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1. Introdução – Histórico sobre plantas medicinais

1. Introdução
1.1.

Histórico sobre plantas medicinais

Segundo o ministério da saúde (2009), o termo planta medicinal se refere a qualquer espécie
vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos. Com base nessa definição, desde a
antiguidade, diversas civilizações registraram observações sobre o uso terapêutico das plantas
medicinais, sendo que as civilizações primitivas dependiam fundamentalmente das plantas para
curar suas enfermidades (Almeida, 2011).
O primeiro registro escrito da aplicação medicinal de plantas data de 2600 a.e.c., reportando
a existência de um sofisticado sistema medicinal na Mesopotâmia, com cerca de 1000
medicamentos derivados de plantas (Atanasov et al., 2015). Apesar da medicina Egípcia datar de
cerca de 2900 a.e.c., resgistros escritos só surgiram posteriormente, cerca de 1550 a.e.c., com o
Papiro de Ebers, obra que descreve a utilização de diversos medicamentos baseados em plantas,
como as propriedades sedativas do ópio (Papaver somniferum L.), anti-inflamatória da mirra
(Commiphora myrrha (Nees) Engl), digestivas do rícino (Ricinus communis L.), da alcaravia
(Carum carvi L.) e da hortelã-pimenta (Mentha piperita L.), e de estimulante cardíaco da cila
(Drimia indica (Roxb.) Jessop) (Atanasov et al., 2015). Outros países também possuem relatos de
utilização medicinal de plantas, como exemplo a China, com o livro “Prescrições para 52 doenças”,
escrito durante a Dinastia Han, que traz a descrição de cerca de 208 plantas para o tratamento de 52
doenças, entre elas a descrição sobre os benefícios da Artemisia annua L. para o tratamento de
“febres”; o PenTs’ao, de 2000 a.e.c., escrito pelo herborista chinês Shen Numg, é um dos registros
mais antigos que descreve o uso de centenas de plantas medicinais para o tratamento de diversas
doenças; a Índia, com um tratado médico com mais de 500 plantas denominado Caraka, baseado na
medicina Ayurvédica; e os Gregos e Romanos, com o livro De Materia Medica, escrito pelo grego
Pendamius Dioscorides, com cerca de 600 plantas e por Plínio, o Velho, com o livro História
Natural (Alves, 2013; Dias et al., 2012; Almeida, 2011).
Durante as últimas décadas o sistema tradicional de medicina se tornou um tópico de
importância global. Atualmente a Europa é considerada o maior mercado de plantas medicinais, não
somente sendo importadores, mas também grandes produtores de uma variedade delas, sendo
comumente usadas para complementar o tratamento com medicamentos alopáticos (WHO, 2010).
Estimativas sugerem que, em estados anteriormente pertencentes à União Soviética que adquiriram
a sua independência recentemente (NIS, Newly Independent States) e países do Leste e Centro
Europeu (CCEE, Countries of Central e Eastern Europe), uma grande proporção da população tem
utilizado plantas medicinais em seus cuidados básicos de saúde, devido à sua importância cultural,
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histórica e principalmente devido às dificuldades econômicas que esses países enfrentam, o que os
levam a buscar tratamentos alternativos mais baratos (WHO, 2010).
A elucidação dos mecanismos biológicos e bioquímicos de produtos naturais tem tido um
valor inestimável como ferramenta para decifrar a lógica da biossíntese e no desenvolvimento de
novos medicamentos no combate de diversos tipos de doenças, como as infecciosas, o câncer,
alterações na quantidade de lipídios e como imunomoduladores, com os produtos naturais e seus
derivados sendo tradicionalmente a fonte mais comum de medicamentos (Basso et al., 2005). Se
levarmos em consideração o período de 1981 até o final de 2014, 73% das drogas aprovadas no
tratamento de diversas doenças causadas por bactérias foram derivadas de produtos naturais,
demonstrando uma potencial área para expansão (Newman e Cragg, 2016).
A procura de compostos bioativos em espécies vegetais pode seguir cinco caminhos
principais: aleatório, na qual uma espécie vegetal é escolhida aleatoriamente para se realizar os
estudos; estudos Etnobotânicos, no qual a planta é escolhida para estudo através do conhecimento
de seu uso pelas populações tradicionais; com este método, se tem uma taxa de sucesso até 5 vezes
maior do que a escolha aleatória da espécie; uma abordagem ecológica, na qual se analisam plantas
tóxicas a animais, indicando a presença de compostos que possam ser usados de forma medicinal
(Basso et al., 2005; Ministério Da Saúde, 2006); quimiosistemática, na qual se analisam espécies
pertencentes ao mesmo gênero ou família de espécies que apresentam atividade medicinal, já que há
a grande possibilidade de produzirem compostos semelhantes; e uma abordagem computacional, na
qual as espécies são selecionadas de acordo com previsões de bioatividade in silico dos
constituintes de determinadas plantas (Atanasov et al., 2015).
Existe no mundo um grande número de espécies vegetais que sintetizam uma alta
diversidade de compostos bioativos com diferentes estruturas; apesar desse grande potencial, há
uma estimativa de que somente 6% das espécies foram estudadas do ponto de vista farmacológico, e
somente 15% fitoquimicamente (Atanasov et al., 2015). Apesar dessa baixa porcentagem, diversos
medicamentos importantes e ainda em uso foram descobertos a partir de matrizes vegetais, ou são,
direta ou indiretamente, derivados destas. Grandes exemplos de compostos de origem vegetal com
grande importância para a indústria farmacêutica são as duas drogas extraídas da vinca-deMadagascar (Catharanthus roseus (L.) G. Don), a vimblastina (Velban®) e a vincristina
(Tecnocris®), ambas usadas no tratamento contra o câncer (Oksman-Caldentey e Inzé, 2004).
No Brasil, durante o governo do general Médici em 1971, foi criada a Central de
Medicamentos (CEME), com o objetivo de promover a produção de medicamentos destinados à
população de baixa renda. Um dos programas de destaque desse órgão, na área de Pesquisa e
Desenvolvimento, foi o Programa de Pesquisas de Plantas Medicinais (PPPM). Criado em 1982,
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esse programa tinha como metodologia e objetivo a comprovação do potencial medicinal de
diversas plantas que eram utilizadas na medicina tradicional. Foram investidos cerca de US$ 8
milhões em financiamentos de 110 projetos de pesquisa envolvendo 24 instituições, incluindo a
Universidade de São Paulo (USP) com 5 projetos, verificando a ação medicinal de 55 espécies de
plantas e comprovando a ação semelhante ao utilizado na medicina tradicional de 9 dessas espécies,
mas falhando em seu objetivo principal de colocar no mercado um medicamento fitoterápico
totalmente brasileiro, devido à descontinuidade do apoio governamental, que em 1998 fechou a
CEME (Alves, 2013; Ministério Da Saúde, 2006).
Atualmente, o Brasil conta com o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos
(PNPMF), cujo principal objetivo é o de 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. Para atingir esse objetivo as principais
propostas são: construir e aperfeiçoar o marco regulatório em todas as etapas da cadeia produtiva de
plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos; desenvolver instrumentos de fomento à pesquisa;
desenvolver tecnologias e inovações nas diversas fases da cadeia produtiva de plantas medicinais e
fitoterápicos; desenvolver capacitação e formação técnico-científica; e inserir serviços de fitoterapia
no SUS (Ministério Da Saúde, 2009), demonstrando um crescimento de interesse no uso de plantas
com potencial medicinal.
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1.2.

