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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo o isolamento dos constituintes químicos 

da Casearia sylvestris (Salicaceae), bem como a avaliação da atividade 

citotóxica frente a linhagens de células tumorais e ensaios para detecção de 

atividade anti-Leishmania e anti-Tripanossoma, além da descrição dos 

constituintes do óleo essencial, modificação estrutural do componente 

majoritário e avaliação da atividade citotóxica do óleo e seus derivados. A fase 

hexânica obtida a partir do extrato MeOH de folhas de C. sylvestris foi 

submetida às etapas de fracionamento em gel de sephadex LH-20, gel de 

sílica, CCDP e CLAE. Após as várias etapas de purificação foram identificados, 

através de técnicas espectroscópicas, as casearinas A, B, G, J, além de um 

dinor-diterpeno clerodânico inédito. O efeito citotóxico destas substâncias foi 

avaliado frente a linhagens de células tumorais (B16F10, A2058, HL-60, HCT, 

MCF7, HeLa), através do método do MTT e de atividade anti-Leishmania frente 

à promastigotas de L. braziliensis, L. Amazonensis, L. infantum e atividade anti-

Tripanossoma frente a T. cruzi. Os ensaios antiparasitários mostraram que as 

casearinas apresentaram valores de CE50 muito significativos para as formas 

promastigotas de Leishmania, porém também apresentaram elevada 

toxicidade. Destacaram-se contudo, as atividades frente aos tripomastigotas de 

T. cruzi com CE50= 0,53 g/mL para a casearina J. Também foi observado que 

as casearinas provocam alteração da permeabilidade na membrana plasmática 

de T. cruzi, através dos ensaios de espectrofluorometria.  As análises de 

citotoxicidade mostraram, que as casearinas isoladas também apresentaram 

resultados promissores de CE50 para as linhagens de células tumorais 

testadas, sugerindo que a atividade citotóxica está diretamente relacionada 

com as casearinas. O óleo mostrou-se composto por 23 substâncias, sendo o 

-zingibereno o componente majoritário (48%). A análise citotóxica do óleo 

demonstrou que além do óleo bruto, o zingibereno e seus derivados, também 

apresentaram atividade citotóxica. Os resultados observados sugerem um 

potencial para os protótipos de fármacos antitumorais e antiparasitários, a partir 

das casearinas e do zingibereno.   

Palavras-chave: Casearia sylvestris; casearinas; zingibereno; dinor-diterpeno 

clerodânico; atividade citotóxica; anti-Leishmania; anti-Tripanossoma; Óleo 

essencial; Plantas Medicinais. 
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Abstract 

The present study aimed at the isolation of the chemical constituents of 

Casearia sylvestris, as well as the evaluation of cytotoxic activity against tumor 

cell lines and assays for detection of anti-Leishmania and anti-Tripanossomal 

activities, beyond the description of the constituents of the essential oil, the 

structural modification of major component and evaluation of cytotoxic activity of 

the oil and its derivatives. The hexane phase obtained from the leaf extract of C. 

sylvestris was submitted to fractionation steps on Sephadex, LH-20, silica gel, 

preparative thin layer chromatography and HPLC. After several purification 

steps, were identified by spectroscopic analysis the casearins A, B, G, J, and a 

novel dinor-diterpene clerodane. The cytotoxic effects of these compounds was 

evaluated against tumor cell lines (B16F10, A2058, HL-60, HCT, MCF7, HeLa) 

by the MTT method and activity against Leishmania promastigotes of L. 

braziliensis, L. amazonensis, L. infantum and anti-Tripanossomal activity. The 

antiparasitic assays showed that the casearins presented EC50 very significant 

for Leishmania promastigotes, but also showed high toxicity. However stood 

out, activities against trypomastigotes of T. cruzi with EC50= 0,53 g/mL for 

casearin J. It was also observed that the casearins cause pores in the plasma 

membrane of T. cruzi, through the test spectrofluorometry. The cytotoxicity 

analysis showed that the isolated casearins also presented promising results 

EC50 for tumor cell lines tested, suggesting that the cytotoxic activity is directly 

related to casearins. The oil was shown to be composed of 23 substances, and 

the -zingiberene the major component (48%). The cytotoxic analysis of the oil 

showed that in addition of the crude oil, the zingiberene and hydrogenated 

derivatives also exhibited cytotoxic activity. The results obtained suggest a 

potential for the prototypes antiparasitic and anti-tumor drug, starting from 

casearins and zingiberene. 

 

 

 

Keywords: C. sylvestris; casearins; dinor-clerodane diterpene; zingiberene; 

cytotoxic; anti-Leishmania; anti-Tripanossomal; essential oil; Medicinal Plants. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Desenvolvimento de fármacos a partir de produtos naturais  

Uma das características dos seres vivos é a presença de atividade 

metabólica. O metabolismo nada mais é do que o conjunto de reações 

químicas que ocorrem no interior das células. No caso das células vegetais, o 

metabolismo costuma ser dividido em primário e secundário. Entende-se por 

metabolismo primário o conjunto de processos metabólicos que desempenham 

uma função essencial no vegetal, tais como a fotossíntese, a respiração e o 

transporte de solutos. Os compostos envolvidos no metabolismo primário 

possuem uma distribuição universal nas plantas. Esse é o caso dos 

aminoácidos, dos nucleotídeos, dos lipídios, carboidratos e da clorofila. Em 

contrapartida, o metabolismo secundário origina compostos que não possuem 

uma distribuição universal, pois não são necessários para todas as plantas. 

Como consequência prática, esses compostos podem ser utilizados em 

estudos taxonômicos (quimiosistemática) (PERES, 2008). 

Embora o metabolismo secundário nem sempre seja necessário para 

que uma planta complete seu ciclo de vida, ele desempenha um papel 

importante na interação das plantas com o meio ambiente. Um dos principais 

componentes do meio externo cuja interação é mediada por compostos do 

metabolismo secundário são os fatores bióticos. Desse modo, produtos 

secundários possuem um papel contra herbívoros, ataque de patógenos, 

competição entre plantas e atração de organismos benéficos como 

polinizadores, dispersores de semente e microorganismos simbiontes. 

Contudo, produtos secundários também possuem ação protetora em relação a 

estresses abióticos, como aqueles associados com mudanças de temperatura, 

conteúdo de água, níveis de luz, exposição à UV e deficiência de nutrientes 

minerais (PERES, 2008) 

A utilização das plantas medicinais iniciou-se há milhares de anos por 

várias populações com o intuito de tratar diversas patologias. Somente a partir 

da segunda metade do século XIX, com o advento da síntese orgânica através 

de Friedrich Wohler (1828), a terapêutica adentrou na Era Sintética. Plantas 

medicinais são definidas como qualquer parte do vegetal que produza, em 
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quantidade representativa, substâncias químicas ou biológicas que podem ser 

utilizadas direta ou indiretamente como medicamento (CASTRO, H.G. et al.,  

2004). O acido acetilsalicílico (AAS) foi o pioneiro dos fármacos sintéticos 

desenvolvidos a partir de um modelo natural (Figura 1a). 

Os produtos naturais têm uma longa e bem sucedida história nos 

processos de descoberta e desenvolvimento de fármacos. Plantas, insetos, 

microrganismos e organismos marinhos exibem complexa interação com o 

meio ambiente e produzem metabólitos utilizados para sua sobrevivência. 

Como consequência do papel biológico para os organismos produtores, esses 

metabólitos podem exibir amplo espectro de aplicação biológica (PUPO et al., 

2006).  

Entre 1981-2006, de todas as novas espécies químicas aprovadas 

como fármacos (1.184), 5% correspondem a produtos naturais, 47% 

correspondem a derivados semi sintéticos de produtos naturais, derivados de 

produtos naturais e produtos sintetizados com grupos farmacofóricos baseados 

em produtos naturais, 18% são produtos biológicos e vacinas e 30% são 

produtos totalmente sintéticos, planejados a partir de conhecimentos adquiridos 

sobre produtos naturais (NEWMAN e CRAGG, 2007). 

Apesar dos grandes avanços observados na medicina moderna, os 

produtos naturais continuam sendo utilizados e, estima-se que, cerca de 30% 

de todas as drogas avaliadas como agentes terapêuticos são derivados de 

metabólitos secundários (CALIXTO, 2005; VEIGA-JUNIOR e MELLO, 2008).  

O interesse por produtos naturais ficou maior principalmente devido às 

populações acreditarem que estas substancias são isentas ou possuem poucos 

efeitos colaterais, e que são aparentemente eficazes nos casos onde a 

medicina tradicional não alcançou resultados esperados, o que nem sempre é 

confirmado pelas pesquisas científicas que avaliam a eficácia e a segurança, 

assim também como a garantia de qualidade na produção (CALIXTO, 2000; 

CARVALHO et al., 2008).  

A preocupação com as reações adversas dos medicamentos produziu 

repercussão nos Estados Unidos já na década de 30, devido à ocorrência de 

uma epidemia que causou mais de 100 mortes provocadas pelo emprego de 

dietilenoglicol como excipiente num xarope de sulfanilamida. Um desastre 

terapêutico, a epidemia de focomelia entre filhos de mães usuárias de 
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talidomida durante a gravidez, reforçou a preocupação com a segurança dos 

medicamentos (TOGNONI e LAPORTE, 1989).  

Mais recentemente, o interesse pelos medicamentos de origem vegetal 

foi reativado pela a indústria farmacêutica, motivada pelo sucesso de 

quimioterápicos como vincristina e vimblastina, obtidas de plantas, como os 

alcalóides extraídos da espécie vegetal Catharanthus roseus G. Don 

(Apocynaceae), descobertos no final dos anos 60 e ainda considerados 

indispensáveis para o tratamento de leucemia. Outro exemplo são os taxóides 

extraídos das espécies Taxus brevifolia Nutt. (Taxaceae) (teixo do Pacífico) e 

T. baccata L. utilizados em cânceres ginecológicos. Este interesse é motivado 

sobretudo pela dificuldade de obter substâncias com estruturas moleculares 

complexas por síntese a custo racional. Atualmente são necessários de sete a 

quinze anos para seu desenvolvimento completo (MONTANARI e BOLZANI, 

2001).     

As pesquisas com plantas medicinais envolvem investigações da 

medicina tradicional e popular (Etnobotânica); isolamento, purificação e 

caracterização de princípios ativos (Química Orgânica e Fitoquímica); 

investigação farmacológica de extratos e dos constituintes químicos isolados 

(Farmacologia); transformações químicas de princípios ativos (Química 

Orgânica Sintética); estudo da relação estrutura/atividade e dos mecanismos 

de ação dos princípios ativos (Química Medicinal e Farmacologia) e, 

finalmente, a operação de formulações para a produção de fitoterápicos 

(MACIEL, 2002). 

Países como China e Índia têm encontrado meios de legalizar e 

reconhecer o uso tradicional das plantas. A cultura chinesa utiliza o 

conhecimento popular das ervas há cinco séculos, com mais de 5 mil espécies 

que foram identificadas e utilizadas e 300 espécies analisadas com seus 

princípios ativos conhecidos (DING,1987; WANG, 1984). 

As plantas medicinais tornaram-se importantes instrumentos na 

prevenção, recuperação e promoção da saúde nesses países não só pela 

cultura medicinal dos seus povos, mas também em função da carência no 

acesso aos serviços de saúde e aos medicamentos (BUSCCHIAZZO, 2000). 
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Como emprego medicinal dos produtos naturais pode-se citar centenas 

de exemplos, porém alguns são clássicos como é o caso da Papaver 

somniferum L. (Papaveraceae), vulgarmente conhecida por papoula (figura 1b), 

planta usada para a extração do ópio, cujo componente majoritário é a morfina 

- isolada por Setürner, princípio ativo empregado para combater a dor desde 

1803-04. 

Passado mais de um século isolou-se desta mesma planta a codeína 

(Robiquet) e mais tarde a papaverina (Merck). Indícios arqueológicos indicam 

seu uso há 4000 anos a.C. Outro exemplo marcante é o da Digitalis purpurea 

L. e a Digitalis lanata Ehr., plantas que foram a origem da descoberta de 

medicamentos para o coração. Delas extraem-se glicosídeos cardiotônicos 

chamados cardenolídeos, sendo os mais utilizados a digitoxina e a digoxina 

(SILVA et al., 2004; HOSTETTMANN et al., 2003; YUNES et al., 2001).  

 

                                           

                              

                   

Figura 1. (a) Salix alba - Acido acetilsalicílico (AAS); (b) Papaver somniferum – 

morfina e codeína. 

 

(b) Papaver somniferum 

(a)Salix alba 
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Além disto, estudos recentes demonstram que a chamada 

megabiodiversidade, representada por Austrália, Brasil, China, Colômbia, 

Equador, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Peru e Zaire, está 

seriamente ameaçada, o que justificaria a utilização das plantas de forma 

sustentável, para conservação e reparação das áreas degradadas. 

Grande parte das plantas nativas brasileiras ainda não tem estudos 

para permitir a elaboração de monografias completas e modernas. Muitas 

espécies são usadas empiricamente, sem respaldo cientifico quanto à eficácia 

e segurança, o que demonstra que em um país como o Brasil, com enorme 

biodiversidade, existe uma enorme lacuna entre a oferta de plantas e as 

poucas pesquisas. Desta forma, considera-se este um fator de grande incentivo 

ao estudo com plantas, visando sua utilização como fonte de recursos 

terapêuticos, pois o reino vegetal representa, em virtude da pouca quantidade 

de espécies estudadas, um vasto celeiro de moléculas a serem descobertas 

(FOGLIO et al.,  2006). 

 

 

 

1.2 Família Salicaceae e o Gênero Casearia - Características 

etnobotânicas. 

A família Salicaceae possui grande distribuição nas áreas tropicais e 

subtropicais, incluindo cerca de 50 gêneros e 1.000 espécies, pertencendo à 

ordem das Malpighiales. Do ponto de vista etnobotânico, merece destaque o 

uso medicinal dos gêneros Casearia e Salix, que juntamente com o gênero 

Populus, apresentam também utilização como arvores ornamentais.  

A família Salicaceae tem várias espécies com propriedades medicinais 

salientando-se Hydnocarpus kurzii (King) Waburg e H. wightiana Blume, cujo 

óleo da semente é usado no tratamento de lepra; além de Carpotroche 

brasiliensis (Raddi) A. Gray, que fornece o óleo denominado de sapucainha, 

também usado no tratamento de lepra (ABSY e SCAVONE, 1973). A maioria 

dos gêneros de Salicaceae que ocorrem no Brasil são formados por poucas 

espécies e possuem distribuição restrita, a exceção de Casearia e Xylosma e, 

em menor escala, Banara, Ryania, Prockia e Laetia (SOUZA e LORENZI, 
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2005), encontradas nos diferentes ecossistemas, desde o Amazonas até o Rio 

Grande do Sul, com grande capacidade de adaptação ao meio (MARQUETE, 

2001). 

O gênero Casearia era tradicionalmente considerado como pertencente 

à família Flacourtiaceae, porém análises filogenéticas baseadas em sequências 

de cloroplasto realizada em 2002, por Chase et al., além dos estudos químicos, 

observações ecológicas e morfológicas mostraram que Flacourtiaceae é na 

realidade composta por dois clados, sendo o gênero Casearia pertencente ao 

grupo Salicaceae, onde cada um deles é mais proximamente relacionados com 

outras Malphigiales do que entre si (AZUMA et al., 2000; CHASE et al., 2002; 

LESKINEN e ALSTRÖM-RAPAPORT, 1999). Em 2003, Flacourtiaceae foi 

extinta, tendo suas espécies distribuídas em duas famílias (Achariaceae e 

Salicaceae), sendo a maioria dos seus gêneros transferidos para Salicaceae 

(entre eles, o gênero Casearia): 

(I) Salicaceae (Homalieae, Scolopieae, Prockieae, Abatieae, 

Flacourtieae, Samydeae e Bembicieae, mais a tribo Saliceae) e (II) 

Achariaceae (Erythrospermeae, Lindackerieae e Pangieae, mais a tribo 

Acharieae) e a tribo Berberidopsideae tornou-se uma família à parte, de acordo 

com a atualização taxonômica feita pelo Grupo de Filogenia de Angiospermas 

(Angiosperm Phylogeny Group – APG) para as ordens e famílias de 

Angiospermas em 2003 – APG II. (CHASE et al., 2002; THE ANGIOSPERM 

PHYLOGENY GROUP, 2003).  

O gênero Casearia Jacquin (tribo Samydeae) é um dos maiores 

gêneros da família Salicaceae, com cerca de 180 espécies distribuídas pela 

região neotropical, África, Malásia, Austrália e ilhas do Pacífico. A América 

tropical e subtropical abriga a maior diversidade do gênero, com cerca de 75 

espécies agrupadas em seis seções (Guidonia, Endoglossum, Casearia, 

Gossypiospermun, Crateria e Piparea) (TORRES e YAMAMOTO, 1986). 

Somente a seção Casearia está representada nas outras partes tropicais do 

mundo (KLEIN e SLEUMER, 1984). No Brasil, o gênero Casearia é 

representado por aproximadamente 70 espécies (MAISTRO et al., 2004). Em 

levantamento florístico realizado por Torres e Yamamoto em 1986 no estado de 

São Paulo, ocorrem apenas sete espécies de Casearia. No entanto, este 

número foi ampliado, pois de acordo com levantamento realizado para o projeto 
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“Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo” e também outros estudos 

florísticos efitossociológicos, mais de 11 espécies de Casearia já foram 

identificadas no Estado (TORRES e RAMOS, 2007). 

O gênero Casearia apresenta grande variação morfológica das folhas, 

ramos e flores, e tem se caracterizado pela ocorrência de substâncias 

biologicamente ativas, que despertam interesse de novos estudos como: 

cumarinas (TALAPATRA et al., 1983), flavonóides (JUNGESET et al., 1985), 

lignanas e diversos diterpenos, especialmente clerodânicos (BEUTLER et al., 

2000b; HUNTER et al., 1997). Em sua maioria, estes diterpenos apresentam 

características estruturais marcantes e são encontrados somente em algumas 

outras famílias de vegetais, podendo talvez constituir-se em marcadores 

taxonômicos para Casearia. Inicialmente, as casearinas foram descritas por 

ITOKAWA et al., (1987) na forma de uma comunicação e as primeiras 

descrições detalhadas de elucidação estrutural foram feitas por ITOKAWA et al. 

(1988). 

 

 

1.3 A espécie Casearia sylvestris Swartz 

 

1.3.1 Características botânicas de Casearia sylvestris Sw. 

A espécie Casearia sylvestris Sw. é uma árvore perenifólia (mantém 

sua folhas durante todo o ano) e heliófita (necessita de luz) (LORENZI, 1992), 

subarbusto, arbusto, arvoreta à árvore perenifólia. As árvores maiores atingem 

dimensões próximas de 20 m de altura, sendo dotada de copa densa e 

arredondada e tronco de 20-40 cm de DAP (diâmetro à altura do peito, medido 

a 1,30 m do solo), na idade adulta. Sua casca possui espessura de até 5 mm. 

A casca externa ou ritidoma é cinza-escura, fissurada, com a separação em 

pequenas escamas (descamação). A casca interna é de cor amarelada; textura 

curto-fibrosa; estrutura trançada (ROTTA, 1977). Possui folhas oblongas, 

elípticas ou ovadooblongas; lâmina foliar medindo de 4 cm a 14 cm de 

comprimento por 1 cm a 4 cm de largura; consistência membranácea a 

papirácea; totalmente glabras, mas, às vezes, apresenta a nervura central 
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numa ou em ambas as faces; quando observada contra a luz, notam-se 

pontuações translúcidas pequenas, numerosas e distribuídas por toda a 

lâmina, correspondentes as glândulas de óleo essencial;  pecíolo glabro a 

pubescente, medindo 0,5 cm a 0,6 cm de comprimento e estípulas caducas. 

(TORRES; YAMAMOTO, 1986; LORENZI, 1992). As inflorescências são 

fasciculadas sésseis e os botões são obovados a globosos, sépalas de 1,5 × 1-

1,5 mm, unidas na base, largamente ovadas, esverdeadas a alvacentas, 

glabras a tomentosas ou ciliadas na margem, com 20 a 40 flores afixadas na 

axila foliar.  (LORENZI, 1992; MARQUETE e VAZ, 2007). O fruto é de 4×4 mm, 

globoso, anguloso, negro, glabro, dotado de 5 sementes de 2,5×1,5 mm, 

oblongas, de testa alaranjada, arilo franjado e carnoso, envolvendo 

parcialmente a semente, a qual é alaranjada a vermelha, com endosperma 

crasso; o embrião apresenta aproximadamente 1,5 mm de comprimento 

(LORENZI, 1992; MARQUETE e VAZ, 2007). Esta árvore floresce nos meses 

de maio a dezembro, no Estado de São Paulo (MANTOVANI e MARTINS, 

1993; RAMALHO, 2004); de junho a julho, em Minas Gerais e seus frutos 

maduros ocorrem de agosto a outubro, em Minas Gerais (BRINA, 1998); de 

agosto a dezembro, no Estado de São Paulo (ENGEL e POGGIANI, 1985). A 

imagem com os detalhes descritivos da copa, tronco, folhas, flores, frutos, 

madeira, casca de C. sylvestris está na figura 2. 
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Figura 2.   Detalhes descritivos da copa, tronco, folhas, flores, frutos, madeira, casca 
de Casearia sylvestris SW. (LORENZI, 2002).  A: Copa da C. sylvestris; B: Ramo de 
C. sylvestris com inflorescência C: Detalhes do fruto da C. sylvestris D: Detalhe de 
botões florais e flor da C. sylvestris E: Detalhes da casca da C. sylvestris F: Detalhes 
da madeira da C. sylvestris  

 

Por ocupar diferentes ambientes, essa espécie apresenta grande 

variação com relação ao tamanho, à forma e à textura das folhas, à pilosidade 

dos ramos mais jovens e da inflorescência, ao número de flores por 

inflorescência e ao comprimento dos pedicelos (TORRES e YAMAMOTO, 

1986). 

C. sylvestris tem ampla distribuição em muitos estados brasileiros como 

Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, 

A B
 A  

C D 

E 
F 
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Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de 

Janeiro, Roraima, São Paulo, Tocantins e Rio Grande do Sul, além de outros 

países como Guianas, do México às Antilhas, Paraguai, Uruguai e Argentina. 

