguma diferença na disposição de seus 

elétrons em sua estrutura molecular. Dessa forma todos os 

metabólitos secundários tendem a interagir mesmo que 

fracamente com substância de alta polaridade. Esse potencial 

de interação é maior com a água do que com o etanol de 

polaridade inferior. Barros et al. (2018) mostrou a importância 

da determinação do tempo de saturação do líquido extrator na 

escolha do método extrativo. Isso pode explicar porque 48 

horas a mais utilizadas por Kobayashi et al. (2015) não surtiram 

significativo aumento de rendimento extrativo. 

Através do particionamento do extrato hidroetanólico 

bruto foi possível obter 2,7 g da fase acetatoetílica, 918,8 mg da 

fase éter etílica, 119,6 mg da fase clorofórmica e 22,7 mg da 

fase hexânica.  

É possível observar significativo aumento de rendimento 

nas fases obtidas utilizando solventes de maior polaridade 

frente aos de menor polaridade. Isso pode ser explicado, pela 

natureza eletrônica dos compostos químicos. Toda substância 

apresenta uma diferença na distribuição dos seus elétrons 

(polaridade), seja por influência da disposição de átomos com 

eletronegatividade distintas, ou devido interações 

intermoleculares, que induzem a distribuição não uniforme, 

desses elétrons. 

Os solventes de maior polaridade tendem a interagir 

ainda que, fracamente com todas as substâncias de forma mais 

significativa do que os solventes de menor polaridade. Porque 

essas interações são regidas pela lei de Coulomb, logo, a 

diferença de cargas entre os corpos é diretamente proporcional 
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à força de atração (VOLHARDT; SCHORE, 2013; 

HABERMANN et al., 2015). 

Outra explicação para o aumento de rendimento entre as 

fases mais polares se dá pela composição química da planta 

formada principalmente por taninos hidrolisáveis, os quais ainda 

possuem alto peso molecular sendo mais representativo em 

rendimento do que outros metabólitos secundários. Segundo 

Habermann et al. (2015) determinados grupos de metabólitos 

secundários tendem a ser extraídos preferencialmente por 

líquidos extratores específicos. A fase hidroetanólica por ser 

mais polar extrai preferencialmente os taninos em partição 

líquido-líquido. 

Isso pode explicar porque os solventes de maior 

polaridade tendem a aumentar rendimento extrativo. A fase 

acetatoetílica apresentou coloração marrom levemente mais 

clara do que a do extrato hidroetanólico bruto. A fase éter etílica 

apresentou uma coloração amarelo escuro. A fase clorfórmica 

demostrou uma coloração marrom escura semelhante à 

coloração observada no extrato hidroetanólico bruto. Enquanto 

isso, a fase hexânica apresentou-se com uma coloração 

amarelo claro. 

Através da análise por cromatografia líquida de alta 

eficiência foi possível obter os perfis cromatográficos do extrato 

hidroetanólico bruto (Figura 5), assim como da fase 

acetatoetílica (Figura 6), fase éter etílica (Figura 7), fase 

clorofórmica (Figura 8) e da fase hexânica (Figura 9, Figura 10), 

sendo todos os perfis representados através de 

cromatogramas, que ainda não foram encontrados na literatura. 

 

Figura 5. Perfil cromatográfico do extrato hidroetanólico bruto 

de L. ferrea. 
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Fonte: dados da pesquisa 

O perfil cromatográfico da fase acetatoetílica demonstra 

uma distinção de substâncias frente ao perfil do extrato 

hidroetanólico bruto, devido à influência da seletividade do 

solvente por um grupo de substâncias, no particionamento 

(Figura 6). 

 

Figura 6. Perfil cromatográfico da fase acetatoetílica de L. 

ferrea. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O perfil da fase acetatoetílica quando comparada ao 

perfil da fase éter etílica, apresentou substâncias de menor 

tempo de retenção em detrimento de substâncias que tem 

maior afinidade pela coluna cromatográfica. Esse 

comportamento é esperado, porque a fase acetatoetílica 

apresenta substâncias polares em maior proporção do que a 

fase éter etílica (Figura 7). 

  

Figura 7. Perfil cromatográfico da fase éteretílica de L. ferrea. 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

As substâncias de menor polaridade tendem a ter maior 

afinidade pela fase estacionária formada por siloxanos de 

cadeia carbônica longa (fase reversa) do que pela fase móvel 

composta por diferentes proporções de metanol:água., 

aumentando o seu tempo de retenção. Isso pode explicar 

porque os perfis cromatográficos das fases menos polares 

como hexânica, apresentam sinais intensos, em maior tempo 

de retenção. 

O perfil cromatográfico da fase clorofórmica demonstra 

um comportamento próprio porque o clorofórmio nesse 

gradiente é considerado um solvente de polaridade 

intermediária, as substâncias obtidas por partição possuem 

uma intensidade do sinal maior no minuto dezoito, 

apresentando um tempo de retenção de valor intermediário, 

relativo às demais fases (Figura 8). 

 

Figura 8. Perfil cromatográfico da fase clorofórmica de L. ferrea. 

 
Fonte: dados da pesquisa 
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A fase hexânica apresentou sinais de baixa intensidade 

devido ao seu rendimento inferior. Ainda assim, é possível 

perceber sinais fracos no minuto 17 e um aumento da 

itensidade do sinal conforme aproxima-se do término da 

análise. Esse comportamento é esperado, porque a fase 

hexânica é significativamente menos polar do que as demais 

(Figura 9) e (Figura 10). 

 

Figura 9. Perfil cromatográfico da fase hexânica de L. ferrea 

parte 1. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Figura 10. Perfil cromatográfico da fase hexânica de L. ferrea 

parte 2. 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Esses perfis cromatográficos funcionam como a digital 

da planta, e podem ser úteis no controle de qualidade de drogas 

vegetais e possivelmente futuros medicamentos fitoterápicos ou 

tradicionais fitoterápicos de L. ferrea. 
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 Os perfis cromatográficos contribuem para o 

monitoramento do rendimento extrativo de produtos 

tecnológicos provenientes de matrizes complexas, tais como 

fitocomplexos utilizados em fitoterápicos e fitocosméticos. O 

conhecimento de marcadores que podem ser atribuídos a 

determinados picos do perfil auxiliam o processo de análise. 

Essa conduta pertence em suma ao controle de qualidade do 

produto em formação e acabado, uma vez que testificam se o 

fitocomplexo mantém integridade dos constituintes químicos 

esperados através da concentração do marcador químico 

(JOHN et al., 2017). 

 O direcionamento do isolamento e purificação de 

moléculas bioativas. Através, da interpretação e correlação dos 

perfis cromatográficos de frações obtidas é uma utilidade 

adicional dessa informação na rotina de pesquisa no isolamento 

de metabólitos secundários.  
 

CONCLUSÕES  

 

 Diante de tudo isso, foi possível mostrar o potencial 

bioativo de L. ferrea através de um levantamento das principais 

substâncias isoladas e/ou identificadas. E sugerir relação dessa 

natureza química com as propriedades inferidas na medicina 

popular, principalmente como cicatrizante. 

Nas condições metodológicas foi possível corroborar 

com os dados de pesquisa básica através da obtenção do 

primeiro perfil cromatográfico dos frutos de L. ferrea, que pode 

servir de parâmetro norteador para pesquisas futuras sob 

plantas cultivadas e padronizadas. 

A planta se mostrou promissora nos achados de 

pesquisa básica para obtenção de um produto tecnológico, 
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embora ainda possua algumas lacunas que precisam ser 

melhor exploradas com estudos fitoquímicos mais detalhados. 

O potencial farmacológico desses produtos naturais está pouco 

esclarecido na literatura. Logo, antes de um investimento em 

cultivo e padronização se faz necessário sanar essas dúvidas 

inerentes à pesquisa básica para então partir para pesquisa 

aplicada. 
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RESUMO: A epilepsia é uma das principais doenças 
neurológicas que acometem grande número de pessoas pelo 
mundo. As crises epilépticas não controladas obstaculizam a 
qualidade de vida, levando o paciente a comorbidades médicas, 
psicossociais, e cognitivas. Diversas evidências a respeito do 
potencial terapêutico do gênero Cannabis indicam sua 
relevância clínica no tratamento das epilepsias. Á vista disso, o 
presente trabalho teve como objetivo analisar estudos 
publicados na área da saúde destinados ao emprego da 
Cannabis sativa para o tratamento da epilepsia elencando os 
benefícios e possíveis ações terapêuticas, sublinhando os seus 
possíveis malefícios, no período de 2014 a 2019. Foram 
empregados como bases de dados para pesquisa o LILACS, 
SciELO e Google acadêmico utilizando os seguintes 
descritores: Cannabis sativa; Anticonvulsivante; Epilepsia e 
Canabinóides. A partir do método de busca foi possivel 
selecionar 49 estudos científicos, onde os  mesmos 
demonstraram o potencial antiepilético da Cannabis sativa, 
representando uma possibilidade terapêutica promissora para 
pacientes epilépticos que não exibem resposta aos tratamentos 
disponíveis, mesmo apresentando como principais reações 
adversas a sonolência, diminuição do apetite, surgimento de 
diarreia, fadiga, convulsão, status epilético e letargia. Contudo, 
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torna—se importante a execução de outros estudos que levem 
em consideração a eficácia, segurança e os possíveis efeitos 
adversos. 
Palavras-chave: Antiepilético. Canabinóides. Potencial 

terapêutico 

 

INTRODUÇÃO 

 

As doenças do sistema nervoso são objeto de estudo de 

terapias complexas que implicam em medicamentos com 

variados efeitos adversos e, por esse motivo, a indústria 

farmacêutica está sempre em busca de novas substâncias e 

medicamentos mais eficazes e menos efeito adversos ao 

organismo do paciente (SANTOS; SCHERF; MENDES, 2019).  

A epilepsia caracteriza-se por ser uma doença 

neurológica, crônica, geralmente progressiva, desencadeando 

alterações cognitivas de acordo com a frequência e gravidade 

dos eventos críticos, chamados de crises convulsivas. Quanto 

mais repetidas e intensas forem às convulsões, mais grave será 

o prognóstico do paciente (ASPESI; PERLA, 2016). 

Grande parte dos pacientes epilépticos são refratários ao 

tratamento com medicamentos anticonvulsivantes, até mesmo 

quando o médico escolhe a terapêutica correta, utilizando 

doses adequadas e toleradas pelos mesmos. Quando as crises 

epiléticas não são controladas reduzem a qualidade de vida do 

paciente, sendo associada à comorbidades médicas, 

psicossociais e cognitivas (BRAGATTI, 2015). 

A Cannabis sativa, popularmente conhecida como 

maconha, é uma planta utilizada mundialmente para inúmeras 

finalidades, sendo esse efeito causado por um dos compostos 

da planta, o tetrahidrocanabidiol (THC). Entretanto, além deste 
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composto tal planta contém o Canabidiol (CBD) que também 

possui potencial terapêutico usado nos casos de ansiedade, 

epilepsia, anticonvulsivante, tratamento para distúrbio do sono, 

além de conter propriedades antiinflamatórias, entre outros 

(PERNONCINI; OLIVEIRA, 2018). 

Segundo Fortuna, Tiyo e Freitas (2017), a partir da 

realidade de novos estudos torna-se necessário lapidar os 

efeitos neuroprotetores que a Cannabis sativa apresenta sobre 

as doenças neurodegenerativas.  

Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA e o Conselho Federal de Medicina 

autorizaram o uso do canabidiol para fins terapêuticos, contudo 

esta utilização se limita a pacientes com epilepsia instável ao 

tratamento conservador. Esta restrição se deve, por não haver 

importantes estudos desta substância no mundo (BRASIL, 

2014; SILVA et al., 2017). No Brasil, há uma crescente 

expectativa de que os medicamentos inovadores à base de 

derivados da Cannabis sativa possam demonstrar maior 

segurança para pacientes portadores de crises convulsivas 

refratárias (SILVA; SARAIVA, 2019). 

Diante disso, o presente estudo visou analisar a 

farmacologia do sistema endocanabinóide, o uso da Cannabis 

sativa no tratamento das epilepsias em humanos, bem como 

explorar os efeitos depois de tal uso, sublinhando os seus 

possíveis malefícios. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Essa pesquisa consistiu em uma revisão de caráter 

descritivo utilizando o método da revisão sistemática da 

literatura. A coleta de dados ocorreu partir das bases de dados 
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on-line, como a Literatura Latino‐Americana do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), ScienceDirect e Scientific 

Eletronic Library Online (SciELO), Google acadêmico por meio 

da procura de produção científica do período de 2014 a 2019. 

Para as buscas nas referidas bases de dados foi utilizado o 

cruzamento das palavras-chave: Cannabis sativa; 

Anticonvulsivante; Epilepsia e Canabinóides, os quais foram 

pesquisados com base nos termos técnico-científico DeCS 

(Descritores em Ciências da Saúde). A inclusão das referências 

ocorreu regando os seguintes critérios: estar em consonância 

com os objetivos da revisão, sido publicado em inglês, espanhol 

ou português, apresentar disponibilidade do texto completo nas 

bases utilizadas, além de estarem inseridas no período pré 

determinado. Os estudos que não se enquadravam dentro dos 

critérios supracitados foram excluídos do presente estudo. 

Após a seleção dos estudos, os mesmos foram 

organizados em ordem cronológica de publicação e 

posteriormente foram extraídos os dados relacionados aos 

objetivos desta revisão, tal como características da amostra, 

grupo, tipo, dose, concentração empregadas, bem como a 

frequência das crises epilépticas antes e após o uso da 

Cannabis sativa e as possíveis reações adversas. Esses dados 

foram analisados, comparados e discutidos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com os banco de dados consultado, foram 

encontrados 65 estudos, dos quais apenas 49 se enquadravam 

nos critérios de inclusão pré-estabelecidos. Dos trabalhos 

incluídos na revisão, 40 eram artigos científicos e os demais se 

tratavam de monografias, dissertações, teses, trabalhos 
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apresentados em eventos científicos, entre outros. Também foi 

possível observar que dentro do período analisado, o intervaldo 

entre 2015 e 2017 foram os que apresentaram um  maior 

número de publicações (10 estudos em cada ano) equivalendo 

a 42,5% dos trabalhos incluídos no estudo. Diante disso, 

verifica-se o aumento do interesse sobre o assunto, tanto pela 

academia quanto pela sociedade nos anos supracitados devido 

a incidência de casos bem sucedidos do uso de tal planta para 

o tratamento de síndromes caracterizadas por epilepsia  

(MATOS et al., 2017). 

A literatura aponta que a Cannabis sativa é uma das 

plantas mais polêmicas  que pode ser usada no tratamento de 

diversas doenças (SANTANA; DOURADO; BIESKI, 2018). 

Embora essa droga seja considerada ilícita por apresentar 

efeitos psicotrópicos, a mesma apresenta também efeitos 

terapêuticos interessantes. Ela já vem sendo utilizada pelas 

pessoas como medida terapêutica há séculos, sendo também 

empregadas em rituais religiosos, alimentação(GONÇALVES; 

SCHLICHTING, 2014). 

Sugere-se que suas aplicações clínicas são bastante 

amplas, incluindo o alívio da dor, náuseas, na espasticidade, no 

tratamento de glaucoma e distúrbios do movimento. Algumas 

pesquisas recentes também acreditam que os canabinoides 

podem proteger o organismo contra alguns tipos de tumores 

malignos (LACET, 2017). Pernoncine e Oliveira (2014) 

descrevem que devido às propriedades antiproliferativas, pró-

apoptóticas e de inibição de migração de células, o Canabidiol 

também vem sendo utilizado no tratamento do câncer 

(PERNONCINE; OLIVEIRA, 2014). 

Atualmente, com a diversidade de estruturas naturais e 

sintéticas de substâncias presente em tal planta, ampliou-se 
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bastante o grupo de compostos classificados como 

canabinóides, de maneira que os de ocorrência natural e de 

origem vegetal são denominados fitocanabinoides. Já  o 

endocanabinóide é a denominação dada a canabinóides de 

origem natural não vegetal presentes endogenamente e 

produzidos mediante estimulação fisiológica (COOPER; 

COMER; HANEY, 2014). 

Do ponto de vista celular, endocanabinóides e 

fitocanabinóides agem em receptores canabinóides tipo 1 (CB1) 

abundantemente expressos em diversas regiões cerebrais, 

como por exemplo: na região internas do bulbo olfativo, 

hipocampo,estriado lateral, núcleos estriatais e cerebelo, 

provocando a redução da liberação de neurotransmissores e 

diminuindo a excitação neuronal. No entanto, dependendo da 

região cerebral em que os endocanabinóides são produzidos, 

eles geram efeitos fisiológicos muito diferentes. Algumas das 

funções conhecidas são, por exemplo, regulação de 

temperatura corporal, regulação do apetite, redução do limiar 

de dor e modulação de processos cognitivos. Já os 

fitocanabinóides agem indiscriminadamente em todas as 

regiões cerebrais onde os receptores CB1 são expressos, 

tendem a causar efeitos complexos, envolvendo todas estas 

funções cerebrais, como efeitos de analgesia, hipotermia, 

sedação e catalepsia (PAMPLONA, 2014). Já os receptores os 

CB2 são predominantemente  presente  no  sistema  

imunológico e em áreas específicas do SNC, como na microglia 

e em localizações pós-sinápticas, desempenhando um papel 

importante nas doenças inflamatórias (PERNONCINI; 

OLIVEIRA, 2014). 

De acordo com Pimentel e colaboradores (2017) as 

ações psicotomiméticas desta planta são atribuídas ao seu 
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principal constituinte o THC, que proporciona ao usuário 

disforia, alucinações, pensamentos anormais, 

despersonalização, sonolência, bem como efeitos terapêuticos. 

O precursor do THC é o CBD que, ao contrário do THC, não 

possui efeitos psicoativos e detém enorme potencial terapêutico 

(PIMENTEL et al., 2017). O CBD também possui características 

terapêuticas, como demonstrado no estudo de Cintra (2019) 

que revelam propriedades analgésicas e anti-inflamatórias de 

tal composto (CINTRA, 2019). 

O THC se liga aos receptores CB1 e CB2 ativando 

apenas o CB1, responsável pelos efeitos psicotrópicos. 

Enquanto que, por não possuir tal propriedade, o CBD ativa 

apenas o CB2. Quando ocorre administração aguda de 

agonistas do CB1, como exemplo o THC, ações como 

hipotermia, analgesia e diminuição da atividade motora são 

observadas (ALVES; SPANIOL; LINDEN, 2012). A 

superdosagem do Δ9-THC é relativamente segura, são 

observados apenas sonolência e confusão, não há uma 

depressão respiratória ou cardiovascular fatal, porém ainda 

que, em doses menores, pode acompanhar distorções 

sensoriais e alucinações (RANG et al., 2011). 

Recentemente houve a inclusão desta planta na 

Denominação Comum Brasileira (DCB), seguido da liberação 

do registro do primeiro medicamento a base de CBD e THC no 

Brasil pela ANVISA para a terapêutica da esclerose múltipla 

(ANVISA, 2017). No entanto, surge a necessidade de 

adequação na utilização desta droga com delineamentos às 

respostas biológicas no processo patológico quanto a inserção 

de um ou mais canabinóide na terapêutica dos portadores de 

epilepsia (SILVA, 2017). 
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O tratamento farmacológico das epilepsias objetiva 

interromper as crises através da administração de fármacos 

anticonvulsivantes, embora o tratamento seja ineficaz em até 

30% dos pacientes. Atualmente, diversos fármacos estão 

disponíveis para o tratamento de pacientes com epilepsia, 

apesar desse arsenal terapêutico, não houve grande avanço 

em relação à eficácia considerando os pacientes refratários à 

terapêutica farmacológica tradicional, embora alguns benefícios 

tenham sido obtidos em outros desfechos clínicos (por exemplo, 

melhor tolerabilidade e menor interação medicamentosa) 

(DALIC; COOK, 2016). 

Esse tratamento mostra-se crucial para melhorar a 

qualidade de vida dos pacientes, que se encontram debilitados 

e impedidos de realizar as mais simples atividades do dia a dia. 

O interesse tem crescido constantemente no uso de 

tratamentos à base de maconha para epilepsia pediátrica, 

devido a relatos da mídia de casos bem-sucedidos 

(O’CONNELL; GLOSS; DEVINSK, 2017). Na prática, as 

propriedades psicoativas do THC podem limitar seu potencial 

como tratamento antiepilético, principalmente em crianças. Em 

contrapartida, o CBD tem pouco efeito psicoativo e, em modelos 

animais, é protetor contra os tipos de múltiplas doenças 

(PERUCA, 2017). Segundo Sunaga (2018) a indução de 

possível tolerância e dependência do THC juntamente com a 

falta de efeitos psicoativos do componente CBD levou a um 

maior foco nas propriedades terapêuticas que o CBD podia 

trazer.  

Já  Santos; Scherf; Mendes (2019) descrevem que o 

efeito  anticonvulsivante,  por  si  só,  justifica  novos estudos  

acerca  do  canabidiol,  pois  a  maioria  dos  testes   de ensaios  

clínicos  aponta  que  o  CDB  se  tornará  uma  das  principais    
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alternativas    terapêuticas    para    o    controle    e tratamento  

desses  eventos  convulsivos  em  pacientes  com epilepsia. 

No início do século XX, o uso de cannabis para 

tratamento de doenças começou a cair em desuso, uma vez 

que medicina se concentrava no estudo de substância químicas 

isoladas, geralmente sintéticas, para farmacoterapia. Isso logo 

foi seguido por proibições internacionais e pelo tráfico de 

Cannabis. Tais eventos ocorreram no início da era dos estudos 

científicos das alegações terapêuticas e dos primeiros ensaios 

clínicos controlados, relegando as evidências da Cannabis 

como um anticonvulsivante (FRIEDMAN; SIRVEN, 2016). 

Entretanto, nos últimos anos o interesse científico sobre 

o uso terapêutico da Cannabis o tratamento de epilepsia vem 

crescendo, pesquisadores acreditam que os efeitos adversos 

são quase nulos. Estudos realizados in vitro e em animais 

mostram que o canabidiol é um antiepilético eficaz (PAOLINO 

et al., 2015). 

Apesar de um interesse terapêutico tão amplo da 

Cannabis sativa, a lógica mecanicista sobre o uso na epilepsia 

continua sendo um enigma. Os mecanismos farmacológicos 

subjacentes a tais tratamentos reivindicações para ataques 

epiléticos são pouco compreendidas. No nível dos sistemas, é 

provável que o CBD ou constituintes relacionados na Cannabis 

podem afetar o sistema endocanabinóide e, assim, modular 

redes neurais envolvidas na geração ou disseminação de 

hiperexcitabilidade e crises epilépticas (REDDY; GOLUB, 

2016).  

Outro fator a ser destacado é a mistificação do uso do 

CBD, por se tratar de um extrato originado de uma planta 

considerada como droga de abuso, a Cannabis sativa, 

demonstra o efeito das barreiras culturais impostas ao avanço 
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científico, e impede que pesquisas adequadas sejam realizadas 

com substâncias de enorme potencial terapêutico. Isto se deve 

também à existência de restrição legal ao uso de medicamentos 

derivados da Cannabis sativa, mesmo que o princípio ativo CBD 

não tenha efeito psicoativo, o que limita a condução de 

pesquisas clínicas bem delineadas metodologicamente 

(BRUCKI et al., 2015; DEVINSKY et al., 2016). 

A associação entre o sistema endocanabinóide e a 

epilepsia é identificada pela presença de receptores CB1 em 

algumas áreas do cérebro, como o hipocampo e a amídala, 

regiões nas quais convulsões parciais podem se originar 

(GIACOPPO et al., 2014). Essa ativação da expressão de 

receptores CB1 se mostrou estar associada a uma liberação 

excessiva de glutamato e desenvolvimento de convulsões 

(SUNAGA, 2018). 

Nos últimos anos, o interesse científico sobre o uso 

terapêutico da Cannabis o tratamento de epilepsia vem 

crescendo (PAOLINO et al., 2015). De acordo com SEIBEL; 

LIMBERGER (2017) há um grande interesse da comunidade 

científica no estudo de substâncias provenientes da Cannabis 

sativa, no tratamento de pacientes refratários ou com doenças 

de difícil tratamento ou controle.  

Estudos apontam para o fato de que a Cannabis tem 

reações pró e anticonvulsivantes e enfatiza seus componentes 

psicoativos. Outra pesquisa (PRESS et al., 2015),  relatou a 

eficácia de uso de extratos da Cannabis no tratamento de 

epilepsia, concluiu que foi relatado melhora no comportamento 

e estado de alerta, melhora na linguagem e melhora na 

coordenação motora dos pacientes epiléticos. Além disso o 

estudo mostra que famílias de pacientes pediátricos com 
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epilepsia relataram melhora destes quando do uso de extratos 

de óleo de Cannabis (DOS SANTOS et al., 2015). 

Kruse (2015) relata que o canabidiol mostrou-se eficaz e 

seguro no tratamento de epilepsias refratárias, podendo ser o 

primeiro canabinóide a ser uma alternativa no tratamento da 

doença. No entanto, ainda necessita de estudos clínicos 

farmacocinéticos controlados para determinar as doses ideais e 

descobrir possíveis interações com drogas antiepilépticas e 

outros medicamentos que possam causar toxicidade ou 

diminuir sua eficácia (KRUSE, 2015; MATOS et al., 2017). No 

estudo realizado Stockings et al (2018), houve evidências de 

que o uso adjuvante de CBD reduziu a frequência de 

convulsões, particularmente em crianças e adolescentes 

resistentes ao tratamento com medicamentos. Estando esses 

pacientes mais propensos a redução de crises convulsão. 

Maa e Figi (2014) expõem que com a crescente 

disponibilidade legal da Cannabis sativa medicinal em alguns 

estados dos EUA, e com a ajuda de uma melhor transferência 

de informações via internet, vários pais muito recentemente 

começaram a aplicar os preparados de Cannabis enriquecidos 

com CBD como terapia adjunta para formas muito graves e 

debilitantes de epilepsias infantis.  

Em estudo idealizado por Tzadok et al. (2016) com o uso 

da Cannabis sativa em crianças que apresentam epilepsia por 

diversas etiologias, foi relado que 66% das crianças com 

encefalopatia epiléptica (30/45) apresentaram redução de mais 

de 25% na frequência de crises. Enquanto que 45% (14/31) das 

demais crianças apresentaram uma taxa de resposta 

semelhante, sendo importante ressaltar que não houve 

diferença na gravidade inicial da epilepsia entre os grupos pela 

avaliação clínica dos médicos.  
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Em um estudo canadense com pacientes, de faixa etária 

variável, presentes no banco de dados de um centro de 

epilepsia, observou-se que 28 dos 165 pacientes em estudos, 

eram usuários ativos de maconha, sendo tal uso realizado de 

forma recreativa. Diante disso, foi visualizado que 68% desses 

relataram melhorias na gravidade das crises e 54% na 

frequência das crises (SZAFLARSKI; BEBIN, 2014).  

O estudo de Elliott e colaboradores (2018) descreveu uso 

da Cannabis sativa em crianças com idades entre 7 e 14 anos, 

apresentou como principal efeito a redução da epilepsia. Já com 

como desfechos secundários foram relacionados: redução 

frequência de crises (total, tônico-clônico, redução de ≥50% em 

relação à linha de base) e do estado epilético,  melhora na 

qualidade de vida (criança, cuidador), no sono e no estado 

epilético, eventos adversos  gastrointestinal(vômitos, diarreia) e  

diminuição de visitas ao pronto-socorro. 

Recentemente, Gaston e Szaflarski (2018) observaram 

uma eficácia de aproximadamente 61% (qualquer melhoria) em 

272 pacientes epilépticos que apresentavam diversos 

diagnósticos clínicos. No geral, 37 (14%) dos usuários 

consideraram a maconha ineficaz, enquanto 45 (17%) 

experimentaram uma redução de 51 a 75% nas convulsões, 75 

(28%) tiveram redução de 76 a 99% nas crises e 26 (10%) 

redução total do quadro epilético. 

No estudo de Vaudagna et al. (2018) com uma amostra 

total de 16 paciente, com intervalo de análises de 2 a 12 meses, 

sendo observado que 19% (n=3) dos pacientes apresentaram 

redução de 50% ou mais na frequência de crises. Além disso, 

em cinco pacientes (31%) haviam outros efeitos positivos, 

sendo o mais frequente a melhoria na conexão com o meio 

ambiente. Hussain et al. (2015) explanou em sua pesquisa a 
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avaliação de 117 pais de crianças com epilepsia que tinham 

administrado CBD aos seus filhos para tratamento de epilepsia, 

observando 85% de redução na frequência das crises, bem 

como, 14% relataram supressão total de convulsões e 74% 

relataram a descontinuação bem sucedida de pelo menos um 

fármaco anticonvulsivo com o uso do CBD. Já Press, Knupp e 

Chapman (2015) listou que 57% dos pacientes pediátricos que 

que usaram extratos orais contendo Cannabis apresentaram 

diminuição na duração e na frequência da convulsão. 

Thiele et al. (2018) realizaram um ensaio clínico 

randomizado duplo-cego com grupo placebo para controle e 

pacientes com Síndrome de Lennox-Gasteaut, durante 14 

semanas eles foram tratados com CBD 20 mg/kg, houve uma 

redução percentual média na frequência mensal das crises de 

43,9% no grupo CBD e 21,8% no grupo controle. 

Em um estudo de corte avaliando os pacientes admitidos 

numa unidade canadense de monitoramento de epilepsia foi 

constatado que 84% dos pacientes que apresentaram apenas 

epilepsia e fizeram uso de Cannabis sativa relataram melhoras 

globais nas crises. Tanto a frequência como a gravidade das 

convulsões foram atenuadas (MASSOT-TARRÚS; 

MCLACHLAN, 2016). Crippa et al. (2016) verificou uma melhora 

inicial dos sintomas após a introdução de extratos de CBD 

seguido por agravamento das crises até a substituição pela 

mesma dose de CBD purificado, o que levou a melhora nos 

sinais de intoxicação e remissão de convulsões. 

Em contraste, Hamerle e colaboradores (2014) narram  

que, embora 20% dos 310 monitorados pacientes epilépticos 

usavam maconha após o início da epilepsia, a maioria deles 

(84,1%) não experimentaram nenhuma alteração na frequência 

ou gravidade das crises convulsões epilépticas. Além disso, 



POTENCIAL TERAPÊUTICO DA Cannabis sativa PARA EPILEPSIA: UMA REVISÃO 

DA LITERATURA 

883 
 

sete indivíduos relataram intensificação e maior frequência de 

crises e apenas três pacientes notaram melhorias em suas 

condições.  

Neste contexto, o canabidiol exerce sua função 

anticonvulsivante por meio de mecanismos neuroprotetores ou 

ainda pelo equilíbrio excitação/inibição neural, entretanto, seu 

mecanismo de ação exato ainda é obscuro (BRUCKI et al., 

2015; BRAGATTI, 2015).   

Contudo, os efeitos colaterais do uso da Cannabis sativa 

são inevitáveis, mas sua taxa e gravidade não são diferentes as 

desenvolvidas pelas drogas antiepilépticas mais conhecidas. 

Os principais eventos observados foram: sonolência, fadiga e 

problemas gastrointestinais, sendo esses efeitos temporário. 

Ademais, não foram observadas reações alérgicas (TZADOK et 

al., 2016). Outros estudos relatam diversos efeitos 

adversos, confome exposto na tabela 1. 

 

Tabela 1. Resumo de estudos sobre as reações adversas da 

Cannabis sativa 

AUTORES / 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

ESTUDO AMOSTRA EFEITOS 
ADVERSOS 

Hussain et al. 
(2015) 

Pesquisa para 
avaliar 
impressões 
dos pais sobre 
eficácia e 
efeitos 
colaterais do 
uso de CBD 

117 pais de 
crianças com 
epilepsia  

O aumento do 
apetite, peso e 
sonolência 
foram os 
únicos 
relatados em 
mais de 10% 
dos pacientes 

Devinsky et al. 
(2016) 

Estudo 
prospectivo 
envolvendo 11 

214 
pacientes 

Aumento da 
sonolência, 
diminuição do 
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centros 
independentes 
de epilepsia 
nos EUA 

inscritos  
sendo: 
162 
pacientes em 
uso de pelo 
menos 12 
semanas de 
seguimento 
após a 
primeira 
dose de 
canabidiol e 
137 
pacientes 
incluídos na 
análise de 
eficácia. 

apetite, 
surgimento de 
diarreia, fadiga, 
convulsão, 
status epilético 
e letargia 

Massot-
Tarrús; 
Mclachlan 
(2016) 

Estudo de 
corte 
avaliando os 
pacientes 
admitidos 
numa unidade 
canadense de 
monitoramento 
de epilepsia 
(UEM). 

Foram 
avaliados 
292 
pacientes: 
-190 com 
epilepsia 
(121 desses 
fizeram uso 
de Cannabis 
sativa); 
-64 com crise 
convulsiva 
de origem 
psicogênica; 
-26 com 
epilepsia e 
crises de 
origem 
psicogênica; 
-12 outras 
causas. 

Foram 
relatados 
sonolência, 
tonturas, 
secura da 
boca, aumento 
do apetite, 
cansaço, 
incoordenação 
e cefaleia em 
51 das 166 
pessoas que 
utilizaram a 
Cannabis 
sativa. 
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Hess et al. 
(2016) 

Estudo 
prospectivo 
que teve por 
objetivo a 
avaliação da 
eficácia, 
segurança e 
tolerabilidade 
do CBD como 
adjuvante de 
antiepilépticos 
atuais em 
pacientes com 
convulsões 
refratárias na 
configuração 
de complexo 
esclerose 
tuberosa 
(TSC) 

18 pacientes 
com TSC 
manifestando 
epilepsia 
resistente ao 
tratamento. 

Os efeitos 
adversos mais 
comuns foram 
sonolência 
(44,4%), ataxia 
(27,8%) e 
diarreia 
22,2%). 

Seibel; 
Limberger, 
(2017). 

Pesquisa para 
explorar o uso 
de Cannabis 
enriquecido 
com canabidiol 
em crianças 
com epilepsia 
resistente ao 
tratamento. 

 Foram 
avaliadas 19 
crianças com 
diferentes 
quadros 
epilepticos 
 

Erupções 
cutâneas, 
vômitos, 
tontura, 
confusão e 
comportamento 
agressivo, bem 
como 
sonolência 
(37% dos 
pacientes) e 
fadiga (16% 
dos pacientes) 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir dos resultados encontrados, nota-se que a 

segurança e eficácia dos endocanabinóides precisam passar 

por estudos bem conduzidos para serem melhor estabelecidas, 
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já que os dados presentes na literatura atual, carecem de rigor 

científico necessários para que tal substância possa ser 

utilizada como medicamento de forma indiscriminada no 

tratamento da epilepsia (BRUCKI et al., 2015). Assim, Crippa et 

al. (2016), concluíram que são necessários ensaios clínicos de 

alta qualidade para determinar a segurança e a eficácia das 

substâncias derivadas da Cannabis sativa para serem utilizadas 

como medicamentos. 

Ainda nessa esteira, encontra-se a tipificação no âmbito 

médico e farmacêutico do uso da Cannabis, existindo uma 

intensa modificação na legislação e nas regras para o uso 

medicamentoso da maconha no país atualmente. Com a 

resolução nº 2.113/14, o Conselho Federal de Medicina que 

autoriza a prescrição médica para uso de medicamentos à base 

de Canabidiol (ZAGANELLI; CORREIA, 2018). 

Esses acontecimentos abrem a oportunidade de inclusão 

de medicamentos contendo estes compostos para o tratamento 

da epilepsia. No entanto, surge a necessidade de adequação 

na utilização desta droga com delineamentos às respostas 

biológicas no processo patológico quanto a inserção de um ou 

mais canabinóide na terapêutica dos portadores de epilepsia 

(SILVA, 2017). 

 

CONCLUSÕES 

 

Na avaliação das evidências apresentas nessa revisão 

sobre  do potencial da Cannabis sativa como anticonvulsivante 

foi possível observar inúmeras argumentações a cerca dos 

potenciais benefícios terapêuticos da Cannabis na epilepsia, 

destacando  a necessidade de uma análise crítica sobre os 

aspectos  de forma de uso, quantidade e duração de 
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tratamento, bem como da possíveis reações adversas quando 

empregadas de forma medicinal, investigando que o canabidiol 

possui amplo potencial terapêutico em nível do sistema nervoso 

central, demonstrando grande importância no tratamento da 

epilepsia.  

Ademais, o efeito anticonvulsivo da Cannabis sativa 

evidencia a capacidade de redução das crises convulsivas de 

pacientes epiléticos farmacorresistentes, assim como evita os 

irreversíveis danos cerebrais e impede os efeitos retrógrados 

no desenvolvimento dos pacientes. Bem como, ressalta que a 

segurança a longo prazo do canabidiol ainda não foi 

estabelecida, e existem preocupações significativas com 

relação aos potenciais efeitos negativos do uso crônico da 

Cannabis. 