Metabolismo secundário ou especial

Todos os organismos necessitam converter compostos orgânicos que os permitam
sobreviver, crescer e se reproduzir, produzindo energia e blocos construtores que os permitam
construir seus tecidos e estruturas. As principais classes de substâncias responsáveis por esses
processos são os carboidratos, proteínas, gorduras e ácidos nucleicos, e o conjunto de reações que
levam à formação desses produtos essenciais é denominado metabolismo primário ou central
(Dewick, 2009).
Em contraste com as rotas do metabolismo primário, que é comumente encontrada em todos
os organismos, existe uma área do metabolismo que leva à formação de produtos que possuem uma
distribuição mais restrita na natureza, o metabolismo secundário ou especial, que não possui função
diretamente conectada com crescimento e desenvolvimento, no qual determinados produtos são
sintetizados somente por determinados grupos de organismos, sendo uma expressão da
individualidade da espécie e não sendo produzidos em todas as circunstâncias, podendo ser
sintetizados como formas de defesa ou atrativos, mas exercendo um papel importante para o
indivíduo (Dewick, 2009; Taiz et al., 2017). São os metabólitos secundários (produtos naturais) que
fornecem as substâncias farmacologicamente mais ativas para o uso medicinal humano (Dewick,
2009).
O metabolismo primário e o secundário estão, apesar dessa divisão didática, relacionados,
pois os produtos do metabolismo primário servem de blocos construtores para os metabólitos
secundários, sendo precursores das quatro principais vias de síntese dos metabólitos secundários: a
via do acetato-malonato, a via do ácido chiquímico, a via do metileritritol fosfato e a via do
mevalonato (Dewick, 2009).
A figura 1 esquematiza a relação entre o metabolismo primário e o secundário, mostrando os
precursores do metabolismo primário e sua relação com as vias do metabolismo secundário.
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Figura 1: Relação entre os produtos do metabolismo primário precursores das principais vias do metabolismo secundário e as principais classes de substâncias
produzidas por essas vias. Adaptado de Moreira (2015).
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A via do acetato-malonato utiliza como molécula iniciadora a acetil-CoA, formada pela
descarboxilação oxidativa do ácido pirúvico pela via da glicólise (Dewick, 2009). A acetil-CoA
pode se condensar com uma molécula de malonil-CoA que sofrerá uma descarboxilação e formará
um β-ceto-ester, a estrutura base que originará todas as substâncias derivadas dessa via de síntese. A
partir desse ponto, a via pode seguir três caminhos diferentes: continuar condensando moléculas de
malonil-CoA e formar uma cadeia altamente reativa de poli-β-ceto-ester que sofrerá ciclização,
originando os compostos aromáticos; no segundo caminho, o β-ceto-ester poderá continuar igual,
ou sofrer uma redução, ou uma redução seguida de desidratação, ou uma redução completa antes de
condensar com outras molécula de malonil-CoA, repetindo o ciclo, até formarem uma cadeia com
sequências de metilenos, hidroxilas e carbonilas, que originarão os macrolídeos, classe de
substâncias produzidas somente por fungos e bactérias; o terceiro caminho consiste em o β-cetoester sofrer uma sequência de redução, desidratação e redução antes de condensar com outras
moléculas de malonil-CoA, repetindo o ciclo até formar uma cadeia carbônica saturada do tamanho
necessário que originarão os derivados de ácidos graxos, como os ácidos graxos saturados,
insaturados e os poliacetilenos. Apesar de ser mais comum a acetil-CoA ser utilizada como
molécula iniciadora e a de malonil-CoA como extensora para a síntese de diversas estruturas, outras
moléculas podem ser usadas nessas duas etapas, como a de p-cumaroil-CoA na formação de
flavonoides (Dewick, 2009).
A figura 2 representa um esquema sumarizado da via do acetato-malonato.

Figura 2: Esquematização simplificada da via do acetato-malonato. Adaptado de Dewick (2009).
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A via do mevalonato (MEV) se inicia com a condensação de três moléculas de acetil-CoA
formando uma molécula de HMG-CoA (3-Hidroxi-3-Metilglutaril-CoA), seguida de 3 reduções
para a formação do ácido mevalônico, substância que batiza a via. O ácido mevalônico sofrerá uma
sequência de duas fosforilações que originará o ácido mevalônico-5-difosfato que por
descarboxilação produzirá o IPP (Isopentenil difosfato), juntamente com o DMAPP (Dimetilalil
difosfato), seu isômero, no qual pode ser convertido em uma reação reversível, pela ação da enzima
IPP isomerase (Dewick, 2009; Kutchan et al., 2015). Essas duas moléculas são precursoras de todas
as classes de terpenoides biossintetizadas (Dewick, 2009; Kutchan et al., 2015).
Os terpenoides também podem ser sintetizados por uma outra rota biossintética, denominada
via do metileritritol fosfato (MEP). Essa via tem início com a condensação de uma molécula de
piruvato com uma de gliceraldeído 3-fosfato, ambas provenientes da glicólise, formando o
intermediário chamado 1-Deoxi-D-Xilulose-5-Fosfato, seguido de um rearranjo estrutural e redução
para formar uma molécula de 2C-Metil-D-Eritritol-4-Fosfato. Essa molécula sofre uma série de
reações, incluindo fosforilações e reduções, para formar IPP e DMAPP (Kutchan et al., 2015).
Em plantas, a via do MEV ocorre principalmente no citoplasma da célula, enquanto a via
MEP ocorre principalmente nos cloroplastos das células, mas podendo ocorrer intercâmbio entre os
produtos de uma via com a outra (Dewick, 2009; Kutchan et al., 2015). Em animais e em fungos os
produtos terpenoídicos são derivados somente da via do MEV, enquanto em plantas, algas e a maior
parte das bactérias são produzidos pelas duas vias (Dewick, 2009).
Após a formação do IPP e do DMAPP, o próximo passo na biossíntese dos terpenoides é a
condensação cabeça-cauda, através de mecanismos de carbocátions mediados por enzimas
denominadas preniltransferases, dessas duas moléculas para formarem uma estrutura de 10
carbonos denominada geranil difosfato (GPP), precursora dos monoterpenoides e iridoides; através
da condensação cabeça-cauda de mais uma molécula de IPP, será formado o farnesil difosfato
(FPP), com 15 carbonos, precursor dos sesquiterpenoides; através da condensação cabeça-cauda de
mais uma molécula de IPP, ocorrerá a formação de uma estrutura com 20 carbonos denominada
geranilgeranil difosfato (GGPP), precursora dos diterpenoides; através da condensação cauda-cauda
de duas moléculas de FPP, há a formação do esqualeno, com 30 carbonos, precursor dos
triterpenoides e esteroides; e com a condensação cauda-cauda de duas moléculas de GGPP, há a
formação do fitoeno, com 40 carbonos, precursor dos carotenoides (Kutchan et al., 2015).
Através da ionização do grupo fosfato das prenilas difosfato há a produção de um
carbocátion que reagirá com uma dupla ligação da própria estrutura, produzindo um ciclo, com isso
o carbocátion irá mudar de posição e poderá ocorrer uma série de rearranjos, como mudanças de
alquila e hidreto, outras ciclizações ou a desprotonação para terminar a série de reações (Kutchan et
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al., 2015). Dependendo da molécula inicial na qual ocorrerão essas reações, irão se formar os
esqueletos básicos de cada tipo de terpenoide, por exemplo, se essa série de reações ocorrer no
GGPP, haverá a formação do esqueleto básico da maior parte dos diterpenoides, sendo que esses
esqueletos podem sofrer modificações para gerar uma grande diversidade de moléculas, cuja as
modificações mais comuns são oxidações, reduções, isomerizações, glicosilações e acilações
(Kutchan et al., 2015).
A figura 3 representa uma esquematização simplificada da biossíntese dos terpenoides.
Uma das classes de terpenoides de maior ocorrência em Lamiaceae é a dos diterpenoides,
formados pela ciclização do GGPP, através da formação de carbocátions pela perda do grupo
difosfato ou pela protonação da dupla ligação na cabeça da cadeia antes da perda do grupo
difosfato, seguido de diferentes rearranjos estruturais, originando diversos esqueletos carbônicos
básicos (figura 4) (Dewick, 2009).
Um dos tipos de maior ocorrência em Lamiaceae é o dos abietanos aromáticos, que possuem
o anel C aromático. Esses ditepenoides são sintetizados a partir do labdadienil PP que forma um
carbocátion através da perda do grupo fosfato e cicliza formando o abietadieno, que através de
rearranjos origina o miltiradieno, precursor do abietatrieno (figura 4) (Gonzáles, 2015). O
abietatrieno é o composto que origina o restante dos diterpenoides abietanos aromáticos através de
diversas incorporações de oxigênios (Gonzáles, 2015).
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Figura 3: Esquematização simplificada da biossíntese dos terpenoides pelas vias do Mevalonato (MEV) e do Metileritritol fosfato (MEP), com alguns exemplos de
moléculas produzidas por elas. Adaptado de Dewick (2009).
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Figura 4: Biossíntese dos principais esqueletos carbônicos dos diterpenóides cíclicos. Adaptado de Dewick
(2009).