(ALMEIDA et al., 1998, CORREA, 1984). LeCointe 1947, citado por Scavone et 

al., (1979), fez referência desta planta na Amazônia nas regiões do rio Tapajós 

e Ribeiro et al., (1999), citam a espécie como sendo encontrada na Flora da 

Reserva Ducke na Amazônia Central. No estado de São Paulo, ocorre em 

Restinga, Floresta ombrófila densa de planície, encosta ou platô, Floresta 

Estacional Semidecídua Submontana e Montana, Mata Ciliar, Mata Higrófila, 

Floresta Ombrófila Mista, Transição entre Mata-Cerrado, Cerradão-Mata Ciliar 

ou Mata Atlântica - Campo de Altitude, Campo Cerrado, Cerrado, Cerradão, 

mata degradada ou secundária, sub-bosque e borda, sub-bosque de pinus ou 

eucalipto, clareira, beira de estrada, sobre solo argiloso, arenoso ou rochas 

calcáreas, do nível do mar até 1.500 m de altitude. (TORRES e RAMOS, 2007). 

Trata-se de uma espécie de alta densidade e ampla distribuição em matas 

ciliares (DURIGAN et al., 2000) e em diversas outras formações: em um 

levantamento realizado em 86 áreas de Cerrado no Estado de São Paulo, C. 

sylvestris foi observada em 90% das localidades (DURIGAN et al., 2003). 

Provavelmente devido à sua ampla distribuição geográfica, é grande o 

número de citações de denominações populares para espécie, sendo elas: 

guaçatonga, guaçatunga, vacatonga, chá de bugre, erva de bugre, bugre-

branco, erva de lagarto, pau de lagarto, língua de lagarto, cafezinho do mato, 

café bravo, café do diabo, cambroe, mata-gato, paratudo, erva de pontada, 

caroba, catinguá-verde, gabem, chá de frade, apia-acanocu, língua de tiu, fruta-

de-saira, petumba, catingua-verde, pioia, marmelada vermelha, vassatonga, 

vassatunga, marmelinho-do-campo, Sarita, erva de pontada, folha-de-carne, 

fruta-de-saíra, gabem (ABSY e SCAVONE, 1973; CAMINHOA, 1877; 

CORREA, 1975; HOEHNE, 1939; LORENZI e MATOS, 2002; SCAVONE et al., 

1979; SILVA, 1926). Alguns exemplos de nomes populares no exterior são: na 

Bolívia, “cusé”; no Paraguai, “cafecillo cimarrón” e “hierba de burro” ou “burro 

ka”; no Uruguai, “guazatunga”; em Cuba aguedita macho e sarnilla 

(CARVALHO, 2007). 

O nome do gênero Casearia é em homenagem ao missionário 

holandês Casearius (KLEIN e SLEUMER, 1984); o epíteto específico sylvestris 
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vem do latim sylvestris, da floresta ou silvestre e o nome comum guaçatonga é 

uma denominação de origem tupi guarani (GÜNTZEL, 2008). 

Sleumer (1980) considera duas variedades para esta espécie, C. 

sylvestris var. sylvestris e C. sylvestris var. lingua, sendo essa classificação 

também mencionada por Mendonça et al., (1998). Torres e Yamamoto (1986), 

em revisão sobre a taxonomia das espécies de Casearia no Estado de São 

Paulo, confirmam a existência das formas intermediárias referidas por Sleumer 

(1980), relatando ser bastante problemático definir os limites entre as 

variedades sylvestris e lingua. Klein e Sleumer (1984), ao descreverem a 

variedade lingua, afirmam que ela está “ligada à variedade sylvestris por 

formas intermediárias”. 

Embora sendo detalhadamente descrita, alguns autores consideram ser 

problemático definir os limites destas variedades, como relatado por Torres e 

Yamamoto (1986) em estudos com C. sylvestris no estado de São Paulo. 

Correa (1984), citando autores que trabalharam com a espécie no Rio Grande 

do Sul e Paraguai, acredita na existência de numerosas variedades. Segundo o 

autor, a espécie é um exemplo notável da adaptação e surgimento de novas 

formas; algumas diferenças morfológicas nas brotações relacionam-se a 

diferença no ambiente da variedade: variedades arbustivas de região 

campestre e variedades arbóreas de beira de mata e consorciadas a cipós. 

Também são relatadas pelo autor as variações no aroma, dimensões de folhas 

entre outras, que são tão numerosas que seria quase preciso atribuir cada 

indivíduo a uma forma especial.  

Em tratamento mais recente, na publicação a respeito da Flora 

Fanerogâmica do Estado de São Paulo, Torres e Ramos (2007) não 

consideram níveis infra-específicos em C. sylvestris. As autoras relatam que os 

materiais de São Paulo que podem ser atribuídos a C. sylvestris var. sylvestris 

tendem a apresentar, em geral, folhas oblongas, membranáceas à papiráceas, 

com venação secundária inconspícua e ocorrência em formações florestais, 

enquanto que os espécimes que podem ser atribuídos a C. sylvestris var. 

lingua tendem a ter folhas elípticas a ovais, cartáceas, com venação 

secundária mais evidente e ocorrência, preferencialmente, em cerrado senso 

amplo. No entanto, de acordo com as autoras, a existência de um contínuo de 

variação torna a separação das variedades difícil e, por este motivo, não se 
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assumiu a divisão infraespecífica proposta por Sleumer (1980) no referido 

trabalho.  

Apesar da existência de duas variedades ser discutível do ponto de 

vista taxonômico, do ponto de vista prático a nomenclatura C. sylvestris var. 

sylvestris e C. sylvestris var. lingua é bastante útil. Referir-se a uma ou outra 

variedade resume um conjunto de características morfológicas e ecológicas 

mais ou menos bem definido, uma vez que a variedade lingua é restrita ao 

Cerrado, capoeiras ou savanas arbustivas (SLEUMER,1980; KLEIN e 

SLEUMER,1984). Os espécimes de C. sylvestris encontrados no Cerrado (i.e., 

var. lingua) possuem morfologia bastante distinta dos indivíduos da Mata 

Atlântica (var. sylvestris), desde o porte e hábito até a textura, tamanho e 

coloração das folhas (SLEUMER, 1980; SILVA, 2003). 

 

 

          1.3.2   Relevância econômica. 

C. sylvestris, como a maioria das espécies nativas do Brasil, não é 

cultivada, sendo obtida por processo de extrativismo. Estudos sobre o 

extrativismo de espécies nativas têm sido foco de alguns autores, com o intuito 

de orientar as atividades extrativistas, baseando-se na aplicação de um manejo 

sustentável (PAVAN, 1999). A espécie encontra-se listada entre aquelas com 

aspecto comercial importante, sendo consumidas em grande escala seja no 

mercado brasileiro ou no exterior, e é atualmente comercializada com o nome 

vulgar de porangaba com uma suposta ação emagrecedora, aumentando 

dessa forma, a ação antrópica sobre essa espécie. (FACANALI, 2004; 

CARDOSO-LEITE et al., 2004).  Na 1ª Reunião Técnica Sobre Recursos 

Genéticos de Plantas Medicinais e Aromáticas - Estratégias para Conservação 

e Manejo Sustentável, realizada em outubro de 2001 em Brasília, a espécie foi 

listada como prioritária para conservação e manejo sustentável (VIEIRA et al., 

2002). No entanto, as áreas de ocorrência da espécie (cerrado e mata 

atlântica) vêm desaparecendo pela ação antrópica, colocando em perigo a 

sobrevivência de espécies nativas desses biomas. 

Recentemente a venda de produtos fitoterápicos a base de C. sylvestris 

tanto em farmácias de manipulação quanto em lojas virtuais de compra pela 
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Internet, tem aumentado de modo considerável. A empresa Oficina de Ervas de 

São Paulo oferece folhas de C. sylvestris na forma de extrato fluido, cápsulas, 

tintura ou chá, com preços que variam de R$ 13,83/kg para as folhas secas até 

R$ 416,70/L de extrato fluido, indicando-a no tratamento de gastrite, aftas e 

mau hálito (OFICINA DE ERVAS, 2013). Outras formulações como sabonetes 

líquidos, sabonetes glicerinados, pasta de dentes e cremes são 

comercializados na Internet para a cicatrização de feridas da pele e boca, para 

o combate à herpes e como anti-inflamatório para picadas de insetos pela 

empresa Laboratório Panizza com preços em torno de R$ 24,50 por 50 g de 

creme (R$ 490,00/kg) (LABORATÓRIO PANIZZA, 2013).  

Os medicamentos fitoterápicos movimentam no Brasil, segundo 

projeções do Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais (IBPM) (2009), cerca de 

US$ 500 milhões por ano, com previsões de que até 2010 se atinja 

aproximadamente US$ 1 bilhão, o que constitui um importante nicho de 

mercado para a agricultura familiar e orgânica. O cultivo sistemático e 

racionalizado de C. sylvestris, pode ser vantajoso do ponto de vista econômico 

e ecológico. 

C. sylvestris também tem outras inúmeras utilizações, tais como:  

Alimentação animal: No Pantanal Mato-Grossense, essa espécie é 

importante planta forrageira, tanto no período das cheia como na seca. 

Contudo, não é muito consumida quando não falta pasto (POTT e POTT, 

1994). O teor de proteína bruta de 13 % é bom para bovinos. 

Apícola: as flores dessa espécie têm perfume de mel, sendo importante 

fonte melífera, com produção de pólen (STEINBACH e LONGO, 1992; POTT e 

POTT, 1994; RAMALHO, 2004). Segundo Backes e Irgang (2004), é uma das 

poucas espécies arbóreas melíferas de inverno. 

Celulose e papel: espécie adequada para papel (WASJUTIN, 1958). 

Comprimento das fibras: 1,54 mm. Teor de lignina com a cinza: 25,61 %. 

Madeira serrada e roliça: madeira de baixo valor comercial. Contudo, 

na Região Metropolitana de Curitiba, é utilizável para cabos de ferramentas ou 

de utensílios domésticos (BAGGIO e CARPANEZZI,1998). No Estado do Rio 

de Janeiro é também usada para construção civil, tacos e tábuas para 

assoalho, marcenaria, carpintaria, lenha e carvão (NOGUEIRA, 2008) 
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Paisagístico: espécie recomendada para arborização de ruas estreitas 

sob redes elétricas (LORENZI, 1992).  

Plantios em recuperação e restauração ambiental: essa espécie é 

recomendada para restauração de ambientes ripários (VILELA et al., 1993), 

onde suporta inundação e encharcamento; é usada, também, na revegetação. 

Medicinal: As folhas dessa espécie são de longa data amplamente 

utilizadas na medicina tradicional brasileira, principalmente para o tratamento 

de queimaduras, ferimentos, herpes e pequenas injúrias cutâneas. Suas folhas 

e casca são consideradas tônicas, depurativas, antirreumáticas e anti-

inflamatórias, antimicrobiana e antiofídica (TESKE e TRENTINI, 1997). Estudos 

clínicos já confirmaram algumas das propriedades preconizadas pela medicina 

popular (LORENZI e MATOS, 2002).  

 

 

1.4 Fitoquímica do gênero Casearia  

O gênero Casearia tem se caracterizado pela ocorrência de 

substâncias de interesse como taninos (WENIGER et al., 1978), lignanas 

(SHAARI e WATERMAN, 1994; WANG, et al., 2010), esteróides (KHAN et al., 

1990a; CHANG et al., 2003), cumarinas (TALAPATRA et al., 1982), amidas 

(CHANG et al., 2003), flavonóides e outros compostos fenólicos (SHAARI E 

WATERMAN, 1994; RASLAN et al., 2002; RASLAN et al., 2002, MOSADDIK et 

al., 2007). Jamal (2002), estudando a presença de compostos fenólicos em 

extrato aquoso de folhas de C. sylvestris, identificou ainda rutina, isoquercetina, 

ácido cafeico e ácido clorogênico, compostos até então não descritos nesse 

gênero. Além destes metabólitos secundários, são descritos para o gênero 

Casearia terpenóides (WANG et al., 2009a; WANG et al., 2009c; SHAARI e 

WATERMAN, 1994; GUNASEKERA et al., 1977), em especial diterpenos 

clerodânicos (VIEIRA JUNIOR et al., 2009), sendo que os mais comumente 

encontrados em C. sylvestris, são denominados casearinas.  

De acordo com Vieira Júnior, (2010), 40 diterpenos clerodânicos foram 

isolados de C. sylvestris, sendo 23 do tipo casearinas. A variedade destas 

moléculas é enorme: de 19 espécies de Casearia investigadas, 13 

apresentaram mais de 120 diterpenos clerodânicos isolados de diferentes 
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órgãos das plantas: folha, fruto, caule, raiz e semente (SANTOS, 2008). Em 

sua maioria, estes diterpenos apresentam características estruturais marcantes 

e são encontrados somente em algumas outras famílias de vegetais, podendo 

talvez constituir-se em marcadores taxonômicos para Casearia. Diterpenos 

clerodânicos semelhantes aos encontrados em Casearia também foram 

isolados de outras espécies de Salicaceae sensu APG II, incluindo Zuelania 

guidonia (KHAN et al.,1990a; KHAN et al., 1990b), Laetia procera (GIBBONS et 

al., 1996; JULLIAN et al., 2005) e L. corymbulosa (BEUTLER et al., 2000a).   

A estrutura básica destes diterpenos é formada pelos anéis A e B do 

sistema decalínico com uma ligação dupla entre C3 e C4, com duas metilas em 

C-8 (Me-17) e C-9 (Me-20), uma cadeia lateral com seis carbonos (C-11 a C-

16) em C-9 com um dieno conjugado, um terceiro anel C 

diidrofurânico/diacetálico, além de substituintes oxigenados (ésteres, éteres, 

hidroxilas ou cetonas) que podem estar presentes nos carbonos 2, 6, 7, 18 e 19 

(Tabela 1). Estes diterpenos são típicos cis-clerodanos (junção cis entre os 

anéis A e B e relação trans entre H-10 e Me-20), com configuração trans entre 

Me-17 e Me-20. A estereoquímica observada nos carbonos 2, 6, 7, 18 e 19 

(substituintes oxigenados) apresentam variações. O anel C diacetálico, 

altamente oxigenado, constitui-se num arranjo de funcionalidade observado em 

poucas substâncias na natureza e pode ser visto como um dialdeído protegido 

(SANTOS, 2008). Biossinteticamente o esqueleto clerodano é derivado do 

esqueleto labdano através de um rearranjo estrutural. A estrutura geral destas 

moléculas é mostrada na Figura 3.  
 

 
Figura 3. Estrutura geral das casearinas 
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Tabela 1. Grupos substituintes das casearinas de C. Sylvestris. 

Casearinas R 1  R2 R 3  R4 R 5  

A OMe OAc OAc OH OBu 

B OMe OAc OAc OAc OBu 

C OH OAc OAc OAc ODc 

D OH OBu OAc OH OBu 

E OH OEt OAc OH ODc 

F OH OEt OAc OH OBu 

G OMe OAc OAc H OBu 

H OH OAc OAc H OBu 

I OH OAc OBu H OBu 

J OMe OBu OAc OH OBu 

K OAc OAc OAc OH OBu 

L OMe OBu OAc OAc OH 

M OH OBu OBu OAc OH 

N OMe OAc OBu OAc OBu 

O OMe OBu OAc OAc OBu 

P OMe OAc OAc OAc OAc 

Q OH OAc OAc OAc OBu 

R =O OAc OAc OH OBu 

S OMe =O OAc H OBu 

T OMe OAc OAc  Oac (β) OBu 

U OBu OBu OAc OH H 

V OBu OAc OAc OH H 

X OBu OAc OAc H OBu 

Y OMe OAc OBu H OBu 

Radicais: OAc: acetato; OBu: butanoato; ODc: decanoato; OEt: etoxila; OMe: metoxila 

Referência: FERREIRA, et al., 2011. 

 

Os diterpenos isolados de C. sylvestris, 15-hidroxi-3-cleroden-2-ona e (-

)-acido hardwickiico (SANTOS et al., 2007), possuem estereoquímica distinta 

dos diterpenos típicos de Casearia, com relação cis entre as metilas C-17 e C-

20 (Figura 4). Além disso, enquanto 15-hidroxi-3-cleroden-2-ona e um típico 

cis-cledorano e possui a cadeia lateral saturada, (-)-acido hardwickiico possui 

configuração típica de um ent-trans clerodano e um anel furânico em C-12 na 

cadeia lateral.  
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Figura 4. Diterpenos clerodânicos sem o anel diacetálico: (a) 15-hidroxi-3-cleroden-2-

ona, (b) (-)-ácido hardwickiico - isolados de C. sylvestris (SANTOS et al., 2007)  

 

A presença destes outros 2 diterpenos em C. sylvestris revela sua 

habilidade em biossintetizar tanto cis como trans-clerodanos, o que foi relatado 

para outras espécies vegetais como Adelanthus lindenbergianus 

Adelhantaceae (BLAS et al., 2004) e Grangea maderaspatana Asteraceae 

(SINGH et al., 1988). 

As primeiras casearinas (A-F) foram isoladas e tiveram suas estruturas 

elucidadas por Itokawa et al., (1987, 1988 e 1990), que verificaram sua 

atividade antitumoral e citotóxica. As casearinas G-R, com atividade citotóxica, 

foram isoladas por Morita et al., (1991) a partir das folhas de C. sylvestris. 

Carvalho et al., (1998) isolaram três casearinas (G, S e T). A casearina U foi 

obtida por Santos, 2001. As casearinas V (publicada quase que 

concomitantemente como caseargrewiina F por Kanokmedhakul et al., 2005), X 

e Y foram apresentadas por Tininis (2006b). As principais diferenças estruturais 

entre essas casearinas estão no grupo éster ligado às posições 2, 6 e 7, 18 e 

19, e na hidroxilação ou O-metilação na posição 2 (TININIS, 2006b). 

Além das casearinas, novos diterpenos clerodânicos, conhecidos como 

casearvestrinas, têm sido identificados nas folhas de C. sylvestris (ORBELIES 

et al., 2002; FERREIRA, 2006) (Figura 5).  
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Figura 5. Estrutura química geral das casearvestrinas e os respectivos substituintes 

(R) das casearvestrinas A-C. Fonte: (ORBELIES et al., 2002; FERREIRA, 2006). 

 

Recentemente, foram isolados do extrato alcoólico obtido de folhas, 

dois derivados do ácido gálico, o 3,5-dimetil-éter-galato de isobutila (IGDE) e o 

3,5-dimetil-éter-galato de metila (MGDE) (Figura 6), os quais demonstraram 

efeito antitumoral in vivo sobre o tumor ascítico de Ehrlich e o carcinoma de 

pulmão de Lewis (DA SILVA et al.,  2009). 

 

 
Figura 6. Estrutura química dos derivados do ácido gálico isolados do extrato alcoólico 

obtido de folhas de C. sylvestris. (A) 3,5-dimetil-éter-galato de isobutila (IGDE); (B) 3,5-

dimetil-éter-galato de metila (MGDE). Fonte: (DA SILVA et al.,  2009). 
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Alguns pesquisadores observaram a abertura do anel diacetálico das 

casearinas com formação do dialdeído e relacionaram a geração deste artefato 

com o uso de CDCl3 em experimentos de RMN, devido à presença de traços 

de HCl e H2O, provenientes do CDCl3 (BEUTLER et al., 2000b; TININIS, 

2006b; WILLIANS et al., 2007). Tininis, 2006b, comparou a estabilidade da 

caseargrewiina F (chamada pelo autor de casearina V) isolada de C. sylvestris 

em diferentes solventes deuterados (DMSO-d6, acetona-d6, CD3OD, piridina-

d5 e CDCl3), confirmando a hipótese da sua degradação apenas em CDCl3. 

Segundo estes autores, é possível observar nos espectros de RMN de 1H o 

desaparecimento gradual dos sinais dos hidrogênios acetálicos e o surgimento 

dos sinais de hidrogênios aldeídicos, quando a amostra é mantida por alguns 

dias em CDCl3. Quanto aos métodos de armazenagem, Bandeira (2004) 

demonstrou que a secagem de folhas realizada à sombra ou em estufa à 40ºC 

não produziu diferenças no teor de casearinas. 

 

 

1.4.1  Atividade biológicas de diterpenos clerodânicos 

Diversos diterpenos típicos de Casearia, especialmente os altamente 

oxigenados apresentaram atividade citotóxica em células tumorais: 

casearborinas A-E (C. arborea) (BEUTLER, 2000); caseargrewiinas A-L, 

esculentina B e diterpenos 1 e 2 (C. grewiifolia) (KANOKMEDHAKUL et al., 

2005 e 2007); casearlucinas A-K, diterpenos 1, 2 e 3 (C. lucida) (PRAKASH et 

al., 2002); caseamembrinas A-H e L-O, caseamembrol A e B, casearlucina A e 

diterpeno 2 (C. membranaceae) (SHEN, 2004a; SHEN, 2004b; SHEN, 2005b; 

SHEN, 2005c) caseanigrescenas A-D (C. nigrescens) (WILLIAMS et al., 2007); 

casearinas A-U, casearvestrinas A-C e caseargrewiina F (C. sylvestris) 

(ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et al., 1990; MORITA et al., 1991; 

CARVALHO et al.,1998; SANTOS et al., 2007; OBERLIES et al., 2002; 

SANTOS et al., 2010). 

Adicionalmente, as caseargrewiinas A-D e os diterpenos 1 e 2 (C. 

grewiifolia) mostraram ação antimalárica (Plasmodium falciparum) e 

antimicobacteriana (Mycobacterium tuberculosis), inferior a dos controles 

positivos utilizados (KANOKMEDHAKUL et al., 2005). As casearvestrinas 
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(OBERLIES et al., 2002) e outro diterpeno (C. sylvestris) (ESPINDOLA et al., 

2004), apresentaram atividades antifúngica (Aspergilllus niger) e 

tripanossomicida (T. cruzi) respectivamente. Casearinol A e B e casearinona A 

e B (C. guianensis) mostraram ação imunomodulatória (HUNTER et al., 1997). 