Entretanto,  é importante que sejam realizados que 

estudos clinicamente comprovados, abrangendo um elevado 

número de pacientes, com uma análise minuciosa das 

propriedades farmacocinéticas do canabidiol, levando em 

consideração a eficácia, segurança e os possíveis efeitos 

adversos. 
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RESUMO: Acidentes ofídicos, considerando sua frequência e 
potencial de mortalidade, representam um expressivo problema 
de saúde pública. O tratamento indicado pelo Ministério da 
saúde em quadros caracterizados como graves é a 
administração do soro antiofídico, capaz de neutralizar os 
efeitos sistêmicos, contudo não apresenta a mesma eficiência 
quanto aos efeitos locais. Portanto, o panorama atual ainda 
carece de pesquisas que forneçam alternativas 
complementares e substitutivas à soroterapia. Conforme 
revelado em estudos anteriores e conhecimentos populares há 
um importante potencial de espécies vegetais nesse âmbito. O 
presente trabalho teve como objetivo a avaliação da literatura 
que trata da eficácia dos extratos vegetais do bioma da 
Caatinga quanto a essa demanda.  Tendo em vista as suas 
condições únicas e tendência à endemia. Foi avaliada a ação 
especifica de compostos fitoquimicos da Hancornia speciosa 
(Mangabeira), Mimosa tenuiflora (Jurema Preta), Cnidosculus 
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quercifolius (Faveleira), Tacinga palmadora (Palmatória) e 
Apodanthera congestiflora (Cabeça de Negro) em contato com 
os componentes da peçonha botrópica. Demonstrando uma 
ação satisfatória na resposta inflamatória, principalmente 
quanto ao extrato das espécies H. speciosa, M. tenuiflora e C. 
quercifolius, enquanto os extratos da A. congestiflora e T. 
Palmadora apresentaram potencial na inibição da enzima 
hialuronidase. Diante disso, concluímos que algumas espécies 
da Caatinga podem ser uma alternativa terapêutica importante 
no tratamento dos quadros de acidentes ofídicos. 
Palavras-chave: Ofidismo. Espécies vegetais. Caatinga. 

 
 

INTRODUÇÃO 
  

O bioma Caatinga possui características únicas 

relacionadas ao clima, vegetação e a temperatura, estando 

presente, de forma particular, no território brasileiro, ocupando 

todos os estados da região Nordeste e o Norte de Minas Gerais 

(uma área de 844.453 km2 equivalendo a 11% do território 

nacional). O clima predominante é o semiárido com 

temperaturas médias anuais elevadas, estações chuvosas e de 

estiagem bem definidas, prevalecendo o período sem chuva a 

maior parte do ano. (BRASIL, 2015; IBGE, 2015). 

Rico em biodiversidade, o bioma abriga 178 espécies de 

mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de 

anfíbios, 241 de peixes e 221 abelhas. Entre os répteis se 

destacam as serpentes, cujos principais indivíduos de interesse 

médico estão distribuídos nas seguintes classes, Bothrops, 

Lachesis, Micrurus e Crotalus. Cerca de 27 milhões de pessoas 

vivem na região, a maioria carente e dependente dos recursos 

do bioma para sobreviver. A Caatinga tem um imenso potencial 

para a conservação de serviços ambientais, uso sustentável e 
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bioprospecção que, se bem explorado, será decisivo para o 

desenvolvimento da região e do país. A biodiversidade da 

Caatinga ampara diversas atividades econômicas voltadas para 

fins agrosilvopastoris e industriais, especialmente nos ramos 

farmacêutico, de cosméticos, químico e de alimentos (BRASIL, 

2015). 

Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado 

de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido ao 

consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e 

insustentável, para fins domésticos e indústrias, ao 

sobrepastoreio e a conversão para pastagens e agricultura 

(BRASIL, 2015). 

No que abrange o ramo da farmacologia, muitas 

pesquisas veem sendo desenvolvidas, estudando a ação 

biológica de extratos vegetais na reparação do dano tecidual e 

sistêmico em casos de acidentes ofídicos. Faz-se necessárias 

maiores pesquisas, principalmente das espécies locais do 

bioma Caatinga, de modo que podemos elencar 5 espécies de 

interesse, Hancornia speciosa(mangabeira), mimosa tenuiflora 

(Jurema preta), Cnidoscolus quercifolius (Faveleira), Tacinga 

palmadora (Palmatória) e Apodanthera congestiflora (Cabeça 

de Negro).  

 Entre 2007 e 2017 foram notificados 95.205 

Acidentes de Trabalho com animais peçonhentos em 

trabalhadores do campo, floresta e águas. No período, houve 

um aumento de 38,25% no número de registros, passando de 

7.830 em 2007 para 10.825 em 2017 – esse último ano 

apresentou maior número de casos em toda a série histórica 

avaliada. (BRASIL, 2019). Em sua maior parte, tais acidentes 

são decorrentes de interação com serpentes, e tendo sua maior 

taxa de mortalidade na região Nordeste do país. Acentuando 
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uma piora nas taxas de morbimortalidade expressos no 

crescimento das taxas dos coeficientes de incidência e 

mortalidade.  

Pelo exposto, existe a necessidade de estratégias para 

tratar tais efeitos nas populações vulneráveis. Nesse sentido, o 

presente trabalho teve como objetivos analisar o potencial 

biológico da flora da Caatinga no tratamento do ofidismo e na 

atenuação dos efeitos primários da peçonha. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A corrente pesquisa se tratou de um estudo de revisão. 

Foi embasada em materiais disponibilizados nas seguintes 

bases de dados: Science Direct, Web of Science, Scientific 

Electronic Library Online (SciELO), Scopus, dentre outras 

fontes estatais de caráter oficial.  Desse modo, foram 

escolhidos, preferencialmente, artigos e outras publicações 

posteriores ao período de 2014. As principais palavras-chave 

usadas no desenvolvimento da pesquisa foram: Caatinga, 

conservação, Anti-snake venom, Bothrops sp. Envenoment, 

ofidismo e envenenamento. Foram considerados textos em 

português e em Inglês, de modo que a pesquisa foi norteada da 

seguinte forma (figura 1): 
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Figura 5. Critérios de Pesquisa 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Nos venenos das serpentes cerca  de 90% do 

peso seco das peçonhas são compostas por proteínas, 

principalmente as enzimáticas (serino proteinases, 

metaloproteases, L-aminoácido oxidase, fosfolipases) e 

proteínas sem atividade enzimática (desintegrinas, lectinas de 

tipo C, peptídeos natriuréticos. (WEN et al. 2015) 

 

Ação do veneno Laquético 

 São popularmente conhecidas por surucucu, surucucu-

pico-de-jaca, surucutinga, malha-de-fogo. É a maior das 

serpentes peçonhentas das Américas, podendo alcançar até 4 

metros de comprimento. Habitam áreas florestais úmidas como 

Amazonia, Mata atlântica e alguns encaves de matas úmidas 

do Nordeste (WEISS,2017).  

 O veneno apresenta atividade proteolítica, hemorrágica 

e coagulante. É relatado também ação neurotóxica, porém 

ainda não foi isolada a fração específica responsável por esta 

atividade. A ação proteolítica pode ser comprovada “in vitro” 

pela presença de proteases. Trabalhos experimentais 

demonstraram intensa atividade hemorrágica do veneno 

da Lachesis muta muta, com atividade “trombina like” (BRASIL, 

2017). 

 

Ação do veneno crotálico 

 Em geral identificadas pela presença de guizo ou 

chocalho na extremidade caudal. Popularmente, são 

conhecidas por cascavel, cascavel-de-quatro-ventas, 

coicininga, caracamboia, maracá e outras denominações 
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populares. São encontradas em campos abertos, áreas secas, 

arenosas e pedregosas e raramente na faixa litorânea. Não tem 

por hábito atacar e, quando excitados, denunciam sua presença 

pelo ruído característico do guizo. (WEISS, 2017). 

 Responsáveis por cerca de 7 % dos acidentes ofídicos 

registrados no Brasil, podendo representar até 30% dos 

acidentes em algumas regiões. O veneno é caracterizado por 

apresentar ação neurotóxica, miotóxica e coagulante (BRASIL, 

2017). 

 
Ação do veneno elapídico 

 Como principais representantes de interesse médico 

dessa família têm o gênero micrurus, que possui hábitos 

fossoriais, ou seja, vivem enterradas habitando, 

preferencialmente buracos (...). São animais de pequeno e 

médio porte com tamanho em torno de 1 metro, sendo 

popularmente conhecidas por coral, coral verdadeira, ibiboca ou 

boicorá (WEISS, 2017). Possui ação neurotóxica pré e pós 

sináptica (BRASIL, 2017). 

 

Ação do veneno bothropico 

 

O gênero Bothrops e Bothriopsis são responsáveis por 

87% dos envenenamentos notificados no Brasil (BRASIL, 

2016). O veneno botrópico possui ação proteolítica ou 

inflamatória, coagulante e hemorrágica, com manifestações 

locais e sistêmicas (SILVA, 2018). 

Em seu texto Medeiros 2018, descreve a ação do veneno 

Botrópico como indutora de uma intensa ação inflamatória no 
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local da inoculação, resultando em um acúmulo expressivo de 

leucócitos junto à área em questão. 

 

 

Tabela 1. Mecanismo de ação 

Veneno Atividades Efeitos 

 

 

 

Botrópico 

 

Inflamatória Aguda 

Necrose e Lesões 

endoteliais na área da 

liberação dos 

medidores 

inflamatórios. 

Coagulante Incoagulabilidade 

sanguínea. 

 

Hemorrágica 

Equimose local e 

gengivorragia, 

hematúria entre 

outras. 

Fonte: BRASIL, Ministério da saúde 2017. Dados tabulados pela autora. 

Sintomas 

 É importante acentuar o reflexo da atuação bioquímica, 

no organismo humano, tal qual descrito pelo Ministério da 

saúde. 

 Como principal consequência do envenenamento 

Laquético excitação vagal, clinicamente traduzido por 

bradicardia, hipotensão arterial, diarréia e vômitos.  (BRASIL, 

2019). 

 A peçonha Crotálica por sua vez é caracterizada pela 

ausência de dor, parestesia local ou regional, que pode persistir 

por tempo variável, podendo ser acompanhada de edema 

discreto ou eritema no ponto da picada (BRASIL, 2017). 
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 No que se refere a sintomatologia causada pelo ofidismo 

por acidentes elapidicos ocorre dor local acompanhado de 

parestesia de progressão proximal.  Inicialmente vômitos, 

posteriormente fraqueza muscular progressiva, ptose palpebral, 

sonolência, perda de equilíbrio, sialorréia, oftalmoplegia e 

presença de fáscies miastênica. Podem surgir mialgia 

localizada ou generalizada, dificuldade de deglutir e afonia, 

devido a paralisia do véu palatino. (BRASIL, 2019). 

Quanto aos quadros de envenenamento botrópico, a 

região da picada apresenta dor e inchaço, às vezes com 

manchas arroxeadas (edemas e equimose) e sangramento 

pelos pontos da picada, em gengivas, pele e urina. Pode haver 

complicações, como grave hemorragia em regiões vitais, 

infecção e necrose na região da picada, além de insuficiência 

renal (BRASIL, 2019). 

 

Características vegetais da Caatinga 

 

O nome Caatinga significa, em tupi-guarani, “mata 

branca”. Esse nome faz referência à cor predominante da 

vegetação durante a estação de seca, onde quase todas as 

plantas perdem as folhas para diminuir a transpiração e evitar a 

perda de água armazenada. (BRASIL, 2019). 

A Caatinga é amplamente conhecida como um bioma 

exclusivamente brasileiro, sendo marcado pelas altas taxas de 

endemia entre suas espécies nativas, aspecto que justifica uma 

crescente preocupação quanto aos métodos de extração 

sustentáveis e preservação da vegetação nativa, conforme 

ilustrado nos dados de Brasil, 2015.  

Em grande parte do semiárido encontram-se os bosques 

secos, representados por um mosaico de paisagens de 
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vegetação denominada de Caatinga, que por suas condições 

bioclimáticas, e pela diversidade e endemismo da fauna e flora, 

torna-se um bioma singular (PORTO DE LIMA et al. 2019). 

Grande parte de estrutura da formação vegetal presente 

hoje na Caatinga é decorrente do processo de uso e ocupação 

do semiárido, que vem apresentando transformações 

significativas na paisagem, sobretudo ao longo das últimas 

décadas do século XX e inicio do século XXI, com forte 

processo de desertificação. (PORTO DE LIMA et al. 2019). 

 

Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 

antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 

populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 

anatômica da planta usada e referência. 

 

Espécie / 

Família 

 

Nome 

popular 

Anti 

veneno 

para a 

espécie 

(Serpente) 

 

Parcela 

da 

planta 

usada 

 

Referência 

Allium cepa 

 

Amaryllidaceae 

 

Cebola 

 

Serpente 

 

Bulbo 

 

FITA et al. 

2010. 

Allium sativum 

Amaryllidaceae 

 

Alho 

 

Serpente 

 

Bulbo 

 

FITA et al. 

2010. 

 

Anacardium 

occidentale 

 

 

Cajueiro 

 

 

Serpente 

 

 

Folhas 

 

 

FITA et al. 

2010. 
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Anacardiaceae 

 

Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 

antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 

populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 

anatômica da planta usada e referência. (Continuação) 

Espécie / 

Família 

 

Nome 

Anti veneno 

para a 

espécie 

(Serpente) 

Parcela 

da planta 

usada 

 

Referência 

Amburana 

cearenses 

Fabaceae 

Amburana 

de cheiro 

 

Serpente 

 

Folhas 

 
FITA et al. 

2010. 

Apodanthera 
congestiflora 
 
Cucurbitaceae 

Cabeça de 

negro 

Bothrops 

erythromelas 

 

Raízes 

 

MEDEIROS, 

2018. 

Apodanthera 
villosa 
 
Cucurbitaceae 

 
Batata-de 

teiú 

 
Bothropoides 
Jararaca 

 

Tubérculos 

 

DE SOUZA, 

2014. 
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Apuleia 

leiocarpa 

 

Fabaceae 

 

 

 

 

Cumaru 

cetim, 

mitaroá 

 

 

Bothropoides 

jararaca 

 

 

Não 

descrito 

 

VILAR, 2004 

 

 

 
 
 
Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 

antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 

populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 

anatômica da planta usada e referência (Continuação) 

 

Espécie / 

Família 

 

Nome 

Popular 

Anti veneno 

para a 

espécie 

(Serpente) 

Parcela 

da 

planta 

usada 

 

Referência 

Bredemeyera 

floribunda 

 

Polygalaceae 

 

Marfim do 

campo 

 

Bothropoides 

jararaca 

 

 

Não 

descrito 

VILAR, 

2004 

 

Byrsonima 

verbascifolia 

Malpiguiaceae 

 

Murici 

Douradinha 

 

Serpente 

 

Não 

descrito 

SILVA, 

2017. 

https://www.google.com/search?q=Apuleia+leiocarpa+familia&sa=X&biw=1286&bih=616&sxsrf=ACYBGNTcfAFcL_151rL2Q3AVSgOjkJ4XOg:1572293567078&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ztBn8nCs_8gnRM%253A%252C-aVvFH8TXAi0qM%252C%252Fm%252F0gyw4&vet=1&usg=AI4_-kRWfpumCy9Hx_njftVCEhEE85GEww&ved=2ahUKEwiMiLH84b_lAhX0HbkGHTUfCGEQ_B0wAXoECAsQAw#imgrc=ztBn8nCs_8gnRM:
https://www.google.com/search?q=Apuleia+leiocarpa+familia&sa=X&biw=1286&bih=616&sxsrf=ACYBGNTcfAFcL_151rL2Q3AVSgOjkJ4XOg:1572293567078&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=ztBn8nCs_8gnRM%253A%252C-aVvFH8TXAi0qM%252C%252Fm%252F0gyw4&vet=1&usg=AI4_-kRWfpumCy9Hx_njftVCEhEE85GEww&ved=2ahUKEwiMiLH84b_lAhX0HbkGHTUfCGEQ_B0wAXoECAsQAw#imgrc=ztBn8nCs_8gnRM:
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Casearia 

grandiflora 

Cambess. 

Salicaceae 

 

Olho-de-

pombo, 

Passarinheira 

Bothrops 

noojeni; 

Bothropoides 

neuwiedi 

 

Raízes 

SILVA, 

2017. 

 

Casearia 

sylvestris 

 

 

Salicaceae 

 

 

 

 

Guaçatonga, 

Pau-de 

lagarto, 

Erva-debugre 

 

Bothrops 

asper; 

Bothropoides 

jararaca; 

Bothrops 

jararacussu; 

Lachesis 

muta; 

Crotalus 

durissus 

 

 

 

Raízes 

 

 

 

VILAR, 

2004; 
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Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 

antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 

populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 

anatômica da planta usada e referência (Continuação). 

 

Espécie / 

Família 

 

Nome 

Popular 

Anti veneno 

para a 

espécie 

(Serpente) 

 

Parcela 

da 

planta 

usada 

 

Referência 

Cissampelos 

glaberrima 

 

Menispermaceae 

 

 

Parreira-

brava 

 

 

Serpente 

 

 

Não 

descrito 

 

 

VILAR, 2004 

Cissampelos 

ovalifolia DC. 

 

Menispermaceae 

 

Orelha de 

onça 

 

Serpente 

 

Não 

descrito 

 

VILAR, 2004; 

RICARDO,2017 

Cnidosculus 

quercifolius 

 

Euforbiáceas 

Favela, 

Faveleira, 

Faveleiro 

ou 

Mandioca-

brava 

 

Bothrops 

erythromelas 

 

Partes 

aéreas 

 

MEDEIROS, 

2018 
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Chiococca alba 

 

Rubiaceae  

 

Raiz de 

frade 

cainana, 

caninana, 

cipó-cruz 

 

Serpentes 

 

 

Não 

descrito 

 

RICARDO, 

2017. 
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Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 
antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 
populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 
anatômica da planta usada e referência (Continuação). 

 

Espécie / 

Família 

 

Nome 

Popular 

Anti veneno 

para a 

espécie 

(Serpente) 

Parcela 

da 

planta 

usada 

 

Referência 

Dorstenia 

brasiliensis  

Moraceae 

Figueirilha Bothropoides 

 

 

 

Não 

descrito 

VILAR, 2004 

Duguetia 

fufuracea  

Saff.Annonaceae 

 

Figueirilha Bothropoides 

jararaca 

Não 

descrito 

VILAR, 2004 

Ficus 

nymphaeifolia 

 

Moraceae 

 

 

Apuí 

 

Serpente 

 

Não 

descrito 

 

VILAR, 2004. 

Fridericia chica 

 

 

Bignoniaceae 

cajuru, 

carajirú, 

cipó-pau, 

cipó-cruz 

Bothrops 

atrox 

e Crotalus 

durissus 

ruruima 

 

 

Não 

descrito 

JORGE, 2019. 
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Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 
antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 
populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 
anatômica da planta usada e referência (Continuação). 

 

Espécie / 
Família 

 

Nome 
Popular 

 

Anti veneno 
para a 

espécie 
(Serpente) 

 

Parcela 
da 

planta 
usada 

 

Referência 

Hancornia 

speciosa 

 

Apocynaceae 

 

 

Mangaba 

Bothrops 
erythromelas 

 

 

Não 
descrito 

BITENCOURT, 
2015. 

Jatropha 

elliptica 

 

 

Euphorbiaceae 

"erva-

delagarto" 

purga-
delagarto 

Lachesis 
muta 

Não 
descrito 

TARTARINA, 
2017. 

Mandevilla 
pohliana 

 

Apocynaceae 

Jalapa do 

campo 

Jalapa rosa 

Bothrops sp 

Lachesis 
muta 

Crotalus 

durissus 

 

Não 
descrito 

 

JORGE, 2019. 

Mimosa pudica 

L. 

 

Fabaceae 

 

Dormideira, 
Sensitiva, 
Dorme-
dorme, 

 

Serpente 

 

 

Não 
descrito 

 

VILAR, 2004 
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Tabela 2. Plantas da Caatinga citadas na literatura como 
antiofídicas, com seus respectivos nomes científicos, nomes 
populares, espécie da serpente cujo veneno foi usado, parcela 
anatômica da planta usada e referência (Continuação). 

 
Espécie / 
Família 

 
Nome 

Popular 

 
Anti veneno 

para a 
espécie 

(Serpente) 

 
Parcela 

da planta 
usada 

 
Referência 

Mimosa 
tenuiflora 

Fabaceae 

Jurema-
preta ou 
Calumbi 

 

Bothrops 
erythromelas 

 

Não 
descrito 

 

BITENCOURT, 
2015; 

Periandra 

mediterranea 

 

Fabaceae 
 

 

Alcaçuz 

 

Bothropoides 

jararaca 

 

 

Não 
descrito 

VILAR, 2004; 

Tacinga 
palmadora 

 

Cactaceae 

 

Palmatória 

 

Bothrops 
erythromelas 

 

Raízes 

MEDEIROS, 
2018. 

Fonte: Os dados referentes à nomenclatura foram retirados da Lista de 
Espécies da Flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 2018. 
(http://floradobrasil.jbrj,gov,br). Os nomes destacados em negrito indicam as 
espécies prioritárias no presente artigo. 
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Hancornia speciosa (Mangabeira) 

 

A Hancornia speciosa é uma espécie nativa do Brasil 

com grande potencial frutífero e farmacológico, e características 

botânicas que as diferencia de várias outras espécies. Faz parte 

da lista de espécies nativas da flora brasileira de valor 

econômico atual ou potencial, na categoria de alimentícias 

(PEREIRA et al., 2016). 

A mangabeira (H. speciosa) é uma arvore de grande 

porte, podendo atingir até 15 m de altura. Possui um tronco 

tortuoso, com ramos lisos e avermelhados. Sua casca 

apresenta látex branco. Suas folhas são opostas, simples, 

pecioladas, ápice abruptamente acuminado ou obtuso; base 

arredondada; nervura mediana impressa na face ventral e 

elevada na face dorsal; e suas flores são brancas e perfumadas 

(LORENZI, 1998). 

No que se refere principalmente à atividade na inibição 

inflamatória provocada pelo veneno Botrópico H. speciosa 

revelou uma considerável capacidade de reduzir o processo 

inflamatório local, tendo uma atividade semelhante ao soro 

antibotrópico, sugerindo atividade antivenômica. Conforme foi 

expresso no estudo de Bitencourt (2015), com análises in vivo 

executada em camundongos, visando à observação migração 

leucocitária e formação de edema nos ensaios contendo tanto 

o extrato vegetal quanto de compostos isolados. 

 

Mimosa tenuiflora (Jurema Preta) 

 

Espécie encontrada em florestas secas no Brasil, 

Colômbia, El Salvador, Honduras, México e Venezuela. No 

Brasil, está presente apenas na região Nordeste, nos domínios 
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Caatinga e Cerrado (SANTOS-SILVA et al., 2015). Presente 

sobre solos argilo-arenosos e afloramentos rochosos, em 

altitudes de até 800 m. Floresce e frutifica praticamente o ano 

inteiro. 

Mimosa tenuiflora pode ser reconhecida pela união de 

caracteres como, apresentar porte médio, podendo atingir 7 

metros de altura, hábito arbustivo, foliólulos com pontuações 

glandulares, inflorescência em espiga, flores brancas e 

craspédios estipitados, com ramos marrons escuro, cilíndricos. 

Conhecido na medicina popular, pelas propriedades da casca 

do caule em diversas enfermidades, como queimaduras e 

inflamações (BRÁS, 2017). 

Em relação à atividade de inibição inflamatória frente à 

ação do veneno botrópico a Mimosa tenuiflora apresentou uma 

inibição expressiva da capacidade de reduzir o processo 

inflamatório local, com uma particularidade que nos ensaios 

com os extratos apenas as concentrações de 15mg/kg e 

200mg/kg do extrato tiveram resultados consideráveis. 

Lançando mão de análises in vivo, executadas em 

camundongos, objetivando a observação da migração 

leucocitária e formação de edema em considerando a ação 

tanto do extrato como do composto fracionado. Conforme os 

resultados explicitados por Bitencourt (2015). 

 

Cnidosculus quercifolius (Faveleira) 

 

A Cnidosculus quercifolius é uma espécie de porte médio 

com hábito arbóreo-arbustivo, que dotada de uma acentuada 

floração no período de agosto. Possui como característica a 

presença de tricomas urticantes, que se concentram em quase 

todas as suas partes vegetativas e florais, e em contato com a 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2175-78602019000100204&script=sci_arttext&tlng=pt#B36
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pele, podem causar dor intensa e localizada (GOMES et al., 

2014) 

 A Faveleira é espécie arbórea nativa do bioma Caatinga, 

pertencente à família Euphorbiaceae, amplamente utilizada 

pelas populações locais inseridas neste bioma (MARREIROS 

et al., 2015). Pesquisas com cobaias comprovaram o efeito anti-

inflamatório do extrato etanólico de cascas e folhas de faveleira 

(GOMES et al., 2014). 

Quanto a reação quanto a ação do veneno botrópico é 

proporcionada uma inibição considerável da atividade 

proteolítica e, portanto uma diminuição da resposta inflamatória. 

Conforme ilustrado por Medeiros (2018), através dos ensaios in 

vitro pela metodologia turbidimétrica, que apresentou uma 

eficiência de até 32,73% em uma concentração 1:50, porém 

não apresentando efeitos consideráveis quanto a neutralização 

no modelo anticorpo- antígeno da atividade fosfolipásica e 

hialuralidásica.  

 

Tacinga palmadora (Palmatória) 

 

A Tacinga palmadora é uma espécie de porte médio 

atingindo até 2 m de altura de hábito arbustivo, endêmica da 

caatinga. É caracterizada pela presença de espinhos 

cilíndricos, aciculados e pungentes, e produz flores durante a 

estação seca e, com antese diurna. (MEIADO, 2019) 

Conhecida como “palmatória” ou “quipá-de-espinho” 

(TAYLOR et al.2017) é uma espécie que vem sendo usada pela 

medicina popular devido aos seus efeitos analgésicos e 

antibióticos. 

No que se trata da ação frente ao veneno botrópico 

ocorre uma expressiva inibição quanto a atividade 
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hialuronidasica, atingindo até 91% de eficiência na 

concentração 1:50, demonstrando um potencial de diminuição 

da difusão das toxinas nos tecidos e corrente sanguínea, em 

contrapartida quanto ao potencial anti-inflamatório representou 

uma ação negativa, acentuando a atividade proteolítica, muito 

provavelmente devido a interação dos componentes do extrato 

com as proteases do veneno, atuando como cofatores e 

ativando-as. Conforme o defendido por Medeiros (2018), 

através da execução de ensaios in vitro.  

 

Apodanthera congestiflora (Cabeça de Negro) 

 

Apodanthera congestiflora sinônima de Melothria 

congestiflora e popularmente conhecida como cabeça de negro 

é uma espécie de trepadeira terrícola, dotada de folhas simples 

ou compostas, trilobadas, seus frutos tendem a ter coloração 

alaranjada ou castanha. Sendo uma espécie endêmica do 

Brasil e amplamente distribuída no bioma da Caatinga. Há um 

imenso potencial farmacológico nessa espécie, contudo a 

demanda quanto a caracterização química e biológica da 

espécie evidencia a grande necessidade de estudos com essa 

espécie. 

Os estudos bioquímicos efetuados por Medeiros (2018) 

elucidaram uma eficiente resposta do extrato hidroetanólico de 

A. congestiflora, com uma inibição da atividade haluronidasica 

de 100% na concentração 1:25 v/v. Já quanto a atividade 

proteolítica devido à ausência de taninos e flavonoides no 

extrato hidroetanólico, como defendido por Pinto (2017) não 

houve uma inibição satisfatória. 
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo evidenciou um efetivo potencial 

farmacológico das espécies da Caatinga, em particular da 

Hancornia speciosa, Mimosa tenuiflora, Cnidosculus 

quercifolius, Tacinga palmadora e Apodanthera congestiflora na 

remediação das ações locais de inflamação e formação de 

edema do veneno Botrópico, acentuando sua capacidade de 

agir em conjunto ou como substitutivo ao soro antibotrópico 

para atenuar a reação local e sistêmica da toxina da Bothrops 

sp. 

Considerando as possibilidades de um bioma exclusivo 

do Brasil, é levantada como questão a necessidade de um olhar 

conservacionista para a flora local, considerando sua 

importância em tantos ramos, e principalmente no que se refere 

à saúde pública. 

Desse modo, existe a demanda de pesquisas com essas 

espécies vegetais, principalmente do ponto de vista 

farmacológico, abordando variáveis que considerem as demais 

espécies locais com tal potencial, outras partes vegetais, 

concentrações de extratos e isolamento de metabolitos 

secundários desses vegetais. 
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RESUMO: A esquistossomose é reconhecida pela OMS, como 
um grave problema de saúde pública, devido ao seu potencial 
de morbidade. O controle dessa parasitose é um desafio para 
os países endêmicos, pois requer custos e tempo. Atualmente, 
o praziquantel é o fármaco de escolha para o tratamento da 
esquistossomose, no entanto, problemas de eficácia nas 
formas juvenis e de cepas resistentes são relatadas pela 
literatura. Assim, há a necessidade de desenvolver novos 
medicamentos mais eficazes e menos tóxicos para o tratamento 
da esquistossomose. Esse trabalho consiste em uma revisão 
da literatura, com pesquisa de artigos nas bases de dados 
Science direct, Pubmed, Scielo e Medline. A Química medicinal 
apresenta várias estratégias de planejamento de fármacos 
(hibridação molecular, bioisosterismo, química computacional), 
no entanto, estratégias de reposicionamento de fármacos para 
o tratamento da esquistossomose estão sendo verificadas em 
vários estudos. Outras alternativas terapêuticas também estão 
presentes como, as tiossemicarbazonas, os anéis indol e 
tiazolidinona, ambos apresentam derivados biologicamente 
ativos conhecidos na literatura, como esquistossomicida. As 
estratégias são necessárias não apenas para o 
desenvolvimento de novos fármacos, mas também para auxiliar 
na diminuição dos efeitos tóxicos e na economia em realizar o 
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desenvolvimento de fármacos, já que o reposicionamento não 
necessita de novas sínteses, levando a uma melhor economia 
para a aplicação deste no tratamento a esquistossomose. 
Palavras-chave: Esquistossomose. Reposicionamento de 

medicamentos. Tiossemicarbazonas. Química farmacêutica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs) são 

responsáveis por afetar mais de um bilhão de pessoas em todo 

o mundo, principalmente aquelas encontradas nas regiões 

tropicais e subtropicais do globo (WHO, 2019, 2019b). Entre as 

DTNs, tem-se como exemplo diversas parasitoses, destacando-

se aquelas causadas por helmintos, como a esquistossomose 

mansônica, causada pelo parasito Schistosoma mansoni 

(WHO, 2019b, 2019c). 

O controle da esquistossomose é um desafio nos países 

endêmicos, visto que saneamento básico e educação sanitária 

são demanadas de alto custo. Adicionalmente, é importante 

destacar que parte da população carente depende de água para 

irrigação, lazer e atividades domésticas. Entretanto, a aplicação 

de políticas sociais que visam à implementação de hábitos 

seguros para o uso da água muitas vezes é negligenciada 

(EVAN SECOR, 2014). 

As DTNs também são caracterizadas como 

“negligenciadas” devido à falta de interesse das indústrias 

farmacêuticas que não vislumbram potenciais compradores dos 

medicamentos para essas doenças, além da falta de 

financiamento em pesquisas pelas agências de fomento (WHO, 

2017). Isso é comprovado, visto que dos 1.556 medicamentos 

aprovados entre 1975 e 2004, apenas 21 (1,3%) foram 
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direcionados para as DTNs (DNDi, 2017). Com isso, no 

momento, as terapias encontradas para as DTNs são limitadas, 

insuficientes e com vários incovinientes (baixa eficácia em parte 

das fases evolutivas dos parasitos, alta toxicidade, efeitos 

adversos e desenvolvimento de cepas resistentes) (DIAS et al., 

2013). 

A esquistossomose é a segunda doença de importância 

na saúde pública, com a incidência de 269 milhões de pessoas 

e com mais de 779 milhões de pessoas que residem em áreas 

endêmicas (regiões como na América Latina, Caribe África e 

Oriente Médio), causando 200 mil mortes por ano (WHO, 

2017a). No Brasil, o número de casos de esquistossomose 

mansônica, entre 2010 e 2016, foi de 243.721, sendo a maioria 

desses casos na região Nordeste (216.802) (MS, 2017b)., 

decorrente ao índice de pobreza e as condições climáticas 

favoráveis ao hospedeiro (FREITAS et. al., 2014). 

Essa parasitose acomete principalmente o fígado, 

caracterizado pela presença de granulomas que são 

desencadeados pelos ovos no tecido, desenvolvimento de 

fibrose e hipertensão portal. Nesta evolução, a infecção se torna 

crônica, levando à morbidade e mortalidade dos infectados 

(CAFFREY, 2015). 

O tratamento da esquistossomose é fundamental 

principalmente para cura do paciente, mas também para o 

controle da morbidade, da transmissão, interrompendo o ciclo 

evolutivo do parasito, e para evitar o surgimento de novos casos 

(WHO, 2019d).  

A quimioterapia é um fator importante para essa 

parasitose. Porém, ações governamentais como o saneamento 

básico, instalação de rede de água tratada e esgoto nas casas, 

além de educação em saúde, são formas de contribuir para o 
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controle da transmissão desta parasitose (KATZ & COELHO, 

2008). 

Ao longo de quase um século, diversos fármacos vêm 

sendo estudados e propostos como quimioterápicos para a 

esquistossomose, dentre eles o tártaro emérito, antimoniais 

trivalentes, lucantone, hicantone e o niridazol. O alto efeito 

tóxico e as vias de administrações parenterais desses 

compostos foi responsável pela descontinuidade de fabricação 

e uso no tratamento da doença, e pela permanência exclusiva 

do Praziquantel (PZQ) (KATZ & ALMEIDA, 2003). 

O tratamento da esquistossomose é baseado na 

quimioterapia, sendo o praziquantel (PZQ) o fármaco de 

escolha no Brasil, o qual se destaca pela sua eficácia contra 

todas as espécies de Schistosoma. No entanto, devido ao seu 

uso exclusivo durante várias décadas, já foram relatadas 

evidências de casos que sinalizam possíveis resistências de 

cepas de S. mansoni e a baixa eficácia nas formas juvenis do 

parasito (CAFFREY, 2015, KAMEL et al., 2017).  

Sabendo de todos esses problemas relatados acerca do 

PZQ, e uma vez que não existe uma vacina totalmente segura 

e apropriada para uso na clínica (ENGEL et al, 2015), novas 

alternativas quimioterápicas estão sendo desenvolvidas a fim 

da descoberta de novos fármacos esquistossomicidas. 

Diante disso, várias estratégias da química medicinal são 

aplicadas para o desenvolvimento de novos tratamentos para a 

esquistossomose. A Química Medicinal é uma ciência 

multidisciplinar, relacionada com várias especialidades, como a 

Química Orgânica, Farmacologia, , Biologia Molecular, Físico-

Química, Informática, Biologia Estrutural, Bioquímica, Biologia 

Celular, entre outras (DO AMARAL et al., 2017).  



QUÍMICA MEDICINAL E O PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS PARA A 

ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA 

921 
 

A Química Medicinal é a disciplina que estuda os 

aspectos relacionados à descoberta, invenção e preparação de 

substâncias bioativas de interesse terapêutico, e os fatores 

moleculares do modo de ação dos fármacos, incluindo a 

compreensão da relação entre estrutura química e atividade 

(SAR, do inglês, Structure-Activity Relationships), além de 

aspectos relacionados à absorção, distribuição, metabolismo, 

eliminação e toxicidade. Portanto, a Química Medicinal é uma 

ciência fundamentada em Química, que envolve estratégias 

importantes para as Ciências Farmacêuticas, Médicas e 

Biológicas (DO AMARAL et al., 2017). 

As estratégias vão desde o planejamento e 

desenvolvimento de novos fármacos utilizando alguns 

farmacóforos já conhecidos na literatura como as 

tiossemicarbazonas, imidazolidinas, os métodos 

computacionais que também são empregados, além de uma 

estratégia mais atual como o reposicionamento de fármacos. 

Dessa forma, devido à importância da descoberta de 

fármacos para o tratamento da esquistossomose, mais eficazes 

e com um amplo potencial biológico esquitossomicida, o 

presente artigo visa descrever as estratégias da química 

medicinal para o planejamento e descoberta de novos fármacos 

esquistossomicidas.  

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseada nos 

pressupostos da revisão integrativa. Esse tipo de revisão 

possibilita a síntese e a análise do conhecimento científico já 

produzido sobre o tema investigado, exigindo os mesmos 

padrões de rigor e clareza utilizados nos estudos primários. 
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Permite ainda analisar estudos com abordagens metodológicas 

diferentes, mas que contemplam o tema em questão.  