A via do ácido chiquímico tem início através da reação de dois produtos provenientes de
vias do metabolismo primário, o fosfoenolpiruvato, proveniente da glicólise e a eritrose-4-fosfato,
proveniente da via das pentoses fosfato, que sofrem condensação originando uma molécula de ácido
3-dehidroquínico. O ácido pode seguir dois caminhos diferentes: uma redução, originando o ácido
quínico, que pode esterificar com o ácido cafeico originando os derivados de ácido clorogênico,
comuns em Lamiaceae; ou uma desidratação, originando o ácido 3-dehidrochiquímico (Dewick,
2009).
O ácido 3-dehidrochiquímico pode seguir três caminhos diferentes, pode sofrer uma
redução, originando o ácido chiquímico, molécula que batiza a via; ou uma desidratação, seguida de
enolização para originar o ácido protocateico; ou ainda uma oxidação, seguida de enolização para
formar o ácido gálico, precursor dos taninos hidrolisáveis (Dewick, 2009).
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Os taninos hidrolisáveis podem ser subclassificados em três tipos diferentes: os galotaninos,
formados por ésteres de ácido gálico, geralmente seis ou mais unidades, com glicose, podendo os
ácidos gálicos estarem esterificados entre si, que, ao serem hidrolisados por ácidos fracos, liberam
ácido gálico e glicose; os elagitaninos, ésteres de ácido gálico com glicose, nos quais dois ou mais
grupos galoils sofrem acoplamento oxidativo produzindo um grupo funcional denominado ácido
hexahidroxidifênico, ao serem hidrolisados por ácidos fracos, liberam como subprodutos glicose,
ácido gálico e ácido hidroxidifênico que espontaneamente lactoniza em ácido elágico (Dewick,
2009); e as galoilglucoses formadas por uma a cinco unidades de ácido gálico esterificados à uma
glicose central (Engström, 2016).
O ácido chiquímico, em uma série de reações, incorpora uma molécula de fosfoenolpiruvato
produzindo o ácido corísmico. Em plantas, o ácido pode sofrer uma aminação originando o ácido
antranílico, precursor de alcaloides e do aminoácido L-triptfoano, ou sofrer um rearranjo, tornando
a cadeia lateral derivada do fosfoenolpiruvato diretamente ligada ao ciclo, originando o ácido
prefênico (Dewick, 2009).
O ácido prefênico pode seguir três vias diferentes dependendo da espécie em que se está
analisando. Na primeira possibilidade ocorre uma aromatização descarboxilativa, produzindo o
ácido fenilpirúvico que após uma reação de transaminação forma a L-fenilalanina, que pode sofrer
uma hidroxilação originando a L-tirosina. A segunda possibilidade é o ácido prefênico sofrer uma
aromatização descarboxilativa sem ocorrer a perda da hidroxila, originando o ácido 4hidroxifenilpiruvico, formando a L-tirosina após uma reação de transaminação. A terceira
possibilidade é a ocorrência da transaminação primeiramente, formando o ácido L-arogênico, que
após a aromatização descarboxilativa, é convertido em L-fenilalanina ou L-tirosina (Dewick, 2009).
São esses aminoácidos que serão os precursores dos produtos seguintes da via do ácido
chiquímico, se eles serão derivados da L-fenilalanina ou da L-tirosina depende da espécie em
estudo. Espécies pertencentes à Poaceae comumente seguem a via da L-tirosina como substrato para
ação da enzima tirosina amônia liase (TAL) para a desaminação e produção de ácido p-cumárico.
Outras famílias comumente seguem a via que utiliza a L-fenilalanina como substrato para ação da
fenilalanina amônia liase (PAL), ocorrendo a desaminação e formação do ácido cinâmico, que
através de uma hidroxilação, origina o ácido p-cumárico, moléculas precursoras das classes de
substâncias fenólicas produzidas pela via do ácido chiquímico (Dewick, 2009).
O ácido cinâmico pode sofrer uma série de reações de hidroxilações em seu anel aromático
seguidas ou não de metilações em suas hidroxilas para originar os derivados de ácidos cinâmicos,
que ocorrem em sua forma livre ou esterificados com outras moléculas, como o ácido quínico
(derivados de ácido clorogênico), o ácido 4-hidroxifenillático (ácido rosmarínico), com glicose
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(ácido sinápico), ou outras moléculas. Esses derivados podem sofrer uma hidroxilação na posição 2
e ciclizar, formando uma lactona, originando as cumarinas, ou podem também sofrer reduções de
seu grupo ácido em aldeídos e álcoois, originando os fenilpropanoides. Ou até mesmo formar
derivados de ácido benzoico pela clivagem da cadeia lateral na dupla ligação, ocorrendo assim a
perda de dois átomos de carbono (Dewick, 2009).
Os álcoois de fenilpropanoides (cumaril, coniferil, sinapil), podem dimerizar ou polimerizar,
através de acoplamento oxidativo, originando, respectivamente, as lignanas e as ligninas. As
lignanas são subdivididas em lignanas, quando o acoplamento ocorre entre os carbonos da cadeia
lateral e em neolignanas, quando o acoplamento ocorre entre quaisquer outros átomos (Dewick,
2009). A proporção de cada álcool nas ligninas depende da espécie em que ocorre, do órgão
lignificado e até da camada da parede celular (Taiz et al., 2017). Gimnospermas polimerizam,
principalmente, coniferil; eudicotiledôneas coniferil e sinapil e monocotiledôneas coniferil, sinapil e
cumaril (Dewick, 2009).
A figura 5 representa uma esquematização simplificada das etapas iniciais da biossíntese dos
compostos fenólicos pela via do ácido chiquímico.
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Figura 5: Esquematização simplificada das primeiras etapas da via do ácido chiquímico. Adaptado de
Dewick (2009).

Os derivados de ácido cinâmico podem servir como moléculas iniciadoras de enzimas
policetídeos sintase (PKS) III para a síntese de compostos fenólicos de biossíntese mista com a via
do acetato-malonato, produzindo mais uma série de classes de compostos fenólicos (Dewick, 2009).
Dentre esses compostos, os mais comuns e de maior destaque são os estilbenos e os flavonoides. Os
estilbenos são formados pela condensação do ácido p-cumárico com 3 moléculas de malonil-CoA
seguida de descarboxilação e condensação de aldol para a formação do segundo anel aromático,
processos mediados pela estilbeno sintase. Os flavonoides são sintetizados pela condensação do
ácido p-cumárico com 3 moléculas de malonil-CoA, seguida de descarboxilação e condensação de
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claisen para a formação do segundo anel aromático, processos mediados pela chalcona sintase
(Dewick, 2009).
As chalconas são a primeira de uma série de classes de flavonoides sintetizadas pelos
organismos que possuem as enzimas da via do ácido chiquímico. A partir da chalcona pode ocorrer
o ataque da hidroxila à dupla ligação na posição 3, formando um ciclo de 5 unidades, produzindo as
auronas, ou na posição 2, formando um ciclo de 6 unidades (anel C), produzindo as flavanonas. As
flavanonas podem ser reduzidas formando uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3 do anel C,
originando as flavonas, ou sofrer uma hidroxilação na posição 3, produzindo os dihidroflavonóis. A
partir dos dihidroflavonóis, pode ocorrer a formação de uma dupla ligação entre os carbonos 2 e 3
do anel C, originando os flavonóis, ou sofrer uma redução no grupo ceto do anel C, produzindo uma
hidroxila e formando os flavandióis. Os flavandióis podem sofrer uma redução, formando as
catequinas, ou uma hidroxilação na posição 1 do anel C, seguida de duas desidratações e originar as
antocianidinas, que, ao serem reduzidas, também formam catequinas (Dewick, 2009).
Outra classe de metabólitos sintetizados utilizando como precursor as flavanonas, são os
isoflavonoides, comuns em espécies de Fabaceae, na qual, através de ação enzimática, há uma troca
de posição do anel aromático B, que passa a se ligar na posição 3 do anel C (Dewick, 2009).
Os flavanolignoides são metabólitos secundários produzidos pelo acoplamento oxidativo de
derivados de ácido cinâmico com flavonoides, comum em espécies de Asteraceae (Dewick, 2009).
A figura 6 representa uma esquematização simplificada da biossíntese dos estilbenos e
flavonoides
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Figura 6: Esquematização simplificada de biossíntese dos estilbenos e flavonoides, com a representação do núcleo principal dos flavonoides e a respectiva
numeração de seus carbonos. Adaptado de Dewick (2009).
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Outra classe dentre os metabólitos secundários que merece destaque é a dos compostos
nitrogenados, como os glicosídeos cianogênicos, os glicosinolatos e os alcaloides (Kutchan et al.,
2015).
Os glicosídeos cianogênicos são β-glicosídeos de α-hidroxinitrilas, dos quais a aglicona é
sintetizada a partir de cinco aminoácidos principais: a valina, a leucina, a isoleucina, a tirosina e a
fenilalanina, que posteriormente podem sofrer modificações através de hidroxilações. Em sua forma
glicosilada não são tóxicos, mas quando entram em contato com enzimas do tipo glicosidases, a sua
glicose é clivada liberando a aglicona que rapidamente é decomposta em uma cetona ou aldeído e
um cianidreto (HCN). O HCN, quando entra na corrente sanguínea, é convertido em íon cianeto e
transportado pela hemoglobina até o interior das células, onde possui uma grande afinidade pelo
citocromo c oxidase, impedindo a cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria, causando uma
“asfixia celular” (Kutchan et al., 2015).
Os glicosinolatos são compostos nitrogenados com um átomo de carbono central ligado a
um enxofre com um açúcar e por um nitrogênio com um grupo oxima sulfonada, sendo que o
carbono central também está ligado a um grupo lateral definido pelo aminoácido de qual se origina,
podendo ser a alanina, metionina, valina, leucina, isoleucina, tirosina, fenilalanina e triptofano.
Assim como os glicosídeos cianogênicos, em sua forma glicosilada não são tóxicos, mas ao
reagirem com enzimas do tipo tioglicosidases (mirosinases) a glicose é clivada em sua ligação com
o enxofre e pode liberar diversos subprodutos que são tóxicos aos herbívoros de pequeno porte,
como tiocianatos, isotiocianatos e nitrilas (Kutchan et al., 2015).
Os alcaloides podem ser considerados a classe de compostos nitrogenados mais importante
do ponto de vista farmacológico, sendo que foram muito utilizados ao longo da história e até hoje
são prescritos como fármacos para o tratamento de diversas enfermidades ou como modelos para a
síntese de novas drogas. Para as plantas, são importantes como compostos de defesa contra o ataque
de herbívoros e patógenos. São substâncias nas quais o nitrogênio é derivado de um aminoácido
precursor e mantêm em sua estrutura tanto o nitrogênio quanto parte da estrutura carbônica do
aminoácido, sendo que o restante é proveniente de outras rotas biossintéticas (Dewick, 2009).
Uma das classificações mais comuns dos alcaloides é de acordo com o aminoácido que o
originou, sendo a L-ornitina, a L-lisina, o L-ácido aspártico, a L-histidina, a L-tirosina, o Ltriptofano e o ácido antranílico os aminoácidos precursores da maior parte dos alcaloides
conhecidos (Dewick, 2009).
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1.3.