Do ponto de vista farmacológico, a gama de variações em torno de um 

esqueleto básico encontrada nos diterpenos de Casearia fornece modelos 

muito interessantes para estudos de estabelecimento de relação estrutura-

atividade para as ações biológicas destas substancias, além de outras a serem 

avaliadas. Alguns pesquisadores analisaram sua relação estrutura-atividade 

citotóxica, chegando às seguintes considerações: a) a presença de OAc em C-

18 é importante para a atividade, pois a troca por OCH3 produz redução da 

mesma; b) de igual forma, a presença de uma hidroxila em C-6 é responsável 

por maior atividade do que a dos respectivos derivados acetilados em C-6; c) 

uma hidroxila em C-7 promove redução da atividade; d) diferentes substituintes 

em C-2 não induzem alterações significativas na atividade; e) a degradação a 

dialdeído reduz a atividade (MORITA et al., 1991; SHEN et al., 2005c; SHEN et 

al., 2004b; SANTOS et al., 2010). 

É importante ressaltar que as diferentes casearinas apresentam 

diferentes atividades, ou diferentes graus de atividade. Por exemplo, 

casearinas A-F apresentaram atividade citotóxica em linhagens de células de 

sarcoma e fibroblastos, porém, dentre elas, a casearina C foi a que se mostrou 

mais ativa (ITOKAWA et al., 1990). De acordo com Ferreira (2006), a 

degradação do anel diacetálico a um dialdeído produz diminuição da 

citotoxicidade em células tumorais, conforme observado para a casearina U 

dialdeído, produto de degradação da casearina U em CDCl3. O autor relata que 

a casearina U apresentou maior potencial antitumoral do que as casearinas L e 

O. Já as casearinas G, S e T mostraram ação citotóxica seletiva em cepas 

mutantes de Sacharomyces cerevisiae (CARVALHO et al., 1998).  

Estudos recentes revelam que, mesmo as casearinas não fazendo 

ainda parte na composição de medicamentos, novas aplicações estão sendo 

continuamente testadas. Santos et al,. (2010) compararam a atividade 

citotóxica dos novos diterpenos clerodânicos caseargrewiina F e casearina X, 

junto com os compostos conhecidos casearina B, D, L e O em células humanas 

normais e cancerígenas das linhas MOLT-4 (leucemia), MDA-MB-435 
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(melanoma), HCT-8 (colón), SF-295 (glioblastoma) e L-929 (fibroblastos). 

Como resultado os diterpenos isolados, especialmente a caseargrewiina F e 

casearina X, apresentaram uma seletiva atividade citotóxica em todas as 

células cancerígenas testadas. Santos et al., (2010), determinaram que a 

casearina X causa a morte das células cancerígenas das linhas CEM e HL-60 

(leucemia) por meio de apoptose (ou seja morte celular não seguida de 

autólise) corroborando a potencialidade das casearinas como compostos 

promissores na luta contra o câncer.   

Algumas atividades farmacológicas exibidas por espécies de Casearia 

foram objeto de depósitos de patente. Os diterpenos esculentina A e B isolados 

de C. esculenta apresentaram ações citotóxica em células tumorais e 

antiinflamatória e a respectiva patente foi depositada na Europa por uma 

empresa farmacêutica (AVENTIS PHARMA DEUTSCHLAND GmbH, 1999) e 

para C. sylvestris estão relacionadas 2 outras patentes, a primeira relacionada 

a ação citotóxica das casearinas que foi patenteada no Japão (KIRIN 

BREWERY, 1989), outra relata a ação antiulcerogênica apresentada por uma 

fração rica em casearinas, depositada pela FAPESP, UNESP e USP, cujos 

inventores pertencem a um grupo de pesquisa da UNESP e ao Instituto de 

Biociências da USP (FAPESP, UNESP, USP, 2003). 

 

          1.5. Óleo essencial de C. sylvestris 

Óleos essenciais são compostos complexos, caracterizados por forte 

odor, produzidos como metabólicos secundários das plantas. São obtidos por 

hidrodestilação, técnicas praticadas desde a Idade Média pelos árabes. São 

conhecidos por suas propriedades antissépticas, bactericidas, fungicidas, além 

de sua fragrância. Estes elementos voláteis estão contidos em vários órgãos 

das plantas e na natureza, e exercem papel importante na proteção de plantas 

contra agentes externos como bactérias, fungos, vírus, insetos e animais 

herbívoros. Além disso, podem atrair insetos que atuam na dispersão da planta 

(BAKKALI et al., 2007).  

Silva e Bauer (1970) foram os primeiros a estudar a potencialidade de 

C. sylvestris como planta da flora do Estado do Rio Grande do Sul fornecedora 

de óleo essencial, publicando os primeiros dados sobre a produção de óleo e a 
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sua composição. Scavone et al., (1979) localizaram a posição das glândulas de 

óleo essencial no mesófilo das folha de C. sylvestris, e determinaram o teor de 

óleo essencial (de 2,1% em relação à droga seca). 

Como principais metabólitos secundários identificados por CG-EM e/ou 

índice de retenção no óleo essencial de C. sylvestris predominam 

sesquiterpenos e monoterpenos. De acordo com os estudos realizados com o 

óleo de C. sylvestris, os componentes majoritários com maior prevalência 

foram (α- ou β-) cariofileno, biciclogermacreno e germacreno D. Os teores 

encontrados para o óleo essencial das folhas obtidos em aparelho tipo 

Clevenger também variaram de 0,2 a 2,5% (m/m) (ESTEVES et al., 2005; 

SCHNEIDER et al., 2006; SILVA e BAUER, 1970; SOUSA et al., 2007; TININIS 

et al., 2006). 

Com base em dados bibliográficos é possível observar que há 

diferenças qualitativas e quantitativas na composição dos óleos essenciais, o 

que pode ser explicado pela variabilidade genética, ambiental e diversas 

condições que lhes são impostas. 

A época em que uma droga é coletada é um dos fatores de maior 

importância, visto que a quantidade e, às vezes, até mesmo a natureza dos 

constituintes ativos não é constante durante o ano sendo que as baixas 

temperaturas têm influências significativas nos níveis de metabólitos 

secundários (GOBBO NETO e LOPES, 2007). Sellami et al., (2009) afirmam 

também que o rendimento de óleo essencial de cada espécie é influenciado por 

parâmetros intrínsecos (como crescimento e fases de desenvolvimento) e 

extrínsecos (como as condições edafoclimáticas e os métodos de extração do 

óleo). 

Além da interferência do ciclo vegetativo, fatores ambientais tais como, 

temperatura, irradiância, fotoperíodo, regime de ventos e micronutrientes 

presentes no solo, também são capazes de influenciar a quantidade e 

composição química de óleos voláteis presentes nas plantas (Sangwan et al., 

2001). Não obstante, as variações na porcentagem de componentes do óleo 

podem talvez indicar a presença de quimiotipos ainda não identificados ou 

descritos. 



41 
 

41 

Em trabalho realizado por Esteves et al. (2005), foram encontrados 

como constituintes majoritários para o óleo de C. sylvestris: sesquiterpenos 

sendo os principais biciclogermacreno (40,9%) e β-acoradieno (20,8%).  

Silva et al., (2008) determinaram que, para folhas frescas de C. 

sylvestris, os componentes majoritários foram: biciclogermacreno (43,6%), β-

cariofileno (18,1%), espatulenol (15,9%), germacreno B (5,2%) e α-humuleno 

(4,7%). Dois dos compostos mais presentes, o β-cariofileno e o α-humuleno 

podem ser os responsáveis pelos efeitos tóxicos em células tumorais HeLa, A-

549 e HT-29, conforme tal estudo.  

No estudo desenvolvido por TININIS et al., (2006a) foi possível 

observar que as folhas frescas de C. sylvestris coletadas no verão, trituradas 

em nitrogênio líquido e submetidas à extração por arraste a vapor, 

apresentavam composição diferenciada para as amostras de folhas coletadas 

de manhã e à tarde. Com relação à variação da composição do óleo em função 

do período de amostragem, os autores concluem que há inicialmente a 

biossíntese de sesquiterpenos monocíclicos (germacreno B e D), e que estes, 

em etapas subsequentes, sofreriam rearranjos na cadeia carbônica originando 

os demais sesquiterpenos. Isto demonstraria que a dinâmica metabólica e 

influenciada pelo fotoperíodo, inferindo-se a essa variação reações 

fotoquímicas para os rearranjos dos sesquiterpenos analisados. 

Becker (2008), descreve para folhas de C. sylvestris coletadas em 

Lajeado (RS), como os compostos majoritários o ß-elemeno (31,70%) e α-

humuleno (28,20%). 
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1.6.  Propriedades farmacológicas de C. sylvestris  

Na literatura há referências das aplicações medicinais de algumas 

espécies do gênero Casearia, destacando-se as seguintes espécies: - Casearia 

sculenta Rexburgh, cujas raízes são utilizadas na Índia como antidiabético; 

Casearia obliquia Spreng.: empregada para curar moléstias de pele, tendo 

ainda propriedade anestésica; Casearia combaymense Tulasne cujo óleo graxo 

das sementes é usado no tratamento da lepra; Casearia obliqua: empregada 

pelo povo no curativo de mordedura de cobra, em moléstias de pele e lepra 

(ABSY e SCAVONE, 1973; KLEIN e SLEUMER, 1984).  

C. sylvestris tem uma historia rica nos sistemas de medicina tradicional 

no Brasil. Atualmente, ainda é uma planta medicinal incluída no arsenal da 

“fitoterapia popular“.   

Nos primeiros estudos farmacológicos da espécie C. sylvestris, esta foi 

inscrita na Farmacopéia Brasileira I, em 1926, onde foi reconhecido o seu 

emprego como cicatrizante, hemostático e anestética de lesões da pele e 

mucosa (SILVA, 1926). Pio Corrêa (1931), incluiu a espécie no seu “Dicionário 

de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas”, sempre se baseando na 

tradição de uso popular das folhas e casca da árvore.  Seu uso envolvia uma 

serie de diferentes indicações, como revela um de seus nomes populares – 

Paratudo. Na medicina indígena da região amazônica utilizavam-se suas 

folhas, cascas e raízes como antitérmico, de uso externo (banho) ou interno 

(decocção) (JUNGES et al., 1985). Há mais de 80 anos, farmacêuticos 

gaúchos empregam C. sylvestris no preparo de elixires “depurativos” e 

antirreumáticos, reconhecidos como eficazes no tratamento de moléstias da 

pele de origem sifilítica (CORREA, 1975). Nesta época, a planta foi incluída na 

Pharmacopeia dos Estados Unidos do Brasil (HERVA DE BUGRE), constando 

como parte utilizada suas folhas. O emprego oficinal citado é do extrato 

hidroalcoólico (EtOH/H2O, 1:2, v/v) obtido por percolação (1:1, m/v) (SILVA, 

1926). 

 Baseados em tais descrições e em documentos sobre outras espécies 

pertencentes à família das Flacourtiaceae (primeira classificação do gênero 

Casearia) como os estudos de Khulmann (1928) e Possolo e Ferreira (1949) no 

emprego de espécies da família no tratamento da lepra, uma série de 
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pesquisadores começou a investigar a vasta potencialidade de C. sylvestris. A 

partir desse trabalho iniciaram-se pesquisas das diferentes propriedades de C. 

sylvestris para a inclusão de seus extratos em remédios produzidos em larga 

escala.  

Desde então a bibliografia reporta múltiplos usos de C. sylvestris, com 

um número crescente de aplicações a cada ano, especialmente de tipo 

farmacológico. Hohene em 1939 no seu “Plantas e substâncias vegetais 

tóxicas e medicinais” citou C. sylvestris como anti-séptico e cicatrizante para 

doenças de pele e junto com Kuhlmann e Handro, em 1941, no volume Jardim 

Botânico de São Paulo, como anestésico tópico. Coimbra (1958) fez a primeira 

citação de C. sylvestris como droga antiulcerosa nas suas “Notas de 

fitoterapia”.  

Livros de medicina popular descrevem o uso de C. sylvestris como 

cicatrizante para doenças da pele, anestésicos tópico, antidiarreica, 

antiespasmódica, anti-hemorrágica, antimicrobiana, antiofídica, antirreumática, 

antisséptica, antiulcerogênica, calmante, depurativa do sangue, diurética, 

estimulante da circulação e fungicida. (TININIS, 2006a). De acordo com Santos 

(2008) as indicações como antiofídico, antitérmico, cicatrizante e no tratamento 

de úlceras e gastrites são as mais citadas na literatura, sendo as folhas as 

partes mais utilizadas, seguidas por cascas do caule e raízes. Muitas das 

aplicações populares desta espécie vêm sendo corroboradas por estudos 

científicos (FERREIRA, 2006). 

Uma de suas aplicações mais curiosas pela medicina popular é contra 

a picada de cobras. Segundo as crendices, lagartos picados por cobras 

procuram as raízes da “erva-de-lagarto” para curarem-se (CORREA, 1975). 

Estudos científicos vêm, de fato, comprovando sua ação contra o veneno de 

jararacas (BORGES et al., 2000; BORGES et al., 2001). Nesse estudo o 

extrato foi capaz de inibir atividade anticoagulante, além de reduzir o edema 

provocado pela ação do veneno de Bothops moojeni e B. jararacussu.  

O efeito analgésico do extrato bruto hidroalcoólico de C. sylvestris foi 

comprovado em estudo desenvolvido por Borges et al. (1998), revelando a 

presença de princípios ativos com essa atividade, embora estes ainda não 

tenham sido identificados. 
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A eficiência do uso empírico do chá-de-bugre como abortivo e para 

retirar placenta em pós-parto de animais da região centro-oeste do estado do 

Rio Grande do Sul não foi ainda comprovado. Entretanto, segundo Silva et al., 

(1988) o extrato bruto de folhas da espécie é capaz de modificar a atividade 

uterina in vitro, o que poderia explicar o uso abortivo da planta. 

O interesse nas propriedades farmacológicas de C. sylvestris pode ser 

evidenciado pelo grande número de pesquisas científicas realizadas com esta 

espécie, tanto para a otimização de métodos de extração, isolamento e 

identificação de compostos, como em busca de novas drogas. Alguns 

exemplos são os trabalhos de Basile et al., 1990; Almeida, 1999; Carvalho et 

al., 1998; Santos, 2001; Santos et al.,  2001; Jamal, 2002; Bandeira, 2004; 

Esteves et al., 2005; Tininis, 2006a; Ferreira, 2006; Santos, 2008. Foram 

demonstradas as atividades da C. sylvestris var. língua contra Aedes aegypti 

(RODRIGUES et al., 2006), Plasmodium falciparum (MESQUITA et al., 2007), 

Leishmania donovani (MESQUITA et al., 2005) e Trypanosoma cruzi 

(ESPINDOLA, 2004; MESQUITA et al., 2005) (Tabelas 2 e 3) 
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Tabela 2. Informações etnofarmacológicas sobre o usopopular de C. Sylvestris no Brasil. 

Usos 
Partes 
Usadas 

Formas  
de uso 

Referência 

Antiofídico nd nd CAMINHOÁ, 1877. 

Cicatrizante f nd PUPO, 1926. 

Antisséptico tópico nd 

nd HOEHNE, 1939. Antitérmico nd 

Estomáquico nd 

Anestésico 
f, r nd HOEHNE, 1941. 

Depurativo 

Antileprótico 
nd nd POSSOLO; FERREIRA,1949 

Cicatrizante 

Antitérmico 

f nd COIMBRA, 1958. Antiulceroso 

Moléstias de pele 

antidiarréico f Decocto, suco 

CORREA, 1975. 

Antinflamatório tópico c nd 

Antiofídico tópico/sistêmico f Decocto, suco 

Antireumático nd nd 

Moléstias herpéticas f Decocto, suco 

Afecções oro-faringeanas f Tinturas 

SCAVONE  et al., 1979. 

Cicatrizante nd nd 

Hidroplasias 

f, r nd Molestias da pele 

Síflis 

Abortivo nd nd 
SINNOTT-SILVA  et al., 1984 

OLIVEIRA et al., 1985 
SILVA et al., 1988 

Antitérmico f,c Decocto, banho JUNGES et al., 1985. 

Anfiofídico nd nd 

PEREIRA et al., 1992 

RUPPELT; GONÇALVES; 

PEREIRA, 1990 

RUPPELT et al., 1990 

Antiulceroso 

f Infuso PANIZZA, 1998 Gastrite 

Halitose 

Afecções de pele 

f, c Decocto, infuso 
RODRIGUES e CARVALHO, 

2001 

Antidiarréico 

Anfiofídico 

Antirreumáfico 

Antitérmico 

Depurativo 

Analgésico nd nd 

LORENZI e MATOS, 2002. 

Antinflamatório f, c nd 

Antiofídico nd nd 

Antiulceroso f Infuso 

Cicatrizante f nd 

Gastrite f Infuso 

Halitose f Infuso 

Herpes f nd 

Queimaduras f nd 

Emagrecimento nd nd DICKEL et al., 2007. 

c: Casca; f: Folhas; r: Raízes; nd: Não descrito 



46 
 

46 

Tabela 3. Atividades Biológicas de diferentes partes da Casearia sylvestris. 

Parte da 
planta 

Atividade Biológica  
Extrato, compostos ou 

preparações 
Referências 

 
Antitumoral 

Extrato Etanólico e 
casearinas A-F 

ITOKAWA et al., 
1988, 1990 

Folhas 

Derivados Ácido Gálico DA SILVA et al., 2009. 

Citotoxicidade In vitro em 
células normais e/ou 

cancerígenas 
 

casearinas (A-X) 
 

MORITA et al., 1991, 

WANG et al., 2009b, 

FERREIRA et al., 2010, 

SANTOS et al., 2010 

  casearvestrinas A, B e C OBERLIES et al., 2002 

 
Antiviral contra Herpes 

simplex 
Óleo Essencial DA SILVA et al., 2008. 

 

 Extrato Etanólico CAMARGO et al., 1993. 

 Infusão RUPPELT et al., 1991. 

Anti-inflamatória Extrato Hidroalcoólico ALMEIDA, 2000. 

 Decocção 5% SASSIOTO et al., 2004. 

 Óleo Essencial ESTEVES et al., 2005. 

Antibacteriana Não descrito 
HOCHNE, 1939. 

CHIAPPETA et al., 1983 

Antifúngica 

Extrato Metanólico ALVES, 2000 

casearinas G, S e T CARVALHO et al., 1998 

casearinas A, B e C OBERLIES et al., 2002 

Inibição da Fosfolipase A2 

Ácido Gálico Da Silva et al., 2008 

Extrato aquoso 
Borges et al., 2000, 2001. 

CAVALCANTE et al., 2007 

Anti-úlcera 

Derivados do Ácido Elágico DA SILVA et al., 2008. 

Extratos etanólico 

BASILE et al., (1990), 

SERTIO et al., (2000), 

FIALHO et al.,. (2010) 

Óleo Essencial ESTEVES et al., 2005 

Moluscicida Extrato Metanólico ALVES, 2000. 

Antioxidante Extrato aquoso MENEZES et al., (2004) 

Anti- Leishmania donovani, 
Tripanosoma cruzi e 

Plasmodium falciparum 

Extratos etanólico 
e hexânico 

 

MESQUITA et al., 
2005, 2007. 

Analgésica Extrato Hidroalcoólico MATTOS et al., 2007. 

Hipocolesterolêmica Extrato Metanólico SCHOENFEDER et al., 2008 

Hastes 

Anti- L. donovani e T. cruzi 
Extratos etanólico 

e hexânico 
MESQUITA et al., 2005 

Contra Aedes aegypti Extrato hexânico RODRIGUES et al., 2006. 

Contra P. falciparum Extrato hexânico MESQUITA et al., 2007. 

Raízes 

Analgésica 
Infusão da casca 

com folhas 
RUPPELT et al.,  1991. 

anti-chagásico Diterpeno clerodânico ESPINDOLA et al., 2004 

anti-Leishmania, anti-
chagásico e anti-malárico 

Extratos etanólico 

e hexânico 
MESQUITA et al., 2005, 

2007. 
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Contudo, o grande interesse em C. sylvestris por parte da comunidade 

científica, e, especialmente, por parte da indústria farmacêutica, surgiu após a 

descoberta de seus diterpenos clerodânicos, uma nova classe de metabólitos 

secundários do tipo “antifeedant” (GEBBINCK et al., 2002), e de sua possível 

ação no tratamento do câncer. 

Matérias divulgadas pela imprensa têm destacado as propriedades 

medicinais de C. sylvestris (GUACATONGA, 2004; ZACHE, 2000). O interesse 

comercial sobre os produtos da Casearia pode ser percebido através dos 

inúmeros fitoterápicos disponíveis para compra pela Internet, principalmente no 

exterior. A principal empresa que comercializa a guaçatonga no exterior é a 

Raintree Nutrition. A empresa utiliza como apelo o fato de C. sylvestris ser uma 

espécie tropical com potencial ação benéfica no tratamento do câncer. Um 

frasco com aproximadamente 500g de folhas em pó custa em torno de 24 

dólares (RAIN TREE NUTRITION, 2008: http://www.rain-

tree.com/guacatongapowderhtm). É possível também encontrar a venda em 

farmácias, ervarias, feiras e através de raizeiros produtos a base de C. 

sylvestris (Figura 7). 

 

        

A B C 
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Figura 7: Produtos a base de C. sylvestris: (A) ofertado na internet – Frasco 

com 100 capsulas contendo 600 mg de pó de folhas e ramos secos e moídos; custo 

de US$ 18,95 (RAINTREE NUTRITION INC., 2007); (B) Sabonete glicerinado com 

Guaçatonga (PANIZZA, S., 2013); (C) Creme hidratante com Guaçatonga (PANIZZA, 

S., 2013); (D) Pasta dental com Guaçatonga (PANIZZA, S., 2013); (E) Creme para os 

pés com Guaçatonga e Copaíba, laboratório Ikove. 

 

 

1.7. Leishmaniose 

As leishmanioses são doenças infecto-parasitárias causadas por 

protozoários pertencentes à Ordem Kinetoplastida, família Tripanossomatidae e 

gênero Leishmania. Atualmente, existem cerca de 22 espécies patogênicas 

identificadas, sendo a maioria capaz de infectar diferentes gêneros de 

hospedeiros vertebrados, como roedores, marsupiais, edentados, felinos, 

canídeos e humanos (HERRER e CHRISTENSEN 1976; EL-ADHAMI 1976; 

SILVEIRA et al., 1982; OLIVEIRA et al., 1993; PASSOS et al., 1996).  

Leishmaniose é uma das doenças negligenciadas com maior 

prevalência no mundo, com aproximadamente 12 milhões de pessoas 

afetadas, com registros em 98 países distribuídos em 4 continentes. 