O levantamento bibliográfico de publicações indexadas 

foi realizado nas seguintes bases de dados: Science Direct, 

Index Medicus Eletrônico da National Library of Medicine 

(MEDLINE), US National Library of Medicine National Institutes 

of Hearth (PUBMED). Foram utilizados os seguintes descritores 

e seus sinônimos em inglês: esquistossomose, 

reposicionamento de medicamentos, tiossemicarbazonas, 

química farmacêutica. 

Os artigos foram avaliados de acordo com os critérios de 

inclusão: artigos que abordassem o tema “tratamento para a 

esquistossomose” e “química medicinal”, restritos aos últimos 5 

anos, nos idiomas português, inglês e espanhol, além dos 

artigos clássicos. Após a seleção inicial do material, foram 

excluídos os artigos repetidos nas diferentes bases de dados e 

fora do contexto. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A descoberta e o desenvolvimento de um novo fármaco 

é um processo longo que requer complexo planejamento e alto 

financiamento, possuindo suas raízes altamente ligadas às 

inovações científicas e tecnológicas. Os avanços significativos 

das Ciências que levaram a uma melhor compreensão das vias 

bioquímicas, alvos moleculares e de mecanismos de doenças, 

tornaram possível a descoberta de inovações terapêuticas 

conhecidas, concedendo melhorias na qualidade de vida das 

pessoas (Mikovski et al., 2018). 

A evidenciação de um potencial alvo biológico 

(macromólecula, enzima ou receptor) relacionado a doença é a 
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primeira etapa para o descobrimento de um fármaco. Após 

definição desse alvo, os estudos são direcionados para a busca 

de compostos ligantes (hits) que sejam capazes de atuar sobre 

a atividade in vitro. Esses hits podem ser identificados como 

bioativos, através de triagens experimentais (biológicas, 

bioquímicas), virtuais/computacionais (HTS– High Throughput 

Screening– triagem de alto rendimento) ou por meio de 

planejamento molecular (Piccirillo e do Amaral, 2018; Mikovski 

et al., 2018). 

Os esforços na pesquisa de um novo fármaco se 

direcionam a fase farmacodinâmica, na qual se verificam a 

interação fármaco-alvo e consequentemente seus efeitos 

terapêuticos. Testes in vitro são realizados para testar os 

candidatos a fármacos, buscando-se obter a relação do seu 

potencial agonista ou antagonista. Partindo-se dessa triagem 

inicial, outros testes são realizados in vivo para verificar o 

possível efeito farmacológico. No entanto, muitos compostos 

promissores que se mostram com boa atividade nos testes in 

vitro, nem sempre têm uma mesma resposta no teste in vivo. 

Muitas vezes essa falha corresponde a problemas 

farmacocinéticos dos compostos, como sua baixa 

biodisponibilidade, baixa ou alta duração de ação e até a 

presença de metabólitos, gerando problemas clínicos mal 

sucedidos (INTERFARMA, 2019). 

Os processos de absorção, distribuição, 

biotransformação e excreção nos estágios iniciais da pesquisa 

são de suma importância. O aprimoramento destas 

propriedades, através das modificações moleculares desses 

compostos, é essencial na seleção de candidatos a fármacos 

com maiores probabilidades de não serem abandonados na 

fase clínica. A frustração na fase clínica significa grandes 
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perdas de tempo e dinheiro em pesquisas (INTERFARMA, 

2019). 

Assim, a química medicinal vem se destacando no 

desenvolvimento e produção de fármacos (Aver, Kreutz e 

Suyenaga; 2015), além de investigar as razões moleculares da 

ação dos “hits”, também chamados de ligantes, e a relação 

entre a estrutura química e sua atividade farmacológica 

(BARREIRO, 2015). Dentro desse contexto, várias estratégias 

são empregadas, aplicando-se desde o desenho molecular até 

a síntese de um novo fármaco, possível candidato a agente 

terapêutico. Essas estratégias são essenciais, uma vez que 

aperfeiçoam modificações moleculares, consequentemente 

diminuindo efeitos colaterais e aumentando seu potencial 

(BARREIRO, 2015). 

As estratégias da química medicinal aplicadas ao 

planejamento e modificação de fármacos incluem o 

bioisosterismo, hibridação molecular, simplificação molecular, 

química computacional e combinatória (Quantitative Structure-

Activity relationship - QSAR e modelagem molecular) (SILVA, 

2014). Dentre essas técnicas, destacamos neste trabalho a 

hibridação molecular. 

A hibridação molecular é uma estratégia de desenho 

racional de novos ligantes ou protótipos, baseados no 

reconhecimento de farmacóforos na estrutura molecular de dois 

ou mais derivados bioativos conhecidos. Através da fusão 

adequada desses fragmentos, é possível uma condução para o 

desenho de novos híbridos que mantenham as características 

pré-selecionadas dos modelos originais (ARAÚJO et al., 2015). 

A inovação terapêutica tornou-se mais desafiadora, 

devido à proliferação de potenciais alvos macromoleculares, 

resultantes de avanços da genômica e da biologia molecular e 
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estrutural. Isso exigiu uma forte ênfase em estratégias 

moleculares e computacionais altamente integradas, levando 

respostas aos estágios pré-clínicos dos testes de fármacos. 

Assim, a bioinformática vem desempenhando um papel central 

no processo de descoberta, dado como exemplo os bancos de 

dados (SchistoDB e Gene DB) atualmente disponíveis, que 

contêm informações sobre transcriptomas, proteomas, 

metabolomas, sequência de proteína e estrutura, bem como 

interações proteína-ligante. No cenário atual, a bioinformática 

tem uma relação sinérgica com a química medicinal, 

modelagem molecular e descoberta de fármacos (FERREIRA, 

OLIVA & ANDRICOPULO, 2015). 

Os métodos computacionais em química medicinal são 

amplamente classificados em Design de Fármaco Baseado na 

Estrutura do Receptor (SBDD, do inglês Structure-Based Drug 

Design) e Design de Fármaco Baseado no Ligante (LBDD, do 

inglês Ligand-Based Drug Design) (FERREIRA, OLIVA & 

ANDRICOPULO, 2015). A aplicação de estratégias de SBDD e 

LBDD na descoberta de medicamentos para esquistossomose 

ainda é um campo em evolução que progrediu com os avanços 

científicos e tecnológicos recentemente alcançados na 

descoberta de medicamentos para as DTNs. Isso é 

demonstrado pelo surgimento de programas robustos que 

adotam sistematicamente essas metodologias, como (MAFUD 

et al., 2016):  

 

→ A-ParaDDisE (Anti-Parasitic Drug Discovery in Epigenetics) 

(http://a-paraddise.cebio.org) – Utiliza as técnicas de SBDD 

para identificar e caracterizar enzimas modificadoras de 

histonas (HMEs), como a histona desacetilases (HDACs), como 

alvos de fármacos para esquistossomose e outras doenças 
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tropicais. Após a caracterização do alvo, são empregados 

rastreios baseados em alto rendimento e acoplamento 

molecular para identificar os inibidores de HME, que são ainda 

avaliados em ensaios fenotípicos utilizando parasitas in vitro; 

 

→ OSDD (Open Source Drug Discovery) (www.osdd.net/home) 

- Aplica uma combinação de métodos SBDD e LBDD, como 

modelos de acoplamento molecular e classificação, 

respectivamente, para descobrir novos inibidores de alvos 

moleculares específicos. 

 

Mesmo com os avanços científicos e de financiamento, 

surgiu o reposicionamento de fármacos nas doenças 

negligenciadas (LANGEDIJK et al., 2015), podendo ser 

encontrado como reutilização de fármacos, reprofiguração, 

redirecionamento ou resgate. Esta estratégia consiste em 

encontrar novas indicações para medicamentos já 

comercializados ou para compostos de investigação altamente 

caracterizados (FERREIRA E ANDRICOPULO, 2016). 

O reposicionamento de fármacos resulta-se na descrição 

do recurso de ação desse fármaco, que pode ser através da 

identificação de novas aplicações (por exemplo, seleção de 

ingredientes farmacêuticos ativos para descobrir ou sugerir 

novos usos), do uso de novas aplicações (ou seja, uso fora do 

rótulo no tratamento do paciente real), ou ainda no 

desenvolvimento de novas aplicações (ou seja, 

desenvolvimento para uma nova autorização de 

comercialização) (LANGEDIJK et al., 2015).  

Esta estratégia já possui algumas histórias de sucesso 

que apoiam seu uso. A Tabela 1 lista alguns medicamentos que 
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chegaram à clínica para uma nova indicação em DTNs, junto 

com aqueles ainda em desenvolvimento clínico. 

Para a esquistossomose, em particular, essa reutilização 

de medicamentos existentes (recentemente referida como 

"piggy backing") tem potencial na identificação de novos 

fármacos para seu tratamento, especialmente com alguns 

fármacos contra o câncer que estão atualmente na clínica ou 

em desenvolvimento (LEE e FAIRLIE, 2015).  
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Tabela 1. Medicamentos reutilizados com sucesso e reposicionamento de 

candidatos em ensaios clínicos para doenças tropicais negligenciadas. 

 
Fonte: Adaptado de Ferreira e Andricopulo, 2016 

 

Esse fato pode ser explicado, uma vez que a apoptose é 

a via mais comum de morte ceular em humanos e vem sendo 

estudada para o desenvolvimento de tratamentos para o 

câncer, assim como para a esquistossomose. Através do 

sequenciamento do genoma e do transcriptoma foi possível 

identificar os componentes celulares responsáveis pela via 

apoptótica. Assim, muitos fármacos anti-neoplásicos e de 

outras funcionalidades estão sendo direcionados em estudos 

para a esquistossomose (LEE e FAIRLIE, 2015) (Tabela 2). 

Fármaco Estrutura 
Uso 

original 
Novo uso Referência 

Nifurtimox 

 

Doença 
de 

Chagas 

Tripanossomí
ase Humana 

Africana 

Alirol et al., 
2013 

Anfotericina 
B 

 

Infecções 
fúngicas 

Leishmaniose 
Wong-

Beringer et 
al., 1998 

Miltefosina 

 

Neoplasia 
maligna 

Leishmaniose 
Sinderman

n et al., 
2004 

Imatinibe 

 

Neoplasia 
maligna 

Filariose 

(https://clini
caltrials.gov

/ct2/ 
show/NCT0
2644525) 

Celgosivir 

 

Hepatite C Dengue 

(https://clini
caltrials.gov

/ct2/ 
show/NCT0
2569827) 
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Tabela 2. Medicamentos da clínica avaliados biologicamente para serem 
reposicionados ao tratamento da esquistossomose.  

Fármaco Estrutura Uso original Fonte Referência 

Clorambucila 

 
Agente anti-
neoplásico 
(leucemia 
crônica e 

linfoma não 
Hodgkin) 

Natural 
Eissa et al., 

2017 

Edelfosina 

 

Antitumoral e 
leishmanicida 
(in vitro e in 

vivo) 

Sintética 
Yepes et al., 

2014 

Mefloquina 

 

Malária  
Manneck et 

al., 2010 

Primaquina 

 

Malária  
Kamel et al., 

2017 
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As tiossemicarbazonas (Figura 1) são compostos 

orgânicos nitrogenados pertencentes à família das iminas, 

também denominadas bases de Schiff. Apresentam a estrutura 

básica R1R2C=N(NH)-C=S(-N)R3R4 e constituem  uma  

importante classe de ligantes N, S-doadores e apresentam 

diferentes modos de coordenação, dependendo dos reagentes 

de partida e das condições de reação para sua obtenção 

(TENÓRIO et al., 2005; LOBANA et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esqueleto da tiossemicarbazona 

 

 Esses compostos apresentam como característica 

principal sua versatilidade de obtenção, com rendimentos 

satisfatórios e sua vasta aplicação como intermediários de 

muitos núcleos importantes. A síntese de tiossemicarbazonas 
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geralmente envolve a condensação quimiosseletiva de 

tiossemicarbazidas com aldeídos ou cetonas, sendo 

comumente necessária a utilização de catálise ácida 

(TENÓRIO et al., 2005). 

As tiossemicarbazonas também servem para a 

ciclização de compostos heterocíclicos, como scaffold, para a 

síntese com anéis tiazóis, 4-tiazolidinonas e derivados 

tiazolidinônicos (DAWOOD et al., 2015). 

As tiossemicarbazonas apresentam um amplo perfil 

farmacológico, sendo uma importante classe de compostos, 

cujas propriedades têm sido extensivamente estudadas na 

química medicinal, como leishmanicida (MELOS et al., 2015), 

tripanocida (ESPÍNDOLA et al., 2015), antimalárico (Matsa et 

al., 2019) e esquistossomicida (FONSECA et al., 2015; 

ALMEIDA JÚNIOR et al., 2019). 

Os heterocíclicos são compostos carbocíclicos que 

apresentam um ou mais átomos de carbono do anel que são 

substituídos por heteroátomos tais como, nitrogênio, enxofre e 

oxigênio (SRAVANTHI e MANJU, 2016). Eles vêm se 

estabelecendo na Química Medicinal como uma classe de 

compostos bioativos, já existindo um grande número de 

moléculas bioativas (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2019). 

Assim, este trabalho apresenta dois anéis heterocíclicos 

importantes em fármacos presentes na clínica e nos compostos 

que estão sendo desenvolvidos presentes em estudo na 

literatura, são o anel indólico e anel tiazolidinonico. 

O Indol (Figura 2) é um sistema heterocíclico, bicíclico 

planar, resultado da fusão do benzeno de seis membros e o 

anel pirrol de cinco membros compartilhado por uma ligação 

dupla (CHADHA e SILAKARI, 2017). A eletrofilicidade do núcleo 

já é bem descrita na literatura acarretando na síntese de vários 
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derivados de indol através de adição nucleofílica e cicloadição 

(BANDINI, 2013). Esta propriedade do indol melhora o portfólio 

para a manipulação sintética (CHADHA e SILAKARI, 2017) 

 

 
Figura 2. Esqueleto do Indol 

 

O indol é um importante sistema heterocíclico, porque é 

incorporado em proteínas na forma do aminoácido triptofano, é 

um fitoconstituinte em várias plantas e bactérias (CHADHA e 

SILAKARI, 2017). Além do triptofano, tem-se a serotonina, 

neurotransmissor atuante no sistema nervoso, sistema 

cardiovascular e sistema gastrointestinal e a melatonina, 

fármaco que age no controle do sono (SRAVANTHI e MANJU, 

2016). Assim, se torma uma base para demais fármacos 

existentes na clínica como, a indometacina e fornecendo o 

esqueleto para alcalóides indólicos biologicamente ativos de 

plantas, como a estricnina e LSD (SHARMA, KUMAR e 

PATHAK, 2010). 

O tiazol é formada por anel de cinco membros, sendo 

que dois destes são heteroátomos (um átomo de nitrogênio e 

um átomo de enxofre). Enquanto que seu análogo a 

tiazolidinona (Figura 3), se diferencia pela presença de uma 

carbonila na posição quatro do anel tiazol (SU et al., 2017). 

 



QUÍMICA MEDICINAL E O PLANEJAMENTO DE FÁRMACOS PARA A 

ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA 

933 
 

 
Figura 3. Esqueleto da 4-tiazolidinona 

 

Os derivados da tiazolidinona são de grande interesse 

devido à sua ampla gama de efeitos farmacológicos, incluindo 

atividades antimalárica (NAIM et al., 2019), anti-T. cruzi 

(CORREA, R. C. et al., 2016) e esquistossomicida (ALMEIDA 

JÚNIOR et al., 2019). 

Assim, o anel de tiazolidina é reconhecido como um 

importante grupo farmacofórico para o desenvolvimento de 

fármacos, com isso, a química da tiazolidina tem sido 

amplamente estudada (SU et al., 2017). 

 

CONCLUSÕES  

 

As estratégias para o desenvolvimento de fármacos 

(reposicionamento de fármacos, farmacóforos  biologicamente 

ativos e a hibridização molecular com farmacóforos) são 

necessárias não apenas para o desenvolvimento de novos 

fármacos, mas também para auxiliar na diminuição dos efeitos 

tóxicos e na economia em realizar o desenvolvimento de 

fármacos, já que o reposicionamento não necessita de novas 

sínteses, levando a uma melhor economia para a aplicação 

deste no tratamento a esquistossomose. 

. 
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RESUMO: A procura por novos compostos químicos sintéticos 

ou naturais com atividade antioxidante vem crescendo nos 

últimos anos. As tiossemicarbazonas estão se mostrando 

grandes candidatas a este proposito devido a sua versatilidade 

química e suas diversas atividades biológicas, como atividade 

antitumoral, antibacteriana, antiviral e antiprotozoária. Sua 

síntese não é complexa  e possuem redimentos consideravéis. 

Foram sintetizadas nove derivados 5-nitro-tiofenos 

tiossemicarbazonas e suas estruturas foram comprovadas com 

métodos espectrométricos e espectroscópicos além de suas 

características físico-químicas determinadas. A avalição da 

atividade antioxidante foi realizada pelo método do DPPH (1,1-

diphenyl-2-picrylhydrazil) no qual foi calculado a percentagem 

de sequestro de radicais livres. O EC50 foi determinado pelo 
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software GraphPadPrism 7 utilizando o modelo de dose-

resposta farmacológica para ajuste de curva com um intervalo 

de confiança de 95%. Os dados mostraram uma fraca atividade 

antioxidante quando comparada com o controle positivo, o 

ácido ascórbico, que obteve EC50 de 26,22 µg/ml comparado a 

91,94 µg/ml, 70,21 µg/ml e 293,7 µg/ml para o composto LNN-

02, LNN-06 e LNN-08 respectivamente. O rendimento sintético 

foi considerado satisfatório, mas a sua atividade quanto à 

redução de radicais livres foi fraca. No entanto, devido a grande 

atividade biológica associadas a esse grupo de moléculas sua 

capacidade frente a outras patologias deve ser investigada. 

 

Palavras-chave: DPPH;Nitrotiofeno;RMN 

 

INTRODUÇÃO 

 

As tiossemicarbazonas (TSC) são compostos orgânicos 

constituídos por átomos de carbono, enxofre e nitrogênio com 

estrutura básica N-CS-N-N=C-R2 (Panico et al., 1993). A função 

orgânica imina (insaturação heteropolar caracterizada pela 

dupla ligação entre N e C) também chamada de base de Schiff 

ou grupo azometino (R2C=N-) está presente na estrutura. As 

TSC são bioisósteros das semicarbazonas, onde o átomo de 

oxigênio da carbonila é substituído pelo átomo de enxofre, 

tornando-a tiocarbonila (Panico et al., 1993; Singh et al, 

2016).Têm recebido destaque no âmbito da química medicinal 

devido a sua versatilidade químicas e devido às suas 

promissoras aplicações biológicas, associadas ao seu 

importante potencial farmacológico (BHARTI et al., 2010), 

dentre os quais já se é relatada: atividade antiproliferativa 

(ALMEIDA et al., 2015), antiparasitária (BRITTA et al., 2014), 
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antioxidante (NGUYEN, 2013) antimicrobiana (EL-SHARIEF et 

al., 2013; ZHANG et al., 2015), além de estudos prévios 

mostrarem atividades antioxidantes de tiossemicarbazonas 

com valores de captação de radicais livres superiores ao ácido 

ascórbico no qual é um antioxidante conhecido (AL-AMIERY et 

al., 2012; RAMACHANDRAN et al., 2012; GHOSH et al., 2009). 

Devido à presença de seus heteroátomos as 

tiossemicarbazonas são muito utilizadas como reagentes para 

formação dos heterocíclos tiazóis, 1,3,4-tiaditiazol, 1,2,4-

triazina, pirazol, tiazolidina e 1,2,4-ditiazolidinas, heterociclos 

esses dotados de diversas atividades biológicas associadas, 

inclusive fazendo parte da estrutura de diversos fármacos 

utilizados na clínica. 

Estudos sugerem que a deficiênciana eliminação ou 
diminuição de radicais livres está associada a algumas doenças 
tais como câncer, doenças cardíacas, inflamação, artrite, 
declínio do sistema imunológico e disfunção cerebral (ZHONG 
et al., 2010). Por isso, os antioxidantes são extensivamente 
estudados quanto à sua capacidade para proteger os 
organismos e as células contra danos induzidos por estresse 
oxidativo (AL-AMIERY et al., 2012). Já que essas substâncias 
retardam ou impedem a oxidação de substratos celulares 
oxidáveis (ZHONG et al., 2010). Diante disso, pesquisadores de 
várias áreas tornaram-se mais interessados em novos 
compostos, sintetizados ou obtidos a partir de fontes naturais, 
que podem fornecer componentes ativos para evitar ou reduzir 
o impacto do estresse oxidativo em células (ALKAN et al., 
2008). 

Por isso, o presente trabalho visa realizar a síntese de 
nove derivados 5-nitro-tiofenos tiossemicarbazonas bem como 
avaliar suas atividades antioxidantes com vistas à obtenção de 
um novo composto com melhor atividade daqueles disponíveis 
no mercado. 
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MATERIAIS E MÉTODO  

 

Síntese e Elucidação dos compostos 

 

Para a obtenção e elucidação das estruturas químicas 

dos compostos foram utilizados os seguintes materiais: 

hidrazina 50%, 5-nitro-tiofeno-2-carboxaldeído, 4-metóxi-fenil-

isotiocianato, 4-bromo-fenil-isotiocianato, 1-naftil-isotiocianato, 

alil-isotiocianato, fenil-isotiocianato, 4-cloro-fenil-isotiocianato, 

2-fenil-etil-isotiocianato, 4-metil-fenil-isotiocianato, 4-etil-fenil-

isotiocianato, diclorometano, etanol absoluto, acetato de etila, 

n-hexano e ácido acético e dimetilsulfóxido deuterado (DMSO-

d6), placas de sílica gel 60 F254 de 0,25 mm de espessura e 

pastilhas de KBr de 1 % e 2 %. Todos fornecidos pela Sigma, 

Aldrich, Fluka e Merck. 

Todas as placas cromatográficas foram reveladas em 

câmara UV VILBER CN-15LC; os pontos de fusão foram 

medidos com o fusiometro Fisatom modelo 431D. Para analise 

estrutural foi utilizado espectrômetro MHz-VarianUnity plus-

300, espectrofotômetro FTIR Bruker IFS66 e MALDI-TOF 

Autoflex III (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA). 

Tiossemicarbazidas foram preparadas na primeira etapa 

através de uma reação entre os nove isotiocianatos substituídos 

e hidrazina. Na segunda etapa cada tiossemicarbazida foi posta 

a reagir com 5-nitro-tiofeno-2-carboxadeído formando, assim, 5-

nitrotiofeno-tiossemicarbazonas. 

 

Avaliação da Atividade Antioxidante pelo Método do DPPH 

 

A atividade de eliminação de radicais livres dos 

compostos a serem testados foi avaliada pelo método do DPPH 



SÍNTESE, ELUCIDAÇÃO ESTRUTURAL E ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE 

DERIVADOS 5-NITRO-TIOFENO-TIOSSEMICARBAZONAS 

951 
 

(1,1-difenil-2-picrilhidrazil) segundo Blois (1958). Foi dissolvido 

0,008 g do reagente DPPH em metanol e feita a leitura em 

espectrofotômetro a 517 nm para se obter uma absorbância 

entre 0.600 e 0.700. Em seguida, foram feitas diluições dos 

compostos a serem testados, utilizando metanol, para se obter 

concentrações de 50, 100, 250 e 500 µg/ml. Em placas de 96 

poços de fundo plano foi adicionado 40 µl dos compostos e 250 

µl da solução do DPPH, a reação durou 30 minutos na ausência 

de luz. A leitura dos resultados foi realizada em leitor de ELISA 

uQant (BioTek Instruments) a 517 nm. A Percentagem de 

Sequestro de Radicais Livres foi determinada utilizando a 

seguinte equação: 

 

(%)=
Abs controle-Abs amostra

Abs controle
X100 

 

Onde, Abs controle é a absorbância da solução do DPPH 

em metanol, Abs amostra é a absorbância dos compostos 

testados. Foi utilizado o ácido ascórbico (aa) como padrão nas 

mesmas concentrações testadas. Além disso, o teste foi 

realizado em triplicata com duas repetições independentes.  

 

Analise Estatística 

 

O calculo do EC50 (concentração necessária para se 

obter um efeito oxidante de 50%) foi determinado pelo software 

GraphPadPrism 7 utilizando o modelo de dose-resposta 

farmacológica para ajuste de curva com um intervalo de 

confiança de 95% (Estimativa EC50). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Todos os compostos 2-(5-nitro-tiofeno)-

tiossemicarbazônicos (LNN-01 a 09) sintetizados foram 

devidamente caracterizados e tiveram suas estruturas químicas 

comprovadas, ou tiveram seus dados físico-químicos 

comparados com os dados da literatura. A tabela 01 apresenta 

as estruturas químicas e os dados físico-químicos de todos os 

compostos. 

 

Tabela 01 – Dados Físico-Químicos dos Derivados 2-(5-nitro-
tiofeno) tiossemicarbazônicos (LNN-01-09). 

 

R 
Códig

o 
FM 

MM 

(g/mol) 

Rend. 

(%) 

 
LNN-01 C13H12N4O3S2 336,39 76,80 

 
LNN-02 C12H9BrN4O2S2 385,26 58,58 

 

LNN-03 C16H12N4O2S2 356,42 69,68 

 
LNN-04 C9H10N4O2S2 270,33 83,86 

 
LNN-05 C12H10N4O2S2 306,36 50,29 

 
LNN-06 C12H9ClN4O2S2 340,81 94,16 

 

LNN-07 C14H14N4O2S2 334,42 91,85 
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LNN-08 C13H12N4O2S2 320,39 82,89 

 
LNN-09 C14H14N4O2S2 334,42 84,44 

 

R = Substituintes; FM = Formula Molecular; MM = Massa Molar; Rend. = 

Rendimento.  

 

A elucidação estrutural foi feita através de análises de 

RMN 1H, RMN13C, infravermelho, DEPT e espectrometria de 

massas de alta resolução. O RMN 1H do composto LNN-09 

mostrado na figura 01 apresentou um sinal em 1,19 ppm na 

forma de tripleto correspondente a metila e outro sinal em 2,60 

ppm na forma de quarteto no qual representa o metileno. Os 

sinais que representam os prótons da fenila tiveram 

deslocamentos químicos sob a forma de dubletos em 7.39 e 

7.22 ppm. Já os prótons do anel tiofeno obtiveram sinais 

também na forma de dubletos, mas com integração para um 

próton cada em 7,59 e 8,08 ppm. Além disso, três singletos em 

8,29, 10,09 e 12,13 ppm representando os prótons de HC=N, 

HN-C e HN-N respectivamente mostram que o produto da 

reação entre a tiossemicarbazida e o 5-nitro-tiofeno-2-

carboxaldeído foi obtido com sucesso já que a formação da 

imina caracteriza esta reação (Oliveira et al., 2015; Parrilha et 

al., 2011). 

A possibilidade de tautomerismo tiona-tiol (H-N-C=S/ 

N=C-SH) nestes compostos foi descartada, pois não foram 

observados sinais entre as faixas 2500-2650 cm-1 no espectro 

de absorção do infravermelho que são característicos do grupo 

tiol. No entanto, o estiramento observado em 1498 cm-1 no qual 

representa a tiocarbonila (C=S) mostra a preferencia da forma 
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tiona (Figura 02) (Agarwal et al., 2006; Sadler, 1961). Além 

disso, foi observada uma banda de absorção em 3320 cm-1 e 

3117 cm-1 atribuída aos grupos NH presentes na molécula, e um 

estiramento em 1544 cm-1 foi evidenciado e atribuído a função 

imina. 

 

Figura 01 – Espectro de RMN 1H do composto LNN-09 
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Figura 02 – Espectro de Absorção de Infravermelho do 

Composto LNN-09 

 

 
Os espectros de RMN 13C e DEPT de LNN-05 

evidenciam 8 carbonos sp2 hidrogenados (2 do anel tiofeno, 5 

do anel fenila e 1 da imina) e 5 carbonos sp2 que não se ligam 

a hidrogênios no qual o sinal mais desblindado que aparece em 

176,29 ppm representa o carbono da tiocarbonila (Figura 03). 
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Figura 03 – Espectro de 13C e DEPT do Composto LNN-05 

 
 

Dados Espectroscópicos e Espectrométricos dos Derivados 2-

(5-nitro-tiofeno)-tiossemicarbazônicos. 

 

LNN-01 - N-(4-metoxifenil)-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-

hidrazina-carbotioamida 

 
 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.07 (s, 1H, NH-N), 

10.04 (s, 1H, NH-C), 8.25 (s, 1H, CH=N), 8.06 (d, 1H, J = 4.4 

Hz, H-Tiofeno), 7.55 (d, 1H, J = 4,4 Hz, H-Tiofeno), 7.32 (d, 2H, 

J = 9.2 Hz, Ar-H), 6.92 (d, 2H, J = 9.2 Hz, Ar-H), 3.74 (s, 3H, 

CH3). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 55.184; 55.223; 113.304; 
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127.726; 129.399; 130.289; 131.707; 135.448; 146.531; 

150.884; 157.142; 176.582. IV: (v cm-1KBr) 3319 e 3127 (NH); 

1546 (C=N); 1511 (C=S). EM: m/z [M+H]+ calculado para 

C13H12N4O3S2: 337.03; encontrado: 337.05. 

 

LNN-02– N- (4-bromofenil)-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-

hidrazina-carbotioamida 

 
 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.25 (s, 1H, NH-N), 

10.18 (s, 1H, NH-C), 8.30 (s, 1H, CH=N), 8.09 (d, 1H, J = 3.6 

Hz, H-Tiofeno), 7.61 (d, 1H, J = 4.4 Hz, H-Tiofeno), 7.55 (q, 4H, 

J = 8.8 Hz, Ar-H). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 18.526; 

55.997; 117.936; 128.082; 129.716; 130.266; 130.924; 136.059; 

138.267; 146.206; 151.039; 176.218. IV: (v cm-1 KBr) 3300 e 

3180 (NH); 1547 (C=N); 1527 (C=S). EM:m/z [M+H]+  calculado 

para C12H9BrN4O2S2: 384.93; encontrado: 384.84. 

 

LNN-03– N-(naftaleno-2-il)-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-

hidrazina-carbotioamida 
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RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.29 (s, 1H, NH-N), 

10.50 (s, 1H, NH-C), 8.36 (s, 1H, CH=N), 8.11 (d, 1H, J = 0.8 

Hz, H-Tiofeno), 8.10 (d, 1H, J = 0.8 Hz, H-Tiofeno), 7.36 (t, 3H, 

J = 4.4 Hz, Ar-H), 7.59 (m, 4H, Hz, Ar-H). RMN 13C: (100 MHz, 

DMSO-d6) 123.257; 125.402; 126.029; 126.122; 126.355; 

127.075; 127.997; 129.445; 130.297; 130.390; 133.666; 

135.494; 135.602; 146.663; 150.946; 178.007. IV: (v cm-1KBr) 

3251 e 3084 (NH); 1535 (C=N); 1523 (C=S). EM: m/z [M+H]+  

calculado para C16H12N4O2S2: 357.04; encontrado: 357.08. 

 

LNN-04 – N-alil-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-hidrazina-

carbotioamida 

 
 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 11.89 (s, 1H, NH-N), 

8.72 (t, 1H, J = 6.0 Hz, NH-C), 8.20 (s, 1H, CH=N), 8.07 (d, 1H, 

J = 4.4 Hz, H-Tiofeno), 7.52 (d, 1H, J = 4.4 Hz, H-Tiofeno), 5.94 

(m, 1H, CH=C), 5.17 (m, 2H, CH2-N), 4.15 (t, 2H, J = 6.0 

CH2=C). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 45.898; 115.628; 

129.120; 130.343; 134.689; 135.006; 146.709; 150.620; 

177.163. IV: (v cm-1KBr) 3374 e 3127 (NH); 1538 (C=N); 1523 

(C=S). EM: m/z [M+H]+  calculado para  C9H10N4O2S2: 270,02; 

encontrado:270,33. 

 

LNN-05–2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-N-fenil-hidrazina-

carbotioamida 
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RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.18 (s, 1H, NH-N), 

10.17 (s, 1H, NH-C), 8.31 (s, 1H, CH=N), 8.10 (d, 1H, J = 4.4 

Hz, H-Tiofeno), 7.60 (d, 1H, J = 4.4 Hz, H-Tiofeno), 7.56 (d, 2H, 

J = 8.0 Hz, Ar-H), 7.35 (t, 2H, J = 8.0 Hz, Ar-H), 7.17 (t, 1H, Ar-

H). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 124.829; 125.665; 126.138; 

128.113; 129.553; 130.297; 135.703; 138.848; 139.127; 

146.391; 150.953; 176.296. IV: (v cm-1KBr) 3211 e 3112 (NH); 

1546 (C=N); 1500 (C=S).EM: m/z [M+H]+  calculado para 

C12H10N4O2S2: 307.02; encontrado: 307.14. 

 

LNN-06– N-(4-clorofenil)-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-

hidrazina-carbotioamida 

 
 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.25 (s, 1H, NH-N), 

10.20 (s, 1H, NH-C), 8.30 (s, 1H, CH=N), 8.11 (d, 1H, J = 5.2 

Hz, H-Tiofeno), 7.62 (d, 1H, J = 5.2 Hz, H-Tiofeno), 7.57 (d, 2H, 

J = 15.6 Hz, Ar-H), 7.45 (d, 2H, J = 15.6 Hz, Ar-H). RMN 13C: 

(100 MHz, DMSO-d6) 28.986; 127.813; 128.012; 129.744; 

130.311; 136.074; 137.852; 146.236; 151.033; 176.322. IV: (v 

cm-1KBr) 3255 e 32248 (NH); 1547 (C=N); 1528 (C=S). EM: m/z 

[M+H]+  calculado para C12H9ClN4O2S2: 340.98; encontrado: 

341.05. 
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LNN-07– 2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-N-fenetil-hidrazina-

carbotioamida 

 
 

RMN 1H: RMN 1H (400 MHz, ppm, DMSOd6): δ 11.91 (s, 1H, 

NH-N), 8.59 (s, 1H, NH-C), 8.20 (s, 1H, CH=N), 8.10 (d, 1H, J = 

6.0 Hz, H-Tiofeno), 7.52 (d, 1H, J = 6.0 Hz, H-Tiofeno), 7.35 (d, 

2H, J = 1.6 Hz, Ar-H), 7.35 (d, 2H, J = 1.6 Hz, Ar-H), 7.29 (t, 1H, 

J = 3.2 Hz, Ar-H), 3.42 (t, 2H, J=2.6 Hz, CH2), 2.51 (q, 2H,  J=2.4 

Hz, CH2). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 34.595; 45.248; 

126.265; 128.518; 128.610; 129.223; 130.495; 135.001; 

139.124; 146.772; 150.619; 176.889. IV: (v cm-1KBr) 3326 e 

3149 (NH); 1552 (C=N); 1532 (C=S). EM: m/z [M+H]+  calculado 

para C14H14N4O2S2: 335.05; encontrado: 335.14. 

 

LNN-08– 2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-N-(p-tolil)-hidrazina-

carbotioamida 

 
. 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.12 (s, 1H, NH-N), 

10.09 (s, 1H, NH-C), 8.28 (s, 1H, CH=N), 8.08 (d, 1H, J = 4.4 

Hz, H-Tiofeno), 7.59 (d, 1H, J = 4.4 Hz, H-Tiofeno), 7.36 (d, 2H, 

J = 8.4 Hz, Ar-H), 7.19 (d, 2H, J = 8.0 Hz, Ar-H), 2.31 (s, 3H, 
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CH3). RMN 13C: (100 MHz, DMSO-d6) 20.578; 126.022; 

128.562; 129.453; 130.274; 134.843; 135.525; 136.276; 

146.453; 150.899; 176.303. IV: (v cm-1KBr) 3326 e 3133 (NH); 

1541 (C=N); 1498 (C=S). EM: m/z [M+H]+  calculado para 

C13H12N4O2S2: 321.04; encontrado: 321.14. 

 

LNN-09– N-(4-etil-fenil)-2-((5-nitro-tiofeno-2-il)metileno)-

hidrazina-carbotioamida 

 
 

RMN 1H: (400 MHz, ppm, DMSO-d6): δ 12.13 (s, 1H, NH-N), 

10.09 (s, 1H, NH-C), 8.29 (s, 1H, CH=N), 8.08 (d, 1H, J = 4.4 

Hz, H-Tiofeno), 7.59 (d, 1H, J = 4.0 Hz, H-Tiofeno), 7.39 (d, 2H, 

J = 8.0 Hz, Ar-H), 7.22 (d, 2H, J = 8.4 Hz, Ar-H), 2.60 (q, 2H, J 

= 7.2 Hz, CH2), 1.19 (t, 3H, J = 7.6 Hz, CH3). RMN 13C: (100 

MHz, DMSO-d6) 15.637; 27.712; 126.753; 127.369; 129.453; 

130.281; 135.525; 136.462; 141.202; 146.461; 150.899; 

176.257. IV: (v cm-1KBr) 3320 e 3117 (NH); 1544 (C=N); 1498 

(C=S). EM: m/z [M+H]+  calculado para C14H14N4O2S2: 335.05; 

encontrado: 335.14. 