Relações oxidativas

Como consequência do surgimento de organismos fotossintetizantes a concentração de
oxigênio atmosférico aumentou consideravelmente. Como resultado desse advento, surgiram
organismos que evoluíram mecanismos fisiológicos para usar oxigênio na produção de energia e,
paralelamente, desenvolveram mecanismos fisiológicos para proteção contra os efeitos das espécies
reativas (ER) produzidas por esse metabolismo (Constantini et al., 2010).
Evidências demonstram que as ER, associadas com baixos níveis de vitaminas A, C, E e
níveis reduzidos de enzimas que capturam e eliminam essas espécies, causam um aumento no
estresse oxidativo do corpo humano (Vellosa et al., 2007), culminando com o surgimento de
diversas

doenças

degenerativas

associadas

ao

envelhecimento,

como

câncer,

doenças

cardiovasculares, catarata, declínio do sistema imune e disfunções cerebrais (Sousa et al., 2007;
Pisoschi e Pop, 2015). O aparecimento dessas doenças está relacionado com o aumento da
expressão de genes da oncogene, a geração de compostos mutagênicos, promoção da atividade
aterogênica, aparecimento de placas senis e ocorrência da inflamação (Pisoschi e Pop, 2015).
Os tipos mais comuns de ER são as Espécies Reativas de Oxigênio (ERO’s), como o ânion
superóxido (O2•-), o radical hidroxila (OH•) e o radical peroxila (LOO•); e as Espécies Reativas de
Nitrogênio (ERN’s), como o Óxido Nítrico (NO) e o Dióxido de Nitrogênio (NO2). Dentre essas ER
temos os Radicais Livres, definidos como quaisquer átomos ou moléculas contendo um ou mais
elétrons não pareados nos orbitais externos, tornando-os altamente reativos e capazes de reagirem
com qualquer substrato, assumindo uma função oxidante ou redutora de elétrons, sendo que o mais
reativo na indução de lesões nas moléculas celulares é o radical hidroxila (Shami e Moreira, 2004;
Nunes et al., 2012). Os três principais substratos sobre os quais os radicais livres reagem são os
lipídios, por peroxidação lipídica, o DNA e as proteínas, através de sua oxidação (Constantini et al.,
2010).
Segundo Niki (2009), a peroxidação lipídica é uma reação em cadeia que tem início quando
uma espécie reativa abstrai um hidrogênio de um ácido graxo polinsaturado, originando radicais
carbônicos, para em seguida sofrer a adição de oxigênio e formar o radical peroxila. O dano aos
lipídios começa a se propagar quando o radical peroxila captura o hidrogênio de outro ácido graxo
polinsaturado, recomeçando a reação e formando o hidroperóxido de lipídio (LOOH) que, através
de reações com metais de transição, irá se quebrar em uma variedade de compostos, como álcoois,
aldeídos, cetonas e hidrocarbonetos (Niki, 2009; Antolovich et al., 2001). Um esquema contendo as
reações de peroxidação lipídica está representado na figura 7. A peroxidação lipídica induz à perda
de integridade, fluidez e permeabilidade de membranas celulares; modifica as lipoproteínas de
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baixa densidade (LDL) e os subprodutos da quebra dos hidroperóxidos são tóxicos e potencialmente
mutagênicos e carcinogênicos (Niki, 2009).

Figura 7: Esquema da reação em cadeia de peroxidação lipídica; o ácido graxo polinsaturado perde um
hidrogênio para uma espécie reativa (1), originando um radical carbônico que sofre a adição de oxigênio (2),
formando o radical peroxila que captura o hidrogênio de outro ácido graxo (3), reiniciando o ciclo e
produzindo o hidroperóxido de lipídio, este, por sua vez, se fragmenta em diversos subprodutos (4), como
hidrocarbonetos, cetonas, álcoois e aldeídos. Adaptado de Dotan et al. (2004).
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O dano ao DNA, frente a uma espécie reativa, pode ocorrer de cinco formas diferentes: pela
oxidação das bases nitrogenadas (Cadet et al., 2010), pela oxidação de locais não inseridos na base,
pela oxidação entre as ligações das duplas fitas, da quebra das fitas (Ravanat et al., 2014) e da
interferência entre as ligações com as proteínas de reparo (Sallmyr et al., 2008). Todos esses
mecanismos de ação levam a processos mutagênicos e carcinogênicos que podem culminar com o
aparecimento de várias doenças associadas à velhice (Cadet et al., 1999).
Segundo Chakravarti e Chakravarti (2007), as proteínas podem sofrer danos frente a uma
espécie reativa de duas formas: diretamente, quando a espécie reativa oxida a proteína; e
indiretamente, quando subprodutos de outras reações mediadas por espécies reativas, como da
peroxidação lipídica, reagem com as proteínas. Os mecanismos de danos às proteínas são a
oxidação do grupo tiol, carbonilação, oxidação da cadeia lateral, fragmentação, desdobramento e
alteração da conformação da proteína (Pisoschi e Pop, 2015). Essas reações fazem com que as
cadeias laterais e as ligações peptídicas das proteínas se modifiquem e, portanto, tenham a sua
atividade inibida, causando alterações na atividade celular (Pisoschi e Pop, 2015).
Apesar de nos humanos o excesso de ER ser causador de diversas doenças, a formação de
radicais livres é um processo fisiológico que cumpre funções biológicas importantes. A sua geração
ocorre, normalmente, nas mitocôndrias, membranas celulares e citoplasma, sendo a primeira, por
meio da cadeia transportadora de elétrons, a principal fonte geradora, tanto de energia quanto de
ER. Apesar de ser um processo natural, alguns fatores exógenos podem aumentar a produção dessas
ER, tais como os xenobióticos, radiações ionizantes, metais pesados, tabagismo e ingestão de álcool
(Barbosa et al., 2010).
Como forma de proteção e redução dos efeitos das ER existem substâncias denominadas
antioxidantes. Por definição, antioxidantes são quaisquer compostos que em pequenas
concentrações em comparação com o substrato, são capazes de atrasar ou prevenir a oxidação do
substrato (Pisoschi e Pop, 2015). Geralmente são classificados em dois tipos: os enzimáticos,
produzidos pelo nosso organismo e os não enzimáticos, adquiridos através da nossa dieta. Esses
compostos podem agir de três formas diferentes, a preventiva, se caracterizando pela proteção
contra a formação de substâncias agressoras, através de diversos processos como a quelação de íons
metálicos; a de interceptação, caracterizada pela captura das ER antes que elas causem dano aos
substratos; e a de reparo (Santos e Cruz, 2001; Niki, 2010).
Como antioxidantes enzimáticos podemos citar a enzima superóxido dismutase (SOD), que
reage com O2•- convertendo-o em oxigênio e H2O2, que pode ser convertido em água e oxigênio
pela ação da enzima catalase (Huang et al., 2005; Pisoschi e Pop, 2015); a glutationa peroxidase,
peroxiredoxina, tioredoxina, e redutase, todas responsáveis por catalisarem a redução do H2O2 e
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hidroperóxidos em água ou álcoois (Pisoschi e Pop, 2015). Há outros tipos de antioxidantes
endógenos que podem agir sobre diversos tipos de ER, como os tióis, que interagem com a maioria
das ER fisiológicas; o ácido úrico, responsável pela captura do oxigênio singleto e os radicais
peroxila e hidroxila; a bilirrubina, protetora contra a peroxidação lipídica, a melatonina, que captura
radicais oxigenados e nitrogenados; e proteínas queladoras de metais (Pisoschi e Pop, 2015). Apesar
dessa variedade de antioxidantes endógenos que nosso organismo possui, pessoas em estado de
estresse oxidativo podem necessitar de antioxidantes exógenos e, justamente por isso é necessária a
ingestão de alimentos que possuam substâncias antioxidantes não enzimáticas em nossa dieta
(Huang et al., 2005; Pisoschi e Pop, 2015).
Os antioxidantes não enzimáticos são adquiridos através da alimentação, principalmente de
verduras, frutas e legumes, e entre eles podemos citar as vitaminas C, A e E, os compostos fenólicos
e os carotenoides. Os antioxidantes mais comumente encontrados nas plantas são os compostos
fenólicos, dentre os quais os mais estudados são o ácido gálico e os flavonoides, como a quercetina,
a miricetina e a rutina. Os flavonoides atuam tanto em compartimentos celulares lipofílicos quanto
hidrofílicos (Cerqueira et al., 2007; Procházková et al., 2011; Nunes et al., 2012).
Testes in vitro têm demonstrado a importância de dietas ricas em frutas e vegetais pela
presença de antioxidantes que ajudam no combate às ER, que em consumo moderado, são benéficos
à saúde humana (Nunes et al., 2012). Em contrapartida alguns testes in vitro e in vivo demonstram
que, em certas condições e concentrações erradas, algumas das substâncias com efeitos
antioxidantes podem apresentar o efeito contrário, de pró-oxidante, sendo necessários mais estudos
para estabelecer o papel desses compostos na prevenção de doenças (Cerqueira et al., 2007;
Procházková et al., 2011).
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1.4.