Anteriormente considerada uma doença rural, a leishmaniose vem se 

expandido para áreas mais urbanizadas com estimativa de 1,5 - 2,0 milhões de 

pessoas infectadas por ano, sendo 500 mil casos da forma visceral 

(basicamente concentrados em Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Nepal e 

Sudão) e mais de um milhão de casos da forma cutânea - incluindo suas 

subdivisões clínicas - ocorrendo em sua maioria no Afeganistão, Arábia 

D

A 

E 
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Saudita, Argélia, Bolívia, Brasil, Irã, Peru, Síria e Sudão (WHO, 2012). A 

distribuição de casos de leishmaniose cutânea no território brasileiro é ampla, 

atingindo todas as regiões, sendo a Norte a detentora do maior número de 

casos para o período de 2002 a 2009, com 21.824 casos da doença notificados 

no Brasil em 2009 (BRASIL - SINAN/SVS/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

O agente etiológico da doença foi isolado pela primeira vez na Índia por 

William Leishman e Charles Donovan que, trabalhando independentemente 

publicaram suas descobertas quase simultaneamente. Em homenagem, a 

espécie foi nomeada de Leishmania donovani. O gênero Leishmania foi 

oficialmente proposto em 1903 por Ross (ROSS, 1903).  

Os vetores responsáveis pela transmissão dos parasitas são insetos da 

ordem Diptera, família Psycodidae, subfamília Phlebotominae, pertencentes 

aos gêneros Phlebotomus, em países do Velho Mundo e Lutzomyia, nas 

Américas (OLIVEIRA, 2010). 

Os parasitas são heteroxenos, sendo assim, alternam o ciclo biológico 

entre hospedeiros distintos: Vetor invertebrado (são insetos, limitando-se à 

infecção as fêmeas, da ordem Diptera, família Psycodidae, subfamília 

Phlebotominae, pertencentes aos gêneros Phlebotomus, em países do Velho 

Mundo e Lutzomyia, no Novo Mundo) e um vertebrado (abrangendo diversas 

classes de mamíferos e alguns répteis) (LAINSON e SHAW, 1987). Ao longo 

do ciclo, os parasitas sofrem importantes alterações morfológicas e 

bioquímicas, mas ainda assim conservam uma típica estrutura flagelar 

proeminente ou reduzida e o cinetoplasto (moléculas de DNA circulares dotado 

de um complexo mecanismo de replicação localizado na mitocôndria única do 

parasita (LIU et al.,  2005). As leishmanias apresentam duas formas evolutivas: 

a amastigota, que é obrigatoriamente parasita intracelular em vertebrados, e a 

forma promastigota que se desenvolve no tubo digestivo dos hospedeiros 

invertebrados.    

 A infecção do hospedeiro invertebrado por formas amastigotas ocorre 

durante seu repasto sanguíneo. Quando os parasitos alcançam o intestino 

médio do inseto, são envolvidas por uma membrana quitinosa, chamada matriz 

peritrófica, dentro da qual se transformam em flagelados pequenos, ovóides e 

pouco móveis, com alta taxa de multiplicação. Após alguns dias, transformam-

se em formas promastigotas delgadas e longas, que rompem a matriz 
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peritrófica, se fixam às vilosidades intestinais do inseto e estabelecem 

migração para as porções anteriores do tubo digestivo, enquanto se 

transformam em promastigotas metacíclicos. Os hospedeiros vertebrados são 

infectados quando formas promastigotas metacíclicas são regurgitadas pelas 

fêmeas dos insetos vetores durante o repasto sanguíneo (MICHALICK, 2005). 

Os promastigotas são internalizados através de endocitose mediada por 

receptores na superfície do macrófago. As leishmanias apresentam os 

lipofosfoglicanos, que interferem nas funções das células macrofágicas e 

dendríticas, e a proteína de membrana metaloprotease gp63, a qual as protege 

da lise mediada pelo sistema complemento e facilita sua entrada nos 

macrófagos (MURRAY et al., 2005). Dentro do fagolisossomo, os 

promastigotas se transformam em amastigotas, os quais são capazes de 

controlar o pH do vacúolo digestivo e se multiplicarem por divisão binária no 

interior do fagolisossomo. Na ausência de controle parasitário da célula 

hospedeira, esta se rompe e os amastigotas liberados serão internalizados por 

outros macrófagos (MICHALICK, 2005; REY, 2008). O ciclo das leishmanias 

está demonstrado na figura 8. 

 

 

Figura 8: Ciclo biológico da Leishmania nos hospedeiros vertebrados e invertebrados. 
Adaptado de http://www.dpd.cdc.gov/dpdx 
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Após períodos de semanas a meses, a leishmaniose pode se 

manifestar em diferentes formas clínicas, dependendo da espécie de 

Leishmania envolvida e da relação do parasita com seu hospedeiro (FUNASA, 

2001; GONTIJO, 2003). 

 Em função do caráter espectral das manifestações clínicas das 

leishmanioses, existem diversas propostas de classificação para as formas 

clínicas da doença. Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) divide 

e reconhece as leishmanioses em quatro grupos clínicos: (a) leishmaniose 

cutânea, (b) muco-cutânea, (c) cutânea difusa e (d) visceral (figura 9). 

 

 
                Forma Cutânea          Forma Muco-Cutânea     Forma Cutânea difusa      Forma Visceral 

Figura 9: Formas clínicas da Leishmaniose.  

Fonte: (http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/manual_lta_2ed.pdf). 

 

Na leishmaniose cutânea o período de incubação varia de duas 

semanas a dois meses após a picada do inseto (GRIMALDI, 1992). A doença 

se inicia com pequenas pápulas eritematosas, que aumentam vagarosamente 

de tamanho, transformando-se em nódulos e posteriormente em lesões 

ulceradas (REY, 2008). A ocorrência da leishmaniose cutânea no Novo Mundo 

está principalmente associada às seguintes espécies: Leishmania (Viannia) 

braziliensis, Leishmania (Leishmania) amazonensis, L. (L.) mexicana, L. (V.) 

peruviana, L. (V.) panamensis e L. (V.) guyanensis. No Velho Mundo essa 

forma da doença ocorre principalmente na região do Mediterrâneo, Oriente 

Médio e sul da Ásia e as espécies envolvidas são L. (L.) major, L. (L.) tropica e 

L. (L.) aethiopica. No Brasil as espécies responsáveis pelas maiores taxas de 

infecção são L. (V.) braziliensis, L. (L.) amazonensis e L. (V.) guyanensis 

(GRIMALDI, 1992; REY, 2008).  
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A forma cutânea localizada pode evoluir para cura e cicatrização 

espontânea, apesar de requerer meses ou anos, a despeito da espécie 

causadora (BERN et al., 2008). Cerca de 1 a 10% dos casos de leishmaniose 

cutânea pode evoluir para uma manifestação clínica mais complexa 

denominada leishmaniose mucocutânea ou mucosa que no Brasil é causada 

por L. (V.) braziliensis e L. (V.) guyanensis (AMATO et al., 2007; GUERRA et 

al., 2011). Trata-se de uma forma grave que pode levar à destruição do septo 

nasal, palato e outras estruturas da mucosa, geralmente com resposta 

insatisfatória a drogas específicas. Em situações mais severas pode levar a 

mutilações faciais e em alguns casos mais raros levar a infecções bacterianas 

secundárias, com evolução para septicemia e óbito (MARSDEN, 1990; 

OLIVEIRA et al., 2005; VELOZO et al., 2006).  

Outras manifestações raras da leishmaniose cutânea incluem as formas 

difusa, disseminada e recidivante, para as quais a resposta à terapêutica é 

pobre. A primeira, normalmente causada por L. (L.) amazonensis, evolui de 

forma lenta com formação de placas e múltiplas nodulações não ulceradas 

repletas de parasitas, recobrindo extensas áreas da pele. A forma disseminada 

pode ser causada por L. (V.) braziliensis e L (L.) amazonensis e leva a um 

quadro de múltiplas lesões papulares não nodulares que acometem vários 

segmentos corporais, frequentemente a cabeça e o tronco. Por último, a forma 

recidivante apresenta-se como uma doença crônica que desencadeia a 

formação de lesão facial solitária com baixa carga parasitária. É causada por 

espécies do Velho Mundo, sendo mais comum em países do Oriente Médio 

(FRANKE et al., 1999; CONVIT et al., 1993; HERWALDT, 1999; BRASIL - 

SVS-FIOCRUZ/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Leishmaniose visceral ou calazar, é uma doença crônica e sistêmica de 

período médio de incubação entre 2 a 4 meses. Os sinais e sintomas 

consistem em febre de longa duração, emagrecimento, anemia, hepatomegalia, 

esplenomegalia, caquexia, micropoliadenopatia, hemorragias e leucopenia. Se 

não tratada, a doença evolui para o óbito em 1 a 2 anos após o aparecimento 

dos sintomas (ROBERTS e JANOVY, 2000). As espécies causadoras são L. 

(L.) donovani na África Oriental, Índia e China; L. (L.) infantum no Mediterrâneo, 

outras regiões da África, Oriente Médio e China e, no continente americano, é 

atribuída à L. (L.) chagasi. Esta espécie no entanto é sugerida por alguns 
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autores como sendo na verdade subpopulações de L. (L.) infantum, que 

surgiram de cepas importadas da Europa) (MAURICIO et al., 2000; REY, 2008; 

LEBLOIS et al., 2011). Existem algumas variações da leishmaniose visceral 

clássica como a leishmaniose dérmica pós-calazar mais comumente 

decorrente de infecção por L. (L.) donovani, na qual há o aparecimento de 

lesões cutâneas secundárias meses ou anos após a resolução do calazar. Mais 

raramente, a leishmaniose viscerotrópica caracteriza-se por uma síndrome com 

baixas cargas parasitárias de manifestações não específicas e causadas por L. 

(L.) amazonensis no Novo Mundo e L. (L.) tropica no Velho Mundo (BARRAL et 

al., 1991; HERWALDT, 1999).  

Um fator crucial que deve ser levado em consideração no que diz 

respeito à incidência da leishmaniose é a sua associação com quadros de 

imunossupressão, como em pacientes transplantados (MACHADO et al.,  

2009) e principalmente em pacientes com síndrome da imunodeficiência 

adquirida. Na Etiópia, por exemplo, as taxas de co-infecção HIV/Leishmania 

estão entre 15 a 30% (WHO, 2011). 

No passado, foram testados vários tratamentos para a leishmaniose, 

tendo-se utilizado quinino, injeção de aguarrás (essência de terebintina), 

arsênicas e atebrina, todos com resultados diversos, mas nenhum deles 

realmente efetivo (REES et al., 1985). No entanto a maior descoberta foi o 

advento do uso dos antimoniais, quando no início do século XX, o médico 

Gaspar Vianna usou pela primeira vez tártaro emético (tartarato duplo de 

potássio e antimônio) para tratar com sucesso um caso de leishmaniose 

mucocutânea (VIANNA, 1912). Desde então, os antimoniais vêm sendo 

utilizados como as drogas de escolha para o tratamento da leishmaniose. 

 Atualmente utilizam-se os antimoniais pentavalentes estibogluconato 

de sódio ou antimoniato N-metil-glucamina (Glucantime®) como drogas de 

primeira escolha tanto para leishmaniose visceral quanto para a cutânea, não 

parecendo existir diferenças quanto a eficácia terapêutica entre os dois. No 

Brasil, a única formulação disponível é o antimoniato N-metil-glucamina, que 

vem sendo distribuída pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) (Figura 10). 
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Os antimoniais pentavalentes são fármacos consideradas 

leishmanicidas, pois interferem na bioenergética das formas amastigotas de 

Leishmania. Tanto a glicólise, quanto a oxidação dos ácidos graxos, processos 

localizados em organelas peculiares, são inibidos, sendo que esta inibição e 

acompanhada de redução na produção de ATP e GTP. Uma série de estudos 

demonstrou possíveis mecanismos de ação do estibogluconato de sódio que 

incluem a inibição na produção de ATP por interferência na glicólise e ß-

oxidação de ácidos graxos, indução de morte celular do tipo apoptose 

(SERENO et al., 2001) e inibição de enzimas do parasita como a glutationa 

redutase e a tripanotiona redutase (CUNNINGHAM e FAIRLAMB, 1995). 

Podem ocorrer um ou mais efeitos adversos: Mialgia, anorexia, 

náuseas, vômitos, dor abdominal e estomacal, pancreatite, febre, fraqueza, 

cefaleia, tontura, palpitação, insônia, nervosismo, edema e insuficiência renal 

aguda (IRA), alterações cardíacas ou renais que obriguem a suspensão do 

tratamento (BRASIL, 2006). 

Os fármacos de segunda escolha no tratamento de leishmaniose 

incluem a anfotericina B e a pentamidina (Figura 10). O desoxicolato de 

anfotericina também é de administração parenteral e os efeitos tóxicos 

cumulativos são intensos. A anfotericina B é um fármaco leishmanicida, 

atuando nas formas promastigotas e amastigotas de Leishmania. Apresenta 

toxicidade seletiva por sua interferência nos ésteres (episterol precursor do 

ergosterol) da membrana citoplasmatica de Leishmania.  

Esses medicamentos são de administração parenteral obrigatória por 

pelo menos 20 dias, apresentam eficácia variável e podem provocar efeitos 

adversos, Os mais frequentes são: febre, náuseas, vômitos, hipopotassemia e 

flebite no local da infusão, anorexia, insuficiência renal, anemia, leucopenia, 

pancreatite, hepatotoxicidade e alterações cardíacas. (SINGH e SIVAKUMAR, 

2004; ALMAGRO, 2005).  

Considerando a toxicidade, resistência e eficácia variável do arsenal 

terapêutico atual, a endemicidade das leishmanioses e a diversidade da flora 

no Brasil, estudos químico-biológicos de espécies vegetais tornam-se 

essenciais para a descoberta de novas substâncias naturais com atividade anti-

Leishmania. Em estudos anteriores trinta extratos de treze plantas medicinais 

do Cerrado Brasileiro foram avaliados para atividade contra promastigotas de 
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Leishmania donovani. Quinze extratos mostraram-se ativos, onde se destacou 

a espécie C. sylvestris var. lingua que exibiu CE50 de 0,1μg/mL, porém não 

foram descritas as substâncias responsáveis pela atividade (MESQUITA et al., 

2005). 

 

                
     Estibogluconato de sódio                                       Antimoniato de N-metil 

glucamina                                        

                (Pentostam®)                                                                  (Glucantime®) 

 

                                             
 

 
Pentamidina 

Figura 10. Estrutura química dos fármacos utilizados na terapêutica das 

Leishmanioses 
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1.8  Doença de Chagas 

Estudos paleoparasitológicos identificaram moléculas de DNA de T. 

cruzi em múmias da civilização pré-colombiana, indicando que a doença de 

Chagas iniciou seu ciclo antropozoonótico a cerca de 5 mil anos a.C. Apesar 

destes achados, um dos primeiros relatos de caso da doença de Chagas foi 

feito em 1835 por Charles Darwin. É possível que Charles Darwin tenha 

contraído a doença durante suas expedições pela América do Sul e relatou seu 

contato com triatomíneos e posteriormente a sintomatologia, compatível com a 

descrita para a doença de Chagas, podendo esta ter sido a causa de sua morte 

(PRATA et al., 2011). Apenas em 1909 a doença viria a ser descoberta pelo 

médico brasileiro Carlos Chagas, que descreveu detalhadamente todo o ciclo 

de vida e manifestações clínicas da doença (RASSI JR., et al., 2010). 

Doença de Chagas é uma é uma doença infecciosa, também 

considerada uma antropozoonose transmitida por triatomíneos hematófagos 

(subfamília Triatominae,) dos gêneros Triatoma, Panstrongylus e Rhodinius, 

adaptados às áreas rurais e peridomiciliares também conhecidos popularmente 

como “barbeiros”. No Brasil, os vetores mais importantes para a doença de 

Chagas são: Rhodnius prolixus e Triatoma infestans (KOLLIEN, 2000). 

O agente etiológico da doença de Chagas é um protozoário flagelado 

pertencente a ordem Kinetoplastida, família Trypanosomatidae, gênero 

Trypanosoma, subgênero Schizotrypanum e espécie T. cruzi (KRAUTH-

SIEGEL el al., 2008). Esta ordem se caracteriza pela presença de flagelo livre e 

de uma mitocôndria modificada contendo uma organela rica em DNA 

extranuclear (kDNA) denominado cinetoplasto (BRENER, 2000). 

T. cruzi possui um ciclo biológico complexo, envolvendo pelo menos 

três formas morfológica e funcionalmente distintas (Figura 11): epimastigota, 

tripomastigota e amastigota, em dois hospedeiros diferentes: um invertebrado 

(triatomíneos) e um vertebrado (mamíferos), incluindo diversos mamíferos 

silvestres e domésticos, bem como o homem.  (BONNEY e ENGMAN, 2008). 

 Estas formas são caracterizadas morfologicamente pela posição do flagelo, 

cinetoplasto e núcleo e fisiologicamente pela localização no hospedeiro: (a) 

Epimastigota: representa a forma multiplicativa no intestino do inseto vetor, 

possui corpo fusiforme e apresenta o cinetoplasto, uma região especializada 
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onde se concentra o DNA mitocondrial, em forma de bastão anterior ao núcleo; 

(b) Tripomastigota: constitui a forma infectiva apresentando corpo alongado, o 

cinetoplasto arredondado localizado na região posterior ao núcleo, com o 

flagelo emergindo lateralmente à bolsa flagelar e aderindo ao longo do corpo 

do parasito, tornando-se livre na região anterior; e (c) Amastigota: constitui a 

forma intracelular no hospedeiro vertebrado apresentando o corpo 

arredondado, sem um flagelo aparente e cinetoplasto em forma de barra ou 

bastão na região anterior ao núcleo. Os diferentes estágios de desenvolvimento 

representam uma adaptação ao meio extra e intracelular encontrados nos 

diferentes hospedeiros (MAYA et al., 2007). 

 

 
        Figura 11 . Morfologia do T. cruzi: formas epimastigota (a); tripomastigota (b) e  
        amastigota (c) (BRENER et al., 2000). 

 

O ciclo do parasita se inicia quando o inseto vetor da subfamília 

Triatominae, se alimenta do sangue de um hospedeiro vertebrado infectado 

contendo formas tripomastigotas sanguíneas. No trato digestivo do inseto, o 

parasita assume uma forma epimastigota e, após sucessivas divisões binárias, 

diferencia-se em tripomastigotas metacíclicas. A etapa de adesão é importante 

para disparar o processo de transformação das formas epimastigotas não 

infectivas para formas tripomastigotas e envolve a participação de 

glicoconjugados encontrados na superfície celular do parasita (DE SOUZA et 

al., 2010).  Na região posterior do intestino e no reto, as formas epimastigotas 

desprendem-se da membrana intestinal e transformam-se em formas 

tripomastigotas metacíclicas. Estas formas são eliminadas junto com as fezes e 

urina do triatomíneo durante um novo repasto sanguíneo e são altamente 

infectantes para várias espécies de mamíferos, incluindo os humanos. Estas 
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formas tripomastigotas metacíclicas penetram pelo local da picada ou por 

qualquer solução de continuidade, invadem diversos tipos celulares (ex.: 

fibroblastos, macrófagos e células epiteliais) e realizam seu ciclo intracelular, 

sob a forma amastigota. Após um período de três a quatro dias, precedendo o 

rompimento da célula parasitada, os amastigotas se diferenciam em 

tripomastigotas, que são liberados ao meio extracelular, podendo migrar para a 

circulação sanguínea e serem ingeridos pelo inseto vetor ou recomeçar novo 

ciclo intracelular (BRENER, 2000) (Figura 12). Dependendo de características 

bioquímicas e moleculares, o parasita pode mostrar tropismo preferencial por 

células cardíacas, digestivas ou musculares (ANDRADE et al.,  1999; MUÑOZ-

SARAIVA et al.,  2010). 

 

 

Figura 12. Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi (CDC, 2013). 

 

Embora cerca de 80% dos casos de transmissão seja de origem 

vetorial, a infecção pode também veicular através de transfusão sanguínea (5% 

a 20%), por via placentária (0,5% a 8%) e esporadicamente, por transplantes 

de órgãos, por acidentes em laboratório ou pela contaminação oral (BRENER, 

2000; PRATA et al., 2001). Registros recentes de surtos de doença de Chagas 
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aguda pela via de contaminação oral têm ocorrido em diferentes estados 

brasileiros, assim como em outros países da América do Sul (STEINDEL et al., 

2005; STEINDEL et al., 2008, PINTO et al.,  2008; BELTRÃO et al., 2009, 

ALARCÓN DE NOYA et al.,  2010).  Esta via de transmissão é geralmente 

associada com uma alta concentração parasitária, resultando em uma 

manifestação clínica aguda mais severa com altos índices de mortalidade 

(PEREIRA et al., 2009).  

Na transfusão vetorial, os tripomastigotas metacíclicos das fezes do 

triatomíneo irão permanecer proximamente à porta de entrada, ali realizando 

um ciclo inicial de poucos dias (envolvendo principalmente o sistema 

macrofágico-mononuclear), findo o qual invadirão a corrente sanguínea e 

caracterizarão a fase aguda (DIAS, 2000).  

A doença de Chagas apresenta duas fases clínicas distintas: aguda e 

crônica. A fase aguda é na maioria dos casos assintomática e tem duração de 

6-12 semanas (CHAGAS, 1909). Alguns dias após a infecção ocorre a fase 

inicial aguda, na qual formas tripomastigotas podem ser detectadas pelo exame 

direto do sangue. Nos casos sintomáticos apresentam sinais da inoculação 

(chagoma de inoculação ou sinal de Romaña), febre, adenopatia generalizada, 

edema, hepatoesplenomegalia, miocardites e meningoencefalites nos casos 

mais severos nessa fase existe uma alta taxa de cura (70 a 100%) no 

tratamento específico.  As manifestações clínicas são variáveis, 

compreendendo um quadro febril passageiro e inespecífico, linfoadenopatia, 

esplenomegalia branda e, mais raramente, uma intensa miocardite (cerca de 

10% dos casos). 

A maioria dos casos não tratados, cerca de 40 a 90%, evolui para a 

forma crônica indeterminada, a qual consiste na presença da infecção, 

comprovada por testes sorológicos e/ou parasitológicos indiretos (hemocultura, 

xenodiagnóstico) e sem sintomatologia clínica associada. Os pacientes que 

apresentam a forma indeterminada da doença possuem baixa morbidade e 

excelente prognóstico (PRATA, 2001; COURA e BORGES-PEREIRA, 2010). 