 

Avaliação da Atividade Antioxidante por DPPH 

 

A atividade antioxidante foi avaliada pelo método do 

DPPH no qual os compostos foram comparados com o controle 

positivo, o ácido ascórbico. Os resultados mostram uma fraca 

atividade antioxidante, uma vez que o controle positivo obteve 

um EC50 de 26,22 µg/ml comparado aos compostos da serie 
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estudada. A tabela 05 apresenta os valores de EC50 de todos 

os compostos em comparação ao controle positivo. Estudos 

mostram que complexos de tiossemicarbazonas com metais 

(Al-Amiery et al., 2012) possuem um potencial antioxidante 

quando comprado ao ácido ascórbico. No entanto, 

tiossemicarbazonas ligadas ao anel tiofeno não foi observado 

atividade significativa. 

 

Tabela 02 - Avaliação da Atividade Antioxidante das 

Tiossemicarbazonas 

 

Atividade Antioxidante EC50 em 

µg/mL 

Compostos EC50 

LNN-01 75,41 

LNN-02 91,94 

LNN-03 72,82 

LNN-04 ND 

LNN-05 193,80 

LNN-06 70,21 

LNN-07 * 

LNN-08 293,70 

LNN-09 * 

LNN-10 229,10 

LNN-11 ND 

LNN-12 190,50 

AA 26,22 
ND = Não Determinado; * = Sem 

atividade; AA = Ácido Ascórbico. 
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CONCLUSÕES  

 

A síntese da serie 2-(5-nitro-tiofeno) tiossemicarbazonas 

(LNN-01-09) tiveram rendimentos satisfatórios com a obtenção 

do produto em apenas duas etapas de síntese. Contudo, as 

tiossemicarbazonas sintetizadas mostraram uma fraca 

atividade antioxidante pelo método do DPPH, mas esses dois 

grupos farmacofóricos presentes nas moléculas (anel tiofeno e 

tiossemicarbazona) podem apresentar atividades biológicas 

diversas no qual deve ser investigada.  
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RESUMO: Normalmente, a síndrome coronária aguda resulta 
da instabilidade da placa aterosclerótica em meio vascular, com 
a consecutiva ativação plaquetária, a liberação de fatores de 
coagulação e a agregação plaquetária, o que resulta na 
formação de trombos arteriais. Neste contexto, os agentes 
anticoagulantes desempenham um papel de grande 
importância na terapia das doenças oriundas deste processo, 
em especial, as síndromes coronárias agudas. O objetivo desta 
revisão é investigar as publicações mais recentes acerca do 
assunto por meio de indexadores de artigos Scielo, PubMed e 
Sciencedirect, visando compreender o panorama de utilização 
destas drogas. Os medicamentes anticoagulantes são usados 
quando se deseja amenizar as dores isquêmicas, diminuir os 
danos ao miocárdio, as taxas de mortalidade e a reinternação. 
Diversos agentes atestaram sua utilidade e eficácia e novos 
fármacos constituíram o arsenal terapêutico anticoagulante, 
desses, a heparina não fracionada e de baixo peso molecular, 
fondaparinux e a bivalirudina, tornaram-se as drogas 
comumente utilizadas para o tratamento da síndrome 
coronariana aguda. Sangramentos, osteoporose e 
trombocitopenia são os principais efeitos adversos amplamente 
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relatados na terapia anticoagulante, no entanto, com o 
aprimoramento de novas drogas houveram melhorias 
significativas nesses indicadores. Contudo, observa-se a 
necessidade de novas alternativas terapêuticas com menores 
efeitos adversos e maior eficácia. 
Palavras-chave: Anticoagulante. Farmacoterapia. Síndromes 

coronarianas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As principais causas isoladas de morte e perda de 

qualidade de vida no mundo estão relacionadas ao 

desenvolvimento da doença cardíaca isquêmica. No Brasil, 

estima-se que a cada cem mil habitantes, cerca de 55 vem a 

óbito relacionada a doença. Dessas, a síndrome coronariana 

aguda é a manifestação mais comum entre as doenças 

cardiovasculares apresentando elevadas taxas de morbidade e 

mortalidade (ANDRADE; BORGES, 2016). 

A doença cardíaca coronária é desencadeada em sua 

maior parte pelo surgimento de placas ateroscleróticas, que são 

capazes de reduzir o fluxo sanguíneo e oxigênio fornecidos ao 

miocárdio através de um estreitamento do lúmen vascular. Com 

o passar do tempo, essas placas podem se tornar instáveis, 

devido a processos inflamatórios e reações oxidativas, 

rompendo-se e causando uma série de complicações 

vasculares (CHEN et al., 2019). 

Em condições emergenciais e de desequilíbrio, como 

nos episódios de lesão ou danos vasculares, a hemostasia 

pode levar ao desenvolvimento de trombos arteriais ou 

venosos, propiciando o desenvolvimento de eventos 

coronarianos agudos, cerebrovasculares e episódios de 

tromboembolismo, acarretando no desenvolvimento de 



TERAPIA ANTICOAGULANTE NAS SÍNDROMES CORONARIANAS AGUDAS 

967 
 

isquemia e necrose das células do miocárdio (XIANG et al., 

2019). 

Para reverter tal processo, os medicamentos 

anticoagulantes são comumente utilizados, sendo estes, as 

principais drogas empregadas no tratamento dos episódios 

isquêmicos trombo-oclusivos agudos, como também na 

precaução de problemas secundários nas doenças vasculares 

(ANDRADE; BORGES, 2016). 

Visto que o tratamento com fármacos anticoagulantes é 

de suma importância e constantemente encontrado na terapia 

de várias doenças cardiovasculares, o presente estudo tem 

como objetivo analisar as publicações nacionais e 

internacionais acerca da terapia anticoagulante na doença 

coronária aguda, os fatores e as consequências que envolvam 

esta prática. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Foi realizada uma revisão da literatura por meio de 

levantamento bibliográfico durante o mês de setembro de 2019, 

buscando publicações indexadas nas bases de dados do 

Scielo, PubMed e Sciencedirect e utilizados artigos publicados 

em português e inglês. Os critérios de inclusão adotados para 

a seleção de artigos foram: artigos nas categorias original e 

revisão de literatura; no período compreendido entre os anos de 

2014 a 2019; que contivessem em seu título e/ou resumo os 

descritores: farmacoterapia anticoagulante ou anticoagulant 

pharmacotherapy e síndrome coronária ou coronary syndrome. 

Foram excluídos da pesquisa os artigos que não atendiam aos 

critérios de inclusão anteriormente mencionados, aqueles não 

relacionados com o objetivo tem desta revisão bibliográfica, os 

publicados em outro formato que não artigo científico (trabalho 
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de conclusão de curso, dissertação, tese, relato de caso, 

resenha, etc.), e em outro idioma senão os relacionados na 

metodologia. A partir da leitura dos resumos, foram excluídos 

ainda os artigos que não tinham relação com o objetivo deste 

estudo, que não possuíam informações relevantes que 

comprometessem o levantamento bibliográfico ou que tivessem 

informações repetidas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As vias de coagulação e as síndromes coronarianas 

agudas 

 

A circulação sanguínea assegura o fornecimento de 

oxigênio e nutrientes ao organismo, como também auxilia na 

eliminação de catabólitos, assim, a integridade do vaso 

sanguíneo é de suma importância em todos os momentos. No 

entanto, quando essa integridade é afetada, automaticamente 

ativa-se um mecanismo de reparo altamente eficaz denominado 

hemostasia (GOLEBIEWSKA; POOLE, 2015) 

As plaquetas são pequenas células de grande 

importância no processo de homeostase e manutenção do 

endotélio. Elas circulam em estado de repouso próximas as 

paredes vasculares, mantendo-se assim até o momento que a 

integridade da superfície endotelial é lesada e sua matriz 

subjacente é exposta, ou ainda quando há a instalação de um 

processo inflamatório que leva a uma perturbação do endotélio 

(CHEN et al., 2019).  

O processo fisiopatológico envolvido na instalação das 

síndromes coronárias está diretamente relacionado às 

condições que sucedem o desenvolvimento da placa 

aterosclerótica nas artérias coronárias, associada a interação 
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de diversos fatores, como hipertensão arterial, dislipidemia, 

diabetes, tabagismo, predisposição familiar, assim como o 

desenvolvimento de processos inflamatórios e integridade do 

vaso, são fatores fundamentais no desenvolvimento e 

instabilização da placa (SILVEIRA et al., 2018). 

Diversas vias podem levar ao surgimento de um 

processo de ativação e agregação plaquetária, e qualquer 

modificação na relação entre as plaquetas, o endotélio e a 

cascata de coagulação, poderão culminar em um risco de 

sangramento ou de trombose (MEYER; CAROFF; RIEDERER, 

2017). 

As placas ateroscleróticas envolvidas na síndrome 

coronária aguda reduzem o fornecimento do fluxo sanguíneo e 

oxigênio ao miocárdio, além disso, estão diretamente ligadas ao 

surgimento de episódios agudos, onde, após a erosão e ruptura 

dessa placa, substâncias produzidas por macrófagos e 

mastócitos que deterioram a matriz intersticial, e levam a 

exposição de substâncias trombogênicas são liberadas, dando 

início ao processo trombogênico (CHEN et al., 2019). 

Após o estímulo do processo trombogênico, ocorre a 

ativação de sinais intracelulares, com posterior liberação de 

potentes agonistas de ativação plaquetária, como adrenalina, 

serotonina, difosfato de adenosina (ADP), tromboxano A2 e 

trombina. Em razão da ativação plaquetária, há uma junção dos 

complexos de glicoproteína IIb-IIIa ao fibrinogênio, concebendo 

a fase final do processo de agregação plaquetária e geração do 

trombo (ANDRADE; BORGES, 2016). 

Ao desencadear o processo de ativação endotelial, 

observa-se uma elevação da quimiotaxia de plaquetas, bem 

como maior expressão da atividade trombótica derivada da 

síntese do plasminogênio tecidual e redução na síntese de 

óxido nítrico e prostaciclina, esse modo, um desequilíbrio entre 
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os fatores pro-inflamatórios e anti-inflamatórios é instalado 

(ANDRADE; BORGES, 2016). 

A partir desse momento, o processo fisiopatológico está 

estreitamente unido ao processo de hemóstase. Dessa forma, 

tendo o conhecimento do complexo mecanismo de ativação 

endotelial e o processo de formação do coágulo se foi possível 

desenvolver drogas que agissem coibindo as fases de ativação 

das vias de coagulação, na tentativa de minimizar os danos ao 

miocárdio (MEYER; CAROFF; RIEDERER, 2017). 

 

Tratamento das síndromes coronarianas agudas 

 

No Brasil, a mortalidade das doenças cardiovasculares 

tem reduzido consideravelmente. No entanto, as taxas de óbito 

são bastante significativas, o que pode estar relacionado a 

elevada prevalência e ao não controle dos fatores de risco. Pois 

através de um controle eficaz, é possível retardar o início da 

doença bem como a estabilização dos sinais e sintomas 

(SILVEIRA et al., 2018). 

Nesse sentido, é de suma importância a utilização de 

agentes anticoagulantes na síndrome coronariana aguda, 

devido ao grande impacto na redução de eventos cardíacos 

adversos e mortalidade através de uma inibição da síntese ou 

da atividade da trombina (SOEIRO et al., 2016). 

As opções terapêuticas anticoagulantes cresceram 

consideravelmente nos últimos dez anos com a inclusão dos 

inibidores diretos da trombina e os inibidos do fator Xa, 

potencializando o arsenal de fármacos efetivos administrados 

por via intravenosa, subcutânea ou oral, expandindo assim as 

alternativas terapêuticas anticoagulantes (WALD; WASHAM; 

BECKER, 2018). 
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O uso seguro de anticoagulantes requer não somente 

uma avaliação da necessidade do paciente, mas também o 

conhecimento profundo de suas propriedades farmacológica. 

Como, o mecanismo de ação, a etapa da cascata de 

coagulação que será inibida e uma abordagem abrangente ao 

gerenciamento e educação do paciente. Visto as diferentes 

classes utilizadas no tratamento da doença coronária aguda 

(figura1) (SAYEGH et al., 2016). 

 

Figura 1. Visão geral da cascata de coagulação e local primário 

de ação dos fármacos anticoagulantes. 

Fonte: WALD; WASHAM; BECKER, 2018. 

A seleção da terapêutica anticoagulante nos pacientes 

com doença coronária aguda é centro de diversas 

investigações e discussões devido à grande complexidade em 

se obter a terapia anticoagulante mais segura, visto que a 
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efetividade desse agente é diretamente ligada ao risco de 

sangramentos (SOEIRO et al., 2016). 

Outros fatores que influenciam a complexidade da 

farmacoterapia está diretamente relacionado ao tempo de 

tratamento distintos, imprecisão sobre doses de 

anticoagulantes equipotentes e as diversas drogas 

antiagregantes utilizadas (SILVA et al., 2015). 

Diversas alternativas farmacológicas foram avaliadas. 

No entanto, a terapia anticoagulante atualmente recomendada 

na síndrome coronária aguda é composta pela heparina não 

fracionada, heparina de baixo peso molecular, fondaparinux e 

bivalirudina (SILVA et al., 2015). 

 

Heparina não fracionada 

 

A heparina tem um importante papel no tratamento das 

síndromes coronárias agudas, apresentando benefícios 

amplamente comprovados pela literatura relacionadas com a 

redução da morbimortalidade e dos eventos cardíacos 

adversos. Esse agente é uma alternativa vantajosa quando um 

rápido efeito anticoagulante é necessário, visto que essa droga 

apresenta um rápido início de ação quando administrado por via 

intravenosa (AFONSO et al., 2016). 

Esse agente constitui-se de uma combinação de vários 

glicosaminoglicanos sulfatados de comprimentos distintos e 

peso molecular variável, entre 15.000 e 30.000 daltons, das 

quais apenas um terço das suas moléculas apresentam o 

pentassacarídeo de elevada afinidade, o que possibilita uma 

alteração dos efeitos anticoagulantes e propriedades 

farmacológicas (SILVA et al., 2015). 

A heparina não fracionada apresenta meia-vida em torno 

de 30 a 90 minutos, e seus efeitos anticoagulantes são 
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exercidos em três formas diferentes. O efeito anticoagulante 

principal é decorrente de uma  mudança conformacional e 

afinidade elevada com a antitrombina, ocasionando aceleração 

da inibição  das enzimas de coagulação, como a trombina, os 

fatores IXa, fator Xa, fator XI e fator XII. A segunda se dá 

através de uma interação específica com catalisador que atua 

na inativação da trombina por cofator II, o que requer doses 

mais elevadas. Por último, o terceiro efeito anticoagulante é 

obtido através de uma modulação do fator Xa, fator esse que é 

decisivo na resposta da coagulação sanguínea. Este último 

efeito não é clinicamente relevante, visto que requer 

administração de doses elevadas, superiores as necessárias 

para a eficácia terapêutica e segurança (WALD; WASHAM; 

BECKER, 2018). 

Essa droga apresenta uma grande variabilidade no seu 

perfil farmacocinético bem como uma estreita janela 

terapêutica, o que implica em uma maior cautela na sua 

utilização. Estudos preconizam uma administração intravenosa 

ajustada de acordo com o peso do paciente, inicialmente  se 

recomenda a administração de um bolus com cerca de 60 a 70 

UI/kg até um máximo de 5.000 UI, seguido de uma infusão de 

12 a 15 UI/kg/h até um máximo de 1.000 UI/h (ROFFI et al., 

2016). 

Esse agente apresenta meia-vida limitada, baixa 

biodisponibilidade, bem como ligação inespecífica às proteínas, 

o que pode levar a alterações dos efeitos anticoagulantes da 

dose. Sendo assim, opta-se preferencialmente por uma 

administração através de infusão intravenosa contínua, visto 

que de forma intermitente eleva-se o risco de sangramentos 

(SAYEGH et al., 2016). 

Episódios de trombocitopenia e osteoporose são 

amplamente relatados nos pacientes que fazem uso de 
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heparina, no entanto, deve-se ter uma maior atenção nas 

alterações do tempo de sangramento, visto que esse é o efeito 

adverso mais preocupante, sendo necessário uma frequente 

verificação do tempo parcial de tromboplastina ativada, 

hemoglobina, hematócrito e plaquetas (AFONSO et al., 2016). 

A heparina tem sido associada a elevações séricas 

transitórias da aminotransferase em 10% a 60% dos pacientes, 

são geralmente assintomáticas, leves e autolimitadas, surgindo 

nos primeiros 4 a 8 dias da terapia e diminuindo a partir daí, 

raramente exigindo modificação ou descontinuação da dose 

(NIDDDKD, 2018). 

Situações especiais carecem de uma maior atenção ao 

uso das heparinas, onde pacientes  como idade superior a 70 

anos, insuficiência renal, cirurgia ou trauma recente, como 

também os que fazem uso de ácido acetilsalicílico ou agente 

trombolítico, apresentam uma maior prevalência de efeitos 

adversos, principalmente episódios hemorrágicos (SILVA et al., 

2015). 

Outro ponto de suma importância durante a terapia 

anticoagulante é se chegar à um consenso e definir o tempo 

ideal desta terapia, visto que a utilização da heparina não 

fracionada tem implicações consideráveis relacionadas com a 

segurança e o custo do paciente (RIAZ et al.,2014). 

 

Heparina de baixo peso molecular 

 

As dificuldades encontradas no tratamento com 

heparinas não fracionadas, sobretudo em relação a 

complexidade em se manter os níveis de heparinização nos 

níveis terapêuticos, manifestou-se a necessidade de uma nova 

alternativa terapêutica que trouxesse uma maior facilidade no 

manuseio e fossem mais eficazes (SILVA et al., 2015). 
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Na década de 1970 o pesquisador Carl Peter Dietrich 

dava início aos estudos que buscava com base na heparina não 

fracionada, isolar uma heparina mais segura e eficaz, onde, 

com uma despolimerização deste agente, pode-se obter 

compostos com tamanhos heterogêneos e de baixo peso 

molecular, denominadas de heparina fracionada ou de baixo 

peso molecular (SAYEGH et al., 2016). 

A heparina fracionada apresenta um peso molecular 

médio inferior a 8.000 Daltons. É um anticoagulante semelhante 

a heparina não fracionada e desempenha um importante papel 

na catalisação da inibição dos fatores de coagulação mediados 

pela antitrombina. Apesar disso, cerca de 50% a 75% das 

cadeias da heparina de baixo peso molecular são reduzidas, o 

que ocasiona um decréscimo gradual da eficácia em catalisar a 

inibição da trombina (WALD; WASHAM; BECKER, 2018). 

Esse agente apresenta uma meia-vida de 3 a 5 horas, 

com uma inibição mais seletiva do fator Xa se comparado a 

heparina não fracionada. Apresenta também uma relação dose-

efeito mais estável e com melhores propriedades 

farmacocinéticas, o que resulta em uma resposta 

anticoagulante mais previsível, acarretando na redução de 

episódios de trombocitopenia induzida por heparina (SAYEGH 

et al., 2016). 

O representante mais utilizado  dessa classe é a 

enoxaparina, cuja administração é realizada por via subcutânea 

duas vezes ao dia, não havendo necessidade de uma 

monitorização rigorosa do tempo de coagulação ativada ou 

ajuste de dose. No entanto, um aumento de sua eficiência  pode 

ser seguido de uma elevação do risco de hemorragias (SILVA 

et al., 2015). 

Uma metanálise utilizando 23 ensaios clínicos, buscou 

identificar a eficácia e a segurança da heparina não fracionada 
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e da heparina de baixo peso molecular. Com um total de 43.912 

pacientes, pôde-se observar que a heparina de baixo peso 

molecular se caracterizou como um agente de grande utilidade, 

o que está relacionado à sua eficácia e menores taxas de 

complicações em comparação a heparina não fracionada 

(SOEIRO et al., 2016). 

Diversos estudos anteriores apontaram que a heparina 

de baixo peso molecular não se mostrou inferior a heparina não 

fracionada. Isto possibilitou uma melhor resposta terapêutica, 

com um aumento da perfusão do miocárdio, diminuição da 

hemorragia grave (2,12% versus 3,37%) e redução do risco de 

mortalidade (2,43% versus 5%), respectivamente (SAYEGH et 

al., 2016). 

Ainda que a heparina de baixo peso molecular se 

caracterize como uma alternativa anticoagulante mais segura, 

não sendo necessário o controle da anticoagulação nem o 

ajuste da dose, situações especiais devem ser cuidadosamente 

monitoradas, como aquelas que envolvem a administração do 

fármaco em pacientes idosos, obesos e com insuficiência renal 

(SILVA et al., 2015). 

Nos casos de paciente com insuficiência renal, observa-

se um acúmulo definitivo de heparina de baixo peso molecular, 

o que pode elevar o risco de ocorrências hemorrágicas maiores, 

assim, é necessário um ajuste de dose desse fármaco nessa 

população em especial. Além disso, não é recomendada a 

administração desse agente em pacientes que apresentem taxa 

estimada de filtração glomerular <15 mL/ min / 1,73m2 

(SAYEGH et al., 2016). 
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Fondaparinux 

 

Fondaparinux foi o primeiro agente anticoagulante da 

classe dos inibidores seletivos do fator Xa. Foi aprovado para 

seu uso em 2001, e atualmente é indicado para o tratamento 

preventivo de tromboses venosas profundas em indivíduos de 

alto risco, como aqueles submetidos a cirurgia, e também no 

tratamento da trombose venosa profunda com ou sem embolia 

pulmonar (NIDDDKD, 2018). 

Esse agente apresenta-se como um pentassacarídeo 

sulfatado quimicamente sintetizado, que apresenta a 

antitrombina como alvo característico.  Com meia-vida em torno 

de 17 horas, o fondaparinux está disponível na forma de 

solução injetável em seringas preenchidas para administração 

por via subcutânea em dose de 2,5 mg uma vez ao dia por 5 a 

30 dias (DORNBOS; SHAHID; NIMJEE, 2018). 

Fondaparinux desempenha sua ação através de uma 

ligação reversível e não covalente à antitrombina, o que gera 

uma alteração conformacional permanente nessa molécula, 

como resultado, ocorre uma inibição do fator Xa mediada pela 

antitrobina e consequentemente evita a formação da trombina 

(WALD; WASHAM; BECKER, 2018). 

Nos pacientes com síndrome coronária aguda, o 

fondaparinux pode ser uma escolha melhor quando comparado 

à enoxaparina. Diversos trabalhos buscam comparar os 

resultados adversos associados ao uso desses 

anticoagulantes, onde observa-se que as taxas de 

sangramentos menores, maiores e totais são significativamente 

menores nos pacientes que fazem uso do fondaparinux 

(BUNDHUN; SHAIK; YUA, 2017). 

Pesquisas demonstraram que o fondaparinux apresenta 

efeitos adversos como sangramento e trombocitopenia. No 
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entanto, são menos comuns do que com a heparina. Estudos 

envolvendo 2282 pacientes atribuíram resultados superiores ao 

fondaparinux em relação a enoxaparina, quando se trata de 

eventos hemorrágicos. Cerca de 2,3% dos pacientes que 

faziam uso do anticoagulantes fondaparinux apresentaram 

eventos hemorrágicos, contra 5,2% dos que usavam 

enoxaparina (SOEIRO et al., 2016). 

A redução de sangramentos não foi o único benefício 

alcançando com a terapia por fondaparinux. E apesar de 

demonstrar mortalidade semelhante a de outras heparinas, o 

fondaparinux demonstrou melhores desfechos clínicos, 

principalmente na redução de eventos vasculares graves, como 

o infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (BUNDHUN; 

SHAIK; YUA, 2017). 

Ainda que baixa taxa de elevação sérica de 

aminotransferase durante a terapia com o fondaparinux seja 

vista, episódios de hepatotoxicidade direta e autolimitada 

similar à do uso de heparinas não fracionadas e de baixo peso 

molecular podem ser provocadas (NIDDDKD, 2018). 

No geral, o fondaparinux apresentou-se como uma 

opção eficaz e mais segura na farmacoterapia anticoagulante 

dos pacientes com síndrome coronária, não havendo a 

necessidade de ajustes de dose ou se monitorar a atividade 

anti-Xa (ROFFI et al., 2016). 

Essa droga pode ser utilizada independente da 

estratégia de cuidado, no entanto, deve ser evitada em 

pacientes que irão ser submetidos a angiografia coronariana, 

ou aqueles que apresentam taxa de filtração glomerular inferior 

a 20 mL/min/1,73m2 (DORNBOS; SHAHID; NIMJEE, 2018). 
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Bivalirudina  

 

Bivalirudina é um agente representante do grupo dos 

inibidores diretos da trombina, caracteriza-se como um 

polipeptídeo sintético análogo à hirudina proposta como uma 

aternaviva à heparina não fracionada quando se deseja a 

anticoagulação (WALD; WASHAM; BECKER, 2018). 

Esse fármaco administrado por via intravenosa e 

apresenta uma meia-vida de 25 minutos. É considerado um 

inibidor de trombina bivalente, devido agir através de uma 

ligação ao local ativo da trombina e inibindo especificamente e 

reversivelmente a trombina livre que se encontra ligada ao 

coágulo. Essa inibição reduz a formação de fibrina e 

consequentemente diminui a formação de trombina, limitando a 

ativação e agregação plaquetária (DORNBOS; SHAHID; 

NIMJEE, 2018). 

Devido os inibidores diretos da trombina interagirem 

diretamente com a trombina, e não se ligarem as proteínas 

plasmáticas, apresentam um efeito anticoagulante mais 

previsível, não necessitando de necessitando de cofatores para 

atingir um efeito anticoagulante (ROFFI et al., 2015). 

Bivalirudina é comumente utilizada na farmacoterapia da 

angina instável, infarto do miocárdio tratamento 

tromboembólica venosa e para trombocitopenia induzida pela 

heparina. Esse fármaco apresenta diversas vantagens teóricas, 

demonstrando atividade contra a trombina ligada ao coágulo, 

reduzido tempo de meia-vida e baixa taxa de depuração renal 

(DORNBOS; SHAHID; NIMJEE, 2018). 

Um estudo envolvendo 7.213 pacientes com síndrome 

coronária aguda foram divididos onde 3.610 pacientes 

receberam o fármaco bivalirudina e os outros 3.603 a heparina 

não fracionada, com o objetivo de comparar a segurança e 
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eficácia desses anticoagulantes. Dessa forma, pode-se 

observar que os eventos cardíacos maiores mortalidade, infarto 

do miocárdio ou acidente vascular cerebral não apresentaram 

diferenças significativas entre os grupos, no entanto, as taxas 

de sangramento foram consideravelmente menores no grupo 

que recebeu a bivalirudina (10,8%) em relação ao grupo que 

utilizou heparina não fracionada (12,2%) (GARGIULO et al., 

2018). 

 

Novos anticoagulantes 

 

O desenvolvimento de novos anticoagulantes baseia-se 

na ideia em se atingir o resultado anticoagulante desejado sem 

desencadear processos hemorrágicos, possibilitando um perfil 

de segurança superior aos anticoagulantes atualmente 

utilizados em pacientes com doença coronária aguda 

(BUNDHUN; SHAIK; YUA, 2017). 

Novos estudos  tem direcionado suas pesquisas para 

moléculas que atuem de forma seletiva inibindo os fatores XI 

e/ou XII, que apoiados a  dados epidemiológicos e pré-clínicos, 

atribuem a ideia que esses fatores colaboram com o 

desenvolvimento da trombose patológica, dessa forma, o foco 

nos fatores XI e XII podem modificar a terapia anticoagulante 

(DORNBOS; SHAHID; NIMJEE, 2018). 

Nesse sentido, diversas alternativas terapêuticas estão 

sendo desenvolvidas apresentando promissores atividades 

anticoagulantes incluindo: o ISIS 416858, um oligonucleotídeo 

que atua antagonizando a síntese hepática de fator XI, e alguns 

anticorpos monoclonais, como o MAA868 que atua através de 

uma ligação ao sítio enzimático pro coagulante do zimogênio e 

do fator XI ativado, o BAY 1213790 cuja atividade se dá através 

apenas de uma ligação ao sítio enzimático pro coagulante de 
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fator XI ativado e por último o  AB023, anticorpo monoclonal que 

atua inibindo a ativação do fator XI mediado pelo fator XII 

ativado em conjunto com duas novas moléculas em 

desenvolvimento (LOUGHERY et al., 2019). 

Esses novos medicamentes estão em estudos de fase 1 

e 2, e já se foi possível detectar perfis de segurança favoráveis. 

Outros benefícios ainda foram relatados por alguns desses 

medicamentos, incluindo dosagens mensais e melhor 

segurança em pacientes com insuficiência renal ou hepática, ao 

passo que outros agentes ofertam metabolização mais rápida e 

com opções parenterais, o que permite uma anticoagulação  

mais conveniente e disponível, potencial necessário para inovar 

a era ta terapia anticoagulante (LOUGHERY et al., 2019). 

 

CONCLUSÕES  

 

A medicina baseada em evidências permitiu o 

refinamento do tratamento anticoagulante atual. No entanto, 

devido a uma maior expectativa de vida da população, 

associado às múltiplas comorbidades e as elevadas taxas de 

síndromes coronarianas, observa-se a necessidade de uma 

melhor compreensão das opções terapêuticas anticoagulantes. 

Fatores referentes à indicação, dosagem e 

administração, devem ser melhor direcionadas, visto que a 

frequência de utilização se eleva a cada dia e ainda se 

encontram grades dificuldades na escolha da melhor estratégia 

terapêutica. Assim a seleção da farmacoterapia anticoagulante 

deve ser orientada com base nos riscos, bem como as 

atividades farmacológicas de cada agente disponível ao 

paciente. 
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RESUMO: As peçonhas de serpentes são uma mistura 
complexa de componentes proteicos e não-proteicos, sendo  
que proteinas e peptideos correspondem de 90-95% da 
peçonha. O vasto arsenal bioquímico presente nessas 
peçonhas apresenta moléculas que podem atuar em distintas 
funções biológicas, com grande especificidade e seletividade, 
em diferentes alvos farmacológicos (receptores, canais iônicos, 
enzimas). Em consequência disso, essas têm sido cada vez 
mais utilizadas como protótipos para o desenvolvimento de 
fármacos e medicamentos. O Captopril® é um exemplo de 
medicamento modelado a partir de um peptideo  isolado da 
peçonha da serpente Bothrops jararaca e está no mercado há 
mais de 30 anos, sendo utilizado na clínica como agente anti-
hipertensivo. Desde os anos de 1980, a indústria farmacêutica 
ocidental vem introduzindo novos produtos farmacêuticos 
derivados de produtos naturais, mostrando o quão promissor é 
a exploração da biodiversidade na prospecção de novos  
medicamentos. No presente estudo foi realizada uma busca em 
bancos de patentes de domínio público nacional (INPI) e 
internacional (Espacenet, Google Patents). Nossos resultados 
demonstraram que o número de patentes de invenção 
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brasileiras registradas/depositadas a base de toxinas de 
serpentes é mínimo em relação aos registros de tecnologias 
dos bancos de patentes internacionais. A falta de publicações 
científicas na área de inovação tecnológica em patentes na área 
farmacêutica revela uma lacuna que os pesquisadores 
brasileiros necessitam preencher na área de bioprospecção de 
fármacos com protótipos de produtos naturais de animais. 
Palavras-chave: Toxinas de serpentes. Patentes. 

Bioprospecção de fármacos. 

 

INTRODUÇÃO 

As toxinas são estratégias evolutivas importantes para 

uma ampla gama filogenética de animais, e possibilitam uma 

variedade de vantagens para os mesmos, tais como, habilidade 

para captura e digestão eficiente da presa, defesa contra os 

predadores, competição pelo território, alimentação, ou ainda a 

combinação entre eles  (FRY, et al., 2009; MENEZ, et al., 2006).  

Dentro do Reino Animal, os insetos e répteis são fontes 

interessantes e valiosas para identificar moléculas com 

potenciais aplicações farmacêuticas. Até o momento, várias 

proteínas e peptídeos bioativos foram relatados a partir do 

veneno de diferentes espécies de serpentes, moluscos,  

escorpiões, centopéias, lagartos, aranhas, anêmonas do mar, 

abelhas, dentre outros (UTKIN, 2015). A biodiversidade de 

venenos tornou-se um arsenal farmacológico bastante 

interessante para o desenvolvimento de novos fármacos, que 

podem ser usados no tratamento e diagnóstico de diferentes 

fisiopatologias, tais como dor, diabetes, esclerose múltipla, 

doenças cardiovasculares, doença de Alzheimer (SHANBHAG, 

2015). 

As serpentes, ao longo da história, foram vistas com 

fascínio, mitos e medo. Estas foram adoradas no antigo Egito e 
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os imperadores romanos usavam a forma da “cobra” (Naja sp.) 

para decorar suas coroas, enquanto que na Grécia antiga, o 

Deus da medicina foi retratado com um graveto entrelaçado por 

uma serpente, sendo esse ainda utilizado no brasão do curso 

de medicina (KOH, et al., 2006; EL-AZIZ, et al., 2019). As 

pesquisas científicas modernas sobre serpentes peçonhentas e 

suas peçonhas começaram a ser investigadas com os cientistas 

italianos Francesco Redi e Felice Fontana, que trabalharam na 

cidade de Pisa, nos séculos 17 e 18, respectivamente, sendo o 

Redi considerado como um dos fundadores da toxinologia, uma 

área da ciência especializada no estudo de venenos e toxinas 

de animais, micro-organismos e vegetais (UTKIN, 2017). 

As serpentes pertencem ao Filo Chordata, Classe 

Reptilia, Ordem Squamata e Subordem Serpentes. Das 

aproximadamente 3.000 espécies de serpentes identificadas, 

apenas um número relativamente pequeno é conhecido como 

peçonhentas e classificadas de acordo com suas 

características morfológicas, pertencendo principalmente às 

famílias Viperidae e Elapidae. No entanto, alguns membros de 

Colubridae e Atractaspididae também são relatados como 

peçonhentas (DEL BRUTTO & DEL BRUTTO, 2011). 

Geralmente, as peçonhas são secreções produzidas por um par 

de glândulas exócrinas especializadas, ligadas às presas por 

ductos e compreendem uma mistura química complexa de 

componentes farmacologicamente ativos proteicos e não-

proteicos, os quais apresentam alta especificidade em seu alvo 

farmacológico (LEWIS & GARCIA, 2003; UTKIN, 2015; EL-AZIZ 

et al., 2019). 

Essa combinação confere uma formidável propriedade 

na bioprospecção de fármacos,, na qual proteínas e 

polipeptídeos são os maiores responsáveis pela variedade 

dessas toxinas (KOH, et al., 2006). Sendo as primeiras 
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majoritárias nas peçonhas das serpentes, correspondendo a 

cerca de 90% a 95% do seu peso seco (MARKLAND, 1998; 

COMINETTI et al., 2007). A composição química dessas varia 

de espécie para espécie, e sua ação depende da natureza dos 

elementos presentes na peçonha e da interação biológica entre 

eles. Assim sendo, mesmo as serpentes da mesma espécie 

podem diferir na composição da peçonha devido a uma pressão 

seletiva do ambiente em que se encontram, idade e diversidade 

de presas disponíveis para sua alimentação (EL-AZIZ et al., 

2019). 

Graças à complexidade na composição, bem como ao 

grande arsenal toxinológico, as principais atividades biológicas 

dessas toxinas ofídicas  são proteolítica, coagulante, 

edematogênica, hemorrágica, citotóxica, neurotóxica e 

miotóxica. Logo, de acordo com as famílias e gêneros de 

serpentes. a composição das peçonhas caracteriza os seus 

principais efeitos farmacológicos. Pode-se atribuir às peçonhas 

de  Micrurus sp e Crotalus sp. uma atividade neurotóxica 

característica; outros caracterizam-se por seus efeitos 

vasculares, edematogênicos e proteolíticos, como são os 

gêneros  Bothrops sp., Lachesis sp. e Echis sp.  

Os estudos com a peçonha e as toxinas das serpentes 

têm como foco um ou mais objetivos: (i) determinar o modo e o 

mecanismo de ação das toxinas; (ii) encontrar formas de 

neutralizar a toxicidade e os efeitos adversos do 

envenenamento pelas serpentes; (iii) desenvolver ferramentas 

de pesquisa específicas que sejam úteis ao entendimento dos 

processos fisiológicos normais em níveis celular e molecular; 

(iv) desenvolver protótipos de agentes farmacêuticos baseados 

nas estruturas das toxinas (KINI, 2002). 