Ataques microscópicos

Antimicrobianos são definidos como compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o
crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias; no caso de bactérias podem ser classificados
como bactericidas, quando causam a morte de microrganismos, ou bacteriostáticos, quando inibem
o seu crescimento (Guimarães et al., 2010).
Segundo o Centro de Controle e Prevenção de doenças (CDC, 2015), localizado em Atlanta,
EUA, agentes antimicrobianos têm sido usados desde a década de 1940 para o tratamento de
doenças infecciosas e, quando usados de maneira correta, trazem enormes benefícios. Contudo, o
seu uso intensivo, associado ao uso dessas substâncias em animais para o abate, fez com que os
microrganismos patogênicos adquirissem resistência a uma ou diversas classes de agentes
antimicrobianos. O uso prolongado da terapia antimicrobiana pode levar ao desenvolvimento da
resistência em um microrganismo que inicialmente era sensível ao antibiótico, mas que, com o
tempo, gradualmente se adapta e desenvolve mecanismos de resistência a determinado antibiótico
(Giedraitiené et al., 2011).
Desde o final da década de 1980 houve poucas descobertas de novas classes de antibióticos
(Silver, 2011), sendo que em relação a bactérias Gram-positivas poucos antibióticos foram
disponibilizados, mas em relação a bactérias Gram-negativas nenhum antibiótico foi
disponibilizado nos últimos 40 anos (Brown, 2015). Este fato, associado à aquisição de resistência a
parte desses antibióticos por bactérias patogênicas comuns como Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella spp, Shigella sp.,
Neisseria gonorrhoeae e Mycobacterium tuberculosis, agravam esse quadro mundial, pois doenças
infecciosas representam uma das maiores causas de mortes, tanto em países em desenvolvimento
quanto em países desenvolvidos. Apesar dos países desenvolvidos terem mecanismos eficientes de
controle dessas doenças, como vacinação e terapia com antibióticos, a cada ano, novas doenças
infecciosas surgem e as que estavam sob controle estão se tornando resistentes aos medicamentos
(Davies, 2011).
Relatórios recentes do World Economic Forum Global Risks listaram a resistência
antibiótica como uma das grandes ameaças à saúde humana. É estimado que, na Europa, cerca de
25.000 pessoas morrem todos anos devido a infecções causadas por bactérias resistentes a uma
miríade de antibióticos e que isso custa à economia da União Europeia € 1,5 bilhões anualmente.
Nos Estados Unidos da América, anualmente, mais de 2 milhões de pessoas são infectadas por
bactérias resistentes; como consequência deste fato, há cerca de 23.000 mortes por ano (Blair, et al.,
2014). O índice de resistência de bactérias Gram-negativa e Staphylococcus aureus resistente à
meticilina (MRSA) ultrapassa os 50% em 5 das 6 regiões mundiais da Organização Mundial da
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Saúde, sendo que nos EUA a MRSA causou 80.000 infecções e 11.000 mortes em 2011, um índice
muito alto (Calcoen et al., 2015).
Ironicamente o quadro se agrava conforme a medicina avança em outras áreas e,
consequentemente, aumenta a expectativa de vida da população, criando indivíduos idosos
vulneráveis a infecções, principalmente devido à imunodepressão causada pelo tratamento de
câncer comum nessa faixa etária e de pessoas transplantadas (Davies, 2011). Além de bactérias
resistentes a medicamentos, temos encontrado doenças causadas por outros tipos de patógenos
adquirindo resistência, como Plasmodium sp. e Influenza (WHO, 2014). Essa resistência é causada
pelo uso indiscriminado e sem conhecimento desses medicamentos, pois muitas vezes são tomados
sem a necessidade real (Daza-Pérez, 1998).
Um importante motivo para a ocorrência de novas infecções causadas por microrganismos
resistentes se deve à falha de muitos hospitais ao aplicar medidas de controle de infecções dentro de
sua própria instituição assim como fora dela, sendo que as bactérias causadoras de muitas infecções
hospitalares e nas comunidades em torno dela, são geneticamente relacionadas (Giedraitiené et al.,
2011).
Entre os anos de 1980 e 2000, poucos novos protótipos de antibióticos foram descobertos,
sendo que as principais ferramentas usadas para a sua descoberta foram a genômica e a triagem de
coleções de compostos, enquanto que as triagens de compostos naturais foram pouco utilizadas.
Esse quadro está sendo revertido nos últimos anos, pois algumas empresas farmacêuticas têm
retomado essa última estratégia de procura (Guimarães et al., 2010), sendo que produtos derivados
de microrganismos e de plantas ocupam a maior parte dos compostos antimicrobianos descobertos
até o momento, devido à produção de substâncias com grande diversidade estrutural (Balouiri et al.,
2016). Quando consideramos as MRSA, de 1995 a 2014, 276 projetos de pesquisa de antibióticos
foram realizados, com uma taxa de sucesso de 4,6%, resultando na descoberta de 9 antibióticos; um
pertencendo a uma nova classe, a das oxazolidinonas, uma situação não muito otimista já que a
resistência a uma substância de uma determinada classe pode inferir na resistência a todos os
produtos dessa classe (Calcoen et al., 2015).
Segundo Brown (2015), os antibióticos podem ser classificados pelo seu mecanismo de
ação. Segundo essa classificação, temos substâncias inibidoras de síntese de ácido nucleico
(Quinolonas), disruptoras da membrana plasmática (Polimixinas), inibidoras da RNA polimerase
(Rifamicinas), inibidoras de síntese de proteínas (Macrolídeos e Tetraciclinas), inibidoras da síntese
de folatos (Sulfonamidas) e inibidoras de síntese de parede celular (Penicilinas e β-lactâmicos). A
resistência a antibióticos pode ocorrer por dois mecanismos: através de mutações aleatórias durante
a replicação do DNA, ou através da transferência de plasmídeos; o grande problema se deve ao fato
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de que a resistência à determinada classe de antibiótico pode conferir resistência aos que possuem o
mesmo sítio de ação (Brown, 2015). Justamente por esse fato se tem necessidade de descobrir novas
substâncias que atuem por mecanismos diferentes dos fármacos em uso (Guimarães et al., 2010).
Uma das classes de produtos naturais que possui um efeito moderado de atividade
antimicrobiana é a dos flavonoides; apesar do seu efeito não ser tão alto, seu esqueleto pode servir
como base para modificações estruturais que possam aumentar a sua atividade (Cushnie e Lamb,
2005). Alguns compostos fenólicos também podem agir sinergicamente com antibióticos já
utilizados, de forma que esses produtos naturais bloqueiem a ação do mecanismo de resistência e
permitam a ação do antibiótico (Hemaiswarya et al., 2008), como é o caso do galato de
epigalocatequina que inibe β-lactamases (Hu et al., 2001), inibe a penicilinase (Zhao et al., 2002) e
que bloqueia bombas de efluxo (Roccaro et al., 2004) e da baicalina, uma flavona glicosilada que
inibe as β-lactamases (Liu et al., 2000).
Terpenoides também possuem ação sinérgica com antibióticos, principalmente bloqueando
bombas de efluxo, como os diterpenoides ácido carnósico, encontrado em Rosmarinus officinalis L.
(Oluwatuyi et al., 2004), ácido isopimárico (Simonetti et al., 2004) e os diterpenos de Lycopus
europaeus L., também pertencente à Lamiaceae (Gibbons et al., 2003).
Diante desse quadro, Dias et al. (2012) propõem que uma combinação de técnicas
metabolômicas com processos de descobertas de produtos naturais será extremamente benéfica para
a descoberta de novas drogas. Esforço que já vem sendo feito, pois dos 40 compostos que em 2011
estavam em testes clínicos, 20 são derivados de produtos naturais (Butler e Cooper, 2011). Brown
(2015), também propõe a combinação de novas substâncias descobertas, ou até mesmo substâncias
conhecidas com baixa atividade antimicrobiana, em combinação com antibióticos já utilizados, mas
que atualmente são ineficientes contra determinadas bactérias que adquiriram resistência; dessa
forma a primeira iria inibir o mecanismo de resistência da bactéria enquanto o antibiótico a
eliminaria. Com isso a possibilidade do uso de produtos naturais para combater a infecção de
microrganismos seria ampliada, aumentando a importância de pesquisas direcionadas nessa área.
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1.5.