Contudo, a infecção pode também evoluir para as formas crônicas graves, as 

quais causam cerca de 45.000 mortes por ano (PRATA, 2001; WHO, 2002). 

Estas são caracterizadas pelo comprometimento cardíaco (miocardiopatia 

chagásica) em 20-30% dos casos, ou digestivo (megaesôfago e magacólon) 
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em aproximadamente 10% dos pacientes onde os sintomas podem aparecer 

até 30 anos após a infecção. Casos de reativação da doença de Chagas são 

relatados em indivíduos imunossuprimidos, nos quais ocorre o 

comprometimento do sistema nervoso central. Desta forma, a tripanossomíase 

é atualmente reconhecida como uma doença oportunista (PRATA, 2001; 

VAIDIAN et al., 2004; CAROD-ARTAL; GASCON, 2010) 

A doença de Chagas apresenta elevada mortalidade em diversas 

regiões da América do Sul. Segundo dados recentes da OMS estima-se que 12 

milhões de pessoas estão infectadas no mundo, principalmente na América 

Latina onde a doença de Chagas é endêmica, e um peso para a economia 

afetando drasticamente as condições sociais e de trabalho dos pacientes 

acometidos (MUÑOZ-SARAIVA et al.,  2010). Estima-se que em 2008 a doença 

de Chagas matou mais de 10.000 pessoas. A OMS estima que a taxa de 

incidência de infecção seja maior que 1,5 milhões/ano e que 90 milhões de 

pessoas na América Latina estão expostos ao risco de infecção para a doença, 

afetando mais 22 países (WHO, 2012; MAYA et al., 2010. No Brasil, a 

estimativa é de que aproximadamente 3 milhões de pessoas estejam 

infectadas e 5 milhões sob o risco de contrair a doença (PETHERICK, 2011). 

A doença de Chagas, apesar de ser um problema de saúde pública e 

ter sido descrita há um século, ainda não dispõe de um tratamento satisfatório. 

Há somente dois fármacos nitro-heterocíclicos disponíveis para o tratamento, 

que é o nifurtimox (Lampit®/Bayer), com uso clínico introduzido em 1965, mas 

com produção interrompida; e o 2-nitroimidazol, benznidazol (Rochagan®), 

com fórmula química N-benzil-2-nitro-1-imidazolacetamida introduzido 

empiricamente em 1971 e utilizado no Brasil. (CROFT, 1997; URBINA e 

DOCAMPO, 2003) (Figura 13).   

 

 
Figura 13: Estrutura química dos fármacos utilizados na terapêutica da  

doença de chagas 
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Estudos sobre a ação do nifurtimox mostraram que, na sua 

metabolização, são produzidas espécies reativas de oxigênio, as quais são 

acumuladas pelo T. cruzi, ocasionando danos na membrana e no DNA do 

parasito (MAYA et al., 2007). Embora eficaz na fase aguda, este fármaco 

possui atividade muito baixa na fase crônica e provoca severos efeitos 

colaterais. A partir da década de 1980, o nifurtimox teve sua produção 

suspensa, primeiramente no Brasil e depois em outros países da América do 

Sul (Venezuela, Chile, Argentina). Atualmente, o nifurtimox é produzido pela 

Bayer, em El Salvador, e pode ser adquirido pela Organização Mundial da 

Saúde (SCHOFFIELD et. al., 2006), sendo que o fármaco de primeira escolha 

para o tratamento da doença de Chagas é o benznidazol (Rochagan®) 

(COURA e CASTRO, 2002; URBINA e DOCAMPO, 2003; TARLETON, et al., 

2007).   

Benznidazol é um derivado imidazólico, que também atua através da 

formação de radicais livres e/ou principalmente, por metabólitos eletrofílicos. O 

grupo nitro é reduzido à amina por nitroredutases relacionadas ao citocromo 

P450 de T. cruzi. Estes metabólitos eletrofílicos, parecem estar envolvido no 

efeito tripanocida do benznidazol através de ligações covalentes com várias 

macromoléculas (MAYA, et al., 2007). Além disso, foi demonstrado que o 

benznidazol pode também inibir a NADH-fumarato redutase (ausente na célula 

hospedeira), responsável pela conversão de fumarato a succinato, interferindo 

assim, na cadeia respiratória do T. cruzi (TURRENS, et al., 1996). Embora 

efetivo na fase aguda, este medicamento, tal como o nifurtimox, também 

apresenta baixa eficácia na fase crônica, estágio onde se encontra a maioria 

dos pacientes chagásicos (URBINA e DOCAMPO, 2003; TARLETON, et al., 

2007). Além disso, requer longo tratamento oral (30 a 60 dias) e produz efeitos 

colaterais significativos tais como: cefaléias, tonturas, anorexia, vômitos, 

dermatites, leucopenia e polineuropatia periférica (BRENER, 2000; URBINA e 

DO CAMPO, 2003). 

A baixa taxa de cura em pacientes chagásicos na fase crônica pode 

estar associada às características biológicas do parasita, o baixo número de 

parasitas circulantes, além de outros fatores como a auto-imunidade, na qual 

se observa uma persistente inflamação mesmo na ausência do parasito no 
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tecido (LEON e ENGMAN, 2001). Além disso, a resistência natural do T. cruzi 

aos derivados nitro-heterocíclicos também foi demonstrada (FILARDI e 

BRENER, 1987; MURTA, et al., 1998).  

Em face da necessidade de novas de substâncias desprovidas de 

efeitos colaterais e com atividade biológica sobre T. cruzi., e o aparecimento de 

parasitas resistentes torna imprescindível a busca de novas moléculas ou 

protótipos para o tratamento dessa enfermidade (SOEIRO e De CASTRO, 

2009). 

 

 

1.9 Câncer e antitumorais provindos de produtos naturais.  

O termo câncer, de origem grega karkinos, que significa caranguejo, 

surgiu em torno de 460 a 370 a.C., quando Hipócrates utilizou esse termo para 

diferenciar tumores benignos de tumores malignos (REDDY et al., 2003). 

Entretanto, o câncer trata-se de uma doença bem mais antiga, tendo sido 

relatada pela primeira vez, em um papiros egípcios datados do período de 

1600 a.C., onde foram descritos detalhadamente casos de tumores de mama 

tratados por cauterização (COLLINS, 2004). 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de cem doenças que 

têm em comum o crescimento desordenado de células que invadem os tecidos 

e órgãos, podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo 

(INCA, 2009). Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito 

agressivas, acarretando em um processo de proliferação incontrolável, e 

determinando a formação de neoplasias malignas (INCA, 2009).  

Geralmente o câncer tem inicio através de alterações genéticas, sendo 

as mutações somáticas a base para a geração de um câncer. A célula anormal, 

que cresce e prolifera desordenadamente, origina um tumor, que pode ser 

benigno, caso as células neoplásicas não sejam invasivas; ou maligno, se suas 

células invadirem tecidos adjacentes (ALBERTS et al., 2008). 

Segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

anualmente surgem mais de dez milhões de novos casos de câncer com cerca 

de 8 milhões de mortes, com estimativas de 9 milhões de mortes em 2015. Os 

índices de cura atingem apenas 30% dos tumores diagnosticados, tornando-se 
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em países desenvolvidos, a segunda causa de morte, sendo superada apenas 

pelas doenças cardiovasculares e estes índices tendem a aumentar nos 

próximos anos (TAKACHI, et al., 2008; SAKLANI e KUTTY, 2008; JEMAL, et 

al., 2009; RUZZA e QUINTIERI, 2009; WHO, 2010). No Brasil, dados do 

Instituto Nacional do Câncer (INCA), revelaram nos anos de 2008 e 2009, a 

ocorrência de cerca de 466.730 casos novos da doença, sendo os tipos mais 

incidentes, à exceção do câncer de pele não melanoma, os cânceres de 

próstata e de pulmão no sexo masculino, e de mama e colo do útero no sexo 

feminino, acompanhando o mesmo perfil da magnitude observada no mundo. 

Portanto, esta patologia configura-se como um problema de saúde pública 

tanto de dimensões nacionais como internacionais (INCA, 2009).  

O aumento da incidência de câncer é, em parte, consequência do 

aumento da expectativa de vida da população, pois o aparecimento dessa 

patologia é favorecida pelo envelhecimento do organismo (FERLAY et al., 

2007). Atualmente são conhecidos mais de cem tipos de neoplasias, 

diferenciadas pela etiologia, processo de evolução e forma de tratamento. 

Dentre os diversos tipos, os com maior índice de letalidade continuam sendo as 

neoplasias malignas de pulmão, brônquio, próstata, mama, colón e reto 

(JEMAL et al., 2009). 

Existem três abordagens principais para o tratamento de câncer: 

excisão cirúrgica, radioterapia e quimioterapia. Atualmente, a quimioterapia é 

considerada o método mais efetivo para o tratamento da doença (AJITH e 

JANARDHANAN, 2002) uma vez que diversos tumores caracterizam-se pelo 

desenvolvimento precoce de micrometástases, evidenciando a necessidade de 

uma abordagem terapêutica sistêmica (ENGERS e GABBERT, 2000). O 

sucesso no tratamento dos tumores por meio da quimioterapia depende da 

maior sensibilidade das células neoplásicas aos fármacos aplicados, visto que 

células em proliferação são em geral, mais susceptíveis a estes agentes do 

que as células quiescentes. Entretanto, as diferenças de sensibilidade entre as 

células neoplásicas e normais são às vezes pequenas, e a toxicidade é um 

problema comum (RUSTIGI e PODOLSKY, 1996).  

O século XX apresentou um avanço extraordinário no campo da 

oncologia, principalmente na pesquisa de produtos naturais, oriundos de 

plantas e microorganismos, propiciando a descoberta de diversas substâncias 
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utilizadas atualmente na terapêutica antineoplásica. A maioria (60%) dos 

fármacos anticâncer introduzida na terapêutica nas últimas décadas tem sua 

origem nos produtos naturais (NEWMAN, 2007; BUTLER, 2008; HARVEY, 

2008). Dentre estes se destacam a vimblastina (Velban®) (SRIVASTAVA, 

2005) e a vincristina (Oncovin®) (INCA, 2009) e os análogos vindesina 

(Eldisine®) (KUMMAR, 2004) e vinorelbina (Navelbine®) (NEWMAN, 2007); o 

paclitaxel (Taxol®) (BUTLER, 2008) e o análogo docetaxel (Taxotere®) 

(HARVEY, 2008); a podofilotoxina (PINTO, 2002) e o análogo, teniposídeo 

(Vumon®) (HANAHAN, 2000); e a camptotecina (FOSTER, 2008) e os 

análogos, topotecano (Hycamtin®) (LOURO, 2002) e irinotecano (Camptosar®) 

(VERMEULEN, 2003) (Figura 14). Estes medicamentos movimentam 

anualmente um mercado de cerca de 60 bilhões de dólares (PINTO, 2002). 

Além disso, um total de 13 fármacos derivados de produtos naturais foram 

aprovados para utilização clínica entre 2005 e 2007 (BUTLER,2008). 

 

    

    

                 Taxol®                                   Camptotecina                         Vimblastina 

 

Figura 14. Estrutura química de alguns fármacos derivados de produtos naturais 

utilizados na terapêutica do câncer. 
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Esses agentes hoje conhecidos com ação sobre o câncer podem ser 

classificados em dois grupos: o primeiro é constituído por drogas que inibem a 

iniciação do processo carcinogênico e o segundo por drogas que inibem a 

proliferação celular durante as fases de promoção e progressão do câncer. 

Muitos agentes do primeiro grupo são encontrados em alimentos, como os 

diterpenos do café, os ácidos sulfídicos do alho e outros polissulfetos. Outro 

exemplo clássico de quimioprevenção, como é denominada a ação desses 

agentes, e o elevado consumo do chá verde no oriente, cujos polifenóis 

possuem atividade comprovada em diversos sistemas fisiológicos. Enquanto os 

agentes supressores são os mais procurados para o desenvolvimento de novos 

fármacos, pois atuam após a instalação da doença (DUVOIX, et al., 2005; 

LAMBERT et al., 2005).  

Atualmente, as classes de fármacos mais utilizadas na quimioterapia 

incluem: agentes que inibem a formação de desoxirribonucleotídeos (ex: 

hidroxiuréia, fluoruracila); agentes que interagem com a topoisomerase II (ex: 

bleomicina, daunorrubicina, doxorrubicina, etoposídeo); antimetabólitos, os 

quais inibem principalmente a síntese de purinas (ex: mercaptopurina, 

tioguanina); agentes alquilantes (ex: cisplatina) e agentes inibidores da síntese 

de RNA e/ou de proteínas (ex: actinomicina D, vincristina e vimblastina) 

(RANG, et al., 1999; RICHARDSON, 2000). Dentre estes grupos, os 

antibióticos antitumorais estão entre os mais importantes agentes 

quimioterápicos, e incluem os membros do grupo da antraciclina, bleomicina, 

actinomicina, mitomicina e ácido aureólico (ROCHA et al., 2001). 

O tratamento atual torna-se pouco eficaz pelo mecanismo de ação 

desses fármacos supressores. Muitos deles são agentes genotóxicos, 

danificando o DNA e podendo gerar mutações que gradualmente se refletem 

em tumores secundários. Embora existam fármacos consagrados no 

tratamento do câncer, nenhuma das abordagens terapêuticas atuais é capaz 

de regredir completamente as diferentes manifestações desta patologia, e 

apesar da introdução de novos fármacos no arsenal terapêutico contra o 

câncer, vários tumores sólidos ainda não dispõem de tratamento adequado. O 

carcinoma de pulmão que se encontra entre os mais frequentes em todo o 

mundo, apresenta respostas modestas a todos os esquemas quimioterápicos 

disponíveis. Como a monoterapia apresenta apenas resposta parcial em 15% a 
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20% dos casos e com as associações terapêuticas não ultrapassa de 40% a 

50%, é necessária a busca de novas alternativas medicamentosas para 

melhorar a eficácia do tratamento de doenças neoplásicas avançadas (COSTA-

LOTUFO, 2010; JENDIROBA, 2002). Além disso, o uso de agentes 

antitumorais acarreta numa alta incidência de efeitos adversos associados à 

sua elevada toxicidade e inespecificidade. Outro aspecto particular do 

tratamento do câncer refere-se a uma acentuada resistência à quimioterapia 

(MDR= multidrug resistence), o que obriga o clínico a optar por terapias de 

associação de dois ou mais fármacos (JENDIROBA, 2002). A descoberta de 

fármacos antineoplásicos de fácil administração e com poucos ou 

insignificantes efeitos colaterais é uma das principais metas buscadas pelos 

pesquisadores da área. 

Desta forma, aliando-se o grande potencial químico-farmacológico da 

C. sylvestris, e a necessidade de se obter novas substâncias antitumorais e 

antiparasitárias, reforça-se a proposta de investigação do perfil fitoquímico de 

um número significativo de espécies do gênero Casearia, visando 

principalmente à busca de diterpenos clerodânicos. Ressalta-se ainda que o 

gênero Casearia é tido como um dos mais promissores na descoberta de 

drogas contra o câncer  (BALUNAS et al., 2006). 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral  

Este trabalho teve como objetivo geral isolar e identificar substâncias 

com atividades antiparasitária (anti-Leishmania, anti-Tripanossoma) e citotóxica 

frente às células tumorais, a partir dos extratos de folhas de Casearia 

sylvestris. Adicionalmente objetivou-se avaliar a composição do óleo essencial 

das folhas e sua atividade citotóxica frente a células tumorais. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Isolamento biomonitorado pelas atividades anti-Leishmania e citotóxica 

frente às células tumorais dos constituintes químicos da fase hexânica do 

extrato metanólico das folhas de C. sylvestris,  

 Identificação das substâncias ativas por técnicas espectroscópicas e 

espectrométricas, 

 Análise do óleo essencial com a descrição dos constituintes químicos,  

 Isolamento e modificação estrutural do componente majoritário do óleo 

essencial,  

 Avaliação de atividade citotóxica do óleo, componente majoritário e 

derivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

68 

 

3. Materiais e Métodos. 

3.1  Procedimentos gerais 

A moagem da espécie vegetal de C. sylvestris foi realizada em um 

moinho de facas, modelo Tipo Willy da Solab. 

Os solventes utilizados nas extrações, partições, colunas e placas 

cromatográficas e nas análises por cromatografia em fase gasosa (CG) e 

cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG/EM) 

foram metanol, hexano, clorofórmio, acetona, diclorometano e acetato de etila 

de grau P.A. das marcas Synth, CAAL e Nuclear.  

Na eliminação do solvente dos extratos, frações e compostos 

purificados foi utilizado um rotaevaporador da marca Buchi modelo R-215 

munido de controlador de vácuo modelo V-850 e bomba de diafragma modelo 

V-710. 

As cromatografias em camada delgada comparativa (CCDC) foram 

realizadas em cromatofolhas de gel de sílica 60 PF254 sob suporte de alumínio 

da Merck. As cromatografias em camada delgada preparativa (CCDP) foram 

realizadas em cromatoplacas de vidro 20x20 cm com sílica-gel 60 F254 (com 

fluoresceína) da Merck como fase estacionária, e diversos eluentes como fase 

móvel (diclorometano, acetona, metanol, hexano e acetato de etila), variando o 

tipo e a proporção conforme o comportamento cromatográfico da fração 

analisada.  

Para revelar as cromatoplacas, foram utilizadas a câmara de UV da 

Spectroline, modelo CM-10 com irradiações na região do ultravioleta (254 e 

366nm) e uma solução de sulfato cérico seguida por aquecimento a 100°C por 

5 minutos na chapa de aquecimento da marca Lab line.  

Para as colunas cromatográficas foram utilizadas, como fases 

estacionárias, sílica gel 60 (0,063 – 0,200 mm) da Merck ou Sephadex LH-20 

da Amersham Biosciences. 

As análises por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foram 

realizadas em cromatógrafo líquido Dionex (modelo Ultimate 3000) munido de 

detector espectrofotométrico (modelo UVD-17OU), empregando-se colunas de 
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fase reversa Luna-Phenomenex (5-C18 de 250 mm de comprimento x 4,6 mm 

de diâmetro interno para sistema analítico; 250 mm de comprimento x 10,0 mm 

de diâmetro interno para sistema semi-preparativo) e bomba quaternária. 

Os espectros uni e bidimensionais de RMN-1H e de 13C foram 

registrados em espectrômetro Bruker DPX300 operando a 300 MHz e a 75 

MHz, e Bruker AC-200 operando a 200 e a 50 MHz. Os espectros foram 

obtidos em clorofórmio deuterado (CDCl3), e metanol deuterado (MeOD) da 

TediaBrazil como solventes e padrões de referência interna, na Central 

Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Para a fração 

CSH-11/3/4 – pico 2, foi realizado o espectro de RMN-13C utilizando-se nano-

sonda em equipamento Bruker Avance III 600 MHz, operando a 150 MHz. Os 

espectros foram obtidos em metanol deuterado (MeOD) da TediaBrazil como 

solvente e TMS como padrão de referência interna. Estas análises foram 

realizadas na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar.  

Nas análises por cromatografia a gás, foi utilizado o cromatógrafo a gás 

Shimadzu modelo GC2010, munido de coluna capilar RTX-5 (fenil 5%, 95% de 

polidimetilsiloxano. Restek, EUA - 30 m x 0,32 mm x 0,25 m de espessura de 

filme) e detector de ionização de chama. As análises de CG-EM foram 

realizadas em equipamento MS-QP-5050A.  

As análises de CL-EM foi realizada no equipamento Bruker Esquire 

3000 Plus, operando por ionização por electrospray, com analisador tipo íon 

trap na Central Analítica do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. 

 

 

3.2  Coleta do Material Vegetal. 

Folhas da espécie vegetal C. sylvestris Sw. foram coletadas na área da 

Mata Atlântica na região do Grajaú, que fica próxima à represa Billings, em um 

sítio particular. Mais especificamente, nas coordenadas 23°53'08.86''S e 

46°40'10.45''O. Esta espécie foi identificada pela taxonomista Daniela 

Sampaio, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, através de chave de 

identificação (MARQUETE et. al., 2012). 
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3.3  Obtenção de Extratos. 

Após a coleta do material vegetal (290 g), as folhas foram separadas, 

secadas, moídas em moinho de facas e extraídas com metanol durante 3 dias, 

em banho de ultrassom fornecendo 11,1 g do extrato bruto. O extrato 

metanólico bruto foi submetido a ensaios preliminares para detecção de 

atividade anti-Leishmania e citotóxica. O extrato então foi suspenso em água e 

submetido à partição líquido-líquido, com solventes de polaridades crescentes, 

iniciando com o hexano, diclorometano e acetato de etila, visando uma 

separação de substâncias através de suas polaridades (figura 15). As soluções 

foram concentradas em evaporador rotatório sob pressão reduzida fornecendo 

então as fases de partição. 

 

 

                                 Partição líquido-líquido 

 

        

        

Figura 15: Fluxograma da partição líquido-líquido do extrato metanólico de C. sylvestris. 

  

3.4 Separação, purificação e identificação de constituintes 

químicos. 

Uma vez que a fase hexânica (6,4 g), apresentou atividade anti-

Leishmania, esta foi selecionada para ser submetida a diferentes etapas 

cromatográficas biomonitoradas pelos ensaios de detecção de atividade anti-

Leishmania e citotóxica. O fracionamento cromatográfico foi iniciado com 

cromatografia em coluna aberta (CC) de gel de sílica (0,063-0,200mm, Merk) 

como fase estacionária e sistema de solventes hexano:acetato de etila como 

fase móvel, num volume de 200 mL, 9:1 até 1:9 e posteriormente MeOH puro. 

As 68 frações resultantes foram analisadas por cromatografia em camada 

delgada (CCD) e reunidas de acordo com seu perfil cromatográfico, resultando 

em 23 frações (Tabela 4). 

Fase Hexânica  
(6,40 g) 

 

Fase em AcoEt 
(4,59 g) 

 

Fase em CH2Cl2 
(0,11 g) 

Extrato MeOH (11,1 g) 
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Tabela 4. Fracionamento cromatográfico da fase hexânica. 