Nos últimos anos, novas técnicas de biologia molecular, 

análise computacional e bioquímica permitiram o 
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aprimoramento da purificação e caracterização dessas 

moléculas através da avaliação pelo sequenciamento 

genômico, eletroforese bidimensional (SDS-PAGE) e 

cromatografias de múltiplas dimensões, que são utilizadas para 

separar a complexa mistura de proteinas e peptideos presentes 

nas peçonhas. (ALAPE-GIRÓN, 1994 e 1996; BRUHN, et al., 

2001; LI, et al., 2004; SELISTRE-DE-ARAÚJO e DE SOUZA, 

2007). Por conseguinte, esses estudos têm se mostrado uma 

importante ferramenta na busca por moléculas com ação 

específica em determinadas fisiopatologias,  podendo servir de 

base para protótipos de fármacos; gerando patentes de 

invenção (KUMAR et al., 2013). 

Embora os compostos naturais oriundos das peçonhas  

de serpentes sejam, a primeira vista, inadequados para a 

terapêutica, as pesquisas básicas e clínicas utilizando ensaios 

experimentais com modelos farmacocinéticos, 

farmacodinâmicos, toxicológicos e modificações estruturais 

moleculares ou biotecnológicas, tornaram possível o uso 

dessas proteinas e peptideos como fontes promissoras para 

novas moléculas terapêuticas.  

Como exemplo de um fármaco derivado da peçonha de 

serpentes, o Captopril®, que foi descoberto em 1975 a partir de 

um peptídeo isolado da peçonha de B, jararaca, hoje é 

vastamente utilizado na clínica médica como agente anti-

hipertensivo (KOH et al., 2006). 

Nesse contexto, o objetivo principal do presente estudo 

foi realizar um levantamento dos depósitos de registros de 

patentes em bancos de dados de patentes nacionais e 

internacionais, que tiveram como produto ou uso suas 

invenções a partir de  toxinas de serpentes e/ou  que utilizaram 

as peçonhas ou alguns componentes dela na farmacoterapia.   

Também foi feito um levantamento dos componentes presentes 
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nas peçonhas que atuam como potenciais protótipos 

moleculares, assim como foi realizada uma revisão dos 

medicamentos já comercializados a base de toxinas de 

serpentes.  

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A busca por registros e depósitos de patentes foi 

realizada nos bancos de patentes de domínio público nacional, 

o INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial); europeu, o 

Espacenet (European Patent Office); e americana, o Google 

Patents. O período de referência dos registros foi de janeiro de 

2014 até novembro de 2019, para os bancos de dados 

internacionais e todo o período disponível para os depósitos e 

registros nacionais.  

Para a busca, foram utilizados os descritores em inglês 

“snake toxin AND” ou “snake venom AND”: medicine, drug, 

cancer, analgesic, neurological diseases, platelet aggregation, 

cardiac disease, epilepsy, cardiac disease, antimicrobial 

activity, anticoagulant e metabolism. No banco de patentes 

nacional foram utilizados os descritores em português “toxina 

AND” ou “venenos AND”: medicina, droga, câncer, analgesia, 

desordens neurológicas, agregação plaquetária,  

cardiovascular, epilepsia, antimicrobiano, anticoagulante e 

metabolismo. Todos os resultados da busca de patentes foram 

incluídos para a análise, todavia apenas os registro de 

prospecção como produto e uso, excluindo os registros de 

processos, foram usados  na descrição detalhada da invenção. 

As buscas foram realizadas entre os meses de outubro e 

novembro de 2019. 

Em complemento, foi realizada uma consulta na base de 

dados dos portais acadêmico-científicos Scielo, Science Direct, 
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Pubmed, utilizando os descritores: toxinas de serpentes AND 

medicamentos, toxinas de serpentes AND fármacos, toxinas 

animais AND bioprospecção; snake toxins AND medicine; 

toxinology; animal toxins AND bioprospecting. A partir destes, 

os critérios de inclusão foram artigos originais e de revisão, 

prioritariamente os publicados nos últimos cinco anos, escritos 

na língua inglesa e portuguesa.   

Para os gráficos foram utilizados os programas 

GraphPad Prism versão 5.0 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Peçonhas de serpentes compreendem uma mistura 

heterogênea e complexa de substâncias iônicas simples como 

cálcio (cofator de algumas enzimas proteolíticas e fosfolipases 

A2 (PLA2), magnésio e zinco (importantes para as 

metaloproteases da peçonha com atividade hemorrágica), 

cobre, potássio, manganês, sódio, fósforo e cobalto 

(COMINETTI, et al., 2007); e outras substâncias orgânicas 

como carboidratos (nas glicoproteínas), lipídios (nos 

fosfolipídeos), aminas biogênicas (como a bradicinina, N-metil-

5-hidroxitriptamina), nucleotídeos e aminoácidos (BJARNASON 

e FOX, 1994).  

 A figura 1 mostra os componentes bioquímicos presentes 

nas peçonhas das serpentes. Desses componentes, algumas 

enzimas e outras proteinas e peptídeos não-enzimáticos são 

fortes candidatos como protótipos de fármacos, alguns já 

comercializados.  

 Na peçonha das serpentes, analisando o conteúdo 

enzimático são encontradas cinco classes de enzimas, sendo a 

maior parte delas de natureza hidrolítica. Tais classes 
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compreendem as oxidorredutases, hidrolases, glicosidases, 

proteases e lipases (DAL BELO, 2004).   

 Dentre essas classes, uma das mais importantes e 

abundantes nas peçonhas são as proteases, que  apresentam 

atividade enzimática tendo outras proteinas como substrato. 

Um dos principais tipos de proteases presentes nas peçonhas 

são as metaloproteases e as serinoproteases (COMINETTI, et 

al., 2007). As metaloproteases possuem um papel importante 

nas desordens hemostáticas e nos danos teciduais locais 

causados pela mordida da serpente. A ação dessas envolve 

propriedades catalíticas e anti-aderentes, bem como ativação 

celular direta e/ou liberação de componentes bioativos 

endógenos (MOURA-DA-SILVA, et al., 2007), e geralmente 

demonstram atividade fibrinogenolítica e hemorrágica 

(MATSUI, et al., 2000). Várias serinoproteases demonstram 

atividade fibrinogenolítica que não são susceptíveis à heparina 

e, talvez, a maioria dos inibidores endógenos dessas proteínas, 

formando coágulos de fibrina anormais (MATSUI, et al., 2000). 

As famílias Crotalidae e Viperidae contêm muitas 

metaloproteases (COMINETTI, et al., 2003).  

 Outra classe importante são as enzimas lipases, 

responsáveis pela degradação de lipídeos. As principais lipases 

das peçonhas de serpentes compreendem as fosfolipases A2 

(PLA2), que são produzidas pelas glândulas de peçonha e 

possui uma função digestiva. Estas apresentam muitas 

atividades farmacológicas importantes, tais como 

neurotoxicidade pré e pós-sináptica, miotoxicidade local e 

sistêmica, cardiotoxicidade, atividade anticoagulante, atividade 

hemolítica, edematogênica, hipotensiva, convulsivante (DAL 

BELO, et al., 2005). Podem ser divididas em dois grupos 

independentes de alto e de baixo peso molecular. As de baixo 

peso molecular do tipo PLA2 do grupo I (tipo pancreática), 
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englobam as isoladas das peçonhas elapídicas (FRY e 

WÜSTER, 2004); as PLA2 do grupo II (tipo sinovial) são 

encontradas nas peçonhas de serpentes crotálicas, da família 

Viperidae (HEINRIKSON et al., 1977 apud FRY e WÜSTER, 

2004). 

 Dentre os componentes não-enzimáticos, foram 

identificadas quatro proteínas do tipo Lectina-C nas peçonha de 

algumas elapídicas americanas Micrurus sp.  (VERGARA et al., 

2014; CISCOTTO et al., 2011). Essas toxinas atuam no sistema 

de coagulação sanguínea com indução ou inibição da 

agregação plaquetária, e inibição dos fatores de coagulação 

(OGAWA, CHIJIWA e ODA-UEDA, 2005). 

Figura 1. Componentes bioquímicos das peçonhas das 
serpentes 
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Pep. Natriur= peptideo natriurétrico; 3-FTx= toxinas do tipo três-
dígitos; NGF= fator de crescimento neuronal; VEGF= fator de 
crescimento vascular; CRISP= proteina secretória rica em 
cisteina; PLA2s= fosfolipase secretória tipo A2; LAAO= L-amino 
oxidase; PD= fosfodiesterase; AChE= acetilcolinesterase; NAD-
nucleosidase= dinucleotídeo de nicotinamida e adenina.  

Dentre os componentes não-enzimáticos, foram 

identificadas proteínas do tipo Lectina-C estão presentes nas 

peçonha de algumas elapídicas americanas Micrurus sp.  

(VERGARA et al., 2014; CISCOTTO et al., 2011). Essas toxinas 

atuam no sistema de coagulação sanguínea, com indução ou 

inibição da agregação plaquetária, e inibição dos fatores de 

coagulação (OGAWA, CHIJIWA e ODA-UEDA, 2005). 

Os peptídeos natriurétricos são uma outra classe 

importante de componentes presentes na peçonha de algumas 

espécies de serpentes elapídicas e atuam como potentes 

hipotensores. Os BPPs (peptídeos potenciadores de 

bradicinina) são encontrados na peçonha de Naja m. 

mossambica e aparecem em número de cinco em uma fração 

isolada da peçonha. Outro peptídeo isolado da mesma fração 

dessa peçonha é uma toxina inibidora de bradicinina 

(MUNAWAR, et al. 2014). 

Ainda fazendo parte desse grupo, outras toxinas 

características das peçonhas das serpentes elapídicas (cobras, 

kraits, mambas e corais)  são as “three-fingers toxins” ou toxinas 

três-dígitos (3Ftx), que correspondem a uma família de 

polipeptídeos não-enzimáticos que contém de 60-74 resíduos 

de aminoácidos e apresentam massa molecular (MM) entre 6-9 

KDa. Os principais membros dessa família de toxinas incluem 

as neurotoxinas, que atuam interferindo na transmissão 

colinérgica em vários sítios pós-sinápticos do sistema nervoso 

central (SNC) e periférico (CHANGEUX, 1990).  
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Essas últimas apresentam um alto potencial de 

prospecção de fármacos com algumas patentes depositadas. 

Uma delas intitulada “SNAKE TOXIN AND ITS USE AS 

PHARMACEUTICAL” (US 2002/0150975 A1), caracterizada 

por conter peptídeos derivados de toxinas isolados da serpente 

Naja kouthia e N. oxiana, que agem nos receptores colinérgicos 

α7-nAChR, para o tratamento de câncer, em especial o câncer 

de pulmão e em desordens do SNC, reivindicou as 

composições e o uso desses peptídeos e toxinas nativas 

(METHFESSEL, 17 de outubro de 2002). 

A investigação de produtos naturais como fonte de novas 

terapias humanas atingiu seu pico na indústria farmacêutica 

ocidental no período 1970-1980, o que resultou em produtos 

farmacêuticos oriundos de materiais não-sintéticos. Das 877 

moléculas pequenas descobertas, introduzidas no mercado 

entre 1981 e 2002, aproximadamente metade eram produtos 

naturais, análogos semi-sintéticos de produtos naturais ou 

compostos sintéticos com base em produto natural (KOEHN e 

CARTER, 2005). Só em 2008 foram depositados no mundo 

1.907.915 pedidos de patente 

<http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents>. Sendo 

assim, tem aumentado o interesse de grupos de pesquisa em 

descobrir e patentear novas moléculas.  

Trabalhos na área de Inovação Tecnológica com ênfase 

em Propriedade Intelectual são escassos. Apenas um trabalho 

abordando as patentes de invenção com aplicações 

farmacológicas oriundas de peptideos de artrópodes foi 

encontrada (DE LIMA, et al., 2012).  

 

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents
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Figura 2. Patentes farmacêuticas mundiais de produtos 
naturais isolados de serpentes 

  

 

A busca em bancos de dados de patentes internacionais 

depositadas nos Estados Unidos (Google Patents), Europa 

(Espacenet), e nacionais (INPI) mostrou uma diferença 

expressiva no número de depósitos/registros encontrados. Na 

figura 2 pode-se observar que o banco de dados Google 

Patents apresentou um maior número de depósitos (1.030), 

seguido pelo Espacenet (343) e por último o INPI (70). Contudo, 

proporcionalmente foi encontrado o maior número de invenções 

com base em produtos e uso no banco europeu. As patentes 

com depósito na área farmacêutica com propriedades 

antitumoral, analgésica e antiagregante plaquetária tiveram o 

maior número de depósitos nos escritórios americano e 

europeu. No INPI foram encontradas 11 patentes depositadas 
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com atividade antitumoral, liderando o ranking. O segundo lugar 

foi ocupado pelas desordens neurológicas, apenas com 2 

registros. Dessas, pode-se citar a invenção intitulada: 

“AGENTES MODULADORES DOS RECEPTORES DE 

ACETILCOLINA” (PI0400192-3A) caracterizada por conter 

composições farmacêuticas de peptideos, secretados pelas 

glândulas das peçonhas de serpentes, particularmente da B. 

jararaca, evasins, seus análogos, dentre outros para uso como 

agentes moduladores dos receptores de acetilcolina 

associados às doenças (HAYASHI, M.A.F. et al., 2004). 

Das patentes (invenções) encontradas no Espacenet; o 

maior número correspondeu a atividade analgésica (35), 

seguida por atividade antitumoral (11). Dessas; ´pode-se citar a 

patente intitulada “ANALGESIC APPLICATIONS OF SNAKE 

TOXIN POLYPEPTIDE” (CN106177909 A), caracterizada por 

conter uma toxina polipeptídica EPTX-Na1a da Naja atra, com 

efeito analgésico; inibindo os subtipos de canais para sódio 

dependentes de voltagem Nav1.8, que estão envolvidos nos 

eventos nociceptivos ou algésicos (LIANG, S.; ZHANG, F.; LIU, 

Z., 2016). 

No Google Patents, o campeão em depósitos de 

patentes, a invenção intitulada “THERAPEUTIC USES OF β-

ANTAGONISTS” (US 20109/0062980A1), caracterizada por 

conter polipeptídeos da classe das β-cardiotoxinas, isoladas de 

Ophiophus hannah, reivindicou o produto e suas formulações 

associadas a todas as vias de administração, além do uso 

terapêutico dessas moléculas em doenças cardiovasculares 

(KINI & DOLEY, 2010). 

Dentre as patentes depositadas nos bancos de patentes 

internacionais na área de toxinas de serpentes como protótipos 

de fármacos, cerca de 50% correspondem a patentes chinesas 

(dados não mostrados). Isso provavelmente se reflete pela 
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prática da medicina tradicional chinesa (etnofarmacológica) em 

utilizar produtos naturais de plantas e principalmente de animais 

em seus preparos medicinais tradicionais.  

A utilização de toxinas de peçonhas na farmacologia 

pode ser observada em várias fisiopatologias. Como exemplo, 

enzimas da peçonha de Naja sp. e neurotoxinas que 

reconhecem os receptores muscarínicos de acetilcolina 

(mAchR) isoladas de mambas, demonstraram-se promissoras 

no tratamento ou prevenção das doenças neurodegenerativas 

como Parkinson e Alzheimer’s (MULUGETA, et al., 2003);  a 

crotoxina (PLA2 citotóxica) isolada da peçonha da serpente 

Viperidae Crotalus durissus terrificus tem apresentado eficácia 

na redução de tumores em estudos clínicos de Fase I em 

pacientes com estágio avançado de câncer (CURA, et al., 2002) 

inibidores da colagenase induzida pela agregação plaquetária: 

as PLA2 Acantin I e II da peçonha da serpente australiana 

Acanthophis antarcticus estão sendo utilizadas como potentes 

substâncias anticoagulantes (HODGSON, 2006). 
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Figura 3. Fármacos comercializados produzidos a partir de 
toxinas de serpentes. 
 

 
A utilização de toxinas de peçonhas na farmacologia pode ser 

observada em várias fisiopatologias. Como exemplo, enzimas 
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da peçonha de Naja sp. e neurotoxinas que reconhecem os 

receptores muscarínicos de acetilcolina (mAchR) isoladas de 

mambas, demonstraram-se promissoras no tratamento ou 

prevenção das doenças neurodegenerativas como Parkinson e 

Alzheimer’s (MULUGETA, et al., 2003);  a crotoxina (PLA2 

citotóxica) isolada da peçonha da serpente Viperidae Crotalus 

durissus terrificus tem apresentado eficácia na redução de 

tumores em estudos clínicos de Fase I em pacientes com 

estágio avançado de câncer (CURA, et al., 2002) inibidores da 

colagenase induzida pela agregação plaquetária: as PLA2 

Acantin I e II da peçonha da serpente australiana Acanthophis 

antarcticus estão sendo utilizadas como potentes substâncias 

anticoagulantes (HODGSON, 2006). 

A figura 3 mostra os fármacos que estão sendo 

comercializados e tiveram sua aprovação pelo FDA (U.S. Food 

and Drug Administration) e/ou pela ANVISA (Agência nacional 

de Vigilância Sanitária). Dentre os citados, sete foram 

regulamentados pelo FDA, sendo o captopril também 

regulamentado pela ANVISA.  

O Captopril® foi o primeiro fármaco derivado da peçonha 

de serpente a chegar ao mercado farmacêutico, e trata-se de 

um potente inibidor da enzima conversora de angiotensina 

(ECA) utilizado como anti-hipertensivo (KOH et al., 2006). 

Dentre os outros fármacos, o tirofiban, comercializada como 

Aggrastat®, é derivado da peçonha da serpente asiática Echis 

carinatus, e é indicado para prevenir a formação de coágulos 

sanguíneos, que podem causar ataques cardíacos, além de 

sérios problemas de fluxo sanguíneo.  Outro fármaco 

comercializado como Batroxobin®, compreende uma  

hemocoagulase, enzima trombina-like utilizada para prevenir e 

tratar hemorragias (KOH et al., 2006).   
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Farmacologicamente, esse resultado evidencia que as 

peçonhas são uma fonte primária de fármacos.  Sabe-se que 

há fármacos derivados de componentes de peçonhas presentes 

no mercado e dúzias de princípios ativos com finalidades 

farmacêuticas que usam as toxinas de serpente como 

protótipos de fármacos, atualmente estão sendo avaliados em 

testes pré–clínicos ou clínicos de fase I e II.  

CONCLUSÕES  

 

 Neste estudo foi possível enfatizar que as pesquisas 

brasileiras na descoberta de novos medicamentos (drug 

discovery) relacionada à Inovação Tecnológica (TI) caminham 

a passos lentos quando comparadas com os países europeus, 

asiáticos e a América do Norte. O número de patentes 

brasileiras oriundas de produtos naturais a base de toxinas de 

serpentes, que exploram o rico arsenal de componentes 

bioativos proteicos (enzimáticos e não-enzimáticos) é 

insignificante, em todas as áreas farmacêuticas (fármacos  

antitumorais, analgésicos, antiplaquetários, dentre outros). Os 

nossos resultados também foram capazes de mostrar que já 

existem, há mais de 30 anos, medicamentos comercializados 

de alta potência e eficácia contra diferentes fisiopatologias, que 

utilizam toxinas de serpentes como protótipos de fármacos. A 

falta de artigos disponíveis na área de TI sobre patentes e 

produtos naturais ou patentes e farmácia já revela o gargalo e 

a lacuna que os pesquisadores brasileiros necessitam 

preencher na área de bioprospecção de fármacos com 

protótipos de produtos naturais de animais. 
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RESUMO: A disfunção erétil (DE) é um distúrbio multidimensional 

bastante comum que tem efeitos negativos sobre a atividade 

sexual e reprodutiva do homem. Entre os vários exemplos 

relatados na literatura, o estresse oxidativo tem um importante 

papel na fisiopatologia da DE associado ao diabetes mellitus (DM). 

Neste contexto, o timol, tem se destacado pela potencial atividade 

antioxidante. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar o efeito do timol na função erétil de ratos diabéticos 

induzidos por estreptozotocina (STZ). Inicialmente, os animais 

foram divididos em cinco grupos: STZ, STZ + timol (10, 20 ou 40 

mg/kg) ou STZ + sildenafila 1,5 mg/kg. O peso dos animais foi 

monitorado, e apresentaram uma redução gradual e significativa 

quando comparado ao peso inicial. A glicemia de todos os grupos 

experimentais apresentou um aumento significativo quando 

comparado ao dia “0”, p < 0,05, e os tratamentos não promoveram 

alterações quando comparados aos valores no início do 

tratamento. Além disso, o tratamento com o timol 40 mg/kg 
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restaurou parcialmente de forma significativa a função erétil dos 

animais diabéticos, quando comparado aos animais do grupo STZ. 

Esse efeito demonstrou ser semelhante ao efeito da sildenafila, 

droga padrão ouro utilizada para o tratamento da disfunção erétil. 

Desta forma, pode-se afirmar que o timol possui grande potencial 

como uma nova alternativa terapêutica no tratamento da DE. 

Palavras-chave: Disfunção erétil. Timol. ICP/MAP. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A disfunção erétil (DE), definida como a incapacidade 

persistente de obter e/ou manter uma ereção suficiente para 

uma função sexual satisfatória (RANDRUP et al., 2014) é uma 

condição comum, sendo considerada um problema de saúde 

pública que afeta milhões de homens em todo o mundo 

(SKELDON et al., 2017). A crescente prevalência da DE tem um 

impacto negativo nos relacionamentos interpessoais dos 

pacientes, comprometendo o bem-estar e a qualidade de vida 

(NORDIN et al., 2018). 

A prevalência da DE está documentada como uma parte 

natural do envelhecimento (FERRINI et al., 2017). Estudos 

epidemiológicos demonstram que 52% dos homens entre 40 e 

70 anos relataram ter alguma forma de DE (KIN et al., 2016). 

Estima-se que 50% dos homens aos 50 anos, 60% dos homens 

aos 60 anos e 70% dos homens aos 70 anos são afetados por 

algum grau de DE (MOBLEY et al., 2017). 

A DE é considerada uma doença vascular da circulação 

peniana (CLAVIJO et al., 2014). Compartilha muitos dos fatores 

de risco de doenças cardiovasculares (DCV) e é, por si só, um 

marcador independente de risco aumentado para DCV 

(SKELDON et al., 2017). De fato, acredita-se que a DE preceda 
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os eventos cardiovasculares (CV) entre 3-5 anos e sua 

identificação precoce oferece uma oportunidade para a redução 

do risco de DCV(RERIANI et al., 2014). 

Os fatores de risco de DCV associados a DE incluem 

aterosclerose, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 

tabagismo e diabetes mellitus (DM) (RANDRUP et al., 2014). O 

DM é considerado um dos mais importantes fatores de risco 

para o desenvolvimento da disfunção sexual. Homens com 

diabetes têm quatro vezes mais chances de serem afetados 

pela DE e, em média, desenvolvem DE 15 anos mais cedo em 

comparação com indivíduos não diabéticos (MOBLEY et al., 

2017). 

O DM consiste em um distúrbio metabólico caracterizado 

por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na 

produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os 

mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). A 

classificação atual do DM baseia-se na etiologia incluindo 

quatro classes clínicas: DM tipo 1, DM tipo 2, DM gestacional e 

DM associada a causas secundárias (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

Uma associação entre DM e o desenvolvimento da DE 

tem sido documentada na literatura desde 1978 (MCCULLOCH 

et al., 1980). A maioria dos estudos que descreve a prevalência 

de DE em pacientes diabéticos não faz distinção entre diabetes 

tipo 1 e 2 (KIN et al., 2016). Entretanto, alguns estudos 

relataram risco semelhante de DE entre homens portadores de 

DM do tipo 1 e 2 (KIN et al., 2016).  

A patogênese da DE em DM é multifatorial (KIN et al., 

2016). Diversos mecanismos de deficiência da função 

endotelial no pênis em diabéticos foram descritos como 



TRATAMENTO COM O MONOTERPENO TIMOL RESTAURA A FUNÇÃO ERÉTIL 

DE RATOS DIABÉTICOS INDUZIDO POR ESTREPTOZOTOCINA 

1008 
 

contribuintes para DE, eles incluem distúrbio do relaxamento do 

músculo liso cavernoso, fibrose cavernosa, disfunção endotelial 

e aumento do estresse oxidativo (ZHANG et al., 2019)  

Modelos experimentais pelo uso de agentes 

diabetogênicos como a estreptozotocina (STZ) e o aloxano têm 

sido usados na indução do diabetes experimental em ratos, 

tendo se demonstrado eficiente no estudo das alterações da 

função erétil (RADENKOVIĆ et al., 2016). Ambos os fármacos 

destroem seletivamente as células beta pancreáticas quando 

administrados via parenteral (RADENKOVIĆ et al., 2016). 

Devido à instabilidade do aloxano, a STZ, na maioria dos 

estudos, é o agente de escolha para a indução de DM em 

animais experimentais (GHEIBI et al., 2016). Diversos estudos 

sugerem que uma dose de 40 a 80 mg/kg de STZ em ratos pode 

produzir um modelo experimental do DM1 (GHEIBI et al., 2016; 

RADENKOVIĆ et al., 2016; KIN et al., 2016). 

O modelo de diabetes tipo 1 induzido por 

estreptozotocina em ratos tem muitas vantagens sobre os outro 

modelos, como baixo custo, facilidade em induzir a doença e 

capacidade de manter os animais em condições adequadas. 

Assim, é considerado um modelo experimental apropriado de 

DM1, sendo utilizado em muitos experimentos como protocolo 

de indução da doença (RADENKOVIĆ et al., 2016). 

Nos últimos anos, um grande número de estudos foi 

publicado com o objetivo de encontrar novas estratégias 

terapêuticas para o tratamento de DE (DECALUWÉ et al., 

2014). Vários antioxidantes, tais como a vitamina E, o selenato 

de sódio, a melatonina e o ácido ascórbico demonstraram 

atenuação da disfunção neurogênica e endotelial no corpo 

cavernoso de animais diabéticos do tipo 1 e 2 (PANAHI et al., 

2016). Além disso, tem sido evidenciado que a combinação de 
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inibidores de fosfodiesterase 5 (iPDE5s) com agentes 

antioxidantes são mais efetivos no tratamento da DE quando 

comparado a terapia usando apenas iPDE5s (DECALUWE et 

al., 2014). 

Baseado nestas considerações, a busca por novas 

substâncias químicas com atividade antioxidante que possam 

ser usadas na terapêutica sozinhas ou em combinação com 

IPDE5s para prevenção e tratamento da DE é de extrema 

importância. Os produtos naturais constituem substâncias com 

atividades diversas, terapeuticamente e cientificamente 

comprovadas. Os monoterpenoides, constituintes dos óleos 

essenciais, tem se destacados pelo potencial biológico sobre o 

sistema cardiovascular e por sua atividade antioxidante. Um 

estudo comparativo do efeito antioxidante de componentes de 

óleos essenciais destacou o timol como um dos monoterpenos 

com maior atividade antioxidante (SHAROPOV et al., 2015). 

O timol é um monoterpeno isolado de óleos essenciais 

de várias espécies de plantas aromáticas, quimicamente 

denominado 5-metil-2-(1-metiletil)-fenol e possui fórmula 

molecular C10H14O. Várias atividades farmacológicas foram 

atribuídas ao timol tais como: atividade antimicrobiana, 

capacidade de alterar o  acoplamento excitação-contração do 

músculo esquelético, liso e cardíaco, capacidade de modular 

canais e atividade antioxidante (CHENGA et al., 2019). 

O estudo da atividade antioxidante dos óleos essenciais 

e seus constituintes tem despertado a atenção da comunidade 

científica. Fenóis monoterpenoides, como timol, pertencem aos 

antioxidantes naturais mais ativos encontrados nos óleos 

essenciais (CHENGA et al., 2019), isto porque acredita-se que 

estas substâncias funcionem em oposição aos efeitos das 
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espécies reativas de oxigênio, que são geradas durante o 

metabolismo celular (CHENGA et al., 2019).  

Desta forma, este estudo teve como objetivo avaliar o 

efeito do tratamento com o monoterpeno timol na função erétil 

de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina, por meio de 

metodologias in vivo. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Animais 

Em todos os experimentos foram utilizados ratos Wistar 

(Rattus novergicus), pesando em torno de 220-300g, 

provenientes da Unidade de Produção Animal do Instituto de 

Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarm) da 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Os animais foram 

mantidos sob condições controle de temperatura (21  1º C), 

ciclo claro-escuro de 12 horas (6-18 horas) com livre acesso à 

água e alimentação (ração tipo “pellets”, Purina®). 

Todos os protocolos experimentais foram realizados 

conforme as orientações estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), 

obedecendo aos preceitos da lei 11.794/2008 e ainda da 

resolução nº 879/2008 (BRASIL, 2016). O projeto foi submetido 

à análise para apreciação e julgamento pela Comissão de Ética 

no Uso de Animais (CEUA) da UFPB, obtendo aprovação de 

todos os protocolos experimentais (certidão de nº 063/2015). 

 

Substâncias Utilizadas 

Durante a realização dos experimentos foram utilizadas as 

seguintes substâncias: cremofor (Sigma, Cat#C5135), timol 

(Sigma, Cat#T0501), sal sódico de heparina, cloridrato de xilazina 
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(Syntec; Santana de Parnaíba – SP, Brasil), cloridrato de cetamina 

(Ceva; Paulínea – SP, Brasil), estreptozotocina (STZ) (Cayman 

Chemical; Ann Arbor – MI, EUA) e cloreto de sódio (NaCl), 

Química Moderna (Barueri – SP, Brasil). As substâncias foram 

mantidas de 0 a 4 °C, os sais a temperatura ambiente e somente 

retiradas no momento de cada experimento. Quando necessário 

foram utilizadas água osmose reversa para diluição e solubilização 

de substâncias. 

 

Obtenção e preparação do timol 

O timol, obtido da Sigma (Cat #T0501), quando utilizado foi 

solubilizado em cremofor (Sigma, Cat#C5135) e diluídos em 

solução salina fisiológica 0,9% para a obtenção das 

concentrações desejadas. As concentrações de cremofor® em 

solução não excedeu 0,03%. 

 

Delineamento dos grupos experimentais 

Para avaliar o efeito do timol sobre a função erétil de ratos, 

foi utilizado o modelo animal de diabetes induzido por STZ. Os 

animais foram distribuídos de forma randômica em cinco grupos 

experimentais: Estreptozotocina 60mg/kg (STZ), STZ+Timol 10 

mg/Kg, 20mg/Kg ou 40mg/Kg ou STZ+Sildenafila 1,5 mg/Kg. 

Todos os grupos experimentais descritos foram submetidos 

a administração diária, por via intragástrica (i.g.) nos seus 

respectivos tratamentos, por um período de quatro semanas. O 

grupo STZ recebeu apenas solução salina. 

 

Modelo animal de diabetes induzido por STZ 

Para a indução do diabetes, os animais foram previamente 

submetidos a um jejum de 18 horas. Após este período, os ratos 

foram pesados individualmente e foi aferida a glicemia. Para a 
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realização da medida glicêmica os animais foram imobilizados e 

foi feito um pequeno corte na extremidade da cauda, de onde foi 

colhido o sangue da veia caudal. A indução do diabetes foi 

realizada por uma única administração intraperitoneal (i.p.) de STZ 

(60 mg/kg) solubilizada em água de osmose reversa momentos 

antes da administração. 

Dois dias após a administração da STZ, os animais foram 

submetidos ao jejum de 12 horas para aferição da glicemia e 

comprovação ou não da instalação do diabetes. Foram 

considerados diabéticos os animais que apresentaram níveis 

glicêmicos ≥ 250 mg/dL (KORISH et al., 2019). Após a indução do 

diabetes, os animais receberam o tratamento por gavagem de 

acordo com o grupo ao qual pertenciam, durante quatro semanas. 

O peso dos animais foi monitorado semanalmente e a glicemia foi 

aferida novamente em torno do 30° dia do experimento. 

 

Monitoramento do peso corporal 

Para o monitoramento do peso corporal dos animais 

utilizou-se balança de precisão eletrônica (Gehaka® Bg 2000). Os 

pesos corpóreos dos animais foram monitorados três vezes por 

semana e utilizados para o cálculo da dose individual do 

tratamento dos animais nos seus respectivos grupos 

experimentais. 

 

Monitoramento da glicemia do animal 

A concentração sanguínea de glicose foi aferida em três 

momentos: antes e depois da indução da diabetes e no último dia 

de tratamento. Para isto, foi realizada a coleta de uma gota de 

sangue da extremidade da veia caudal de cada animal a partir de 

um pequeno corte e posterior contato direto da gota de sangue 

com a tira reagente do kit de monitoramento (Fácil, True Read®). 
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Os valores glicêmicos detectados pelo kit estão na faixa de 20 

mg/dL – 600 mg/dL, sendo que os valores abaixo do valor mínimo 

são indicados no monitor como “LO” (Low value) e os acima do 

superior como “Hi” (High value). Os valores de glicemia foram 

expressos em mg/dL.  

 

Avaliação da função erétil in vivo: ICP/MAP 

Após 4 semanas de tratamento, a função erétil in vivo dos 

animais foi monitorada por meio da pressão intracavernosa (ICP). 

Os valores medidos da ICP foram normalizados pela pressão 

arterial média (MAP) para evitar variações falsas devido às 

diferenças entre os animais nesse parâmetro.  

Inicialmente, os animais foram anestesiados com uma 

mistura de xilazina e cetamina (10 e 75 mg/Kg, 

respectivamente, i.p.), em seguida, foi realizada uma pequena 

incisão na região cervical, para dissecação e exposição da 

artéria carótida comum direita, onde será implantado cateter de 

polietileno (PE), (um segmento de PE-10 soldado a um 

seguimento de PE-50), para ter acesso à aorta torácica e 

aferição contínua da MAP. 

Para registro da ICP, uma agulha 30G conectada a um 

cateter PE-10 foi inserida na região da crura do corpo 

cavernoso esquerdo. A seguir, foi realizada uma incisão 

abdominal, onde o tecido foi divulsionado até a identificação do 

gânglio pélvico maior direito, localizado na região dorsolateral 

da próstata, sobre o qual foi inserido um eletrodo bipolar de 

bronze (Animal Nerve Stimulating Electrode, MLA0320, 

ADinstruments) conectado a um estimulador (Stimulus 

generators built-in PowerLab, ADinstruments). Para medida da 

ICP e da MAP foram utilizados transdutores de pressão 

(Disposable BP Transducer, MLT0699, ADinstruments), 
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acoplado a um sistema de aquisição de dados (PowerLab, 

ADinstruments, Unit 13, 22 Lexington Drive, BELLA VISTA, 

NSW, AUSTRALIA). 

O protocolo experimental foi realizado após estabilização 

dos parâmetros hemodinâmicos e sobre o gânglio pélvico maior 

foram induzidas estimulações elétricas com pulsos de 1 ms, 6 

V, em diferentes frequências (0,2; 0,4; 0,6; 1; 2; 4; 8; 12 e 16 

Hz), com duração de 45 s para cada frequência para a 

construção de uma curva frequência-resposta. As alterações de 

pressão foram registradas em sistema PowerLab® de aquisição 

de dados (software Chart, versão 7.1; ADInstruments, Colorado 

Springs, CO). 

Em cada ciclo cardíaco, o software calculou a MAP e a 

ICP. Para a construção das curvas frequência-resposta foram 

utilizados os valores máximos de ICP/MAP para cada 

frequência utilizada. Em todos os experimentos, as curvas 

foram realizadas em duplicata e os resultados expressos como 

média das duas aferições.  

 

Análise estatística 

Os valores foram expressos como média  erro padrão 

da média (e.p.m.). Foram realizadas análise de variância 

ANOVA “one-way”ou “two-way”, com o pós-teste de Bonferroni 

para comparação de mais de duas variáveis, onde os valores 

de P<0,05 foram considerados significativos em avaliar as 

diferenças entre as médias. Para todas as análises realizadas, 

foi utilizado o programa estatístico GraphPadPrism versão 

6.0®. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de 

avaliar os efeitos do monoterpeno timol sobre a função erétil de 

ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina. No 

desenvolvimento deste estudo foram utilizadas técnicas 

experimentais de estudo in vivo para avaliar o efeito do timol sobre 

a disfunção erétil de ratos.  

O interesse em doenças relacionadas ao sexo, 

principalmente a DE, continua crescendo ao longo dos anos. 

Apesar do sucesso da terapia oral com os iPDE5 nas últimas 

décadas, é importante perceber que eles nem sempre são 

eficazes e mesmo quando este tratamento é bem sucedido, estes 

agentes só restauram temporariamente as respostas sexuais 

(DECALUWE et al., 2014). Desta forma, são necessárias mais 

investigações na busca e desenvolvimento de novas opções de 

tratamento que possam potencialmente curar ou pelo menos 

atenuar a progressão do problema. 