Mundo Viral

A AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) é uma patologia que afeta o mundo
inteiro. Segundo estimativas da UNAIDS (2013), cerca de 35,3 milhões de pessoas vivem com essa
doença, demonstrando um incremento em relação aos anos anteriores; desses casos 2,3 milhões são
recentes e 1,6 milhões de portadores faleceram em decorrência de doenças oportunistas. O Brasil
não demonstra um quadro muito diferente segundo o Ministério da Saúde (2012), de 1980 a 2012,
foram notificados um total de 656.701 casos de AIDS; nesse mesmo período o caso de óbitos por
doenças oportunistas foi de 253.706.
A AIDS também preocupa países desenvolvidos como os EUA. Com base nessa
preocupação e visando diminuir a incidência de novos casos de AIDS e, quando ocorrerem, permitir
que todas as pessoas, independentemente de idade, orientação sexual, etnia, gênero, identidade de
gênero, ou condição sócio-econômica, tenham acesso a tratamento de qualidade, livre de estigmas e
discriminação, o governo dos EUA criou a “Estratégia Nacional dos Estados Unidos da América
contra o HIV/AIDS” (National HIV/AIDS Strategy for United States: Updated to 2020), sendo uma
das ações em 2013, um aumento de verba de US$ 100 milhões para pesquisas de tratamento e cura
da AIDS (ONAP, 2015).
A AIDS é causada por um vírus de genoma composto por RNA, denominado HIV,
pertencendo à família Retroviridae e ao gênero Lentivirus. Ao entrar no organismo, o vírus se liga a
receptores CD4 presentes na superfície dos linfócitos T, sofre uma mudança conformacional e se
liga a dois receptores de quimiocinas. Após a ligação, entra na célula através da fusão da membrana
viral com a membrana plasmática e libera o complexo pré-integração, proporcionando o começo da
infecção. Esse complexo é levado em direção aos nucleoporos através da rede de microtúbulos. O
próximo passo é o início da fase de replicação viral, caracterizada pela transcrição do RNA em
DNA viral, mediada pela ação da enzima transcriptase reversa, este último, por sua vez, será levado
ao núcleo da célula e se integrará, pela ação da enzima integrase, ao DNA da célula hospedeira.
Esta inicia a produção de polipeptídios virais que serão transportados ao citoplasma da célula
hospedeira e serão clivados pelas proteases virais em proteínas maduras, as quais, juntamente com
outros componentes celulares, serão incorporadas em vírions ativos e infectantes (Peterlin e Trono,
2003). O vírus é encontrado em altas concentrações no sangue e no sêmen, sendo que outros fluídos
corporais, como saliva e lágrimas, também apresentam o vírus, mas evidencias de sua transmissão
por esses fluidos são escassas (Daniyal et al., 2016). São sobre essas três enzimas, protease,
transcriptase reversa e integrase, e sobre os receptores celulares que os antiretrovirais agem (Costa,
2009).
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Atualmente, a terapia inicial consiste em uma combinação de pelo menos três
medicamentos: dois Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase Reversa (INTR), associados com
uma terceira droga, que pode ser um Inibidor Não-Nucleosideo da Transcriptase Reversa (INNTR),
um Inibidor de Protease (IP) ou um Inibidor de Integrase (Thompson et al., 2012; Lee et al., 2014).
Atualmente o FDA (Food and Drug Administration, 2016) possui 24 medicamentos aprovados para
o uso na terapia antiretroviral. Desses, 7 são INTR, 4 INNTR, 8 IP, 3 Inibidores de Integrase, 1
inibidor de fusão (bloqueia a entrada do vírus nas células CD4), 1 inibidor de entrada (bloqueia as
proteínas das células CD4 que se conectam ao vírus) e 1 intensificador farmacocinético (aumenta a
efetividade da terapia), sendo que a melhor combinação para a terapia é definida pelo médico
responsável de acordo com cada paciente.
Os INTR usados são o abacavir, didanosine, emtricitabine, lamivudine, stavudine, fumarato
de tenofovir disoproxil e zidovudine (AZT); os INNTR são o efavirenz, etravirine, nevirapine e
rilpivirine; os inibidores de protease são o atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir,
nelfinavir, ritonavir, saquinavir e tipranavir; os inibidores de integrasse são o dolutegravir,
elvitegravir e o raltegravir; o inibidor de fusão é o enfuvirtida; o inibidor de entrada é o
maraviroque; e o intensificador farmacocinético é o cobicistat (FDA, 2016).
Muitas drogas derivadas de produtos naturais também demonstraram um grande potencial
para utilização como agente antiretroviral. O MPC-4326, um terpenoide derivado do ácido
betulínico, inibe a maturação do vírus impedindo a clivagem de parte da proteína em IC50 de 10 nM.
Porém, os testes clínicos em fase 2 com esse composto foram descontinuados pela empresa
farmacêutica responsável por estratégia de negócios e por não ser eficaz em HIV que apresenta
polimorfismo de ocorrência natural (Adamson, 2012; NIH, 2015a).
A carragenana, um sacarídeo comumente encontrado em algas vermelhas, demonstrou
atividade antiviral pela aplicação de um gel vaginal e bloqueando a ligação à proteína gp120.
Novamente, os testes clínicos foram suspensos durante a fase 3 por não ser efetivo em proteger as
mulheres contra HIV adquirido em relações sexuais (Singh, et al., 2014; NIH, 2015b).
Apesar dos resultados positivos no tratamento, a cura da AIDS não foi atingida, devido aos
vírus residentes nos Linfócitos T de memória não serem erradicados. Além disso, o HIV-1
apresenta uma considerável variação em pacientes devido à alta taxa de replicação viral, à alta
quantidade de vírus presente no organismo e aos erros que ocorrem durante a replicação pela ação
da RNA polimerase II do hospedeiro ou pela Transcriptase reversa, causando mutações que
conferem um alto índice de resistência aos medicamentos utilizados nas terapias (Abram et al.,
2010; Tang e Shafer, 2012). Esses dois motivos fazem com que os pacientes infectados com os
vírus resistentes tenham poucas possibilidades de tratamento e risco aumentado de mortalidade,
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aumentando a necessidade da descoberta e desenvolvimento de potenciais novos fármacos (Melo et
al., 2006; Adamson, 2012; Tang e Shafer, 2012). Nesse cenário, substâncias provenientes de
produtos naturais se tornam uma grande fonte de pesquisas. Alguns extratos e substâncias isoladas
de plantas apresentam eficiência clínica comprovada na inibição das diversas fases de entrada e
replicação do vírus, entre essas substâncias podemos citar os terpenos e os polifenóis (taninos,
cumarinas e flavonoides) (Ferreira et al., 2010).
O diterpeno SJ23B, isolado de Euphorbia hyberna L., internaliza o receptor celular CD4 e
os correceptores celulares CXCR4 e CCR5, impedindo a penetração do vírus; os polifénois como a
geraniina e corilangina, apresentam atividade bloqueadora de receptores celulares e inibidora da
transcriptase reversa e da integrase; as cumarinas como os calanolídeos e os soulatrolídeos,
possuem atividade inibidora da transcriptase reversa; a flavona baicalina apresenta atividade
inibidora da transcriptase reversa; e o éster de fenilpropanoide ácido L-chicórico apresenta atividade
inibidora da integrase (Ferreira et al., 2010). A proantocianidina A2, isolada de Pometia pinnata J.
R. Forst & G. Forst, apresentou promissora atividade inibitória da HIV-1 integrase (Suedee et al.,
2013).
Muitos extratos de plantas também possuem atividade anti-HIV, como o extrato da raíz de
Pelargornium sidoides DC., que possui uma alta atividade contra a fusão do vírus, apresentando
IC50 de 8,0 μg mL-1 (Helfer et al., 2014). Os extratos etanólicos de 3 plantas medicinais
tradicionalmente utilizadas na Tailândia apresentaram boa atividade inibidora da integrase, com
concentrações inibitórias promissoras para futuras investigações, entre elas Pometia pinnata J.R.
Forst. & G. Forst (IC50 8,8 μg mL-1), Averrhoa carambola L. (IC50 47,6 μg mL-1) e Garcinia cowa
Roxb. Ex DC. (IC50 75,5 μg mL-1) (Suedee et al., 2013).
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1.6.