Grupo 
Frações 
reunidas 

Massas (mg) 

CSH-1 (1 – 3) 1241 

CSH-2 (4 – 5) 1177 

CSH-3 (6 – 8) 1163 

CSH-4 (9) 440 

CSH-5 (10) 1076 

CSH-6 (11 – 12) 1339 

CSH-7 (13 – 14) 405 

CSH-8 (15 – 18) 762 

CSH-9 (19 – 20) 325 

CSH-10 (21 – 24) 638 

CSH-11 (25 – 30) 1544 

CSH-12 (31 – 32) 303 

CSH-13 (33 – 36) 526 

CSH-14 (37) 112 

CSH-15 (38 – 42) 372 

CSH-16 (43 – 48) 189 

CSH-17 (49 – 50) 43 

CSH-18 (51 – 58) 121 

CSH-19 (59 – 62) 35 

CSH-20 (63 – 65) 24 

CSH-21 (66) 131 

CSH-22 (67) 1973 

CSH-23 (68) 386 

 

Posteriormente as frações foram submetidas a ensaios de atividade 

anti-Leishmania e de citotoxicidade, frente às células tumorais.  

Os critérios para prosseguimento dos fracionamentos foram os 

resultados dos ensaios biomonitorados e as massas obtidas das frações. Desta 

forma foram realizados novos fracionamentos cromatográficos em coluna 

aberta, utilizando gel de sílica, CLAE, gel de Sephadex LH-20 como fase 

estacionária e MeOH como eluente, e também cromatografia em camada 

delgada preparativa (CCDP) com a escolha do melhor solvente feito em 
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cromatografia em camada delgada. Os fracionamentos cromatográficos estão 

demonstrados nos fluxogramas a seguir (figura 16): 

 

 

Figura 16. Fracionamento da fase hexânica 

 

 

 
         

 
Figura 17. Fracionamento da fração CSH-11 
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   Figura 18. Fracionamento da fração CSH-12 

 

 
          

 
Figura 19. Fracionamento da fração CSH-13 
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Figura 20. Fracionamento da fração CSH-9 

 

 
Figura 21. Fracionamento da fração CSH-10 
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                   Figura 22. Fracionamento da fração CSH-8 

 

Após os procedimentos cromatográficos, as frações foram selecionadas 

em relação ao seu perfil cromatográfico avaliadas por CCD, e então enviadas 

para os ensaios biológicos, e para as análises de RMN-1H, RMN-13C e CG/EM. 

As frações com maiores massas, que apresentaram perfis cromatográficos 

compostos por mais de uma substância, tiveram seu fracionamento 

cromatográfico continuado.  

 

 

3.4.1  Fracionamento cromatográfico da fração CSH11-3-4 e 

obtenção do dinor-diterpeno 

A fração CSH-11 que apresentou a maior massa (Tabela 4), foi uma 

das selecionadas para dar prosseguimento ao fracionamento cromatográfico. 

Desta forma a fração CSH-11 foi então submetida a uma coluna com gel de 

sílica (CC) como fase estacionária e sistema de solventes hexano: AcOEt na 

proporção 7:3 como fase móvel, num volume de 200 mL. Deste processo foram 

obtidas 65 frações e reunidas após análise por CCD, o que gerou sete novos 

grupos (CSH-11/1 – CSH-11/7), como mostrado na tabela 5, e então enviadas 

novamente para os ensaios anti-Leishmania e citotóxicos. 
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Tabela 5. Massa das frações obtidas do fracionamento da CSH-11 

Grupo Frações reunidas Massa (mg) 

CSH-11/1 1 – 5 42,9 

CSH-11/2  6 – 10 94,3 

CSH-11/3 11 – 20 380,8 

CSH-11/4 21 – 25 120,6 

CSH-11/5 26 – 39 202,0 

CSH-11/6 40 – 57 50,9 

CSH-11/7 58 – 65 0,9 

 

Posteriormente a fração CSH-11/3 (380,8 mg) foi submetida à 

separação em uma coluna de Sephadex LH-20, a qual foi eluída com MeOH 

puro. Desse processo, foram recolhidas 13 frações que foram reunidas em 

cinco grupos (CSH-11/3/1 - CSH-11/3/5) após análise por CCDC, como 

indicado na tabela 6. 

 

Tabela 6. Massa das frações obtidas do fracionamento da CSH-11/3 

Grupo Frações reunidas Massa (mg) 

CSH-11/3/1 1 77,8 

CSH-11/3/2  2 – 5 11,9 

CSH-11/3/3 6 – 8 51,3 

CSH-11/3/4 9 – 11 52,0 

CSH-11/3/5 12 – 13 27,8 

 

Em seguida os grupos tiveram seus perfis analisados por CLAE em 

coluna analítica de fase reversa Luna-Phenomenex (5-C18 de 250 mm de 

comprimento x 4,6 mm de diâmetro interno para sistema analítico), utilizando-

se como FM 64% acetonitrila e 36% água, por 30 minutos em um fluxo de 0,7 

mL/min e detecção a  218nm. Desta maneira, o cromatograma da fração 

CSH-11/3/4 mostrou-se composta majoritariamente por 3 substâncias (Figura 

23), sendo então otimizada essas condições para CLAE-SemiPrep. As 

substâncias presentes em CSH-11/3/4 foram purificadas em coluna semi 

preparativa Luna-Phenomenex (5-C18 de 250 mm de comprimento x 10,0 mm 

de diâmetro interno para sistema semi-preparativo), utilizando as condições 

ACN:H2O 64:36, por 16 minutos em um fluxo de 3,703 mL/min e detecção a  

218nm. Desse processo, foram isoladas 3 substâncias de acordo com os 

tempos de retenção durante a corrida cromatográfica (Tabela 7). 
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Figura 23. Cromatograma em CLAE da fração CSH-11/3/4. FM ACN:H2O 64:36;  218 nm 

 

Tabela 7. Massa das frações obtidas do fracionamento da CSH-11/3/4. 

Fração Massa (mg) TR (min) 

CSH-11/3/4 – Pico 1 2,5 9,113 

CSH-11/3/4 – Pico 2 2,2 11,487 

CSH-11/3/4 – Pico 3 2,4 12,137 

 

Após secagem do solvente, o composto isolados CSH-11/3/4 – Pico 2, 

foi analisado por RMN-1H, RMN-13C (em nano-probe) e HMBC além de CL/EM. 

O composto CSH-11/3/4 – Pico 1 e CSH-11/3/4 – Pico 3, não foi analisado  

pois foi inferiu-se previamente através da comparação do tempo de retenção 

por CLAE em coluna analítica, que o pico 1 era casearina J, previamente 

isolada das folhas de C. sylvestris e o pico 3, ainda era uma mistura.   

 

 

3.5  Extração e análise do óleo essencial 

O óleo essencial das folhas da C. sylvestris foi extraído através de 

destilação por arraste a vapor utilizando-se aparato tipo “Clevenger”, foram 

realizadas 4 extrações com duração de 5 horas cada, com cerca de 300 g de 

folhas picadas em cada extração, obtendo-se 2,92 g de óleo essencial. O óleo 

obtido foi armazenado em frasco de vidro a -20ºC até sua análise. Estas 

análises foram realizadas por injeção de 1,0 L de uma solução 1,0 mg/mL do 

óleo volátil em CH2Cl2 com split de 1:10 utilizando-se nitrogênio como gás de 

arraste (1 mL/min), nas seguintes condições: temperatura do injetor e do 

detector de 220 oC e 250 oC, respectivamente, a temperatura do forno variou 

de 40 - 240°C a 3°C/min, mantendo 5 min a 240 °C.  Posteriormente o óleo foi 
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analisado por cromatografia a gás associada a um espectrômetro de massas 

com base no cálculo do índice de Kovatz, utilizando-se Hélio como gás de 

arraste. As condições operacionais eram uma voltagem de EM de ionização de 

70 eV e uma temperatura da fonte de íons de 230 °C com a as mesmas 

condições descritas acima, para confirmação dos principais componentes. 

Também foi registrado o espectro de RMN-13C. 

 

 

3.6  Fracionamento cromatográfico do óleo essencial. 

De acordo com os resultados do CG-EM, foi constatado que 

zingibereno era o componente majoritário do óleo essencial de C. sylvestris 

(Vide Resultados e Discussão). Para o isolamento do zingibereno, o óleo 

essencial da C. sylvestris foi submetido a um fracionamento realizado em 

coluna cromatográfica (63 cm X 5 cm i.d.) com sílica gel impregnada com 

AgNO3 (10%) envolvida com papel alumínio e mantida ao abrigo da luz 

(GUPTA e DEV, 1963). O eluente utilizado foi diclorometano:acetona na 

proporção 99:1, 95:5 e 90:10. Posteriormente foram recolhidas 30 frações. 

Todas as frações foram analisadas por cromatografia a gás, sob as seguintes 

condições do método da análise de quantificação de zingibereno: temperatura 

do injetor e do detector de 180 oC e 220 oC, respectivamente, a temperatura do 

forno variou de 60 – 220 °C a 10 °C/min, mantendo 5 min a 220 °C, as injeções 

foram feitas com 1,0 l de uma solução 1,0 mg/mL do óleo volátil em CH2Cl2 

com split de (1:10). As frações que continham o zingibereno foram submetidas 

aos ensaios de citotoxicidade e analisados por ressonância magnética nuclear 

(RMN) de 1H, 13C e CG-EM 

  

3.7  Hidrogenação do zingibereno 

A reação de hidrogenação do zingibereno foi realizada em colaboração 

com o Professor Dr. Rafael Carlos Guadagnin (UNIFESP), utilizando-se o 

laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo, FCF-USP. Foi realizada em reator de alta pressão (aço inoxidável), com 

8 atm de hidrogênio, zingibereno puro (90 mg, 0,44 mmol), catalisador de Ni-
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Raney (10%, 9 mg, Aldrich; tamanho dos poros: 50 μ, área superficial: 80-100 

m2/g), 5 mL de hexano, mantendo em banho a 90 ºC por 3 horas. Ao terminar a 

reação o reator foi arrefecido e o produto foi filtrado. Em seguida foi comparado 

o perfil cromatográfico do zingibereno e do o produto da hidrogenação em 

placas cromatográficas reveladas em iodo e posteriormente em vanilina. O 

produto da hidrogenação foi enviado para analise ensaios de citotoxicidade. 

Posteriormente este produto foi hidrogenado mais uma vez, em condições mais 

drásticas (26 atm de H2, Ni de Raney em 20%, 30 mg e 120 º C por 3 horas) 

para se obter 60 mg, (65%) do produto insaturado ((S)-1-metil-4-(6-met-

heptano-2-il)ciclohexano. Este processo foi adaptado a partir da literatura 

(BAZHENOV, 2003). Dessa forma, os produtos também foram enviados para 

ensaios de citotoxicidade, e analisados por CG-EM. 

 

 

3.8   Avaliação de atividade anti-Leishmania em L. 

amazonensis e L. braziliensis  

 Os ensaios para detecção de substâncias com atividade anti-Leishmania 

envolvendo os parasitas foram realizados no Laboratório de Patologia de 

Moléstias Infecciosas, do departamento de Patologia da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, em colaboração com o Dr. Luiz Felipe 

Domingues Passero. Promastigotas de L. (L.) amazonensis e L. (V.) 

braziliensis (2x106 promastigota/poço) foram cultivadas em placas de 96 poços 

e incubadas com as casearinas isoladas em concentrações decrescentes de 

50,0 a 0,390 g/mL, por 24h. O grupo controle foi montado utilizando apenas 

DMSO, o qual não ultrapassou 2% na cultura. Anfotericina B nas 

concentrações de 50,0 a 0,039g/mL foi utilizada como fármaco padrão. Após 

este período, a placa foi lavada três vezes com PBS, e então foi adicionado 10 

L de MTT (5,0 mg/mL) nas culturas de promastigotas submetidas ou não aos 

tratamentos. A reação foi incubada por 4h a 25ºC, quando então foram 

adicionados 50 L de solução de PBS contendo 10% de dodecil sulfato de 

sódio (SDS) para solubilizar membranas biológicas e liberar do meio 

intracelular a formazana convertida pelas células. Após 18h, as placas foram 

lidas a 595nm e a viabilidade das formas promastigotas Avaliadas (TADA et al., 

1986). 
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3.9 Avaliação de atividade anti-Leishmania em L. infantum  

Os ensaios para detecção de substâncias com atividade anti-

leishmania envolvendo os parasitas foram realizados no Instituto Adolfo Lutz 

com a colaboração do Dr. André Gustavo Tempone Cardoso. As 

frações/substâncias foram dissolvidas em dimetilsulfóxido (DMSO), diluídos em 

meio de cultura e incubados com os parasitas em diferentes concentrações 

com o objetivo de se determinar as respectivas CE50. A Concentração Efetiva 

50% dos compostos analisado foi determinada utilizando-se promastigotas de 

L. infantum, que foram aplicadas à 1x106 /poço em placas de 96 poços 

contendo os diferentes compostos, utilizando-se meio M-199. O grupo controle 

foi montado utilizando apenas DMSO, o qual não ultrapassou 0,5% na cultura. 

Após um período de 24 horas, a viabilidade dos promastigotas foi verificada 

através da atividade mitocondrial através dos ensaios com MTT à 570nm. 

Utilizou-se o fármaco pentamidina como controle positivo do ensaio (TADA et 

al., 1986).   

 

 

3.10  Avaliação de atividade anti-Tripanossoma 

Os ensaios para detecção de substâncias com atividade anti-

Tripanossoma envolvendo os parasitas também foram realizados no Instituto 

Adolfo Lutz com a colaboração do Dr. André Gustavo Tempone Cardoso. 

Tripomastigotas de T. cruzi (cepa Y) obtidas de culturas LLC-MK2 (ATCC CCL 

7) foram contadas em hemacitômetro de Neubauer e aplicados 1x106/poço em 

placas de 96 poços. As substancias foram incubadas em diferentes 

concentrações por 24 h a 37°C em incubadora umidificada a 5% CO2 com 

benznidazol como droga padrão. O grupo controle foi montado utilizando 

apenas DMSO, o qual não ultrapassou 0,5% na cultura. As placas foram lidas e 

a viabilidade dos tripomastigotas foi verificada através da conversão celular da 

solução de MTT, em formazana insolúvel por enzimas mitocondriais (TADA et 

al., 1986). 
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3.11 Detecção espectrofluorimétrica de permeabilidade da 

membrana plasmática de parasitas  

Os ensaios para avaliação de poro de membrana de parasitas foram 

realizados no Instituto Adolfo Lutz com a colaboração do Dr. André Gustavo 

Tempone Cardoso. Desta forma, foram utilizadas as formas promastigotas de 

L. (L.) infantum e tripomastigotas de T. cruzi na fase de desenvolvimento não-

estacionária. Estas foram lavadas em (solução salina tamponada com fosfato), 

semeadas a 2x106/poço e incubadas durante 15 minutos com 1 μM SYTOX 

Green (Probe Molecular®) em meio M199, suplementado com soro fetal bovino 

e hemina. As casearinas foram adicionadas, com o CE50 previamente 

determinado, e a fluorescência foi medida a cada 20 minutos durante um 

período total de 80 minutos. A fluorescência máxima foi determinada pela 

adição de 0,5% de Triton X-100. O grupo controle consistiu-se de parasitas 

incubados com 0,5% de MeOH. A fluorescência foi medida utilizando um leitor 

de microplacas (FilterMax F5-Molecular Devices, EUA), com excitação e 

emissão de comprimentos de onda de 485 e 520 nm, respectivamente 

(KULKARNI et al., 2009). 

 

 

3.12  Avaliação da citotoxicidade frente às células de 

mamíferos 

Os ensaios para avaliação da citotoxicidade frente às células de 

mamíferos foram realizados no Instituto Adolfo Lutz com a colaboração do Dr. 

André Gustavo Tempone Cardoso. Desta forma, foram utilizadas células de 

mamíferos NCTC (clone 929), cultivadas conforme descrito anteriormente e 

aplicadas na concentração de 4x104/poço em placas de 96 poços, contendo os 

diferentes compostos diluídos serialmente em meio RPMI 1640. Incubou-se as 

placas por um período de 48 horas a 37°C em estufa com 5% de CO2 e se 

determinou a viabilidade celular através do ensaio colorimétrico do MTT 

(TADA, et al., 1986). 
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3.13 Avaliação da atividade citotóxica frente as células 

tumorais.  

Os ensaios foram realizados no Departamento de Biologia Molecular da 

Universidade Federal de São Paulo com a colaboração do Dr. Alisson L. 

Matsuo e Carlos Rogério Figueiredo. Foram plaqueadas 1x104 células das 

linhagens: B16F10-Nex2 (melanoma murino), A2058 (melanoma humano), HL-

60 (leucemia), HCT (cólon humano), MCF7 (adenocarcinoma de mama), HeLa 

(carcinoma cervical)  e incubadas por 6h antes do tratamento. Foram 

administradas doses seriadas a partir de 100 µg/ml das amostras. Para o 

zingibereno e seus derivados hidrogenados, foram avaliados adicionalmente as 

linhagens U-87 e Siha, além das linhagens células tumorais descritas 

anteriores. As células foram incubadas por 18h a 37°C durante o tratamento. A 

viabilidade celular foi quantificada por ensaio colorimétrico MTT. As placas 

foram lidas a 570nm (TADA, et al., 1986). 
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4. Resultados e discussão. 

4.1  Purificação das substâncias ativas 

Após a separação e análise das fases de partição do extrato 

metanólico, verificou-se através de ensaios biológicos, atividade citotóxica e 

atividade anti-Leishmania para as fases hexânica e em acetato de etila, com 

exceção da fase diclorometânica que apresentou somente atividade anti-

Leishmania (tabela 8). Optou-se primeiramente pelo fracionamento 

cromatográfico da fase hexânica, pois além de apresentar maior massa (6,4 g), 

mostrou melhores resultados para os ensaios de citotoxicidade frente às 

células tumorais. Após o fracionamento cromatográfico, através de CC em gel 

de sílica, foram obtidas 23 frações e a partir dos ensaios biomonitorados, 

verificou-se que todas as frações da fase hexânica mantiveram 100% de 

atividade anti-Leishmania. Os valores das atividades anti-Leishmania foram 

estimados de acordo com a porcentagem de morte dos parasitas, sendo 0% 

quando não houve morte do parasita na concentração testada e então 

considerada inativa; 50% de morte na concentração de 300 g/mL, 

considerada fracamente ativa, 90% mortes da maioria dos parasitos na 

concentração de 300 g/mL, considerada ativa e 100% mortes dos parasitas, 

considerada muita ativa. Posteriormente foram avaliadas, quais as frações 

possuíam atividade citotóxica frente às células de melanoma de murino 

(B16F10-Nex2), verificando-se que as atividades se concentraram nas frações 

CSH-11, CSH-12, CSH-13 e em menor grau nas frações CSH-10, CSH-9 e 

CSH-8 (Figura 24). Sendo assim, deu-se continuidade ao fracionamento 

cromatográfico destas frações conforme demonstrados nos fluxogramas das 

frações, nas figuras 17 a 22 no item materiais e métodos (paginas 72 a 75).  

 

Tabela 8. Atividade anti-Leishmania frente Leishmania (L.) infantum e atividade 

citotóxica nas fases de partição, obtidas a partir do extrato MeOH. 

Fases 
Atividade (%) 

anti-Leishmania 

Atividade (%) 

Citotóxica 

Hexânica 100 100 

Acetato de etila 100 100 

Diclorometânica 100 0 
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Figura 24. Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 das frações CSH-1 a CSH-23 a 10 

µg/mL, obtidas a partir do fracionamento da fase hexânica. - *Crt:Controle. 

 

 

 

Figura 24b. Citotoxicidade em células B16F10-Nex2 das frações CSH-6 a CSH-22 a 1 
µg/mL, obtidas a partir do fracionamento da fase hexânica. - *Crt:Controle. 
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   4.2  Identificação estrutural das substancias ativas isoladas 

As várias etapas cromatográficas realizadas nas séries CSH-8, CSH-9, 

CSH-10, CSH-11, CSH-12 e CSH-13, permitiram o isolamento de 8 

substâncias: casearina J (CSH11-3-3-2), casearina G (CSH11-3-1), 

casearina A (CSH13-1-3), casearina B (CSH12-2-4-3) (Figura 26), e um dinor-

diterpeno clerodânico na fração CSH11-3-4 pico 2 (Figura 29). A analise por 

RMN das frações CSH12-2-4-1 e CSH10-3-5-6, sugeriu a presença de 

casearinas devido aos sinais em δ 123 e δ 142 para C-3 e C-4 

respectivamente, δ 53 e δ 35 para C-5 e C-10, δ 95 (C-18) e 97 (C-19). Porém 

devido a pequena quantidade isolada e a ocorrência de derivados em mistura 

não foi possível definir a estrutura destes compostos com segurança. A partir 

da fração CSH-8/2/4 foi também isolado o β-sitosterol esterificado com ácido 

graxo, como evidenciado pelo espectro de RMN-1H, com deslocamentos 

característicos em δ 5,35 d, referente H-6 e um multipleto em  δ 3,49 

correspondente ao hidrogênio H-3 do esqueleto de esteróide (Anexo 20).  

Casearinas são substâncias características da espécie da C. sylvestris 

e foram previamente isoladas e descritas (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, 

et al., 1990; MORITA et al., 1991; CARVALHO et al.,1998; SANTOS et al., 

2007). A identificação das casearinas foi possível através das análises de 

RMN-1H, 13C e experimentos de correlação a longa distancia (HMBC), para a 

casearina B e a nova casearina (Anexos 1 a 19).  

Casearinas são diterpenos clerodânicos cuja estrutura básica é formada 

pelos anéis A e B do sistema decalínico com duas metilas em C-8 (Me-17) e C-

9 (Me-20), uma cadeia lateral com seis carbonos (C-11 a C-16) com um dieno 

conjugado em C-9, um terceiro anel C diidrofurânico/diacetálico, além de 

substituintes oxigenados (ésteres, éteres, hidroxilas ou cetonas) que podem 

estar presentes nos carbonos 2, 6, 7, 18 e 19 (Figura 25). 

           
Figura 25. Estrutura geral das casearinas 
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Os espectros de RMN-13C das frações analisadas apresentaram em 

geral de 29 a 31 sinais, similares aos relatados para as casearinas na literatura. 