Entre os vários exemplos relatados na literatura, o estresse 

oxidativo tem um importante papel na fisiopatologia da DE 

associado ao DM (PANAHI et al., 2016), e os antioxidantes 

mostram ter um efeito protetor contra essas substâncias no 

desenvolvimento da DE (DECALUWÉ et al., 2014). Assim, 

estudos pré-clínicos têm sido realizados para examinar o potencial 

de terapias antioxidantes, pois podem reverter ou mesmo proteger 

o tecido peniano contra a sobrecarga de espécies reativas de 

oxigênio produzidas durante algumas doenças (ADEFEGHA et al., 

2019). 

O estudo da atividade antioxidante dos constituintes de 

óleos essenciais tem despertado a atenção da comunidade 

científica. (CHENGA et al., 2019). Fenois monoterpenoides, como 

timol, pertencem aos antioxidantes naturais mais ativos 

encontrados nos óleos essenciais, isto porque acredita-se que 
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estas substâncias funcionem em posição aos efeitos das espécies 

reativas de oxigênio, que são geradas durante o meatabolismo 

celular (LUNA et al, 2017),.  

Diante disto, foi investigado se o timol promoveria ação 

benéfica sobre a DE induzida pelo diabetes, caracterizada pelos 

altos níveis de estresse oxidativo promovido pela hiperglicemia 

persistente e crônica (LUNA et al, 2017). É sabido que o DM é 

altamente associado a um risco aumentado para o 

desenvolvimento de DE em pacientes do sexo masculino, pois 

esta enfermidade tem o potencial para alterar muitos componentes 

da resposta erétil (GERBER et al., 2017). 

O DM pode causar DE por meio de uma série de alterações 

fisiopatológicas que incluem a disfunção endotelial, mudanças 

estruturais / funcionais no músculo liso cavernoso, neuropatia e 

alterações hormonais (ZHANG et al., 2019). Um dos modelos 

animais que mimetizam estas alterações é o induzido por STZ. 

Este modelo tem sido utilizado em vários estudos por apresentar 

as alterações clínicas do diabetes tipo 1 com mais precisão do que 

os do tipo 2 (RADENKOVIĆ et al., 2016). 

Para testar a hipótese de que o timol pode promover efeito 

benéfico sobre a DE no diabetes, o diabetes foi induzido pela 

administração de STZ após jejum de 18 horas. Este jejum 

prolongado foi necessário, pois a STZ compete fracamente com a 

glicose pelos receptores GLUT2 nas células β-pancreáticas e, 

desta forma, os níveis glicêmicos tornam-se menores que no jejum 

habitual de 12 horas (RADENKOVIĆ et al., 2016). Após a 

confirmação da indução do diabetes, estes animais receberam os 

seus respectivos tratamentos (timol 10, 20 ou 40 mg/kg ou 

sildenafila 1,5mg/kg) por 28 dias. 

O grupo de animais diabéticos que recebeu sildenafila 1,5 

mg/kg, corresponde ao grupo controle positivo por receber uma 
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droga padrão ouro para o tratamento da DE. A dose de sildenafila 

escolhida (1,5 mg/kg) corresponde aproximadamente a dose de 

100 mg administrada em um humano adulto com cerca de 70 kg.  

Inicialmente (dia “0”) todos os animais apresentaram-se 

como normoglicêmicos, com valores médios de glicemia de jejum 

entre 80 a 84 mg/dL (Figura 1). Os grupos de animais que 

receberam injeção única de STZ (60 mg/kg) apresentaram 

aumento significativo dos seus níveis glicêmicos (≥ 250 mg/dL; p 

> 0,05) dois dias após sua administração, quando comparados as 

suas respectivas glicemias no dia “0”. Os altos níveis glicêmicos 

comprovaram a indução do diabetes nestes animais, segundo 

critério utilizado por Korish e colaboradores (2019). 

 

Figura 1. Valores médios dos níveis glicêmicos (mg/dL) no início 
e no final do tratamento dos diferentes grupos de animais tratados 
por quatro semanas. Grupos: STZ (n = 5), STZ + timol 10 mg/kg 
(n = 4), STZ + timol 20 mg/kg (n = 4) STZ + timol 40mg/kg (n = 5) 
ou STZ + sildenafila 1,5 mg/kg (n = 5). Os resultados estão 
expressos como média ± e.p.m. *p < 0,05 vs respectivo dia “0” de 
cada grupo; #p <0,05 vs STZ 30° dia; +p <0,05 vs STZ 2° dia. 
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Fonte: REZENDE, 2019 
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Após a confirmação da indução do diabetes, deu-se início 

ao tratamento (2º dia) por quatro semanas. Na 4ª semana do 

tratamento, as glicemias de todos os grupos experimentais 

permaneceram altas, significativamente superiores as suas 

respectivas glicemias no dia “0” (p < 0,05). Nenhum dos 

tratamentos utilizados (sildenafila 1,5 mg/kg, Timol 10, 20 ou 40 

mg/kg) promoveu alteração nos níveis glicêmicos quando 

comparados aos valores no início do tratamento(p > 0,05). Estes 

dados comprovam que em todo o período de tratamento os 

animais que receberam STZ mantiveram-se diabéticos. 

O peso dos animais foi monitorado ao longo do período de 

tratamento de quatro semanas. Os animais do grupo STZ 

apresentaram diminuição significativa dos seus pesos quando 

comparados ao início do tratamento, bem como os tratados com 

timol (10, 20 ou 40 mg/kg) ou sildenafila 1,5 mg/kg (Tabela 1 e 

Figura 2). Os tratamentos com timol (10 ou 20 mg/kg) 

apresentaram diferenças estatísticas ao comparar a 1° semana 

com 4° semana de tratamento. Já o grupo tratado com sildenafila 

1,5 mg/kg, a partir da primeira semana já apresentou diferenças 

estatísticas quando comparado com o peso inicial. Não foi 

encontrada nenhuma diferença entre os pesos corporais dos 

grupos de animais diabéticos. Resultados semelhantes foram 

demonstrados em outros estudos com animais diabéticos, em que 

o tratamento com substâncias fenólicas não promoveram 

alterações na perda de peso induzido pelo diabetes (YU et al., 

2013). 
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Tabela 1. Valores médios do peso corporal (g) em relação ao 
tempo (semanas) de animais diabeticos com disfunção erétil 
durante o tratamento com timol (10, 20 ou 40mg/kg) ou sildenafila 
(1,5mg/kg). Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. 
*p < 0,05 vs início de tratamento de cada grupo; #p < 0,05 vs 1° 
semana de tratamento de cada grupo. 

Tempo  
STZ 
(n=5) 

STZ+Timol 
10mg/Kg 

(n=4) 

STZ+Timol 
20mg/Kg 

(n=4) 

STZ+Timol 
40mg/Kg 

(n=5)  

STZ+ 
Sildenafila 

(n=5) 

Início do 
tratamento 216,6 ± 5 232,7 ± 6,9 222,2 ± 6,1 221,6 ± 5 

223,4 ± 2 

1° semana 
202,2 ± 4 215 ± 10 210 ± 8,9 207 ± 5 

195,6 ± 5* 

2° semana 
187,5 ± 4* 202,2 ± 9 193,2 ± 9,1 196,2 ± 7 

190,3 ± 7* 

3° semana 
178,2 ± 5* 188,5 ± 6* 182 ± 9,3* 187,2 ± 6* 

179,9 ± 8* 

4° semana 
167,6 ± 7* 176 ± 9*# 177,5±13*# 179 ± 7,2* 

177,3 ± 8* 

Fonte: REZENDE, 2019 

A indução da DE destes animais foi caracterizada por meio 

da medida de ICP/MAP, que é o método mais comum de avaliação 

da função erétil em animais (ADEMOSUN et al., 2019). A 

estimulação elétrica do nervo cavernoso via gânglio pélvico maior 

promove descarga nitrérgica que induz o relaxamento do corpo 

cavernoso com consequente elevação da ICP (YANG et al., 2019). 

A DE foi comprovada nos animais do grupo STZ pela diminuição 

significativa deste parâmetro (Figura 3). Este resultado é 

observado em outros estudos, demonstrando que 30 dias após a 

indução do diabetes pela STZ foram suficientes para induzir 

alteração da função erétil nestes animais (WANKEU-NYA et al., 

2014). 
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Figura 2. Curva dos valores médios do peso corporal (g) em 
relação ao tempo (semanas) de animais diabeticos com disfunção 
erétil durante o tratamento com timol (10, 20 ou 40mg/kg) ou 
sildenafila (1,5mg/kg). Os resultados estão expressos como média 
± e.p.m. *p < 0,05 vs início de tratamento de cada grupo; #p < 0,05 
vs 1° semana de tratamento de cada grupo. 
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Figura 3. Curva de ICP/MAP em função de diversas frequências 
(Hz) de estimulação do gânglio pélvico maior nos diferentes 
grupos de animais tratados por quatro semanas. Grupos: ratos 
diabéticos (STZ; n = 5; ▲), Timol 10 mg/Kg (n = 4; ■), Timol 20 
mg/Kg (n = 4; ■), Timol 40 mg/Kg (n = 5; ●), sildenafila 1,5 mg/Kg 
(n = 5; ▼). Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. *p 
< 0,05 vs STZ; #p < 0,05 vs Timol 10mg/Kg; +p <0,05 vs Timol 
20g/Kg 
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O tratamento dos animais diabéticos com timol na dose de 

40 mg/kg restaurou parcialmente a função erétil, quando 

comparados aos animais do grupo STZ. O tratamento com 

sildenafila também melhorou a função erétil quando comparado 

com o grupo de animais diabéticos. Já o tratamento com timol nas 

doses de 10 ou 20 mg/kg não apresentaram melhoras na função 

erétil de ratos diabéticos. Estes resultados demonstram que os 

tratamentos com timol (40 mg/kg) ou com sildenafila produzem 

efeitos benéficos sobre a DE induzida pelo diabetes em ratos. 

Desta forma, pode-se afirmar que o timol demonstrou 

importantes ações sobre a função erétil de ratos. Entretanto, mais 

estudos serão necessários para elucidar a participação de vias de 

sinalização no mecanismo de ação induzido pelo mesmo. 

 

CONCLUSÃO  

 

Em conclusão, estes resultados demonstram que o 

tratamento com o timol 40 mg/kg  promove melhora da função 

erétil em ratos com DE induzida pelo diabetes, forma 

semelhante a sildenafila, droga padrão ouro utilizada para o 

tratamento da disfunção erétil.  
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RESUMO: As afecções do trato gastrintestinal constituem um 
conjunto de doenças de alta prevalência em todo o mundo. A 
úlcera péptica é uma doença de origem multifatorial de natureza 
debilitante e recorrente, que afeta principalmente uma parcela 
produtiva da população, gera impacto econômico e sobrecarga 
nos sistemas de saúde. O desenvolvimento dessa afecção é 
resultado do desequilíbrio entre mecanismos defensivos da 
mucosa, e fatores agressores endógenos ou exógenos. A 
úlcera péptica passa por momentos de ativação e de remissão 
e na presença de agravantes como idade e comorbidades 
podem estar associadas a complicações, como sangramento, 
perfuração e obstrução, o que ocasiona altos índices de 
morbimortalidade em todo o mundo. Sua terapêutica é centrada 
em terapias farmacológicas e não farmacológicas, no entanto, 
mesmo com os avanços obtidos nas últimas décadas, com a 
descoberta de novas classes de fármacos, ainda existem 
fatores limitantes, como o aparecimento de diversos efeitos 
colaterais e adversos que contribuem para não adesão ao 
tratamento. Além disso, os medicamentos utilizados não 
impedem em algumas situações a recidiva da doença. Nessa 
perspectiva, esse trabalho tem como objetivo apresentar uma 
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revisão da literatura acerca dos aspectos fisiopatológicos da 
úlcera péptica, as principais complicações, o papel da terapia 
farmacológica e não farmacológica, bem como os fatores 
limitantes da terapêutica atual.   
Palavras-chave: Úlcera péptica. Fisiopatologia. Terapia 
farmacológica.  
 

INTRODUÇÃO 

 

As afecções do trato gastrintestinal (TGI), a exemplo de 

dispepsia, úlcera péptica, doenças inflamatórias intestinais, 

diarreia, entre outras, constituem um conjunto de doenças de 

alta prevalência em todo o mundo (ACTIS; PELLICANO, 2017; 

PETRYSZYN; WITCZAK, 2016).  

O termo úlcera péptica é utilizado para se referir às 

lesões que acometem o esôfago (úlcera esofágica), estômago 

(úlcera gástrica) e duodeno (úlcera duodenal), essas lesões 

podem estar situadas na camada mucosa, bem como em 

camadas teciduais mais profundas (LANAS; CHAN, 2017). 

Compreendem um conjunto heterogêneo de distúrbios 

caracterizados pela presença de inflamação e ulceração da 

mucosa, de origem multifatorial e complexa (WOODS; CAREY, 

2017). 

É uma doença crônica que afeta milhões de pessoas em 

todo o mundo, com terapêutica ainda limitada, uma vez que 

muitos medicamentos utilizados para o seu tratamento 

apresentam muitos efeitos adversos graves e alta taxa de 

recidiva (LANAS; CHAN, 2017). A úlcera péptica é considerada 

um problema de saúde pública, uma vez que está associada à 

perda de qualidade de vida e da produtividade no trabalho dos 

indivíduos acometidos (ACTIS; PELLICANO, 2017; 

PETRYSZYN; WITCZAK, 2016; DUTRA et al., 2016). 
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Os fatores envolvidos na sua patogênese podem ser de 

natureza endógena e/ou exógena, sendo desencadeada pelo 

desequilíbrio entre fatores agressores e protetores da mucosa 

gástrica (FARZAEI, et al., 2015; ACTIS; PELLICANO, 2017).  

Apesar da evolução na terapêutica das úlceras pépticas 

nas últimas décadas, com a introdução de novas classes de 

fármacos, ainda existem fatores limitantes como o 

aparecimento de diversos efeitos colaterais e adversos que 

contribuem para não adesão ao tratamento. Além disso, os 

medicamentos utilizados não impedem em muitos casos a 

recidiva dessa doença (RIBEIRO et al., 2016).  

Nessa perspectiva, esse trabalho teve como objetivo 

apresentar uma revisão da literatura acerca dos aspectos 

fisiopatológicos da úlcera péptica, as principais complicações 

relacionadas a essa afecção, o papel da terapia farmacológica 

e não farmacológica, bem como os fatores limitantes da 

terapêutica atual.   

 

MATERIAIS E MÉTODO 

 

Este trabalho consiste em uma revisão da literatura com 

objetivo de compilar os resultados obtidos nas pesquisas sobre 

o tema proposto. Para isso foi realizado um levantamento 

bibliográfico incluindo estudos publicados entre o período de 

2014 a 2019, nos idiomas português e inglês. Foram utilizados 

portais de pesquisa de referência como Science Direct, 

PubMed, Medline e Scielo. Os descritores utilizados foram de 

acordo com a base de Descritores em Ciências da Saúde – 

DeCs: úlcera péptica ("peptic ulcer" or "mucosal protective 

factors" or "mucosal aggressors" or "pharmacological therapy" 

or “helicobacter pylori”).  Os critérios de seleção dos artigos 

foram: o objetivo, o ano de publicação, a relevância e o idioma. 
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Assim, foram excluídos desse trabalho os artigos publicados 

que antecedessem o ano de 2014, que não tivesse relação com 

o tema preposto e que fossem escritos em outra língua, que não 

a língua portuguesa e inglesa.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

• Etiologia e Fisiopatologia  

 

Úlcera péptica é um termo inerente às lesões necrotizantes 

e hemorrágicas que acometem o esôfago, estômago ou 

duodeno, podendo atingir desde as camadas superficiais da 

mucosa até camadas tissulares mais profundas, como a 

camada muscular da mucosa em direção à serosa, nos quais 

os componentes dos tecidos epitelial e conectivo, incluindo 

miofibroblastos subepiteliais, células do músculo liso, vasos e 

nervos, podem ser destruídos (Figura 1) (LANAS; CHAN, 2017). 

 
Figura 1. Representação da anatomia e etiologia das úlceras pépticas 
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Fonte: Adaptado de https://www.google.com.br/search?q=peptic+ulcer. 

 

Pode ser caracterizada clinicamente pela presença de uma 

ou mais lesões erosivas na mucosa do TGI em consequências 

da digestão ácido-péptica dos tecidos (ATEUFACK et al., 2015).  

É uma doença de origem multifatorial e seu 

desenvolvimento é resultado do desequilíbrio entre fatores de 

defesa da mucosa e fatores agressores endógenos como ácido 

clorídrico e pepsina, e/ou fatores exógenos como consumo 

abusivo de álcool, estresse, tabagismo, maus hábitos 

alimentares e o uso contínuo de anti-inflamatórios não 

esteroidais (RIBEIRO et al., 2016). 

Os principais fatores de defesa da mucosa contra os fatores 

lesivos incluem o bicarbonato, mucina, prostaglandinas, óxido 

nítrico, antioxidantes endógenos e fatores que mantém o fluxo 

sanguíneo adequado (BATISTA et al., 2015). 

 

• Fatores agressores da mucosa gastrintestinal 

 

A mucosa gástrica é constantemente exposta a fatores 

agressores que podem desencadear danos ao epitélio 

gastroduodenal por meio de diversos mecanismos, dentre os 

quais podemos citar o aumento da secreção ácida péptica, 

redução do fluxo sanguíneo, supressão da síntese de 

prostaglandinas endógenas, inibição dos fatores de 

crescimento e regeneração celular e alterações na motilidade 

(BOEING et al., 2016).  

Os fatores agressores da mucosa podem ser de fonte 

endógena, a exemplo da secreção ácido-péptica, refluxo biliar, 

infecção pela Helicobacter pylori e os radicais livres; e exógena, 
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como a ingesta excessiva de álcool, condições que induzem o 

estresse, tabagismo, maus hábitos alimentares e o uso 

contínuo de anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) 

(DEDING et al., 2016; LANAS; CHAN, 2017).  

 

o Etanol 

O etanol é um dos agentes agressores exógenos mais 

irritantes da mucosa gástrica. Sua ação é local e sistêmica, 

promovendo instabilidade em todo sistema defensivo da 

mucosa gástrica (ANTONISAMY et al., 2015).  

A ação local ocorre pela sua difusão através da camada 

de fosfolipídios e muco do epitélio gástrico, essa camada se 

desestabiliza e ocorre uma consequente retrodifusão dos H+, 

diminuição da produção e secreção de muco, bicarbonato e 

fluxo sanguíneo gástrico, o que culmina na formação de úlceras 

gástricas graves, com infiltração celular, hemorragia sub-

epitelial e edema na camada submucosa (BOEING et al., 2016). 

O etanol provoca isquemia nos vasos de pequeno calibre 

da mucosa gástrica desencadeando o estresse oxidativo que, 

juntamente com a redução dos níveis do sistema antioxidante 

endógeno (glutationa, superóxiso dismutase e catalase), 

aumenta a peroxidação dos ácidos graxos poliinsaturados 

gerando aldeídos altamente reativos, como o 4-hidroxinonenal 

(HNE) e principalmente o malondialdeído (MDA) (BOUTEMINE 

et al., 2018). 

O etanol também age de modo sistêmico, penetra 

rapidamente na mucosa gástrica e na corrente sanguínea e 

após isso é metabolizado, pela álcool desidrogenase em 

acetaldeído, um metabólito citotóxico que induz disfunção 

mitocondrial e mudança no estado redox da célula, favorecendo 

o estresse oxidativo e a ocorrência de danos teciduais 

(BOUTEMINE et al., 2018). 
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As erosões gástricas causadas pelo etanol têm sido 

atribuídas a danos causados pelos radicais livres, o que resulta 

em produtos de peroxidação lipídica, desestabilização da 

camada de muco, degranulação de mastócitos, aumento no 

infiltrado inflamatório, inibição da síntese de prostaglandinas 

endógenas e alteração na expressão de citocinas (IL-1β e TNF-

α) ocasionando apoptose e reações inflamatórias agudas no 

epitélio gástrico (BOEING et al., 2016). 

 

o Anti-inflamatórios não esteroidais 

Apesar de seus benefícios terapêuticos os anti-

inflamatórios não esteroidais são conhecidos por induzir úlcera 

gástrica em humanos e animais.  A patogênese da ulceração 

gástrica induzida AINEs inclui o bloqueio da atividade das 

enzimas ciclooxigenase (COX-1 e COX-2), inibição da liberação 

de fatores de proteção como prostaglandina E2, redução da 

secreção de muco e bicarbonato, diminuição do fluxo 

sanguíneo da mucosa e diminuição da agregação plaquetária 

(ADEFISAYO et al., 2017). 

Os mecanismos da lesão gástrica ocasionada pelo uso 

de AINEs podem ser desencadeados de modo local ou 

sistêmico. Em contato com o pH neutro da célula epitelial, a 

molécula do fármaco se ioniza e libera metabólitos lesivos, 

causando retrodifusão de íons H+ e formação de lesões 

superficiais agudas na mucosa gástrica, as alterações da 

integridade da mucosa são seguidas pela reação tecidual 

amplificada pelo conteúdo luminal, como ácido, pepsina, 

alimento, bile e H. pylori (LANAS; CHAN, 2017).   

De forma sistêmica a inibição da COX está associada a 

diminuição do fluxo sanguíneo e consequente aumento de 

processos inflamatórios e biomarcadores apoptóticos, alteração 

das estruturas microvasculares que ocasiona danos nos 
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epitélios, aumento da aderência de leucócitos e aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), aumento da 

peroxidação lipídica e infiltração de neutrófilos, além de 

diminuição das enzimas antioxidantes (ADEFISAYO et al., 

2017; TAMADDONFARD et al., 2019).  

 

o Estresse e Tabagismo 

Dentre os fatores ambientais, as condições psicossociais 

e estresse se destacam como risco agudo para a homeostase, 

desencadeando uma resposta excitatória adaptativa do 

organismo. O estresse afeta as funções do TGI e gera impactos 

de curto ou longo prazo. Estudos revelam que o estresse 

contribui para a formação de úlceras, causadas por circulação 

insuficiente de sangue na microcirculação, que resulta em 

acúmulo de espécies reativas de oxigênio acompanhadas de 

peroxidação lipídica e subsequente perda de funções celulares 

normais (AHMAD, et al., 2017; ELSAED et al., 2018). 

A prática do tabagismo é um hábito difundido em todo o 

mundo e um fator associado a inúmeras doenças, dentre elas a 

formação de úlceras pépticas. A fumaça de cigarro carreia 

centenas de espécies reativas que danificam os tecidos, 

modula positivamente agentes agressores como a secreção 

ácida gástrica e de pepsina, além de promover efeitos pró-

inflamatórios com recrutamento neutrofílico (G et al., 2017).  

Estudos mostram que o uso do cigarro está 

correlacionado com o aumento dos níveis séricos de TNF-α e 

de IL-1β, em relação a indivíduos não fumantes. Essas citocinas 

desempenham papéis importantes na patogênese de 

processos inflamatórias (LAZAAR et al., 2015; NOBLE, 2017). 
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o Helicobactes pylori 

O Helicobacter pylori é considerado um dos principais 

fatores etiológicos da úlcera péptica. Tanto nos portadores da 

úlcera gástrica quanto na úlcera duodenal, há uma alta 

prevalência de infecção por essa bactéria (WHITE; WINTER; 

ROBINSON, 2015). O processo de colonização inicia com a 

adesão da bactéria na barreira do muco gástrico pela interação 

com a mucina. O local mais acometido para a infecção é a 

região do antro gástrico onde se formam aglomerados em torno 

das junções celulares (WHITE; WINTER; ROBINSON, 2015). 

O bacilo tem intrínseca atividade de urease, com 

capacidade de catalisar a hidrólise da ureia e produzir amônia 

e CO2, esses produtos neutralizam a secreção no local da 

infecção e facilitam sua sobrevivência nas condições inóspitas 

do lúmen gástrico (WOODS; CAREY, 2017), além disso a 

infecção por H. pylori estimula processos inflamatórios, 

principalmente reflexo de sobrevivência das células epiteliais e 

produção de citocinas pró-inflamatórias, IL-1β e IL-18, que 

podem ser usadas como marcadores em potencial para essa 

infecção (TRAN et al., 2017) 

A infecção por H. pylori desenvolve a gastrite que na 

maioria das vezes permanece assintomática, considerada um 

fator de risco para o desenvolvimento de úlcera péptica e 

carcinoma gástrico. A produção de altos níveis de urease pelo 

organismo é essencial para a iniciação e manutenção da 

infecção por essa bactéria (CHANDRASHEKAR; DHARMESH, 

2016). 
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• Sintomatologia e Diagnóstico 

 

A depender do tipo de úlcera ocorre uma diferença na 

manifestação dos sintomas. Em indivíduos com úlcera gástrica, 

a dor localiza-se na região epigástrica antes da ingestão de 

alimentos e normalmente está associada a falta de apetite e 

perda de peso. Já nos casos de úlcera duodenal a dor ocorre 

na região epigástrica, com sensação de ardência que surge 

duas a três horas após as refeições, e que diminui com a 

ingesta de alimentos (VALLE, 2015).  

Além disso, outros sintomas como o desconforto abdominal, 

náuseas, vômitos, eructações, sensação de plenitude, refluxo e 

azia podem estar associados (SHAW, 2017). Tem sido descrito 

ainda casos em que as úlceras pépticas são assintomáticas 

(WALLER; SAMPSON, 2018) 

A variação na intensidade ou na distribuição da dor 

abdominal, bem como o início dos sintomas associados, como 

náuseas, vômitos, sensação de plenitude, azia e fadiga, podem 

ser indicativas de uma complicação da úlcera, como perfuração, 

nesses casos, pode ocorrer fezes escurecidas ou vômitos em 

borra de café (VALLE, 2015). 

A endoscopia digestiva alta (EDA) é uma técnica que 

permite visualizar a mucosa do trato gastrintestinal, sendo 

considerada o “padrão ouro” para o diagnóstico da úlcera 

péptica (LANAS; CHAN, 2017). 

Os indivíduos acometidos por úlcera péptica devem ser 

submetidos ao processo de investigação de infecção por H. 

pylori. Esses testes diagnósticos consistem em biópsia com 

teste rápido de urease, a pesquisa do antígeno fecal e pesquisa 

de anticorpos séricos (KEMPENICH; SIRINEK, 2018). 
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• Epidemiologia 

 

A úlcera péptica ocasiona morbimortalidade significativa em 

todo o mundo (KAVITT et al, 2019), causa dor e angústia, com 

comprometimento da qualidade de vida e é considerada um 

problema de saúde pública. É uma doença que acomete cerca 

de 5 a 10% da população mundial, com incidência de 0,1 a 0,3% 

ao ano (SOUSA et al., 2016; LANAS, CHAN, 2017). 

Dados epidemiológicos, mostram que os homens são mais 

acometidos do que as mulheres, na proporção de 3,5:1 para 

úlceras duodenais e 2,5:1 para úlceras gástricas. A úlcera 

duodenal é mais incidente entre 20 e 50 anos, enquanto que a 

úlcera gástrica é diagnosticada mais pessoas a partir dos 55 

anos de idade (LANAS, CHAN, 2017). 

O perfil epidemiológico da úlcera péptica mudou na última 

década, devido aos esforços para erradicar a infecção por H. 

pylori, que é um dos principais fatores envolvidos no 

desenvolvimento dessa afecção. As úlceras idiopáticas H. pylori 

negativo, e as úlceras atribuídas ao uso crônico de AINEs tem 

aumentado à taxa de incidência nos últimos anos (HOOI et al., 

2017). 

Essa afecção tem alto índice de recorrência, que ocorre em 

67% dos casos em que o Helicobacter pylori não é erradicado 

e em 6% quando há erradicação (ESCOBEDO-HINOJOSA et 

al., 2018). Sua incidência varia muito e depende de fatores 

como idade, sexo e localização geográfica (BI et al, 2014). 

As internações hospitalares têm diminuído, porém a taxa de 

letalidade continua estável em 5-10%, e dependendo de 

agravantes como idade e comorbidades, a mortalidade pode 

alcançar 20% desses indivíduos (MALMI et al., 2014; MIN; MIN 

2018). 
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De acordo com dados da Global Burden of Disease (GBD) 

(2017), no ano de 2016, no Brasil as úlceras pépticas foram 

responsáveis por 0,25% do total DALY estimado global, 

correspondendo 144.553,86 DALYS total, sendo 75.130,08 em 

homens e 64.423,78 em mulheres. O Brasil é o 11º no ranking 

dos países acometidos por doenças digestivas, com 

aproximadamente 4.660,46 mortes decorrentes de úlceras 

pépticas em 2016, sendo a terceira causa mais frequente de 

mortalidade por doenças digestivas no Brasil (GDB, 2017). 

• Terapêutica  

 

A terapia da úlcera péptica se dá pela utilização de por 

medidas farmacológicas e não farmacológicas. As principais 

medidas não farmacológicas estão relacionadas a modificações 

de fatores de risco, como redução de estresse e tabagismo, 

sedentarismo, diminuição do consumo de alimentos que 

estimulem a secreção gástrica como: café, condimentos, 

bebidas alcoólicas, além de evitar o uso de AINEs e 

corticosteroides (VOMERO; COLPO, 2014). 

O tratamento farmacológico tem como objetivo 

reestabelecer o equilíbrio perdido entre a ação dos fatores 

citoprotetores frente aos fatores agressores e tem como 

principais funções diminuir ou neutralizar a secreção ácida e/ou 

estimular o sistema de citoproteção gástrica (BOEING et al., 

2016). 

 Durante muitos anos a terapia farmacológica foi 

centrada no controle da secreção ácida e péptica, por meio da 

neutralização da acidez gástrica estomacal com a utilização de 

antiácidos, que promovem efeito local e instantâneo com 

promoção alívio imediato, porém, de modo paliativo, já que não 

agem diretamente na causa da doença, ou pelo menos em um 
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dos mecanismos causadores, como a secreção ácida gástrica 

(SURDEA-BLAGA et al., 2016).  

Com o avanço dos estudos científicos houve a 

descoberta dos antagonistas dos receptores H2 histaminérgicos 

que atuam diretamente na redução da secreção ácida, o que 

leva a redução do volume do suco gástrico e 

consequentemente da concentração de íons H+ (SUBUDHI et 

al., 2016). No entanto, em casos crônicos de ulceração, sua 

eficácia é limitada (SUBUDHI et al., 2016; BANIHANI, 2017), 

por isso são cada vez mais substituídos pelos inibidores de 

bomba de prótons. 

O surgimento dos inibidores de bomba de prótons (IBPs) 

para controle da secreção e do pH gástrico representou grande 

avanço na terapia, por exercer efeito específico sobre as células 

parietais. Esses medicamentos são bases fracas que se tornam 

ativas no baixo pH dos canalículos estomacais e formam 

ligações covalentes com resíduos de cisteinas expostos na 

subunidade α da bomba, bloqueando-a. (ROY et al., 2016).  

Os principais efeitos indesejados dos inibidores de 

bomba são a cefaleia, náuseas, dor abdominal, fadigas e 

vertigem (ROY et al., 2016). A utilização em longo prazo desses 

medicamentos está associada ao surgimento da osteoporose, 

infecções entéricas, alteração no metabolismo de outros 

medicamentos, ocasionando uma diminuição da absorção de 

fármacos e de vitaminas que são prontamente absorvidos em 

pH baixo.  Além disso, o uso crônico do omeprazol está 

associado com o desenvolvimento de pólipos que podem 

evoluir para câncer gástrico (CHEUNG et al., 2017). 

Algumas classes de fármacos atuam por meio do 

estímulo de fatores de proteção da mucosa a exemplo do dos 

compostos de bismuto como o sucralfato, que após liberação 
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do metal é capaz de formar géis complexos com o muco, 

diminuindo sua degradação, limitando a retrodifusão de íons H+, 

além de inibir a ação da pepsina e estimular a secreção de 

muco, HCO3- e prostaglandinas. Esse medicamento atua 

formado um gel complexo com o muco que recobrem as lesões, 

favorecendo a cicatrização (SURDEA-BLAGA et al., 2016).  

Os análogos das prostaglandinas atuam melhorando a 

circulação nos microvasos da mucosa e estimulando a 

produção de muco e bicarbonato, o misoprostol (análogo das 

PGE e PGI) atua nos receptores de protaglandinas presentes 

nas células gástricas e inibe a secreção de ácido, aumentando 

o fluxo sanguíneo. Entretanto, seus efeitos colaterais estão 

associados a casos de diarreias, cólicas abdominais e abortos 

(KHULBE et al., 2017).  

A abordagem moderna de controle das ulcerações 

gastro-duodenais consiste em eliminar espécies reativas de 

oxigênio, inibir a H+, K+- ATPase para controlar o aumento da 

secreção ácida e erradicação da H. pylori (CHANDRASHEKAR; 

DHARMESH, 2016). 

Quando a úlcera péptica tem etiologia relacionada à 

infecção pela H. pylori, é necessário utilizar associações de 

medicamentos de diferentes classes, tanto pra combater a 

infecção, quanto para tratar as complicações causadas pela 

instalação do bacilo (LANAS; CHAN, 2017) 

Atualmente o protocolo clínico para erradicação do H. 

pylori, consiste em uma terapia tríplice, que com a introdução 

de um IBP associado aos antimicrobianos claritromicina e 

amoxicilina ou metronidazol. Entretanto o bacilo tem 

desenvolvido mecanismos de resistência a claritromicina. 

Diante dessa circunstância, foi prosposto como terapêutica uma 
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terapia tripla formada por lansoprazol (Inibidor de bomba de 

prótons), amoxicilina (antimicrobiano β-lactâmico) e 

levofloxacino (antimicrobiano pertencentes à classe das 

quinolonas) que mostrou ter uma menor eficácia que o regime 

terapêutico clássico (SILVA et al., 2015). 

 Outra alternativa, é a terapia quádrupla (IBP, bismuto, 

metronidazol e tetraciclina) ou (IBP, claritromicina, amoxicilina 

e metronidazol), ambos os regimes tem uma taxa de 

erradicação do H. Pylori de mais de 90% (LANAS; CHAN, 

2017).  

O tempo de duração do tratamento varia de 10 a 14 dias, 

e pode ocorrer resistência ao metronidazol em virtude do uso 

prolongado (LANAS; CHAN, 2017). 

Nesse contexto tem se intensificado a busca por novas 

terapias mais seguras, eficazes e com menos efeitos colaterais 

e adversos. Dessa forma, o interesse em substâncias oriundas 

de produtos naturais tem aumentado nos últimos anos por 

apresentarem menos efeitos colaterais, baixo custo e por serem 

uma fonte potencial de tratamento das úlceras por meio da 

melhoria da qualidade da cicatrização e prevenção da 

recorrência (KANGWAN et al, 2014; ESCOBEDO-HINOJOSA 

et al., 2018). 

 

CONCLUSÃO 

 

A úlcera péptica representa um problema de saúde 

pública devido seu alto índice de recorrência e o surgimento de 

complicações, apresenta alto índice de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo.   

Dessa forma, faz-se necessário conhecer sua 

fisiopatologia, na busca por avanços com novas alternativas 

terapêuticas.  Muitos alvos farmacológicos já foram elucidados 
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e a terapia farmacológica atual conta com medicamentos com 

alto índice de eficácia, no entanto, apresentam efeitos colaterais 

e adversos principalmente em casos de uso prolongado.  

Para o controle da úlcera péptica se faz necessário 

lançar mão de medidas não farmacológicas e farmacológicas, 

a exemplo de medicamentos que atuem na cicatrização e 

prevenção da recorrência. Nesse sentido, é imprescindível a 

realização de pesquisas de novas moléculas que possam atuar 

de forma mais efetiva, para um tratamento mais seguro e 

racional. 
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RESUMO: As patologias cardiovasculares afetam artérias e o 
coração e levam pessoas a óbito todos os anos em todo o 
mundo. Uma destas patologias é a hipertensão arterial 
sistêmica, que promove a hiperconstrição das artérias e 
arteríolas do indivíduo com um somatório de estresse oxidativo 
advindo das espécies reativas de oxigênio que resultam em 
apoptose celular, ativação da via de RhoA/Rock e diminuição 
da biodisponibilidade de óxido nítrico. Pesquisas são realizadas 
constantemente a fim de promover a síntese de fármacos que 
hajam no sistema cardiovascular com menos efeitos colaterais 
e neste aspecto, os ensaios com produtos naturais de plantas 
medicinais tem se mostrado promissor. Uma destas plantas é o 
Allium sativum L., conhecido popularmente com alho. O 
presente trabalho teve como objetivo observar as atividades 
farmacológicas do alho, analisar seus metabólitos secundários 
com atividade biológica bem como sua toxicidade e interações. 
Este estudo representa uma revisão bibliográfica onde foram 
utilizadas as bases de dados do Google Acadêmico, PubMed e 
Scielo, sendo os artigos escolhidos para compor este trabalho 
aqueles publicados nos últimos cinco anos. Como resultados, 
observa-se que os produtos naturais do Allium sativum L. 
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inibem a ação da ECA e são antioxidantes aumentando a 
biodisponibilidade de NO. Concluindo-se que provavelmente o 
alho atua no controle da hipertensão arterial  e que o mau uso 
pode acarretar problemas e toxiciade ao usuário. 
Palavras-chave: Plantas medicinais. Produtos naturais. 