Potencial brasileiro na prospecção de novos fármacos

Lamiaceae é caracterizada por possuir plantas de porte herbáceo, arbustivo ou arbóreo,
frequentemente aromáticas (com grande abundância de óleos voláteis). Em corte transversal o caule
geralmente apresenta formato quadrangular. Seus representates apresentam folhas opostas,
geralmente decussadas; inflorescências geralmente compostas de cimeiras terminais ou axilares,
com flores bissexuadas, comumente zigomorfas, com 2 ou 4 estames e filetes adnatos à corola;
geralmente possuem 2 carpelos, com ovário súpero e 2 óvulos por carpelo; o disco nectarífero
geralmente é presente; fruto em forma de drupa ou esquizocarpo e endosperma escasso ou ausente
(Silva-Luz et al., 2012).
Possui cerca de 7.200 espécies agrupadas em cerca de 240 gêneros (Pastore, 2010), com
distribuição cosmopolita, mas ocorrendo principalmente em regiões com clima mediterrâneo, como
no Oriente Médio e nas montanhas tropicais. São de grande interesse econômico por possuírem
óleos voláteis usados na indústria farmacêutica, cosmética e alimentícia (Judd et al., 2002). No
Brasil há vários centros de diversidade dessa família, como: Sul do Brasil; campos de altitude da
Serra do Mar; Cerrado do Planalto Central; e os campos rupestres da Serra do Espinhaço. Apesar da
sua importância econômica, no Brasil, as espécies são pouco utilizadas em escala comercial, apesar
de seu cultivo ser mais fácil em comparação com as espécies de ocorrência na Europa (Harley,
1996).
Segundo Pastore (2010), esta família está dividida em 7 subfamílias: Ajugoideae,
Lamioideae, Protantheroideae, Scutellarioideae, Symphorematoideae, Viticoideae e Nepetoideae,
sendo que esta última está dividida em três tribos (Elsholtzieae, Mentheae e Ocimeae). Nesta última
subfamília ocorrem as espécies com maior interesse econômico devido à presença de óleos voláteis.
A tribo Ocimeae é dividida em sete subtribos, uma delas Hyptidinae (Zhong et al., 2010), dentro da
qual se localiza o gênero Hyptis Jacq., neste estudo representado pela espécie Hyptis lacustris A.
St.-Hil. ex Benth..
Hyptis é caracterizado por possuir plantas com porte arbustivo, subarbustivo ou herbáceo,
perene ou anual, fortemente aromáticas, caule quadrangular, folhas com diversos padrões de
venação, inflorescências em capítulos e flores com 4 estames epipétalos e ovário 4-lobado (SilvaLuz et al., 2012). Em estudo recente de Harley e Pastore (2012), com base em dados moleculares,
os autores propõem a monofilia do gênero após nova circunscrição, com cerca de 144 espécies
incluídas em 10 seções. Hyptis apresenta distribuição nas regiões tropicais e subtropicais, desde a
América do Norte até o Caribe e ao Sul até a Argentina, com poucas espécies no Velho Mundo. As
duas espécies mais estudadas fitoquimicamente, H. pectinata (L.) Poit e H. suaveolens Poit.,
atualmente estão posicionadas em Mesosphaerum P. Browne (Harley e Pastore, 2012).
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Na região Nordeste do Brasil, muitas espécies de Hyptidinae são usadas na medicina
popular para tratamento de diversas doenças, como gripe e constipação (Eplingiella fruticosa
(Salzm. ex Benth.) Harley & J.F.B. Pastore), doenças respiratórias (Leptohyptis macrostachys
(Benth.) Harley & J.F.B. Pastore), perturbações estomacais e intestinais (Medusantha martiusii
(Benth.) Harley & J.F.B. Pastore), cólicas e doenças hepáticas (Mesosphaerum pectinatum (L.)
Kuntze), perturbações nasais e auriculares (Mesosphaerum sidifolium (L’Hérit) Harley & J.F.B.
Pastore) e para combater Febre (Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze) (Agra et al., 2008). Com
algumas dessas espécies apresentando efeitos medicinais comprovados, como Eplingiella fruticosa
(efeito antinociceptivo) (Silva et al. 2006); Gymneia interrupta (Pohl ex. Benth) Harley & J.F.B.
Pastore (efeito antifúngico) (Oliveira et al. 2004); e Medusantha martiusii (contra Staphylococcus
aureus) (Coutinho et al. 2008).
Em Mesosphaerum suaveolens, foram encontrados diterpenos, com efeitos antimicrobiano,
antifúngico,