Os sinais característicos nos espectros de RMN de 13C (Tabela 9) foram 

observados em δ 57 indicando a presença de um grupo metoxila na estrutura; 

e δ 72 (C-2) referente ao C carbinólico (Figura 26). Os sinais apresentados em 

δ 75 (C-6) foram atribuídos a carbonos ligados a grupos hidroxila, com exceção 

da casearina G, que apresenta um hidrogênio no C-6 com δ 34,0. A ligação 

dupla em C-3 e C-4, também característica das casearinas, foi observada em δ 

123 e δ 142 para C-3 e C-4 respectivamente. Os deslocamentos químicos de 

C-5 e C-10 (δ 53 e δ 35 respectivamente) foram semelhantes aos descritos 

para as casearinas e compostos análogos. Os sinais de carbonos metínicos 

oxigenados em δ 95 (C-18) e 97 (C-19) indicaram a existência do sistema 

diacetálico no anel C. Também observaram-se sinais nos espectros de RMN-

13C na região de δ 170 a δ 174 que sugerem a presença de grupos acetatos e 

grupos butanoatos como substituintes. Os deslocamentos de δ 11 e 25 para C-

17 e C-20 podem ser explicadas pelo efeito γ de blindagem produzido pelo 

substituinte oxigenado presente em C-7 sobre a metila C-17 (SANTOS, 2008).  

Através da análise dos espectros de RMN-1H observaram-se sinais 

atribuíveis a alguns deslocamentos característicos da estrutura básica das 

casearinas, incluindo sinais referentes ao anel decalínico A e B (H-1 a H-10); a 

cadeia lateral (H-9 a H-15); e ao anel diacetálico C (sinais de H-18 e H-19). 

A presença do dieno conjugado na cadeia lateral foi confirmada pelos 

sinais observados na região de hidrogênios olefínicos no espectro de RMN-1H, 

caracterizado pelos acoplamentos dos hidrogênios da ligação dupla terminal 

monosubstituida em δ 5,11 (d, J=11,0 Hz; H-15), δ 5,20 (d, J =17,1Hz; H-15) 

com o hidrogênio vicinal δ 6,62 (dd, J =11,0 e 17,1; H-14), além de outro sinal 

em δ 5,28 (dl, J =9,4 Hz; H-12) que pode ser atribuído ao hidrogênio da ligação 

dupla tri-substituída do dieno conjugado (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et 

al., 1990; MORITA et al., 1991). Outros sinais de hidrogênios olefínicos 

característicos da estrutura decalínica dos anéis A e B das casearinas, foram 

observados em: δ 3,9 sl referente ao H-2; δ 6,0 (dl, J = 3,9 Hz), que foi 

atribuído à H-3; δ 4,9 t (J = 11 Hz) referente ao H-7; e o sinal observado em δ 

3,6 (t, J=10 Hz), referente ao H-6, indica a presença de um grupo 
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hidroximetinico nas casearias A, B e J (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et 

al., 1990; MORITA et al., 1991). 

Também foram observados 2 hidrogênios componentes da estrutura 

básica das casearinas em δ 6,38 (s) referente à H-19 e δ 6,61 sl (J =1,3 Hz) 

referente à H-18 indicando a existência do sistema diacetálico no anel C. Para a 

casearina G foi relatado na literatura que o H-18 mostra acoplamento à longa 

distancia (J =1,3 Hz), com H-3 devido a presença da ligação dupla, logo o sinal 

é um tripleto. Para o H-19 observa-se apenas um singleto, pois não há 

acoplamento com nenhum próton vizinho (MORITA et al., 1991). Entretanto no 

espectro obtido não se observa um tripleto, mas apenas um singleto largo em δ 

6,61 referente à H-18 no espectro (Tabela 10). 

 

     
casearina A                                                  casearina G 

 

 

   
casearina J                                         casearina B 

Figura 26. Estrutura da casearinas A, B, G e J. 

 

Para casearina B foi ainda obtido o espectro de HMBC, que evidencia 

as principais correlações H/C a longa distância. No espectro de carbono são 

observados sinais referentes a 3 grupos acetato (δ 170,9; δ 171,7 e δ 172,1) e   
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1 grupo butanoato em δ 174,8. Para definição de quais carbonos sustentam os 

grupos acetato, foi observado no espectro de HMBC correlação entre H-18 em 

δ 6,34 (t, J= 2,4 Hz) e a carbonila do acetato com δ 171,7. O carbono C-18 em  

δ 96,3 também apresentou correlação com a metila do grupo acetato em δ 2,08 

(s), indicando que em C18 o substituinte é o grupo acetato.  

Para H-19 verificou-se correlação entre δ 6,55 (s) com a carbonila em  

δ170,9 referente a outro grupo acetato em C-19. 

E por fim o terceiro grupo acetato está conectado pelo C-6, devido 

correlação entre H-6 δ 5,2 (m) com a carbonila do ultimo grupo acetato em δ 

172,1. Além de ser observada correlação entre C-6 δ 75,6 e a metila do grupo 

acetato em δ 2,03 s.  

Não é observada a correlação da carbonila do butanoato com qualquer 

hidrogênio oximetínico da estrutura básica. No experimento HMBC relatado 

para outras casearinas também é descrito que não há correlação do grupo 

butanoato com hidrogênios oximetínicos (WILLIAMS, et al., 2007). Entretanto 

como foi possível definir as posições dos grupos acetatos pelas correlações no 

espectro HMBC, sobraram 2 possibilidades para a localização do grupo 

butanoato: em C-2 ou C-7. A definição do grupo butanoato em C-7, foi 

estabelecida com base nos deslocamentos químicos observados no espectro 

de RMN-13C, sendo δ 74,3 atribuído a C-7. 

As principais correlações H/C que definiram a localização dos grupos 

acetato podem ser observadas na Figura 27. 
 

 
Figura 27. Principais correlações observadas nos espectros de HMBC para a casearina B. 
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Sendo assim, analisando as atribuições e comparando com os dados 

espectrométricos da literatura, foi possível identificar e classificar as casearinas 

isoladas das frações de C. sylvestris (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et al., 

1990; MORITA et al., 1991; CARVALHO et al.,1998; SANTOS et al., 2007). Os 

dados completos de RMN-1H e de 13C obtidos experimentalmente e da 

literatura, estão nas tabelas 9 e 10.  

 
Tabela 9. Dados espectrométricos de RMN-13C (δ) ppm, obtidos para as casearinas 

A, J, G e  B a 200 MHz em CDCl3 e MeOD para casearina B em comparação com a 

literatura. 

 
Casearina A Casearina J Casearina G Casearina B 

Literatura* Experim. Literatura* Experim. Literatura* Experim. Literatura* Experim. 

C1 25,3 25,3 25,6 25,5 24,6 25,0 25,4 25,9 

C2 72,6 72,6 72,6 72,6 72,7 72,2 72,5 74,0 

C3 123,6 123,6 123,5 123,5 122,7 122,7** 125,5 127,0 

C4 142,8 142,7 142,9 142,8 144,2 144,2** 141,3 142,3 

C5 53,8 53,7 53,8 53,8 49,7 49,7** 52,9 53,2 

C6 75,3 75,3 75,2 75,2 34,2 34,0 74,0 75,6 

C7 75,5 75,6 75,4 75,4 71,4 71,4 72,7 74,3 

C8 41,1 41,1 41,1 41,1 41,0 41,0** 41,0 42,1 

C9 39,4 39,3 39,4 39,4 39,5 39,5** 39,3 40,5 

C10 35,8 35,7 35,8 35,8 33,9 33,9 36,7 37,1 

C11 30,3 30,1 30,3 30,3 30,3 30,0 30,2 31,3 

C12 125,8 125,8 125,8 125,8 125,9 125,3 125,8 127,3 

C13 133,9 133,8 133,9 133,9 133,8 133,8** 133,9 134,7 

C14 133,4 133,3 133,4 133,3 133,4 133,4** 133,3 135,4 

C15 114,6 114,6 114,7 114,6 114,4 114,4 114,6 115,1 

C16 20,2 20,2 20,3 20,2 20,2 20,2 20,3 20,7 

C17 11,1 11,1 11,0 11,1 10,7 11,3 11,0 11,5 

C18 94,9 95,8 95,6 95,6 94,5 94,5** 94,9 96,3 

C19 97,5 97,4 97,5 97,4 99,1 99,1** 97,7 98,9 

C20 25,5 25,5 25,4 25,4 25,7 25,0 25,4 26,7 

OMe 57,0 57,0 57,0 57,0 56,9 57,0 57,1 57,5 

Acet-1 170,2/ 21,2 170,3/ 21,2 169,0/ 21,3 169,0/ 21,2 170,4/ 21,2 170,2/ 21,0 169,1/ 21,0 170,9/ 21,1 

Acet-2 169,0/ 21,3 169,1/ 21,3 ------ ------- 169,2/ 21,2 170,2/21,2 170,1/ 21,2 171,7/ 21,2 

 Acet-3       170,1/ 21,4 172,1/ 21,7 

But-1 174,3/ 36,3 174,3/ 36,3 172,8/ 36,3 172,8/ 36,3 172,7/ 36,4 172,8/ 36,3 172,5/ 36,1 174,8/ 38,2 

 18,6/ 13,7 18,5/ 13,6 18,3/ 13,5 18,3/ 13,5 18,5/ 13,7 18,5/ 13,8 18,4/ 13,8 19,5/ 14,2 

But-2   174,3/ 36,4 174,2/ 36,4     

   18,6/ 13,7 18,6/13,6     

*ITOKAWA, et al., 1990 e MORITA et al., 1991. 

**Estimado 
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Tabela 10.  Dados espectrométricos de RMN-1H (δ) ppm, obtidos para as 
casearinas A, G, J a 200 MHz em CDCl3, em comparação com a literatura. (m, J em 

Hz). 

 
Casearina A Casearina J Casearina G 

Literatura* Experim. Literatura* Experim. Literatura* Experim. 

H2 3,90 sl 3,84 sl 3,90 sl 3,91 sl 3,86 sl 3,81 sl 

H3 6,09 (dl 3,9) 6,11 dl 6,09 (dl 3,9) 6,09 (dl 3,8) 5,99 (dl 4,2) 6,0 (d 4,0) 

H6 3,66 (t 11,0) 3,59 (d 10,6) 3,65 (d 11,0) 3,65 (d 10,5) - - 

H7 4,99 (t 11,0) 4,90 (t 10,7) 4,98 (t 11,0) 4,99 (t 10,8) 
4,90  

 (dt 11,6; 4,7) 
4,9 m 

H10 2,37  
 (dd 15,2; 3,5) 

2,27 (t 7,4) ** 
2,37  

 (dd 13,0; 2,3) 
2,22  

(dd 13,3; 2,3) 
2,27 m 

H11 
1,63 (dl 16,3) 

2,54  
 (dd 9,3; 16,3) 

1,64 (dl 16,0) 
2,44  

(dd 9,4; 15,0) 
** 

1,65 (dl 16,0) 
2,47  

 (dd 9,4; 15,0) 

2.51  
(dd 16,2; 9,1) 

2,50 m 

H12 5,28 (dl 9,3) 5,23 (dl 9,4) 5,28 (dl 5,2) 5,29 (dl 8,6) 5,31 dl 5,30 m 

H14 6,62  
(dd 10,8; 17,2) 

6,50  
(dd 10,8; 17,8) 

6,62  
(dd 11,0; 17,1) 

6,66  
(dd 11,2; 18,0) 

6,64  
(dd 10,8; 17,1) 

6,62 m 

H15 5.20 (d 17.2) 

5,12 (d 10,8) 

5,12 (d 17,8) 

4,90 (d 10,8) 

5,11 (d 11,0) 

5,20 (d 17,1) 

5,13 (d 11,2) 

5,20 (d 18,0) 

5,11 (d 10,8) 

5,19 (d 17,1) 

5,16 (d 11,0) 

5,18 (d 17,0) 

H16 1,80 (sl) 1,72 (sl) 1,79 (sl) 1,79 (sl) 1,80 (sl) 1,86 (sl) 

H17 0,92 (s) 0,92 (s) 0,92 (d 7,2) 0,93 (d 6,6) 0,89 (d 6,4) 0,80 (d 6,2) 

H18 6,72 (t) 6,65 (t) 6,73 (d 1,7) 6,74 (d 1,6) 6,67 (t 1,3) 6,61 sl 

H19 6,57 (s) 6,51 (s) 6,56 (s) 6,57 (s) 6,41 (s) 6,38 (s) 

H20 0,88 (s) 0,88 (s) 0,87 (s) 0,88 (s) 0,90 (s) 0,86 (s) 

OMe 3,44 (s) 3,34 (s) 3,43 s 3,48 s 3,43 (s) 3,37 (s) 

Me-Ac 1,99 (s) 1,92 (s) 1,98 s 1,94 s 1,98 (s) 1,97 (s) 

 2,09 (s) 2,03 (s) - - 2,09 (s) 2,10 (s) 

Me-But 0,96 (t 6,4) 0,83 (t 6,4) 0,94 (t 7,4) 0,94 (t 7,4) 0,94 (t 7,3) 0,86 (t 7,0) 

 - - 0,96 (t 7,4) 0,95 (t 7,4) - - 
 

*ITOKAWA, et al., 1990 e MORITA et al., 1991. 

**Os deslocamentos químicos e as constantes de acoplamento não puderam ser revelados devido a 
sobreposição de sinais.  
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4.2.1 Elucidação estrutural do dinor-diterpeno clerodânico 

presente na fração CSH-11/3/4p2. 

Para fração CSH-11/3/4p2, obtida a partir purificação por CLAE 

semipreparativo foi possível o isolamento de uma substância, na forma de um 

sólido branco, que foi analisada por RMN-1H, RMN-13C, HMBC, CL-EM-ESI 

modo positivo, para elucidação de sua estrutura.  

A fração CSH-11/3/4p2, foi submetida à análise por CL-EM-ESI modo 

positivo, que permitiu observar o pico m/z 543 relativos ao íon [M+Na]
+
, 

confirmando a fórmula molecular C28H40O9 (Figura 28).  
 

 
Figura 28. Espectro de massas (CL-EM-ESI), do novo dinor-diterpeno. 

 

O espectro de RMN-13C (Anexo 12) da fração CSH-11/3/4p2 

apresentou 28 sinais bastante similares ao das outras casearinas descritas 

previamente no item 8.2 e nas tabelas 9 e 10, confirmando assim a 

subestrutura referentes ao anel decalínico A e B e ao anel diacetálico C. 

Embora a estrutura não tenha os carbonos C-15 e C-16 a numeração do 

esqueleto clerodânico foi mantida para facilitar a comparação com as outras 

casearinas. 

A partir da análise do espectro de HMBC (Anexos 16 a 19), foi proposta 

a estrutura parcial formada pela cadeia lateral, ligada em C-9, de um alceno 

conjugado (C-11 e C-12) com a carbonila de uma cetona (C-13). Esta proposta 

estrutural foi confirmada pelas correlações entre H-11 em δ 7, 05 (d, J= 16, 5 

Hz) com: C-8 em δ 41,5; C-20 em δ 25,8; C-10 em δ 35,7; além da correlação 

observada com a carbonila em C-13 δ 200,1. As correlações entre H-12 em δ 

5,95 (d, J=16,5) com a carbonila em C-13 δ 200,1; e os hidrogênios da metila 

em C-14 δ 2,2 s, também com a carbonila em C-13 δ 200,1, também 

confirmaram a conectividade da cadeia lateral com o carbono em C-9. 
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A configuração estereoquímica trans entre H-11 e H-12 foi confirmada 

pela constante de acoplamento de 16,5 Hz (SILVERSTEIN, WEBSTER, 

KIEMLE, 2007). No espectro de carbono foram observados sinais referentes a 

1 grupo acetato em δ 169,8 e 2 grupos butanoatos em δ 173,0 e δ 173,3. Para 

definição dos carbonos que sustentam os grupos acetatos, foi observado no H-

19 em δ 6,3 (s) a correlação com a carbonila em  δ 169 indicando que grupo 

acetato está ligado ao C-19. H-19 mostrou ainda correlação com os carbonos: 

C-6 em δ 71,5; com C-5 em δ 53,5; com C-4 em δ145,7 e finalmente com o C-

18 em δ 95, indicando a existência do sistema diacetálico no anel C.  

Novamente não foi observada correlação do grupo butanoato com 

qualquer hidrogênio oximetínico da estrutura, como previamente relatado para 

casearina B. Desta forma a localização do grupo butanoato em C-2, foi 

estabelecida pelo deslocamento químico de C-2 em δ 66,3 em comparação 

com a literatura (WILLIAMS, et al., 2007). O outro grupo butanoato foi 

localizado em C-18 de acordo com δ em 95,9. Observa-se ainda que não há 

grupos substituintes em C-7 com δ 36,2; padrão similar à casearina X 

(SANTOS et al., 2010) e caseanigrescens D (WILLIAMS, 2007). 

A estrutura proposta para o novo diterpeno clerodânico e as principais 

correlações observadas no HMBC, estão nas figuras 29 e 30 respectivamente. 

 

 
Figura 29. Estrutura do novo dinor-diterpeno clerodânico, obtido da  

fração CSH-11/3/4p2. 
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Figura 30. Principais correlações observadas nos espectros de 

HMBC para o novo dinor-diterpeno clerodânico. 

 
 

Para verificação do ineditismo da estrutura na literatura foi realizada no 

uma pesquisa no banco de dados SciFinder® através dos seguintes parâmetros 

de pesquisa: Estrutura química, formula molecular C28H40O9 e nome IUPAC 

((1R,3S,5S,6aR,7R,8S,10R,10aR)-1-acetoxy-10-hydroxy-7,8-dimethyl-7-((E)-3-

oxobut-1-en-1-yl)-3,5,6,6a,7,8,9,10-octahydro-1H-naphtho[1,8a-c]furan-3,5-diyl 

dibutyrate). A pesquisa através da formula molecular C28H40O9 encontrou 180 

substâncias, porém nenhuma correspondia à estrutura proposta. Uma estrutura 

similar foi relatada no trabalho de Espindola et al., (2004), porém a cadeia 

lateral apresenta seis carbonos como as casearinas, com a diferença de que o 

dieno conjugado nesta substância está entre C-13 e C-16. Esta substância 

pode ser considerada precursora através de uma reação de ozonólise para 

produção do dinor-diterpeno encontrado, que apresenta cadeia lateral com 

quatro carbonos e um grupo cetona em C-13. Os resultados com os outros 

parâmetros de pesquisa também não encontraram esta substância. Portanto 

conclui-se que a estrutura desta substância ainda é inédita e não há dados 

espectrométricos descritos para a esta substância na literatura. 

Deve-se ainda ressaltar que os espectros de RMN-1H, RMN-13C e 

HMBC, foram realizados em metanol deuterado, pois alguns estudos mostram 
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a abertura do anel diacetálico, devido ao desaparecimento gradual dos sinais 

dos hidrogênios acetálicos e o surgimento dos sinais de hidrogênios aldeídicos, 

com a presença de traços de HCl e H2O  provenientes do clorofórmio, quando 

a amostra é mantida por alguns dias em CDCl3 (BEUTLER et al., 2000b; 

SANTOS et al., 2010; WILLIANS et al., 2007). Os dados completos de 

deslocamentos de RMN-1H e RMN-13C da nova estrutura estão na tabela11. 

 
Tabela 11. Dados espectrométricos de RMN-1H, RMN-13C e HMBC, obtidos para o 

dinor-diterpeno clerodânico da fração CSH-11/3/4p2, a 500 MHz em MeOD, (m, J em 

Hz). 
 

H/C δ 
13

C ppm δ 
1
H m (J em Hz) 

Principais 

correlações HBMC 

1 26,3 ____ ____ 

2 66,3 3,89 sl ____ 

3 120,9 5,96 (d, 4,0) ____ 

4 145,7 ____ ____ 

5 53,4 ____  ____ 

6 71,5 3,61 (t, 10) ____ 

7 36,2 1,17 m ____ 

8 41,5 ____ ____ 

9 41,0 ____ ____ 

10 35,7 2,30 (t, 7,5) ____ 

11 153,3 7,05 (d, 16,5) C-13, C-8, C-10, C-20 

12 130,6 5,95 (d, 16,5) C-13 

13 200,1 ____ ____ 

14 23,5 2,2 s C-13 

15 ____ ____ ____ 

16 ____ ____ ____ 

17 15,1 0,89 (d, 7,0) ____ 

18 95,9 6,71 (t, 1,8) ____ 

19 97,4 6,31 s C-4, C-5, C-6, C-18, C=O Acet. 

20 25,8 0,88 s ____ 

Acet 169,9 / 20,0 1,8 s C=O Acet. 

Me-

But-1 

173,0 / 35,7 

18,3 / 12,5 

2,35 (t, 7,0) 

1,64 m / 0,92 (t, 7,0) 
____ 

Me-

But-2 

173,3 / 35,7 

18,0 / 12,4 

2,33 (t, 7,0) 

1,62 m / 0,97 (t, 7,0) 
____ 

 



95 
 

95 

4.3 Avaliação da atividade Antiparasitária das casearinas 

identificadas 

As possibilidades terapêuticas para as doenças negligenciadas, que 

incluem Leishmaniose e a doença de Chagas, ainda continuam muito limitadas 

e apresentam muitos efeitos colaterais, sendo que a factibilidade de uma 

vacina está ainda em um horizonte distante. Desta forma, há uma grande 

necessidade de incrementar o arsenal terapêutico disponível, para que novos 

farmacos tenham uma maior especificidade e menor quantidade de efeitos 

colaterais. 

C. sylvestris possui um histórico na pesquisa de extratos com 

atividades antiparasitárias. Mesquita et al., (2005), estudaram a atividade 

tripanocida e leishmanicida dos extratos plantas do cerrado brasileiro e 

obtiveram CE50 entre 0,1 e 4,9 μg/mL para C. sylvestris, porém ainda não ainda 

não constam trabalhos de atividade tripanocida e anti-Leishmania para as 

casearinas isoladas de C. sylvestris.  

Desta forma foram avaliadas as atividades anti-Leishmania frente as 

formas promastigotas de Leishmania (L.) infantum, Leishmania (L.). braziliensis 

e Leishmania (L.) amazonensis, além da atividade anti-tripanossoma em 

tripomastigotas de T. cruzi.      

 

 

4.3.1  Atividade anti-Tripanossoma 

Partindo dos valores de CE50 obtidos nos ensaios frente à 

tripomastigotas de T. cruzi, pode-se verificar que as casearinas apresentaram 

atividades promissoras, destacando-se os resultados a para atividade da 

casearina J que apresentou CE50= 0,53 g/mL. A casearina A foi a segunda 

mais ativa e apresentou CE50= 1,37 g/mL, sendo ambas mais efetivas que a 

droga padrão (Benznidazol) com CE50= 114,7 µg/mL (Tabela 12). 