Farmacologia cardiovascular. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Anualmente em todo o mundo, pessoas vêm a óbito por 

conta de doenças cardiovasculares - angina de peito, 

insuficiência cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, infarto do 

miocárdio - sendo a hipertensão arterial (HA) a mais comum de 

todas elas. Assim sendo, a HA denominada de assasina 

silenciosa, é tida como uma patologia de caráter cardiovascular 

que acomete este mesmo sistema, fazendo com que haja uma 

hiperconstrição arterial, dificultando o bombeamento de sangue 

pelas artérias e arteríolas (BRITO et al., MAJUMDER e WU, 

2015).  

Segundo as diretrizes de doenças cardiovasculares, o 

indivíduo que apresente níveis pressóricos maiores que 140/90 

mmHg em num mínimo de duas aferições, pode ser 

considerado hipertenso. Como etiologia, a HA pode ser 

essencial ou idiopática (representando 95%-97% dos casos) e 

secundária (por problemas endócrinos, exógenos, coarctação 

da artéria aorta). Existem ainda faores que predispõem à HA 

como o tabagismo, estresse, obesidade, consumo excessivo de 

sal, sedentarismo, dentre outros (CROSS et al., 2015; 

GUERRERO-GARCIA et al., 2018). 

Em relação a isto, é necessário o conhecimento da 

fisiopatologia da hipertensão bem como o seu tratamento não 
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farmacológico e farmacológico associados às novas pesquisas 

de fármacos sintéticos e produtos naturais. 

A HA tem a sua gênese por vários fatores e em várias 

vias de sinalização celular. A primeira delas é a do Sistema 

Nervoso Simpático (SNS), considerado de curto prazo para 

resposta cardiovascular. O mesmo estimula a liberação de 

catecolaminas (como a noradrenalina e adrenalina) fazendo 

com que estes se liguem em receptores adrenérgicos do tipo α1 

nos vasos sanguíneos, que são acoplados a proteína G 

(GPCRs), onde esta é do subtipo Gq/11, que ativa a via da 

fosfolipase Cβ (PLCβ) onde a mesma tem como segundos 

mensageiros o trisfosfato de inositol (IP3) e o diacilglicerol 

(DAG). O DAG irá ativar a proteína cinase C (PKC) que estimula 

canais de Ca2+
L transmembranares fazendo com que haja 

influxo deste íon na célula e o IP3 ativa canais de cálcio 

dependentes de IP3 (Ca2+
IP3) no retículo sarcoplasmático 

liberando as reservas intracelulares deste íon; então o aumento 

de cálcio dentro da célula fará com o mesmo se ligue à proteína 

calmodulina (CaM), na proporção de 4 Ca2+ para 1 Cam 

formando então o complexo Ca2+-CaM. Este complexo interage 

com a cinase da cadeia leve da miosina (MLCK) que fosforila a 

cadeia leve da miosina (MLC) fazendo com que haja o 

deslizamento dos filamentos de actina e miosina promovendo a 

contração das células musculares lisas vasculares (CMLVs) 

presente nas artérias e arteríolas (WEBB, 2003; BRITO et al., 

MAJUMDER e WU, 2015). 

A resposta patológica da HA ainda ocorre por ativação 

complementar da via de RhoA/Rock, onde, não só as 

catecolaminas mas também peptídeos endógenos de caráter 

vasoconstritor como a angiotensina II (AngII) ou a endotelina 1 

(ET1)  se ligam a GPCRs acoplados a proteína G12/13 que ativa 
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o fator de troca de nucleotídeo de guanina (RhoGEF) onde este 

irá converter RhoA GDP em RhoA GTP permitindo que RhoA 

se ligue a múltiplos alvos, dentre eles a ROCK causando 

autofosforilação e aumentando a capacidade de fosforilar a 

subunidade alvo da miosina fosfatase 1 (MYPT1) que inativa a 

fosfatase da cadeia leve da miosina (MLCP) promovendo, 

então, a fosforilação da MLC mantendo a contração e gerando 

força, promovendo assim a hiperconstrição arterial (WIRTH, 

2010). 

A segunda via é pelo Sistema Renina Angiotensina 

Aldosterona (SRAA), considerado de longo prazo na resposta 

cardiovascular. De forma fisiológica, os rins sintetizam a renina 

que irá atuar sob o angiotensinogênio (produzido no fígado e 

está presente no plasma, que é substrato da renina). A renina 

atuando no angiotensinogênio produzirá a angiotensina I (Ang 

I) que cairá na corrente sanguínea e chegará aos pulmões para 

ser convertido em Ang II pela enzima conversora de 

angiotensina (ECA), que é produzida nos pulmões. A Ang II 

pode agir em vasos periféricos se ligando nos seus receptores 

AT1 acoplados a proteína Gq/11 promovendo vasoconstrição e 

aumentando a resistência vascular periférica e também pode 

agir na supra-renal produzindo a aldosterona (um 

mineralocorticóide) que aumentará a reabsorção de Na+ nos 

túbulos renais, gerando aumento do volume de água plasmática 

(hipervolemia), visto que a reabsorção de sódio acarreta em 

aumento de água por osmose, gerando assim um aumento da 

pressão arterial (MAJUMDER e WU, RIET et al., 2015).  

A Ang II atua também em um outro tipo de receptor – 

AT2. Este é responsável por ativar a via de sinalização celular 

de vasodilatação e inibição de cresimento celular. Assim sendo, 

estes receptores demonstram atividades antagônicas entre si, 
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regulando também o processo de contração e relaxamento das 

CMLVs. Portanto, um indivíduo que manifesta sintomas 

hipertensivos, pode estar com o SRAA desregulado, 

promovendo um aumento de Ang II e aldosterona circulante e 

ativando a via de RhoA/Rock (WIRTH, 2010; MAJUMDER e 

WU, RIET et al., 2015). 

Uma terceira via é a endógena de produção do óxido 

nítrico (NO) – o principal e mais importante composto 

vasorrelaxante – gerando disfunção endotelial e estresse 

oxidativo. Este é um gás solúvel produzido pelas células 

endoteliais presentes no lúmem dos vasos. Sua sinalização 

celular se baseia na ativação de GPCRs muscarínicos do tipo 

M3 acoplados a proteína Gq/11 por agonistas como a acetilcolina 

(ACh) ou a prostaciclina (PGI2) que irão ativar a cascata 

clássica e formar o complexo Ca2+-CaM, onde este irá ativar a 

enzima sintase de óxido nítrico endotelial (eNOS) que converter 

a L-arginina em L-citrulina e o NO. Este irá se disseminar nas 

CMLVs adjacentes ativando a enzima ciclase de guanilil na sua 

isoforma solúvel (GCs) convertendo o GTP em GMPc ativando 

a PKG podendo, então, ocorrer a inibição da MLCK, ativando a 

MLCP, fechando canais de Ca2+ e abrindo canais de K+ levando 

a uma hiperpolarização celular e dominuição das 

concentrações de Ca2+ intracelulares promovendo o 

relaxamento das CMLVs (WEBB, 2003; MAJUMDER e WU, 

2015). 

Portanto, num indivíduo com hipertensão ocorre 

defazagem nas células endoteliais (disfunção endotelial) que 

diminui drasticamente a produção do NO, seja por 

desacoplamento da NOS modificando o tetra-hidrobiopterina 

(BH4) – cofator para a NOS – ou pela produção exagerada de 

espécies reativas de oxigênio (ROS) gerando o estresse 



USO TERAPÊUTICO DE ALLIUM SATIVUM L. NO MANEJO DA HIPERTENSÃO: 

UMA REVISÃO 

1050 
 

oxidativo. O mesmo ativa a via da NADPH-oxidase que pode 

transformar o NO em agentes radicalares altamente reativos 

(como o O2
-, ONOO-) estimulando vias pró-inflamatórias 

culminando em remodelamento vascular e aumento signicativo 

da pressão arterial (BRITO et al., MAJUMDER e WU, 2015). 

O envelhecimento também entra como ponto crítico de 

HA, pois o mesmo altera a pressão arterial pelas vias já 

relatadas e dá margem a outras comorbidades associadas à 

esta como disfunção erétil, menopausa, diabetes, dentre outras. 

Além destas, alterações genotípicas e moleculares podem 

acontecer favorecendo os aspectos de agentes contraturantes 

e desfavorecendo os agentes relaxantes, juntamente com 

diminuição de enzimas e proteínas antioxidantes como a SOD, 

GPx, Prx, dentre outras (CONSTATINO et al., 2016). 

Todavia, pacientes que apresentam HA devem começar 

seu tratamento de forma não farmacológica, mantendo uma 

alimentação saudável livre de sódio, praticando exercícios 

físicos e manerando no uso de álcool e cigarro, dentre outros. 

Após isto, se a patologia permanecer, deve-se optar pela 

farmacoterapia associada à mudança do estilo de vida.  

As classes terapêuticas de fármacos são as mais 

variadas, onde estes podem ser diuréticos, inibidores da ECA, 

inibidores do SNS, antagonistas α e β adrenérgicos, 

antagonistas dos receptores AT1, bloqueadores dos canais de 

Ca2+
VL e vasodilatadores diretos. De forma geral, estes causam 

sempre como efeito colateral a hipotensão postural, tosse seca 

e persistente, disfunção erétil, depleção de K+ e Mg2+, ações em 

outros ógãos como o coração e os pulmões etc. Pesquisas mais 

recentes mostram que outros fámacos foram sintetizados, a 

saber: agentes anti-aldosterona, antagonistas de receptores de 

mineralocorticoides, inibidores da aldosterona sintase, 
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inibidores de aminopeptidase de ação central, inibidores de 

vasopeptidase, vacinas direcionadas à renina, dentre outras 

classes, sempre com o objetivo da redução de efeitos colaterais 

e maior segurança (OPARIL e SCHMIEDER, ROUHI-

BOROUJENI et al., 2015). 

A respeito disto, a comunidade científica resolveu 

estudar as plantas medicinais usadas por ancestrais nos mais 

variados países, pois é de conhecimento geral que as plantas 

produzem compostos que possuem atividade biológica em 

organismos vivos (e em particular dos seres humanos) 

(SHAYGANNI et al., BAHARVAND-AHMADI et al., 2016). 

Vários estudos foram feitos com plantas e muitas delas 

demonstraram ter atividade cardiovascular, seja em 

hipertensão, arritmias cardíacas etc. Como exemplo, podemos 

citar a Brassia oleracea (couve), Achillea milefolium (mil-folhas), 

Silybum marianum (cardo-mariano), dentre outras. Como 

destaque nas pesquisas científicas, o alho Allium sativum L. 

demonstra uma gama atividades a nível cardiovascular, 

cardioprotetor, combatendo as comorbidades associadas a 

esta patologia como dislipidemia, demonstra também caráter 

antimicrobiano, dentre outras características (PAGLIARO et al., 

2015; POURJABALI et al., BAHARVAND-AHMADI e ASADI-

SAMANI, 2017). 

Desta forma, o objetivo do nosso trabalho foi observar a 

eficácia do uso terapêutico do allho (Allium sativum L.) na 

hipertensão arterial e suas comorbidades elucidando seus 

possíveis mecanismos de ação bem como analisar seus 

metabólitos secundários que demonstram atividade biológica e 

avaliar sua toxicidade e interações com fármacos e/ou 

alimentos. 
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MATERIAIS E MÉTODO 

 

A presente revisão foi realizada entre os meses de 

setembro e outubro de 2019, a partir das bases de dados do 

Google Acadêmico, PubMed e Scielo por meio de artigos 

publicados nos últimos 5 anos tanto em língua portuguesa 

quanto inglesa.  

Para realização da pesquisa, foram utilizados descritores 

como: 1) cardiovascular pharmacology; 2) hypertension; 3) 

natural products; 4) Allium sativum. O critério de inclusão dos 

artigos foram os seguintes: artigos com palavras-chave no 

título, ano da publicação do artigo, resumo ou texto integral. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Allium sativum L. conhecido popularmente como alho, 

pertence ao gênero Allium e é usada comumente como 

aromatizante e condimento alimentar (tempero) e também para 

fins medicinais; a parte mais utilizada é o bulbo (ou a ‘cabeça 

do alho’). Esta planta é de cultivo milenar oriunda do Oriente e 

da Europa Meridional e popularizou em todo o mundo, sendo 

difundida e plantada em todos os países (SOBOLEWSKA et al., 

2015; HUSSEIN; HAMEED; HADI, 2017). 

O alho apresenta compostos químicos de ação biológica 

em modeos experimentais e no organismo humano e a ação 

dos mesmos se baseia na prevenção e no controle de 

patologias específicas, especialmente as de origem 

cardiovascular, agindo como antihipertensivos e combatendo 

também suas comorbidades. 

Os produtos naturais de caráter bioativo do alho são à 

base de enxofre (sulfurosos); são eles: a aliina, metiina e a 
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isoaliina - que são sintetizados pela enzima aliinase, ajoeno - 

flavonoides, dentre outros. A aliina (sulfóxido de S-alil-L-

cisteína) é convertida em alicina (dialiltiosulfinato) quando o 

alho é esmagado. E estudos demosntraram que os efeitos 

terapêuticos do alho se encontram majoritariamente na alicina 

(que está mais presente no bulbo do alho). Além dos efeitos 

antihipertensivos foram relatados outros efeitos terapêuticos 

como anti-tumorai, antimicrobiano, anti-helmíntico, anti-

diabético, diurético, digestivo, antioxidante e cardioprotetor, 

dentre outros (SULEIRA et al., TENDE et al., TESFAYE e 

MENGESHA, 2015; ALAM; HOQ; UDDIN, 2016). 

 

Dados da Literatura corroboram com atividade 

farmacológica do alho inibindo a ECA-I tanto in vitro quanto in 

vivo (a alicina tem maior papel de agente antihipertensivo). 

Sendo assim, com a ECA inibida, não há conversão de AngI em 

AngII, que promoverá vasoconstrição agindo em GPCRs AT1 

(AMIRDIVANI, 2015; RANJINI et al., 2015; SZYCHOWSKI et 

al., 2018). 

O alho também demonstra efeito redutor de colesterol 

LDL – que acaba por ser oxidado pelos radicais livres por 

consumo de gorduras trans e seus correlatos e demonstra 

interações com os patóg enos e suas toxinas – e o óleo do bulbo 

desta planta ainda melhora a toxicidade ao arsênico (RIED, 

2016; BHATTACHARYA, 2017). 

O alho também está catalogado como planta medicinal 

de uso terapêutico pelo SUS – RENISUS. Esta mesma planta 

também promove bradicardia, sendo então utilizada pela 

população na forma de chá e ingerida crua na alimentação. 

Estudos com extratos aquosos, metanólicos e hexânicos 

demonstraram diminuir a pressão arterial sistólica e diastólica e 
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frequência cardíaca de forma dose-dependente, e bloqueando 

também receptores adrenérgicos do tipo β1 (FARIAS et al., 

2016; ALVES e SANTOS, 2017). 

Segundo dados do Ministério da Saúde e ANVISA (2015) 

o tratamento com extrato de alho em artéria aorta isolada de 

ratos  proporcionou atenuadas diminuições da vasoconstrição. 

Observou-se também proteção cardíaca envolvendo este 

extrato de planta. Em ensaios clínicos foi visto que a ingestão 

diária de extrato alcoólico bem como comprimidos contendo 

extrato seco de alho demonstraram redução da pressão arterial 

de quase 100 pacientes sadios e em pacientes com HAS foi 

observado a diminuição significativa da pressão arterial sistólica 

e diastólica. Sua administração deve ser oral de forma diária, 

sendo a ingestão de bulbilhos frescos, pó, óleo, extrato seco ou 

comprimido contendo o extrato seco. Seu uso é contra indicado 

em pacientes com hipertireoidismo, distúrbios de coagulação, 

dentre outros. Ocasiona interações com outros medicamentos 

como os próprios antihipertensivos e antiretrovirais, conforme 

observa-se na Tabela 1. 

 

Tabela 1.  Interações entre o Allium sativum L. e fármacos na 

terapêutica. 

Classe 
Farmacológica 

Fármaco Possíveis efeitos 

Antiretrovirais 
Inibidores de protease 

Saquinavir 
Ritonavir 

Aumento e/ou diminuição 
da biodisponibilidade do 
fármaco 

Anticoagulantes orais Varfarina 

Aumento do risco de 
hemorragia, 
sangramentos 
espontâneos e 
desordens plaquetárias 

Antihipertensivos 
Inibidores da ECA 

Lisinopril 
Aumento do efeito 
hipotensor do fármaco 



USO TERAPÊUTICO DE ALLIUM SATIVUM L. NO MANEJO DA HIPERTENSÃO: 

UMA REVISÃO 

1055 
 

Analgésicos e 
antitérmicos 

Paracetamol 
Alterações  
farmacocinéticas 

Ansiolíticos e 
hipnóticos 

Alprazolam 
Midazolam 
Dextrometorfan 

Não há alterações. 

Relaxantes 
musculares 

Clorzoxazona 
Aumento da 
biodisponibilidade do 
fármaco 

 
Hipoglicemiantes 

Clorpropamida Hipoglicemia 

          Fonte: Adaptado de Brasil (2015). 
 

Portanto,  o alho ainda pode ser utilizado como agente 

antiagregante plaquetário, como agente antioxidante agindo 

pela via do NO combatendo o estresse oxidativo e redução da 

síntese endógena e absorção intestinal do colesterol, bem 

como redução dos níveis de glicose no sangue. Concentrações 

séricas do alho demonstrou baixo potencial nefrotóxico e 

sangramento em quem faz uso exvessivo diário do mesmo 

(cerca de 4 dentes ao dia) (SUROOWAN e MAHOMOODALLY, 

2015; LIU e HUANG, 2016; LIPEROTI et al., 2016). 

Estes produtos naturais são utilizados desde os tempos 

remotos nas mais remotas civilizações (China, Egito, Índia) 

sendo os mesmos conhecidos como fitomedicamentos ou 

medicicamentos tradicionais, onde o conhecimento científico da 

época era escasso mas o uso terapêutico já era conhecido. A 

Literatura informa que se deve realizar a ingestão do alho ou 

seu extrato seco colocado numa forma farmacêutica sólida, pois 

a aliina deve ser convertida em alicina pela enzima aliinase no 

próprio alho, para que esta demonstre seu efeito farmacológico 

(RASTOGI et al., 2015; YUAN et al., 2016). 

Não somente a ingesta do alho, mas a fração aquosa do 

mesmo demonstra atividade cardiovascular (principalmente 

agindo como um produto de caráter hipotensor). Justamente 

pelo fato de que o alho interfere na via da coagulação 
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sanguínea, suplementos dietéticos à base do alho devem ser 

interrompidos cerca de 10 dias antes de um procedimento 

cirúrgicos, especialmente em pacientes que fazem uso de 

agentes antiplaquetários e anticoagulantes. Portanto, pode-se 

considerar que o extrato do alho atua no controle da pressão 

arterial e o tônus vascular (AL-SNAFI, 2015; MOTA, 2016; 

SULTAN et al., 2016). 

Em se tratando de comorbidades associadas à 

hipertensão – como o estresse oxidativo – o extrato aquoso de 

alho envelhecidos tem maior atividade antioxidante do que os 

frescos ou suplementos feitos com alho. Como o alho tem 

compostos organosulfurados (à base de enxofre, como o SAC 

e o SAMC). Porém seu extrato como um todo demonstra uma 

grande atividade antioxidante eliminando ROS, reduzindo os 

riscos de síndrome cardiovasculares e cerebrovasculares, bem 

como prevenção de peroxidação lipídica (SULEIRA et al., 

2015). 

Segundo Hussein et al. (2017) a atividade biológica do 

alho é diversificada, onde, a depender da patologia a ser 

tratada, o preparo da planta será diferenciado (fazendo a 

ingestão do alho, extração dos ativos ou até mesmo usar seu 

óleo essencial), pois ela é rica em produtos naturais com 

eficácia comprovadas cientificamente, conforme nos mostra a 

Tabela 2. 

Tabela 2. Principais atividades farmacológicas do Allium 

sativum L. e suas formas de preparação. 
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Parte 

da 
Planta 

Sistema Efeitos Preparação 

Fruto Medicinal Antihipertensivo Comido 

    Antiaterosclerótico Comido 

    Antitrombótico Comido 

    Fator de coagulação Em pó 

    Efeito imunomodulador Comido 

  Tratamento Prevenção de doenças cardiovasculares Ingestão de 
alho 

    Redução de agregação plaquetária   

    Cânceres do trato digestivo superior   

    
Diminuição do risco do câncer de 
próstata   

    Tratamento do resfriado comum   

  
Atividades 
farmacológica 
e biológica 

Atividade antimicrobiana 
Óleo 
essencial 

    Antiparasitária Extrato 

    Antiviral Extrato 

     Fonte: Adaptado de Hussein, Hameed e Hadi (2017). 

 

Amirdivani (2015) mostrou que a adição do alho no 

iogurte bem como o iogurte feito do próprio bulbo do alho é 

capaz de inibir a ECA-1, funciona como antioxidante inibindo 

ROS e serve de cardioprotetor e hipotensivo. Ranjini, Udupa e 

Thomas (2015) demonstraram que a planta em questão tem 

propriedades renoprotetoras em modelo experimental in vitro 

em rim e pulmão de ovinos, bem como inibição da atividade da 

ECA. 
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Além dos efeitos antihipertensivos, o alho demonstra 

atividade contra aterosclerose, vários tipos de câncer, 

antibióticos, antitumorais, dentre outras. Merecendo destaque o 

caráter antilipêmico (redução do colesterol) que o alho tem, 

visto que esta patologia é uma comorbidade para a HAS; o alho 

em pó reduz significativamente a biossíntese inibindo HMG-

CoA redutase em 14-alfa-desmetilase. Destaque também deve 

ser dado ao efeito antiagregante plaquetário, onde o ajoeno (um 

dos compostos bioativos do alho) pode inibir a agregação 

plaquetária in vitro e em animais e redução da formação de 

trombos dependentes de plaquetas; não só o ajoeno é descrito 

como agente de atividade biológica antiagregante plaquetária, 

mas também a adenosina, a alicina e polissulfetos (TESFAYE 

e MENGESHA, 2015). Pode-se, então, observar de forma 

simplificada as atividades biológicas do alho como se faz 

presente na Figura 1. 

Figura 1. Esquema simplificado dos compostos 

químicos bioativos do alho e seus efeitos farmacológicos. 
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Fonte: UGWU e SURU (2016). 

 

No mais, é indubitável perceber a ação farmacológica 

dos metabólitos do alho em modelos experimentais e em 

humanos. Todavia, seriam necessários mais estudos 

comprobatórios em outros modelos de patologia associadas à 

farmacologia cardiovascular para elucidar se a referida planta 

demonstraria ação farmacológica in vitro, in vivo e em humanos 

(UGWU e SURU, 2016).  

De acordo com as normas sanitárias brasileiras, a 

espécie Allium sativum L. está na lista de medicamentos 

fitoterápicos de registro simplificado, sendo sua prescrição 

isenta de receita médica. Estudos de toxicidade feitos não 

foram capazes de demonstrar reações agudas, de sobredose 

ou cutâneas e até mesmo genéticas, sendo esta planta 

considerada de caráter não tóxico e viável a uso humano contra 

patologias afins (BRASIL, 2015). 

 

CONCLUSÕES  

 

Mediante os fatos apresentados, pode-se concluir que o 

alho (Allium sativum L.) demonstra caráter hipotensivo agindo 

pela via da ECA, tem caráter antioxidante combatendo ROS 

aumentando a biodisponibilidade de NO, bem como diminuindo 

a proliferação e migração das CMLVs. Portanto, 

proporcionando diminuição de vasoconstrição e aumento de 

vasodilatação arterial. 

Pode-se ainda compreender que o extrato da planta sob 

uma forma farmacêutica (como um medicamento fitoterápico) 

bem como a ingestão da mesma pode ter os efeitos previstos 

não só a nível cardiovascular, mas também agindo em suas 
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comorbidades e como antibiótico, antiparasitário, efeito 

imunomodulador, dentre outros. 

Esta planta demonstra também interações com outros 

fármacos e não há relatos na Literatura de toxicidade da 

mesma, podendo-se fazer uso desta sem prescrição médica. 

Todavia é necessário ter cautela com o uso terapêutico do alho, 

pois não é pelo fato de ser um produto natural que não faz mal.  

A Literatura corrobora com a advertência do uso 

indiscriminado e irracional de medicamentos (sintéticos e 

fitoterápicos) bem como de plantas medicinais de forma 

caseira, pois como nos alerta o ilustre alquimista Paracelso 

“todas as substâncias são venenos, onde somente a dose 

diferencia o veneno do remédio”.   
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RESUMO: A inflamação é um processo fisiológico complexo, 
que é regulado por várias vias de sinalização e requer a 
interação de diferentes tipos de células. Os anti-inflamatórios 
são divididos em duas classes: Anti-inflamatórios esteroidais e 
anti-inflamatórios não esteroidais. Os glicocorticoides atuam na 
inibição de duas vias enzimáticas para produção de 
eicosanoides: a via das lipoxigenases e a via das ciclo-
oxigenases, enquanto que os anti-inflamatórios não esteroidais 
tem seu mecanismo de ação apenas pela inibição da oxidação 
do ácido araquidônico pelas ciclo-oxigenases. O estudo teve 
como objetivo conhecer a utilização dos anti-inflamatórios em 
uma unidade de pronto atendimento de porte III da Paraíba, 
focando na prevalência das classes desses medicamentos, 
assim como, de maneira aproximada, nas despesas 
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orçamentárias necessárias para manutenção dos tratamentos 
nesse serviço de saúde. Foi realizado de maneira 
observacional, com caráter transversal e abordagem 
quantitativa, consultando dados secundários do primeiro 
semestre do corrente ano, no qual se observou maior presença 
dos não esteroidais na padronização da unidade de local do 
estudo. Dentre os Corticosteroides, a dexametasona foi a mais 
prescrita e o segundo medicamento anti-inflamatório de maior 
gasto na unidade. É importante destacar que levantamentos 
sobre as substâncias de maior uso embasam o conhecimento 
da farmacoepidemiologia da região e ajudam na atualização da 
padronização de medicamentos dos serviços de saúde, 
gerando informações para diminuição dos gastos em terapias 
medicamentosas.  
Palavras-chaves: anti-inflamatório. Saúde Pública. 

Farmacoepidemiologia 

 

INTRODUÇÃO 

 

A inflamação é regulada por várias vias de sinalização e 

requer a interação de diferentes tipos de células, modulando 

uma vasta gama de respostas celulares, incluindo maturação e 

função das células imunes, bem como a homeostase dos 

tecidos (MARMITT; REMPEL; GOETTERT, 2015).  

A capacidade de montar uma resposta inflamatória é 

essencial para a sobrevida ao se enfrentar patógenos do meio 

ambiente e lesões; em algumas situações e doenças, a 

resposta inflamatória pode ser exagerada e sustentada sem 

benefício aparente até mesmo com consequências adversas 

graves (SILVA; RIBAS, 2016). 

Os anti-inflamatórios são divididos em duas classes: 

Anti-inflamatórios esteroidais (AIE) e anti-inflamatórios não 
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esteroidais (AINE). Os glicocorticoides, como também são 

conhecidos os AIE, atuam na inibição da liporcortina e 

consequentemente, impede a ação da Fosfolipase A2, fazendo 

com que os genes de transcrição destas enzimas não sejam 

expressos, suprimindo assim a produção de prostaglandinas, 

tromboxanos e leucotrienos (ANJOS, 2015). 

No Brasil, por exemplo, podemos encontrar 66 tipos 

diferentes de anti-inflamatórios, sendo destes 21 esteroidais 

(glicocorticóides) e 45 AINEs, E além destes 45 podemos 

encontrar também mais quatro associações de compostos. 

Estão indicados para o tratamento da inflamação, dor, edema, 

como também nos casos de osteoatrite (OA), artrite reumatóide 

(AR) e distúrbios do músculo esquelético. O uso irracional e a 

venda livre de medicamentos anti-inflamatórios vêm gerando 

vários problemas causados por seus efeitos adversos, que 

poucos conhecem, o que leva a uma grave intoxicação, 

envenenamento e até a morte (PEDROSO; BATISTA, 2017) 

Dentre os fármacos que estão sendo mais utilizados, os 

glicocorticoides estão no meio, pois são bastante eficazes no 

tratamento de vários processos. Essa classe de fármacos foi 

descoberta em 1930 por Edward Kendall e Tadeus Reichstein 

e deste momento em diante, o seu uso foi ganhando escalas de 

grandes proporções, porém, o uso sem acompanhamento 

profissional e, principalmente, durante um grande espaço de 

tempo, trás efeitos colaterais que estão associados ao 

catabolismo destes fármacos (LAVORATO, 2016) 

A utilização de corticosteroides por longo prazo causa 

supressão da atividade da glândula suprarrenal, que pode 

persistir por anos depois da interrupção do tratamento. A 

retirada abrupta subsequente ao uso por um período 

prolongado pode provocar insuficiência suprarrenal aguda, 
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hipotensão ou até óbito. Outros sinais e sintomas possíveis são 

febre, mialgia, artralgia, rinite, conjuntivite, nódulos cutâneos 

dolorosos e pruriginosos e perda de peso (SILVA, 2019). 

Os AINEs são compostos constituídos por diversos 

grupos heterogêneos de substâncias, que estão relacionados 

pelas suas ações terapêuticas como atividades antipiréticas, 

analgésicas e anti-inflamatórias. São comumente conhecidos 

como fármacos semelhantes à aspirina e seu mecanismo de 

ação se dá através da inibição da oxidação do ácido 

araquidônico pelas COX de ácidos graxos. Os salicilatos e os 

AINEs mais antigos, inibem tanto a COX-1 quanto a COX-2, 

tendo baixa seletividade pela COX-2. O Ácido Acetilsalicílico 

(AAS) modifica covalentemente tanto a COX-1 quanto a COX-

2, resultando em uma inibição irreversível da atividade da ciclo-

oxigenase (ALMEIDA, 2013). 

 Conhecem-se atualmente três tipos de COXs. COX1, 

COX2 e COX3. A maioria das células do organismo expressa a 

COX1. Esta enzima está sobretudo relacionada com aspetos de 

homeostasia, nomeadamente ligados à integridade da mucosa 

gástrica, função plaquetar, endotélio vascular e rim1 . A COX2 

possui um papel muito mais ativo em processos inflamatórios, 

sendo expressa principalmente por macrófagos, sinoviócitos e 

fibroblastos. A síntese de prostaglandinas através destas 

enzimas é um processo importante na resposta inflamatória. A 

COX3 foi recentemente descoberta e ainda não existe 

evidencia científica suficiente da sua estrutura. A maioria dos 

AINEs inibe ambas as COXs, COX1 e COX2. Os fármacos que 

inibem preferencialmente a COX2 afetam menos a síntese de 

PGs com funções fisiológicas, tendo assim, menos efeitos 

indesejáveis (BEIRÃO, 2016). 
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As três ações principais dos AINES são ação anti-

inflamatória, ação analgésica e ação antipirética. Sua ação anti-

inflamatória está claramente vinculada à inibição da COX 2, 

resultando normalmente em vasodilatação, edema de modo 

indireto e dor. É provável que quando utilizados para casos 

inflamatórios, seus efeitos indesejáveis decorram em grande 

parte da inibição da COX 1. (SCHALLEMBERGER; PLETSCH, 

2014). 

Alguns efeitos adversos surgem com a inibição da COX-

1 como gastropatia, nefropatia, erosão da mucosa estomacal, 

esofagite, hemorragia digestiva e reativação de doença 

inflamatória intestinal. São observados devido à inativação das 

prostaglandinas indutoras da síntese e secreção do muco 

protetor que impede a ação do ácido clorídrico e das enzimas 

proteolíticas sobre a parede estomacal, que fica então sem a 

necessária proteção. Os inibidores mais seletivos da COX-2 

como, Meloxicam, Nimesulida, Celecoxibe apresentam 

vantagens em relação aos AINEs não seletivos, eles 

apresentam as mesmas propriedades, porém, sem o 

aparecimento dos efeitos adversos estomacais sendo estes 

amplamentes empregados em todo o mundo. É observado 

ainda efeitos sobre os rins como a nefrite intersticial, 

insuficiência renal aguda e retenção de sódio. E, ainda sob o 

aparelho cardiovascular pode ocorrer uma insuficiência 

cardíaca, aumento de risco de eventos aterotrombóticos. Além 

destas existe ainda relato de casos de urticária, angioderma e 

eritrema polimorfo Stevens-Johnson com praticamente todos os 

AINEs (PEDROSO; BATISTA, 2017). 

Os AINEs constituem uma das classes de fármacos mais 

prescritas em todo mundo. Atualmente no mercado 

farmacêutico existem mais de 50 tipos de AINEs que são 
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utilizados no tratamento da dor aguda, moderada e crônica 

decorrente de processo inflamatório (SANDOVAL; 

FERNANDES; SILVA, 2017). 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) tratam 

inflamações, dores e edema, osteoartrites, artrite reumatoide e 

distúrbios músculo-esqueléticos. Dentre as principais causas 

para esse crescimento, destacam-se a grande facilidade de 

acesso ao fármaco e uma população mais idosa com 

concomitantes doenças reumatológicas. (OLIVEIRA; SILVA; 

MOREIRA, 2019). 

Podem ser comercializado sem prescrição do medico, 

fazendo-se que seu uso de fármaco seja utilizado 

excessivamente entre a população. Podendo causar 

comumente alterações nos órgãos e tecidos, se forem inibidos 

as isoenzimas e os eicecosanóides, são evidenciadas as 

disfunções, cerebrovasculares e trombóticas, gastrintestinais, 

gestacionais e fetais, elevando o índice de morbimortalidade.  

(SANTON; SILVA; SILVA, 2016) 

Dentro da abordagem de utilização e dispensação de 

medicamentos anti-inflamatórios, encontra o Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sua rede de atenção que permeia em vários 

níveis de complexidade: baixa, média e alta. Nela se encontra 

as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), a qual faz parte da 

Política Nacional de Urgência e Emergência do Ministério da 

Saúde criada em 2003 segundo a Portaria n° 342 (BRASIL, 

2013). 

Em 2013 houve a redefinição das diretrizes nessa 

Portaria n° 342 para implantação do Componente UPA em 

conformidade com a Política Nacional de Atenção às Urgências. 

A UPA 24 horas é um estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária situada entre a Atenção Básica de 
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Saúde e a Atenção Hospitalar, com funcionamento 24 horas por 

dia, durante os sete dias da semana, objetivando a organização 

e estruturação das Urgências e Emergências no Brasil 

(SANTOS, 2017). 

Os atendimentos ajudam a aliviar os prontos-socorros, 

aumentando e melhorando o acesso da população aos serviços 

de urgência no SUS. A UPA consegue resolver grande parte 

dos casos de atendimentos de urgências e emergências como 

infartos, derrames, pressão e febre alta, fraturas e cortes, 

desafogando em parte os hospitais. Quando a comunidade 

necessita desse serviço , a equipe médica presta socorro, 

detalha o diagnóstico do paciente e controla o problema do 

mesmo (SANTOS, 2017).   

Nas unidades de atendimento, existe a presença do 

farmacêutico que possui importante papel de “formar o cidadão” 

sobre as questões que envolvem a saúde, desde o perigo da 

automedicação até os cuidados que devem ser tomados para a 

eficácia e segurança do tratamento. Os medicamentos exercem 

papel importante nas práticas de saúde, de tal forma, que a 

maioria das intervenções terapêuticas envolvem a utilização de, 

pelo menos, um fármaco (SANTOS, 2017). 

Com isso, este estudo foi realizado para conhecer a 

utilização dos anti-inflamatórios em uma unidade de pronto 

atendimento de porte III da Paraíba, focando na prevalência das 

classes desses medicamentos, assim como, de maneira 

aproximada, nas despesas orçamentárias necessárias para 

manutenção dos tratamentos nesse serviço de saúde. 

 

MATERIAIS E MÉTODO 
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O levantamento foi realizado de maneira observacional, 

com caráter transversal e abordagem quantitativa, nos meses 

de setembro e outubro do corrente ano, em uma unidade de 

urgência e emergência do Estado da Paraíba. 

Foram utilizadas como fonte de dados as planilhas de 

registros de dispensação dos medicamentos dentro desse 

serviço de saúde, sem contato de maneira direta ou indireta 

com os pacientes, para a consolidação do quantitativo de anti-

inflamatórios solicitados para administração nos seis primeiros 

meses do ano de 2019. 

A partir da padronização da farmácia do serviço foram 

classificados os princípios ativos anti-inflamatórios através do 

sistema Anatomic Therapeutic Chemical (ATC), disponibilizado 

e adotado pela Organização Mundial de Saúde, nos níveis 3 

(farmacológico) e 4 (grupo químico). Com a listagem dos 

princípios ativos, organizou-se as variáveis nominais e 

numéricas em tabelas e gráficos, contendo as estatísticas 

simples. 