antitumoral,

hipoglicemiante,

hipotensivo,

vasodilatador,

espasmogênico

e,

contraditoriamente, espasmolítico. Em Mesosphaerum pectinatum foram encontrados diversos
terpenoides (monoterpenos, sesquiterpenos, lactonas sesquiterpênicas e triterpenos), tendo essa
espécie apresentado efeitos moluscicida, antimicrobiano, antiedematogênico, antinociceptivo
(Basílio et al., 2006) e, mais recentemente, efeito contra a Leishmaniose (Falcao et al., 2013), efeito
anti-inflamatório e contra diversas doenças bucais (Falcao et al., 2016).
Com relação às espécies de Hyptis, segundo a nova circunscrição de Harley e Pastore
(2012), algumas poucas foram estudadas fitoquimicamente e com relação ao seu potencial
biológico. Hyptis atrorubens Poit. é utilizada na medicina tradicional de diversos países como
antimicrobiano, principalmente para o tratamento de dermatites, pé-de-atleta, dor de garganta e
resfriado (Abedini et al., 2013). Em testes in vitro o seu extrato apresentou atividade citotóxica
contra uma linhagem de células de leucemia e atividade antimicrobiana contra fungos, bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas (Abedini et al., 2013).
Hyptis brevipes Poit. é muito utilizada na medicina tradicional de diversos países para o
tratamento de infecções gastrointestinais, cólicas, dores, perturbações da pele (Correa, 1931), asma,
malária (Adjanohoun et al., 1986) e repelente de mosquito (Seyoum et al., 2002). Os extratos de
suas partes aéreas apresentaram potencial tóxico (Gupta et al., 1996), atividade antifúngica e
antimicrobiana (Goun et al., 2003).
Hyptis capitata Jacq. é tradicionalmente usada em países asiáticos contra resfriado, febre e
asma (Lee et al., 1988). Na espécie foram encontrados monoterpenos, sesquiterpenos (Thoppil e
Jose, 1995), triterpenos, flavonoides e lignanas (Almtorp et al., 1991). Um triterpenoide encontrado
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nessa espécie, o ácido oleanólico, inibiu a replicação de HIV, bem como outros triterpenoides, tais
como os ácidos pomólico e ursólico (Kashiwada et al., 1998).
Hyptis lacustris é tradicionalmente usada pela tribo Yanesha do Peru para o tratamento de
Uta de água, uma espécie de úlcera na pele com grande quantidade de material, com um aspecto
aquoso e muito dolorido; conhecida pela sociedade como leishmaniose cutânea. Os Yanesha cortam
a folha e aplicam o exsudato sobre a área afetada uma vez ao dia até a cura (Céline et al., 2009).
Céline et al. (2009) verificaram, em ensaio realizado com amastigotas de Leishmania amazonensis,
uso semelhante ao etnobotânico, sendo que o extrato etanólico das folhas de H. lacustris apresentou
MIC50 de 10 μg mL-1 nesse ensaio.
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2. Conclusões
 Com relação à composição química de H. lacustris, a espécie apresentou como constituintes
majoritários substâncias pertencentes a quatro classes: derivados de ácido clorogênico,
derivados de ácido cinâmico, flavonoides e diterpenoides, corroborando estudos realizados
com espécies pertencentes à Lamiaceae.
 Entre as substâncias fenólicas, foram identificados em H. lacustris: ácido clorogênico, ácido
cafeico, ácido rosmarínico, apiina, rutina e luteolina, corroborando estudos que apontam o
ácido rosmarínico como um marcador para o gênero.
 Foram identificados 6 diterpenoides abietanos: sugiol, horminona, 7-O-acetilhorminona,
6,7-dehidroferruginol, ferruginol e 8β-hidroxi-9(11),13-abietadien-12-one, sendo este último
descrito pela primeira vez para o gênero Hyptis.
 A fase de acetato de etila foi a mais ativa em todos os ensaios antioxidantes realizados, o
que pode estar relacionado à maior presença de compostos fenólicos, principalmente
metabólitos com hidroxilas em posição orto no anel aromático, característica que confere
alta atividade antioxidante.
 A fase hexânica foi a mais promissora quanto à atividade antimicrobiana frente à B. subtilis,
e nenhuma fase foi ativa em relação as bactérias Gram-negativas testadas. Os dois
diterpenoides isolados a partir da fase hexânica, o sugiol e a horminona, apresentaram
atividade contra B. subtilis, sendo a horminona mais ativa. A presença de diterpenoides
abietanos, compostos com reconhecida atividade antimicrobiana contra bactérias Grampositiva, sugere que a atividade apresentada pela fase hexânica de H. lacustris está
relacionada à sua composição química, particularmente à presença de diterpenoides.
 H. lacustris não apresentou potencial comprovado como fonte de substâncias com atividade
anti-HIV.
 Em suma, H. lacustris apresentou potencial atividade antioxidante e antimicrobiana
comprovadas por valores de EC50 e MIC50 próximos aos padrões comercais, conferindo à
espécie status promissor para futuras pesquisas nessas áreas.
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3. Resumo
Hyptis Jacq., Lamiaceae, subtribo Hyptidinae, ocorre nas regiões semiáridas tropicais da América e
da África. Compreendendo cerca de 144 espécies, e é composto por ervas ou arbustos com caule
quadrangular e estames epipétalos. Conhecido por ser fortemente aromático e comumente utilizado
na medicina tradicional para o tratamento de infecções gastrointestinais, cólicas, dores, perturbações
da pele, malária e como repelente de mosquitos. Este trabalho propõe uma avaliação dos potenciais
antioxidante, antimicrobiano e anti-HIV-1 de diferentes extratos e fases produzidas a partir de
folhas e eixos caulinares de H. lacustris e a realização de triagem fitoquímica dos mesmos. Para
tanto, fragmentos de caule e folhas foram secos em estufa e triturados; o pó obtido foi submetido à
maceração em etanol por sete dias, à temperatura ambiente. O extrato bruto hidroetanólico foi
liofilizado e, parte do extrato, particionada com hexano, diclorometano e acetato de etila. Após as
fases serem secas, foi realizada a caracterização das substâncias por Cromatografia Gasosa acoplada
a Espectrometria de Massas (CG-EM) e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE-DAD).
As frações obtidas foram identificadas com o auxílio de técnicas de Ressonância Magnética Nuclear
(RMN) de 1H, 13C e DEPT 135, sendo isolados e identificados três diterpenoides abietanos: sugiol,
horminona e 7-O-acetilhorminona. Os diterpenoides abietanos de duas frações foram identificados
com técnicas de RMN e CG-EM, uma fração constituída por uma mistura de ácidos graxos com o
diterpenoide abietano 6,7-dehidroferruginol e uma fração constituída por dois diterpenoides
abietanos (8β-hidroxi-9(11),13-abietadien-12-one e ferruginol) e ácidos graxos. A avaliação do
potencial antioxidante foi realizada pelos métodos de sequestro dos radicais DPPH e ABTS,
atividade redutora de ferro (III), atividade quelante de ferro e ORAC (Oxygen radical absorbance
capacity). A fase de acetato de etila foi a mais promissora nos ensaios realizados, com valores de
EC50 de 16,73 µg mL-1 para DPPH, 5,18 µg mL-1 para ABTS, 44,75 µg mL-1 para quelante, 5,35 µg
mL-1 para FRAP e 0,81 µg mL-1 para o ORAC. Para o teste de potencial antimicrobiano utilizou-se
o método de microdiluição em caldo dos inóculos de Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e
Bacillus subtilis. A fase hexânica foi a mais promissora contra B. subtilis (MIC50 de 8,87 µg mL-1)
com o sugiol e a horminona apresentando MIC50 de 190,92 e 81,97 µM respectivamente. Os ensaios
para a avaliação do potencial anti-HIV-1 foram realizados por meio de método colorimétrico com o
uso do Kit Elisa RT (Roche), sendo a fase hidrometanólica a mais promissora, MIC50 de 230 µg
mL-1.
Palavras-chaves: Hyptis, substâncias fenólicas, diterpenoides abietanos, antioxidante,
antimicrobiano, anti-HIV.
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4. Abstratct
Hyptis Jacq. belongs to Lamiaceae, subtribe Hyptidinae, occurring in the semiarid tropical regions
of America and Africa. Comprising 144 species, this genus has herbs or shrubs with squared stems
and epipetals stamens. Hyptis is heavily fragrant and used in popular medicine for the treatment of
gastrointestinal infections, cramps, pains, skins diseases, malaria and mosquito repellent. The aims
of this research was evaluate the antioxidant, antimicrobial and anti-HIV potential of different
extracts and phases produced with leaves and stems of H. lacustris, and performe their
phytochemical screening. Fragments of stems and leaves were dried and powdered; the powder was
macerated in ethanol 70% for seven days in room temperature. The ethanol extract was freeze-dried
and part of it was partitioned with hexane, dichloromethane and ethyl acetate. Phases were chemical
characterized by the use of gas chromatography coupled to a mass spectrometer (GC-MS) and highperformance liquid chromatography coupled to a diode array detector (HPLC-DAD). The obtained
fractions were analyzed by nuclear magnetic resonance (NMR) of 1H, 13C and DEPT 135, and were
identified three isolated abietane diterpenes: sugiol, horminone and 7-O-acetylhorminone. The
abietane diterpenoids components of two fractions were identified by NMR and GC-MS techniques:
one fraction as a mixture of fatty acids and 6,7-dehydroferruginol; and the other a mixture of fatty
acids and two abietane diterpenoids (8β-hydroxy-9(11),13-abietadien-12-one and ferruginol). The
antioxidant potential was evaluated using the following methods: DPPH and ABTS radical
scavenging, iron reducing ability, iron chelating activity and ORAC (Oxygen Radical Absorbance
Capacity). The ethyl acetate phase was the most promising in all assays, EC50 of 16.73 µg mL-1 for
DPPH, 5.18 µg mL-1 for ABTS, 44.75 µg mL-1 for iron chelating, 5.35 µg mL-1 for iron reducing
and 0.81 µg mL-1 for ORAC. For the antimicrobial assay was used the broth microdilution method
with Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Bacillus subtilis. The hexane phase was the
most promising against B. subtilis (MIC50 8.87 µg mL-1). Sugiol and horminone also had activity
against B. subtillis, MIC50 190.92 and 81.97 μM, respectively. A colorimetric assay kit produced by
Roche was used to evaluate the anti-HIV potential, being the hydromethanolic phase the most
promising among all phases, presenting MIC50 of 230 µg mL-1.
Key-words: Hyptis, Phenolic substances, abietans diterpenoids, antioxidant, antimicrobial, antiHIV.
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