Para a verificação dos gastos com estes medicamentos, 

os valores de todas as apresentações foram consultados na 

planilha da Câmara de Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED), um órgão interministerial responsável 

pela regulação econômica destes produtos no Brasil, sendo a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a 

Secretaria-Executiva deste órgão. 

Na planilha da CMED, foram observados os valores de 

Preço Fábrica (PF), acrescidos da alíquota de 18% de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a qual o 

estado da Paraíba está sujeito a taxação de medicamentos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Através da classificação ATC, pelo segundo subgrupo ou 

nível 3, referente ao Grupo Farmacológico das substâncias, 

observou-se maior presença dos AINES na padronização da 

unidade local do estudo, conforme demonstrado pela Figura 1. 

Figura 1. Classes de anti-inflamatórios disponíveis na Unidade 

de Pronto Atendimento, de acordo com o nível 3 do ATC. 

 
 

Fonte: Dados do estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 

 

O menor número de corticosteroides na padronização 

pode ser justificado devido ao perfil da Unidade, onde são 

atendidos casos mais comuns, que requerem a utilização de 

fármacos com função direcionada para quadro de dores 

desencadeadas por doenças como problemas intestinais, 

enxaquecas ou fraturas, eles reduzem a inflamação e o risco 

fatal (ALVES, 2016). 
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 Segundo Nunes (2016), a utilização de corticosteróides 

é realizada com mais cautela devido ao seu potencial anti-

inflamatório, antialérgico e aos possíveis efeitos colaterais. O 

que provavelmente justifica o menor número de medicamentos 

dessa classe na padronização e, por conseqüência, prescritos. 

Geralmente são recomendados em processos inflamatórios que 

não são controlados pelo uso de outros medicamentos.  

Conforme a Tabela 1, os quatro medicamentos de maior 

consumo foram: Dipirona, Dexametasona, Tenoxicam e 

Diclofenaco sódico. 

 

Tabela 1. Consumo de anti-inflamatórios no período de seis 

meses em uma Unidade de Pronto Atendimento Porte III da 

Paraíba. 
Anti-

inflamatório 
Apresentação 

Via de 
adm 

ATC nível 4 
Total 

(n) 
% 

Ácido 
acetilsalicílico 

COMP 100mg VO Salicilato 2422 5,10 

Cetoprofeno F.A. 100mg IM/IV 
Derivado de 

Ácido 
Propiônico 

103 0,22 

Dexametasona AMP 4mg/mL IM/IV Glicocorticoide 9148 19,22 

Diclofenaco 
sódico 

F.A. 25mg/mL IM 
Derivado de 
ácido acético 

4702 9,88 

Dipirona 
AMP 

500mg/2mL 
IM/IV Pirazolona 15.931 33,48 

Hidrocortizona F.A. 100mg IM/IV Glicocorticoide 2736 5,75 

Hidrocortizona F.A. 500mg IM/IV Glicocorticoide 1307 2,75 

Ibuprofeno 
FR 50mg/mL 

30mL 
VO 

Derivado de 
ácido acético 

59 0,12 

Nimesulida COMP 100mg VO Outros aine 244 0,51 

Paracetamol COMP 500mg VO Anilídeo 697 1,46 

Prednisolona 
FR 3mg/mL 

60mL 
VO Glicocorticoide 93 0,19 

Prednisona COMP 20mg VO Glicocorticoide 404 0,85 

Tenoxicam F.A. 20mg IM/IV Oxicam 2816 5,92 

Tenoxicam F.A. 40mg IM/IV Oxicam 6921 14,55 

TOTAL 47.583 100,00 



UTILIZAÇÃO DE ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO ESTEROIDAIS E ESTEROIDAIS EM 

UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA PARAÍBA 

1074 
 

ADM= administração, AMP= ampola, COMP= comprimido, F.A.= frasco-ampola, 
IM= intramuscular, IV= intravascular, VO= via oral 

Fonte: Dados do Estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 

 

A dipirona sofrendo metabolização por hidrólise, 

transforma-se em 4-metilaminoantipirina (4-MAA), 

posteriormente em 4-formilaminoantipirina (4-FAA), 4-

aminoantipirina (4- AA) e 4-acetilaminoantipirina (4-AAA). Os 

metabólitos, 4-MAA e 4-AA são considerados bioativos, uma 

vez que os mesmos possuem atividade analgésica e são 

encontrados no plasma após a sua administração. Devido a sua 

eficácia e baixa toxicidade, tornou-se um medicamento muito 

usado mundialmente no controle da dor (SANTOS, 2018). 

Este AINE apresenta similar eficácia antitérmica e 

analgésica quando comparada aos outros analgésicos não 

opioides. Uma revisão Cochrane de quatro estudos (n=636 

adultos) mostrou que dipirona foi eficaz em cefaleia tensional 

(dois estudos) e enxaqueca (um estudo). A eficácia de dipirona 

precisa ser balanceada com as reações adversas que acarreta, 

dentre as quais foram descritos leucopenia, agranulocitose 

(sendo rara), pancitopenia, anemia aplástica, anafilaxia, 

reações dermatológicas graves e distúrbios gastrintestinais 

(WANNMACHER, 2010). 

A reação adversa mais relevante decorrente do uso da 

Dipirona destaca-se a agranulocitose que se caracteriza por 

acentuada redução ou desaparecimento dos granulócitos 

neutrófilos no sangue periférico. Todavia outras discrasias 

sanguíneas como a anemia aplástica que se caracteriza pela 

incapacidade da medula óssea em produzir as células 

sanguíneas (hemácias, leucócitos e plaquetas) e 

trombocitopenia, também podem ocorrer como reação adversa. 
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Outros efeitos adversos da Dipirona de menor gravidade são: 

rash cutâneo, edema, tremores, náuseas e vômito, hemorragias 

gastrointestinais, reações alérgicas (asma e angioedema) e 

acentuadas hipoprotrombinemia. (PIGOZZO, 2014)  

O principal mecanismo de ação anti-inflamatória da 

dexametasona, similar ao de outros corticosteroides, está 

relacionado com a inibição da enzima Fosfolipase A2. Isto 

promove uma menor disponibilidade de ácido araquidônico no 

citosol, após a lesão tecidual produzida pelo trauma cirúrgico. 

Como consequência desta ação indireta, haverá menor 

produção de prostaglandinas e de leucotrienos. Portanto, 

fenômenos inflamatórios tais como a vasodilatação e aumento 

da permeabilidade capilar, migração de leucócitos e fagocitose 

são modulados, além da interferência negativa da formação de 

tecido de granulação, por retardar a proliferação de fibroblastos 

e síntese de colágeno (SILVA; PEREIRA,2016)  

A dexametasona é um corticosteroide sintético, que 

apresenta atividade anti-inflamatória 25 a 40 vezes maior do 

que o hormônio cortisol e nenhuma atividade mineralocorticoide 

(BERSAN, 2016).  

O Tenoxicam apresenta propriedades anti-inflamatórias, 

analgésicas e também inibidoras da agregação plaquetária, 

inibidor não seletivo da ciclo-oxigenase e com uma conveniente 

meia-vida longa. Esse medicamento mostrou-se efetivo na dor 

pós-operatória de cirurgias abdominais, sendo muito utilizado 

na prática clínica. Ele age inibindo a síntese de prostaglandinas 

e outros eicosanoides, que são fundamentais na resposta 

inflamatória (ANJOS; SOUZA, 2014). 

O diclofenaco sódico possui ação analgésica, antipirética 

e anti-inflamatória. É de rápida absorção, ampla ligação às 

proteínas e o tempo de meia vida do composto é curto. Há 
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grande efeito de primeira passagem e sua disponibilidade 

sistêmica é de aproximados 50%. Acumula-se no líquido 

sinovial após administração oral, por causa disso há a 

explicação para o efeito terapêutico mais longo que a meia-vida 

plasmática. É metabolizado no fígado por um membro da 

subfamília CYP2C em 4-hidroxidiclofenaco, principalmente, e 

após glicuronidação e sulfuração seus metabólitos são 

excretados em torno de 65% pela urina e 35% na bile. Cerca de 

20% dos pacientes sofrem com os efeitos adversos 

gastrointestinais (ROMANO, 2018). 

Observando a Tabela 2, a dipirona utilizada para dores 

leves a moderadas, como um componente de analgesia 

multimodaapresenta maior consumo de unidades completas 

por mês, por ser um fármaco comumente utilizado não só em 

UPA, mas também em diversos níveis de atenção básica para 

eventos de dores de cabeça, febre, gastrointestinais entre 

outras (BRINGHENTI, 2018).  

 

Tabela 2. Despesas referentes ao consumo de anti-

inflamatórios padronizados em uma Unidade de Pronto 

Atendimento Porte III da Paraíba, no primeiro semestre de 

2019. 

Antimicrobiano Apresentação 

Consumo 

médio 

mensal 

(unidades 

completas) 

Valor 

unitário 

(R$)* 

Gasto 

mensal 

(R$) 

Ácido 

acetilsalicílico 
COMP 100mg 404 0,16 64,64 

Cetoprofeno F.A. 100mg 18 7,95 143,10 

Dexametasona AMP 4mg/mL 1525 7,06 10.766,50 
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Diclofenaco 

sódico 
F.A. 25mg/mL 784 1,24 972,16 

Dipirona 
AMP 

500mg/2mL 
2656 0,64 1.699,20 

Hidrocortizona F.A. 100mg 456 3,34 1.523,04 

Hidrocortizona F.A. 500mg 218 3,20 697,60 

Ibuprofeno 
FR 50mg/mL 

30mL 
10 11,58 115,60 

Nimesulida COMP 100mg 41 1,86 74,40 

Paracetamol COMP 500mg 117 0,52 60,84 

Prednisolona 
FR 3mg/mL 

60mL 
16 27,19 435,04 

Prednisona COMP 20mg 68 1,40 95,20 

Tenoxicam F.A. 20mg 470 7,43 3.492,10 

Tenoxicam F.A. 40mg 1154 13,81 15.936,74 

TOTAL 36.076,16 

AMP= ampola, COMP= comprimido, F.A.= frasco-ampola, FR= frasco 

*Valores obtidos da tabela de Preço Fábrica (PF) e Alíquota de ICMS 18% para a 

Paraíba 

Fonte: Dados do Estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 

Por serem muito utilizados o tenoxicam e por tempo 

prolongados podem efeitos colaterais como distúrbios 

gastrointestinais, insuficiência renal. O uso do tenoxicam gerou 

o maior gasto mensal, possuindo um alto custo quando 

comparado ao valor unitário dentre todas as classes de anti-

inflamatórios. Seu alto custo mensal pode ser justificado devido 

a sua grande utilização, por meio de oferecimento de exames 

de raio-x, sendo muito comum o aparecimento de fraturas leves. 

Logo, por apresentar boa atividade no alivio de dores, seu efeito 

farmacológico auxilia no alívio de dores causadas por 
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inflamações nos quadris, tendões, ossos e articulações 

(SIMÕES, 2015). 

De acordo com o estudo de SILVA et al. (2018) em Minas 

Grais, os esquemas terapêuticos de maior Gasto médio mensal 

(GMM) por paciente foram aqueles que incluíam o uso dos Anti-

TNF. Para fins de comparação, os valores de gastos/custos de 

estudos nacionais citados na sequência dessa discussão foram 

também atualizados pelo índice nacional de preços ao 

consumidor amplo (IPCA) para valores de dezembro de 2015. 

Achados semelhantes foram observados por Wiens et al. 

(2012), ao considerar os dados de dispensação de 

medicamentos de alto custo registrados no sistema 

informatizado do Paraná em março de 2010.  

 

CONLUSÔES 

 

Os anti-inflamatórios não-esteroidais e esteroidais são 

medicamentos com maior índice de dispensação e 

consequentemente representa um alto custo, por motivo esse 

requer um maior controle. Principalmente no que engloba a 

programação e aquisição de medicamentos por parte do 

farmacêutico.  

O desempenho do farmacêutico frente a 

farmacoeconomia é de suma importância para gerir dados e 

otimizar o sistema de compras de medicamentos em uma 

Unidade de Pronto Atendimento auxiliando, assim, na 

manutenção das atividades e serviços de saúde. 
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RESUMO: Os antimicrobianos representam uma grande 
evolução para a saúde, entretanto, o uso indiscriminado traz 
grandes problemas como a resistência bacteriana, que é 
considerada um dos problemas de saúde pública. Os mesmos 
são utilizados para melhorar uma infecção estabelecida e 
possuem finalidade de eliminar ou impedir o crescimento 
bacteriano. Assim, o trabalho teve por objetivo verificar a 
utilização dos antimicrobianos em uma Unidade de Urgência e 
Emergência da Paraíba, focando na prevalência das classes 
desses medicamentos, assim como, de maneira aproximada, 
nas despesas orçamentárias necessárias para manutenção 
dos tratamentos nesse serviço de saúde. O trabalho foi 
realizado de maneira observacional, com caráter transversal e 
abordagem quantitativa, referente ao primeiro semestre do 
corrente ano. Os antibióticos mais dispensados no período da 
pesquisa foram os beta-lactâmicos (50%), da subclasse 
cefalosporina de terceira geração, representado pela 

mailto:yasminhenrique6@hotmail.com
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cefriaxona, ademais, o levofloxacino da classe quinolonas, foi 
o fármaco que apresentou maior gasto mensal. A eficácia do 
tratamento depende de todos os profissionais de saúde, sendo 
necessário treinamento a esses profissionais tanto para 
conhecimento próprio quanto para assistência farmacêutica e, 
para que haja um controle no consumo de antimicrobianos, a 
Unidade deve assumir uma política de vigilância sobre as 
prescrições deste grupo de medicamentos. 
Palavras-chaves: Antimicrobianos. Saúde Pública. 
Farmacoepidemiologia.  

INTRODUÇÃO 

 

A resistência antimicrobiana (AMR, da sigla em inglês 

para antimicrobial resistance) é considerada um dos desafios 

aos sistemas de saúde contemporâneos. Estima-se que 700 

mil mortes sejam causadas anualmente pela resistência aos 

antimicrobianos. De acordo com essas análises, sem uma 

mudança de abordagem para conter o problema, até 2050, a 

AMR poderá causar mais mortes que o câncer (ESTRELA, 

2018). 

Antibióticos são substâncias naturais ou sintéticas, 

capazes de causar a morte ou de inibir o crescimento de 

fungos e/ou bactérias. O desenvolvimento da primeira 

substância sintética com essas propriedades data de 1910, 

através dos estudos de Paul Ehrlich. O termo antibiótico surgiu 

em 1928, quando Alexander Fleming observou em seu estudo 

que um fungo do gênero Penicillium tinha ação contra a 

bactéria Staphylococcus aureus, por causar abscessos em 

feridas abertas. Desde então, tem sido desenvolvidas 

diferentes classes desses fármacos, tais como beta-
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lactâmicos, aminoglicosídeos, macrolídeos e quinolonas 

(FERREIRA et al., 2016). 

Os antimicrobianos são as drogas mais prescritas em 

unidades de terapia intensiva (UTI), sendo as mais utilizadas 

em lactantes, a segunda mais utilizada em crianças e a sexta 

mais utilizada em gestantes. Além disso, estão entre os mais 

prescritos no Brasil e no mundo, onde seu uso indiscriminado, 

tanto pela automedicação, quanto pela prescrição médica 

inadequada, é o principal causador de resistência bacteriana 

(FERREIRA et al., 2016). 

Esta automedicação abrange as diversas formas pelas 

quais o indivíduo ou responsáveis decidem, sem avaliação 

médica, qual medicamento e como utilizá-lo para alívio 

sintomático e "cura", compartilhando remédios com outros 

membros da família ou do círculo social, utilizando sobras de 

prescrições ou descumprindo a prescrição profissional, 

prolongando ou interrompendo precocemente a dosagem e o 

período de tempo indicados na receita (MORAIS; ARAÚJO; 

BRAGA, 2016). 

Ademais, a escassez de conhecimento dos prescritores 

sobre as doenças infecciosas, durante a prescrição de um 

antibiótico, pode levar à utilização desses medicamentos sem 

necessidade, tratamento com fármacos de última geração, em 

tempo prolongado, farmacoterapia essencialmente empírica e 

uso exagerado de associações de antibióticos. A dispensação 

é a etapa mais visível para o doente, sendo revista a 

prescrição médica e estabelecidas condições para o 

acompanhamento da evolução da terapêutica adotada. Na 

validação da prescrição médica ocorre a minimização de 

possíveis erros de dose ou de indicação terapêutica para o 

antibiótico prescrito (SANTOS et al., 2017).   
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Tendo em vista a minimização dos erros, os pacientes 

deveriam ser orientados por completo sobre o andamento do 

tratamento, do início até a sua finalização, pois do contrário 

fica comprometida a adesão à terapia, além de proporcionar o 

aumento da resistência bacteriana. Essas informações sobre 

o uso correto destes antimicrobianos por vezes é ignorado e 

sem protocolos clínicos obedecidos, devido a demanda de 

muitos pacientes no aguardo atendimentos médicos 

incompletos e sem solicitação de exames complementares 

(MORAIS; ARAÚJO; BRAGA, 2016). 

Assim, o paciente só recebe a receita, começa a usar o 

medicamento e melhorando, interrompe o tratamento. Para 

tentar reduzir os problemas associados ao uso incorreto e 

inadequado de antibióticos, uma das medidas para amenizar 

o problema, seria instruir o usuário e garantir que este faça a 

administração adequada e com segurança (MORAIS; 

ARAÚJO; BRAGA, 2016). 

Em termos de saúde pública, a resistência bacteriana 

representa um risco à qualidade de vida humana conquistada 

ao longo dos anos com o avanço da microbiologia, das 

engenharias, da farmácia e da medicina, comprometendo o 

orçamento dos sistemas de saúde, sejam eles públicos ou 

privados, além de intensificar outro problema de saúde pública 

de grande relevância: as infecções hospitalares (COSTA 

JUNIOR, 2017). 

O uso de antibiótico deveria acontecer somente após um 

antibiograma, assim, o paciente faria o uso do medicamento 

mais indicado, uma vez que, por meio de exames é possível 

identificar o agente etiológico e, consequentemente, evitar a 

resistência bacteriana ao organismo. Mesmo com a ciência 

desses fatores interferindo diretamente na qualidade do 
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tratamento do paciente, as prescrições de antimicrobianos 

acontecem sem os dados para embasar um uso racional e sem 

uma reavaliação para desprescrição ou mudança terapêutica 

(FERREIRA, 2019). 

A existência de micro-organismos resistentes a 

antibiótico se torna uma preocupação, tanto na área clínica, 

como farmacêutica. Nesse contexto, resistência bacteriana 

pode comprometer o tratamento. Os antibióticos são usados 

para profilaxia de infecções e tratamento, elevando o custo 

financeiro ao setor hospitalar (O’DWYERL et al., 2017). 

Historicamente, as políticas de saúde ou eram voltadas 

a atenção básica ou a atenção de maior complexidade. No 

início dos anos 2000, estabeleceu-se no âmbito do Ministério 

da Saúde por meio das publicação da portaria 2048/MS, que 

esboça uma nova rede de atenção à saúde, no qual se 

percebe a necessidade de se pensar o atendimento de 

urgência e emergência como um caminho entre as ações 

preventivas e as de alta complexidade (MARTINS, 2014).  

Com a implantação de novos componentes, como os 

serviços de atendimento móvel de urgência (SAMU) e as 

unidades de pronto atendimento (UPA). Iniciar a implantação 

pelo pré-hospitalar foi uma decisão acertada, já que as 

experiências nacionais e internacionais mostram o impacto 

positivo desse atendimento. Cronologicamente, a implantação 

dos componentes pré-hospitalares ocorreu de forma 

desarticulada em três momentos distintos até 2002 – 

regulamentação inicial; 2003– 2008 – ênfase no SAMU; a partir 

de 2009 – ênfase na UPA (O’DWYERL et al, 2017). 

Em 2011, definiu-se a necessidade de uma rede de 

urgência, com regionalização e reorganização dos serviços pré-

existentes. As UPAs, são consideradas como o principal 
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componente fixo de urgência pré-hospitalar e, classificam-se 

em três diferentes portes, de acordo com a população 

referenciada, a área física, o número de leitos disponíveis, a 

gestão de pessoas e a capacidade de atender (O’DWYERL et 

al., 2017). 

As UPAs podem ser classificadas, quanto ao porte, em 

três categorias: Porte I, que tem o mínimo de sete leitos de 

observação, com capacidade média de atendimento para 150 

pacientes por dia, abrangendo de 50 a 100 mil habitantes; 

Porte II, tem o mínimo de 11 leitos de observação com 

capacidade de atendimento médio de 250 pacientes por dia, 

atendendo uma população de 100 a 200 mil habitantes; Porte 

III, que disponibiliza atendimentos para uma abrangência 

populacional de 200 a 300 mil habitantes, com média de 350 

atendimentos por dia, nos 15 leitos mínimos exigidos 

(SANTOS, 2017).  

Com toda diligência existente neste tipo de Unidade, 

torna-se necessário delimitar quais antimicrobianos são mais 

regularmente prescritos nos atendimentos de urgência e 

emergência, a fim de conhecer melhor suas aplicações na 

rotina cotidiana (QUIRINO; MENDES, 2016). 

Segundo Quirino e Mendes (2016), quando é escolhido a 

prescrição do antibiótico, cabe ao farmacêutico a orientação 

quanto ao uso desse medicamento, o que favorece no 

tratamento do paciente proporcionando maior segurança e 

eficiência na terapêutica. 

Sabendo que a resistência bacteriana tem crescido 

drasticamente nas últimas décadas, o objetivo deste trabalho 

é verificar a utilização dos antimicrobianos em uma UPA no 

Município de Campina Grande-PB, focando na prevalência 

das classes desses medicamentos, assim como, de maneira 
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aproximada, nas despesas orçamentárias necessárias para 

manutenção dos tratamentos nesse serviço de saúde. 

MATERIAIS E MÉTODO 

O levantamento foi realizado de maneira observacional, 

com caráter transversal e abordagem quantitativa, nos meses 

de setembro e outubro do corrente ano, em uma Unidade de 

Pronto Atendimento no Município de Campina Grande-PB. 

Para este trabalho foram empregados como fonte de dados as 

planilhas de registros de dispensação dos medicamentos 

dentro dessa Unidade, sem contato de maneira direta ou 

indireta com os pacientes, para a consolidação do quantitativo 

de antimicrobianos solicitados para administração nos seis 

primeiros meses do ano de 2019. 

A partir da padronização da farmácia do serviço foram 

classificados os princípios ativos antimicrobianos de uso 

sistêmico através do sistema Anatomic Therapeutic Chemical 

(ATC), disponibilizado e adotado pela Organização Mundial de 

Saúde, nos níveis 3 (farmacológico) e 4 (grupo químico). Com 

a listagem dos princípios ativos, organizou-se as variáveis 

nominais e numéricas em tabelas e gráfico, contendo as 

estatísticas simples. 

Para a verificação dos gastos com estes 

medicamentos, os valores de todas as apresentações 

foram consultados na planilha da Câmara de Regulação 

do Mercado de Medicamentos (CMED), um órgão 

interministerial responsável pela regulação econômica 

destes produtos no Brasil, sendo a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) a Secretaria Executiva 

deste órgão. 



UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS EM UMA UNIDADE DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA DO ESTADO DA PARAÍBA 

1090 
 

Na planilha da CMED, foram observados os valores de 

Preço Fábrica (PF), acrescidos da alíquota de 18% de Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), a qual o 

estado da Paraíba está sujeito a taxação de medicamentos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Conforme a Figura 1 foi possível constatar maior 

presença da classe dos beta-lactâmicos (50%); essa 

prevalência pode ser justificada por se tratar de uma 

Unidade de Pronto Atendimento, variando os 

aparecimentos de casos como infecções do trato 

urinário, faringite estreptocócica entre outras. 

Os beta-lactâmicos constituem a primeira classe 

de derivados de produtos naturais utilizados no 

tratamento terapêutico de infecções bacterianas. 

Possuem amplo espectro de atividade antibacteriana, 

eficácia clínica e excelente perfil de segurança, uma vez 

que atuam inibindo irreversivelmente a enzima 

transpeptidase, que catalisa a reação de transpeptidação 

entre as cadeias de peptideoglicana da parede celular 

bacteriana (GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

Observando-se a Figura  1, esta classe é a mais prevalente 

dentre os antimicrobianos na padronização do UPA local de 

estudo. 
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Figura 1. Classes de antimicrobianos disponíveis no serviço 

de urgência e emergência, de acordo com o nível 3 do ATC.  

 
Fonte: Dados do estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 

 

A associação sulfonamida e trimetoprim é a única da 

classe sulfonamidas, possivelmente pelo seu perfil 

farmacológico de amplo espectro. De acordo com Guimarães, 

Momesso e Pupo (2010), cada um desses fármacos bloqueia 

uma etapa no metabolismo do ácido fólico. A atuação destes 

fármacos é sinérgica no bloqueio de dois diferentes passos na 

via bioquímica de formação deste cofator essencial. 

De acordo com a Tabela 1, os quatro medicamentos de 

maior consumo foram, em ordem decrescente: ceftriaxona, 

clindamicina, levofloxacino e ciprofloxacino. 
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Tabela 1. Consumo de antimicrobianos no período de seis 

meses em uma Unidade de Urgência e Emergência da 

Paraíba, 2019. 

Antimicrobiano Apresentação 
Via 
de 

adm 
ATC nível 4 

Total 
(n) 

% 

Amicacina 
AMP 200 
mg/mL 

IM/IV Aminoglicosídico 25 0,28 

Amoxicilina CAPS 500 mg VO 
Penicilina de 

amplo espectro 
78 0,89 

Ampicilina F.A. 1 G IM/IV 
Penicilina de 

amplo espectro 
12 0,14 

Azitromicina COMP 500 mg VO Macrolídeo 548 6,23 

Benzilpenicilina 
F.A. 

1.200.000 U 
IM 

Betalactâmico 
sensível 

683 7,77 

Cefalexina 
COMP 
500 mg 

VO 
Cefalosporina 

de primeira 
geração 

97 1,10 

Cefalotina F.A. 1 G IM/IV 
Cefalosporina de 
primeira geração 

20 0,23 

Ceftriaxona F.A. 1 G IV 
Cefalosporina de 

terceira 
geração 

2315 26,34 

Ciprofloxacino 
S.F. 

400 mg/200 
mL 

IV Fluorquinolonas 952 10,83 

Clindamicina 
AMP 

150 mg/mL 
IM/IV Lincosamina 1161 13,20 

Gentamicina 
AMP 

40 mg/mL 
IM/IV Aminoglicosídico 81 0,92 

Levofloxacino 
S.F. 

500 mg/100 
mL 

IV Fluorquinolonas 983 11,18 

Meropenem F.A. 1 G IV Carbapenêmicos 369 4,20 

Metronidazol 
S.F. 

500 mg/100  
mL 

IV Imidazol 601 6,84 

Oxacilina F.A. 500 mg IM/IV 
Resistente a 

betalactamase 
499 5,68 

Piperacliclina 
+ 

Tazobactam 

F.A. 
4G + 500 mg 

IV 
Piperaciclina + 

inibidor de 
betalactamase 

243 2,76 
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Sulfametozaxol 
+ 

Trimetoprim 

COMP 400 
mg + 80 mg 

VO 
Combinação de 
sulfonamida e 

trimetoprim 
41 0,47 

Vancomicina F.A. 500 mg IV Glicopeptídeo 83 0,94 

TOTAL 8.791 100,00 

ADM= administração, AMP=  ampola,  CAPS=  capsula,  COMP= 

comprimido, F.A.= frasco-ampola, IM= intramuscular, IV= intravascular, S.F.= 

sistema fechado, VO= via oral 

Fonte: Dados do Estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 

 
A ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira geração 

que age inibindo a síntese da parede microbiana, possuindo 

amplo espectro de ação contra bactérias gram-negativas. 

Possui meia-vida elevada, alcançando elevados picos séricos 

(SILVA et al., 2014). 

É indicada principalmente no tratamento de septicemia, 

infecções do trato respiratório e urinário, além do tratamento 

de meningite. A ceftriaxona em geral é um antibiótico bem 

tolerado. Possuindo relativa estabilidade na presença de beta-

lactamases, tendo uma alta afinidade pelas proteínas. Pode 

ser administrado via intravenosa (lentamente) ou 

intramuscular. O medicamento deve ser mantido até dois dias 

após o desaparecimento dos sinais ou dos sintomas da 

infecção. Apesar da ceftriaxona ser um antibiótico bem 

tolerado, o seu uso requer cuidado e atenção, por ser tratar de 

uma cefalosporina de terceira geração com amplo espectro, 

há risco do surgimento de resistência bacteriana (SILVA et al., 

2014). 

Como se trata do medicamento mais dispensado na 

Unidade, atenção redobrada deve ser dada para que tipo de 

infecções ele está sendo administrado, pois é sabido da 

grande variedade de beta-lactamases de Amplo Espectro 
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(sigla no inglês, ESBL) e que são capazes de inativar 

cefalosporinas de terceira e quarta geração. Fato este 

comprovado pela grande quantidade de membros da família 

Enterobacteriaceae resistentes (produção de vários tipos de 

ESBL) às cefalosporinas de terceira geração em infecções 

nosocomiais e comunitárias no Brasil, tudo isso já devido ao 

uso indiscriminado dessas substâncias desde sua introdução 

na prática clínica na década de 1980 (BARBOSA et al., 2017). 

O segundo medicamento mais dispensado foi a 

clindamicina, que de acordo com Alfenas e Maneschy (2014), 

é um potente antibiótico contra bactérias anaeróbias estritas e 

facultativas, incluindo aquelas produtoras de beta-lactamases. 

Confirmando que a mesma é um agente antimicrobiano eficaz 

contra bactérias presentes em abscessos perirradiculares 

agudos, recomendando o seu uso no tratamento de infecções 

odontogênicas graves, em casos de insucesso no tratamento 

com penicilina ou quando este antibiótico é contraindicado, 

diante das controvérsias da escolha do antibiótico em 

pacientes alérgicos à penicilina, que a clindamicina também é 

uma boa escolha para evitar a resistência bacteriana. 

As fluorquinolonas, como o ciprofloxacino, são muito 

úteis no tratamento antimicrobiano graças a sua ação contra 

bactérias Gram-negativas. Podem ser classificadas em quatro 

gerações, à medida que seu espectro de atividade 

antimicrobiana é aumentado. As quinolonas de segunda 

geração e posteriores surgiram da adição de átomo de flúor ao 

ácido nalidíxico, recebendo tais medicamentos a designação 

de fluorquinolonas (BARBOSA et al., 2017). 

O levofloxacino e as quinolonas mais recentes, quando 

comparadas com agentes mais antigos, como a ciprofloxacina, 

atingem concentrações séricas máximas mais altas (Cmax), 
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resultando em maiores relações Cmax/MIC (concentração 

inibitória mínima), que resultam em excelente morte bacteriana 

(KANO et al., 2015). 

O medicamento levofloxacino é classificado como de 

terceira geração, é administrado para tratar doenças 

infecciosas, por exemplo, pneumonia adquirida na 

comunidade e nosocomial, infecções de pele e estrutura 

cutânea e infecções do trato urinário. Possui um perfil 

antibacteriano de amplo espectro, incluindo bactérias gram-

positivas e gram-negativas e organismos atípicos. O 

levofloxacino é bem tolerado e está associado a poucos 

eventos adversos fototóxicos, cardíacos ou hepáticos 

observados com outras quinolonas (KANO et al.,  

2015). 

O ciprofloxacino inibe a síntese de DNA, levando à lise 

celular. O ciprofloxacino é duas a quatro vezes mais potente 

que a ofloxacina e a norfloxacina, aquando da atuação em 

bactérias gram-negativas (LUZ, 2017). 

É considerado um antibiótico de amplo espectro de ação, 

agindo rapidamente tanto contra patógenos gram-positivos 

como para gram-negativos. O ciprofloxacino é atualmente um 

dos fármacos mais prescritos no mundo, por ser recomendado 

como fármaco de primeira linha no tratamento de tuberculose 

e, além disso, no tratamento de doenças sexualmente 

transmissíveis e nas infecções de trato urinário (OLIVEIRA, 

2015). 

O baixo consumo da cefalotina (0,23%), pode ser 

explicado devido o seu uso ser preferível em casos de 

profilaxia em cirurgias, a fim de evitar infecções. Na Tabela 2, 

encontram-se as informações referentes aos gastos da UPA 

local de estudo com os antimicrobianos padronizados. 
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Tabela 2. Despesas referentes ao consumo de 

antimicrobianos padronizados em uma Unidade de Urgência 

e Emergência da Paraíba, no período semestre de 2019. 

Apresentação do 
Antimicrobiano 

Consumo 
médio 
mensal 

Valor 
unitário  

(R$)* 

Gasto 
mensal 

(R$) 

Amicacina AMP 200 mg/mL 4,16 0,81 3,36 

Amoxicilina CAPS 500 mg 13 0,81 10,53 

Ampicilina F.A. 1 G 02 10,35 20,70 

Azitromicina COMP 500 mg 91,53 17,80 1.637,6 

Benzilpenicilina F.A. 1.200.000 U 113,83 11,07 1.261,98 

Cefalexina COMP 500 mg 16,16 2,05 34,85 

Cefalotina F.A. 1 G 3,33 7,59 30,36 

Ceftriaxona F.A. 1 G 385,83 28,89 11.151,54 

Ciprofloxacino S.F 
400 mg/200 mL 

158,66 14369 22.846,71 

Clindamicina AMP 150 mg/mL 193,50 12,65 2.454,10 

Gentamicina AMP 40 mg/mL 13,5 2,08 29,12 

Levofloxacino S.F. 
500 mg/100mL 

163,83 181,02 29.656,50 

Meropenem F.A. 1 G 61,5 241,94 15.000,28 

Metronidazol S.F. 500 mg/100 mL 100,16 10,68 1.068,00 

Oxacilina F.A. 500 mg 83,16 2,24 188,16 

Piperacliclina + Tazobactam 
F.A. 4 G + 500 mg 40,5 102,19 4.189,79 

Sulfametozaxol + Trimetoprim 
COMP 400 mg + 80 mg 6,83 0,62 4,34 

Vancomicina F.A. 500 mg 13,83 23,15 324,10 

TOTAL 89.912,02 

AMP= ampola, CAPS= capsula, COMP= comprimido, F.A.= frasco-ampola, 

FR=frasco, S.F.= sistema fechado 

*VALORES OBTIDOS DA TABELA DE PREÇO FÁBRICA (PF) E ALÍQUOTA DE 

ICMS 18% PARA A PARAÍBA 

Fonte: Dados do Estudo, Campina Grande, Paraíba, 2019. 
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O levofloxacino, foi o fármaco que apresentou maior 

gasto mensal, é um antibiótico fluorquinolona, com excelente 

atividade contra bactérias gram-negativas, o seu maior gasto 

pode ser explicado devido a sua grande utilização. 

Individualmente o levofloxacino, é um fármaco de alto custo, a 

demanda reflete em seu preço, justamente esta, pode ser 

explicada devido a indicações de infecções do trato urinário, 

pele e trato respiratório, sendo considerados casos de comum 

aparecimento na UPA (KANO et al., 2015). 

Nesse contexto, tratando-se de medicamentos de alto 

valor agregado, a organização da Assistência Farmacêutica 

deve ser vista como um dos elementos fundamentais, 

enfocando desde a programação de medicamentos até seu 

uso racional, subsidiando uma alocação eficiente dos recursos 

empregados. Medicamentos que apresentam elevado custo 

total em virtude do alto consumo, como o levofloxacino, devem 

ser objeto de estratégias específicas de programação e 

aquisição ao menor custo possível, evitando o desperdício dos 

recursos públicos (SOLPELSA et al., 2017). 

CONCLUSÕES 

 

É primordial abordar questões voltadas à segurança do 

paciente em todas as suas vertentes. Nesse contexto, os 

mecanismos de resistência dos antimicrobianos, como 

demonstra a literatura, dispõe uma atenção especial dos 

profissionais de saúde envolvidos no ciclo da prescrição e 

dispensação, como também os que constituem o corpo da 

unidade, promovendo intervenções para prevenção das 

resistências bacterianas. 
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Os resultados desta pesquisa apresentam uma grande 

relevância para racionalizar o uso de antimicrobianos no 

ambiente pré-hospitalar, sendo notória a relação existente 

entre a farmacoeconomia e o uso racional dos 

antimicrobianos.  

Espera-se que as análises apontadas nesta pesquisa 

possam intervir de forma eficaz, através de uma maior 

interação entre os profissionais de saúde, seja ele o prescritor 

ou dispensador, logo, todas essas intervenções podem 

contribuir de forma relevante para a otimização na saúde do 

paciente e na diminuição de gastos. 
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