Adicionalmente determinou-se a concentração citotóxica 50% (CC50) das 

casearinas isoladas em células de mamíferos NCTC, sendo que a casearina 

que apresentou maior valor foi a casearina B com CC50= 13,76 g/mL, seguida 
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pela casearina G com CC50= 7,54 g/mL, enquanto que o fármaco padrão 

apresentou CC50= 56,63 g/mL (Tabela 12). 

As relações atividade e toxicidade são imprescindíveis para avaliar a 

viabilidade do composto isolado, assim permite determinar se existe a janela 

terapêutica da substância isolada.  Para tanto, os metabólitos isolados devem, 

em uma baixa concentração, ser capazes de produzir resposta frente aos 

parasitas, indicando uma alta seletividade. Quanto menor a concentração do 

composto para causar a morte do parasita, mais eficaz ele é. Por outro lado, 

quando avaliado o composto frente às células de mamíferos, devem apresentar 

valores mais altos, pois quanto maior a concentração necessária para produzir 

morte da célula saudável, maior a resistência da célula saudável frente ao 

composto. 

Desta forma com o objetivo de se avaliar a toxicidade dos compostos foi 

calculado o índice de seletividade (IS), através da expressão abaixo, que 

permite a correta avaliação da toxicidade da substância.  

parasitasdosemefetivaãoconcentraç

mamíferosdecélulasemCCToxicidade
SI

%50

)( 50.. 
 

 

Determinou-se para as casearina J e casearina A o I.S. de 2,75 e 1,91 

respectivamente, no entanto a casearina que obteve o melhor I.S foi a 

casearina B com I.S de 4,96, inclusive com I.S melhor que o fármaco padrão 

que apresentou I.S. de 1,07 (Tabela 12).   

Estes resultados corroboram com os estudos realizados por Espíndola 

et al., (2004) que observou um CE50= 0,59 μg/mL frente à tripomastigotas de T. 

cruzi para um diterpeno similar isolado da casca das raízes de C. sylvestris. Da 

mesma maneira, Mesquita et al., (2005), que ao estudar a atividade de vários 

extratos, obteve para extrato de C. sylvestris um CE50 entre 0,3 - 3,4 μg/mL. 
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Tabela 12. Valores de CE50 e CC50 das casearinas frente à tripomastigotas de T. cruzi 

e células de mamíferos NCTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.2 Atividade Anti-Leishmania 

Diversos compostos químicos, isolados de extratos vegetais, têm 

comprovada atividade leishmanicida sobre formas promastigotas e/ou 

amastigotas de Leishmania em ensaios in vitro. 

A atividade leishmanicida tem sido relatada para: terpenóides 

(SAUVAIN et al., 1996; CAMACHO et al., 2000), aminoglicosteróides e 

aminosteróides (KAM et al., 1997), naftoquinonas (FOURNET et al., 1992; 

KAYSER et al., 2000), chalconas (CHEN et al., 1993; BOECK et al., 2006), 

iridóides glicosilados (MITTAL et al., 1998), flavonóides (ARAÚJO et al., 1998), 

lignanas (BARATA et al., 2000; ROYO et al., 2003) e alcalóides (MAHIOU et 

al., 1994; FOURNET et al., 1996; QUEIROZ, et al., 1996). Apesar dos vários 

estudos nesta área, ainda existem muitas espécies vegetais com potencial 

atividade anti-Leishmania a serem avaliadas, sendo que ainda não constam na 

literatura, estudo de atividade anti-Leishmania para compostos isolados de C. 

sylvestris. 

Desta maneira, as casearinas isoladas foram encaminhadas para os 

ensaios de atividade em promastigotas de L. braziliensis, L. amazonensis 

(Tabela 13), Leishmania (L.) infantum (Tabela 14) e avaliação da concentração 

citotóxica 50% (CC50) em células de mamíferos NCTC (Tabela 14). 

Amostra 
CE50 µg/mL 

Tripomastigotas 
   (I.C. 95%) 

CC50 µg/mL 
NCTC 

(I.C. 95%) 

Índice de 
seletividade 

(IS) 

Casearina J 

 

0,53 

(0,35 - 0,81) 

1,46 

(1,36 - 1,58) 
2,75 

Casearina A 

 

1,37 

(1,07 - 1,75) 

2,62 

(1,92 - 3,59) 
1,91 

Casearina G 

 

1,57 

(1,23 - 2,00) 

7,54 

(5,84 - 9,74) 
4,80 

Casearina B 

 

2,77 

(2,63 - 2,93) 

13,76 

(9,19 - 20,58) 
4,96 

Benznidazol 

 

114,7 

(105,7 - 124,5) 

56,63 

(44,39 - 72,25) 
0,50 
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Para os ensaios em L. braziliensis e L. amazonensis (agentes 

etiológicos da Leishmaniose tegumentar), a casearina G apresentou melhor 

atividade para L. braziliensis e L. amazonensis com CE50= 0,26 g/mL e CE50= 

1,38 g/mL respectivamente, seguido pela casearina A com CE50= 0,40 g/mL 

para L. braziliensis e CE50= 1,23 g/mL para L. amazonensis. A casearina B foi 

a menos sensível para as duas espécies de Leishmania testadas, 

apresentando valores de CE50 entre 23 e 32 g/mL. Apesar das casearinas A, 

G e J mostrarem valores consideráveis de CE50, estes se mostraram 

estatisticamente diferentes (p=0,05), entre as espécies testadas, com exceção 

da casearina J. Contudo o valor de CE50= 0,036 g/mL da anfotericina B foi 

mais efetivo do que as CE50 para estas casearinas (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Valores de CE50 das casearinas frente à promastigotas 
de Leishmania (L.) braziliensis e de Leishmania (L.) amazonensis. 

 

Composto 

CE50 (g/mL) 

Promastigotas 

L. braziliensis 

Promastigotas 

L. amazonensis 

Casearina  J 1,430  0,230 1,390  0,230 

Casearina G 0,260  0,060 1,380  0,260 

Casearina A 0,400  0,060 1,230  0,370 

Casearina  B 23,500  7,767 32,727  5,722 

Anfotericina 0,036  0,005 0,030  0,004 

                                  

Os ensaios frente às formas promastigotas de Leishmania (L.) infantum 

(agente etiológico da Leishmaniose visceral), também apresentaram valores de 

CE50 muito significativos, sendo que a casearina J apresentou melhor atividade 

com CE50= 4,45 g/mL, seguido pela casearina G com CE50= 5,93 g/mL, 

entretanto quando avaliadas frente às células de mamíferos, estas 

apresentaram elevada toxicidade, com CC50= 1,46 g/mL para casearina J e 

CC50= 7,54 g/mL para casearina G, não mostrando seletividade para 

Leishmania (L.) infantum, com índices de seletividade variando entre 0,33 e 

1,45. O fármaco padrão (Anfotericina B) apresentou índice seletividade de 

353,93, não justificando assim, os ensaios nas formas amastigotas de 

Leishmania (L.) infantum para estas casearinas (Tabela 14).  
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Tabela 14. Valores de CE50 e CC50 das Casearinas frente à promastigotas de 
Leishmania (L.) infantum e NCTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
As formas amastigotas residem nos fagolisossomos de macrófagos, o 

que significa que a droga deve ser capaz de atravessar as membranas da 

célula hospedeira e atingir o interior do vacúolo fagolisossomal. Além disso, 

existem evidências de diferenças metabólicas entre promastigotas e 

amastigotas. Por exemplo, formas amastigotas consomem mais ácidos graxos 

do meio de cultura do que promastigotas em fase logarítmica de crescimento 

(BERMAN, 1988). Diferenças como essa podem explicar o fato de 

determinadas substâncias serem ativas contra uma forma e não contra a outra, 

como é o caso dos antimoniais, que atuam sobre amastigotas, mas são muito 

pouco eficazes contra promastigotas (MOREIRA et al., 1995; CALLAHAN et al., 

1997). 

As substâncias isoladas devem, em uma baixa concentração, ser 

capazes de produzir resposta frente aos parasitas. Quanto menor a 

concentração do composto para causar a morte do parasita, maior sua eficácia. 

Por outro lado, quando avaliado o composto frente às células de mamíferos, 

devem apresentar valores mais altos, pois quanto maior a concentração 

necessária para produzir morte da célula saudável, maior a resistência frente 

ao metabólito e menor a chance de responder negativamente ao composto. 

Ressalta-se que para casearinas de C. sylvestris ainda não constam na 

literatura descrição de atividade antiparasitárias. 

 

Composto 
CE50 µg/mL 

Promastigotas 
(C.I.95%) 

 CC50 µg/mL 
NCTC 

(C.I.95%) 

Índice de 
seletividade 

(IS) 

Casearina J 
 

4,45 
(3,93 - 5,04) 

             1,46 
(1,36 - 1,58) 

0,33 

Casearina A 
 

6,34 
(4,17 - 10,01) 

2,62 
(1,92 - 3,59) 

0,41 

Casearina G 
 

5,93 
(5,59 - 6.29) 

7,54 
(5,84 - 9,74) 

1,27 

 
Casearina B 

 

9,48 
(7,43 - 12,09) 

13,76 
(9,19 - 20,58) 

1,45 

Anfotericina B 
 

0,16 
(0,13 - 0,19) 

56,63 
 (44,39 - 72,25) 

353,93 



100 
 

100 

4.3.3 Atividade de alteração de permeabilidade de membrana 

plasmática dos parasitas  
 

A ação das casearinas sobre a membrana plasmática dos parasitas 

Leishmania (L.) infantum e T. cruzi, foi avaliada utilizando uma sonda 

fluorescente Sytox® Green.  

As casearinas A, B, G e J quando em contato com T. Cruzi levou a um 

aumento gradual na permeabilidade da membrana com o aumento na 

fluorescência começando em 20 minutos, para um máximo de intensidade em 

80 minutos (Figura 31A). Sytox® Green (probe molecular) é um ácido nucleico 

que penetra na célula com comprometimento da membrana plasmática e um 

aumento de mais de 500 vezes na sua fluorescência. Triton X-100, um 

surfactante não iônico, é usado como controle positivo, resultando em um 

máximo de fluorescência (OLIVEIRA, 2012). Desta forma como houve um 

aumento na permeabilidade da membrana plasmática dos parasitas nos 

primeiros minutos de incubação com as casearinas (especialmente a casearina 

A), pode-se considerar que a casearina A apresenta uma atividade de 

formação de poro em T. cruzi, levando à liberação de íons e morte celular. 

Para Leishmania (L.) infantum não se observou atividade considerável 

de formação de poro (Figura 31B), uma vez que não houve aumento da 

fluorescência para nenhuma das casearinas testadas quando comparadas ao 

controle positivo Triton X-100. 
 

 
Figura 31. Atividade de permeabilidade de membrana por fluorescência das 
casearinas frente à Leishmania (L.) infantum e T. cruzi. 
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4.4 Avaliação da atividade citotóxica das casearinas 

identificadas 

Na literatura estão descritos alguns estudos de atividade citotóxica para 

extrato e casearinas de C. sylvestris frente a diversas linhagens tumorais. 

Nestes estudos a atividade citotóxica está diretamente relacionada com a 

presença de diterpenos clerodânicos (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et al., 

1990; MORITA et al., 1991; OBERLIES et al., 2002; CARVALHO et al.,1998; 

MAISTRO et al., 2004; FERREIRA, 2006; DA SILVA et al., 2008; DE 

MESQUITA, 2009).  

Estudos de citotoxicidade também foram realizados para outras 

espécies de Casearia. Como observado em Williams et al., (2007), as 4 

Caseanigrescens extraídas das folhas e flores de C. nigrescens apresentaram 

atividade citotóxica moderada com CE50 variando de 0,83–1,4 μM, frente as 

células tumorais (A2780) de câncer ovário. 

Segundo Vieira-Junior, et al., (2011) o isolamento de 4 diterpenos 

clerodânicos das folhas de C. rupestris (casearupestrinas) também 

apresentaram atividade citotóxica, melhores ou iguais o fármaco controle 

(doxorrubicina), frente às células tumorais MDA/MB-435 (melanoma humano) e 

SF-295 (glioblastoma humano), HL-60 (leucemia) e HCT-(câncer de colón). 

Diante do potencial citotóxico apresentado pela C. sylvestris e pelo fato 

de que células de mamíferos em cultura serem ferramentas utilizadas para 

avaliar a citotoxicidade de novos compostos antitumorais (PAILARD et al., 

1999), o presente trabalho permitiu inicialmente verificar  que o extrato bruto e 

as fases hexânica e em acetato de etila de C. sylvestris analisados, obtiveram 

efeito citotóxico em linhagens de células tumorais de murino (B16F10-Nex2), 

que apresenta maior sensibilidade aos compostos testados. Nas concentrações 

de 10 µg/mL e 1 µg/mL, as atividade citotóxica se concentraram nas frações 

CSH-11, CSH-12 e CSH-13, verificado através da realização do ensaio do MTT 

(Figura 24 e 24b). 

O MTT (brometo de 3,4,5-dimetiltiazol-2-il-2,5-difeniltetrazolil) é um sal 

de coloração amarelo-ouro, que é reduzido à formazana (um composto de 

coloração púrpura), pela enzima succinato desidrogenase do metabolismo 
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mitocondrial. Sendo assim, o MTT atua como um indicador da função 

mitocondrial e, por conseguinte, da viabilidade celular (FRESHNEY, 1999). 

Dessa maneira, após o isolamento, as casearinas foram encaminhadas 

para os ensaios de atividade citotóxica nas linhagens celulares tumorais: 

B16F10-Nex2 (melanoma murino), A2058 (melanoma humano), HL-60 

(leucemia), HCT (cólon humano), MCF7 (adenocarcinoma de mama), HeLa 

(carcinoma cervical), onde foi avaliada a capacidade destes compostos em 

inibir o crescimento e/ou induzir a morte das células tumorais in vitro (Tabela 

15). 

Partindo dos valores de CE50 obtidos pode-se observar que as 

casearinas A, B e J apresentaram atividades citotóxicas para todas as 

linhagens testadas, com exceção da casearina G que apresentou atividade 

citotóxica somente para as linhagens HL-60, HCT e HeLa. Entretanto os 

valores de CE50 observados para as casearinas são maiores que a droga 

padrão doxorrubicina. A fração com melhor atividade citotóxica foi a casearina 

A que apresentou CE50=1,84 µg/mL, com atividade citotóxica muito próxima ao 

valor da Doxorrubicina com CE50=1,16 µg/mL, para linhagem celular HCT, 

seguido pela casearina B que apresentou CE50= 1,06 µg/mL para linhagem 

celular HL-60. A substância que apresentou menor atividade citotóxica foi 

casearina G, com valores de CE50 variando de 22,54 a 23,71 µg/mL (Tabela 

15). 

 

Tabela 15. Avaliação da atividade citotóxica das casearinas frente a diversas 
linhagens de células tumorais. 

 CE50 (µg/mL)  

Linhagem casearina G casearina J casearina A casearina B Dox 

B16F10 - 5,97 4,17 6,05 0,02 

A2058 - 9,31 2,99 14,95 0,04 

HL-60 22,54 3,28 4,26 1,06 0,06 

HCT 23,71 4,66 1,84 7,62 1,16 

MCF7 - 23,70 21,28 5,12 0,20 

HeLa 23,51 4,77 4,66 23,19 0,30 

Dox= Doxorrubucina. 
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 Esses resultados corroboram com muitos estudos, uma vez que 

inúmeros diterpenos clerodânicos anteriormente isolados de C. sylvestris 

possuem atividade citotóxica sobre as linhagens celulares tumorais (V-79, KB, 

LX-1, HCT, A2780; HL-60) (ITOKAWA, et al., 1988; ITOKAWA, et al., 1990; 

MORITA, et al., 1991; CARVALHO et al.,1998; OBERLIES, 2002; BOLZANI et 

al., 1999; FERREIRA, et al., 2006) 

Em estudos realizados por De Mesquita et al., (2009), também foi 

possível observar o efeito citotóxico sobre as linhagens tumorais humanas (SF 

295, HCT-8, MDA-MB 435, HL-60), porém referentes aos extratos hexânicos de 

C. sylvestris obtidos da casca, frutos e folhas. 

Vale ressaltar que a intensidade da atividade citotóxica, está 

intimamente relacionada com a estrutura. O estudo desenvolvido por MORITA, 

et al., (1991), demonstrou que a atividade citotóxica mais significativa em 

células V-79 (hamster chinês) foi relacionada aos diterpenos que não possuem 

oxigenação na posição C-6 (Substituinte 4), seguido pelos diterpenos que 

apresentam hidroxila em C-6 ou C-7, nas suas estruturas. Em estudos 

realizados por ITOKAWA et al., (1990), verificou-se que a principal diferença 

estrutural entre essas casearinas, é a presença de um decanoato como 

substituinte no C-7 da Casearina C, o que explicaria sua maior citotoxicidade 

frente a células V-79, devido a maior hidrofobicidade, portanto, maior poder de 

penetração através da membrana plasmática. 

Há também outros estudos mostrando a atividade citotóxica de 

diterpenos clerodânicos isolados de outras espécies de Casearia como, por 

exemplo, as caseamembrinas extraídas das folhas e galhos de C. 

membranacea, caseargrewiinas extraídas dos de frutos e casca de C. 

grewifolia; e as caseobliquinas  extraídas dos galhos de C. oblíqua que se 

mostraram citotóxicas sobre diversas linhagens tumorais humanas (KB, HL-60, 

HCT-8, MDA/MB-435, SF-295, BC1, NC1-H187, Daoy, MED, HeLa, PC-3, 

DLD1) (SHEN et al., 2004a; SHEN et al., 2005b; KANOKMEDHAKUL, et al., 

2005; KANOKMEDHAKUL et al., 2007; CHEN et al., 2008; VIEIRA, JR. et al., 

2009).  
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4.5 Análise química e biológica do óleo essencial de C. sylvestris 

4.5.1 Composição química  

Folhas frescas de C. sylvestris foram extraídas por arraste a vapor por 

4 vezes proporcionando 2,92 gramas de um óleo amarelo (rendimento médio 

de 0,23% w/w). A análise dos constituintes químicos foi realizada por 

cromatografia 

gasosa associada à espectrometria de massas, utilizando-se a biblioteca de 

espectros de massas NIST107 LIB. para a identificação, bem como por 

comparação com espectros de massas disponíveis na literatura (ADAMS, 

2007) considerando rigorosamente o padrão de fragmentação, além do índice 

de Kovats de cada constituinte. Esta análise permitiu a identificação de 23 

substâncias no óleo essencial de C. Sylvestris (tabela 16) correspondendo a 

98,73% da composição total de óleo, cujo cromatograma obtido em FID está na 

figura 32. 

 

 
Figura 32. Cromatograma obtido em CG-FID, do óleo essencial das folhas de C. 
sylvestris. 
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 Tabela 16. Componentes do óleo essencial da Casearia sylvestris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O óleo mostrou-se composto basicamente por terpenóides, que são 

compostos sintetizados pelas plantas e outros organismos vivos a partir do 

ácido mevalônico; constituídos por cadeias que possuem um número de 

átomos de carbono que seja múltiplo de 5. Assim, temos os monoterpenos (10 

carbonos), os sesquiterpenos (15 carbonos) e os diterpenos (20 carbonos), 

entre outros. Dessa forma, o óleo mostrou ser composto exclusivamente por 

sesquiterpenos, predominando o -zingibereno (48,31%), seguido do E-

cariofileno (14,27%),  -muuroleno (5,16%), viridifloreno (5,07%) e acoradieno 

(4,11%) (Figura 33). O -zingibereno é um sesquiterpeno que apresenta 

esqueleto bisabolano. Estes são amplamente distribuídos entre os vegetais 

superiores sendo, por isso, não específicos (OTTO, 2001). Essas substâncias 

são produzidas para diversas finalidades nas plantas. As funções mais básicas 

são: defesa contra herbívoros, atração de insetos polinizadores e dispersores 

de semente e ainda na sinalização envolvida na comunicação entre as plantas. 

Alguns compostos voláteis são emitidos para repelir o ataque de um inseto 

Compostos IK % composição 

-Elemeno 1339 0,29 

-Copaeno 1376 0,20 

-Elemeno 1391 2,19 

-cis-Bergamoteno 1415 0,24 

E-Cariofileno 1418 14,27 
Gurjuneno 1432 0,16 

-Guaieno 1439 1,50 

-Humuleno 1454 1,68 

-Patchouleno 1456 1,08 

-Acoradieno 1463 4,11 

-Acoradieno 1466 2,30 

-Muuroleno 1477 5,16 

Viridifloreno 1493 5,07 

-Zingibereno 1495 48,31 

-trans-Guaieno 1500 1,33 

7-epi--Selineno 1517 1,05 

δ-Cadineno 1524 1,33 
Germacreno B 1556 0,39 

Khusimeno 1593 0,25 

10-epi--Eudesmol 1619 0,35 

1-epi-Cubenol 1627 0,51 

-Muurolol 1645 3,72 

-Cadinol 1653 3,24 

TOTAL  98,73 
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nocivo a uma planta ou ainda para atrair inimigos naturais de insetos que 

possam atacá-la (PERES, 2008; OTTO, 2001; MACHADO, 2009). 

O óleo essencial de C. sylvestris, foi previamente descrito, porém com 

biciclogermacreno como composto principal por DA SILVA, et al., (2008) com 

43,6% e ESTEVES et al., (2005) com 40,9%. DA SILVA, et al., 2008, também 

verificaram que o óleo essencial da C. sylvestris  apresenta uma boa 

citotoxicidade frente a algumas linhagens de células tumorais, além da 

atividade hemolítica em sete diferentes tipos de eritrócitos. Outros compostos 

também foram observados como componentes majoritários para o óleo de C. 

sylvestris como o ß-elemeno (31,70%) (BECKER, 2008) e germacreno D 

(TININIS et al., 2006), que apresentou composição variando de acordo com o 

período da coleta, sendo 79,2% para as amostras coletadas pela manha e 

66,2% para as coletas á tarde. Dessa forma, concluiu-se que vários fatores 

podem influenciar a quantidade e composição química do óleo, tais como: 

temperatura, ambientais, irradiância, fotoperíodo, regime de ventos, 

micronutrientes presentes no solo e quimiotipos. 

 Para caracterização do óleo essencial da C. sylvestris também foi 

analisado o espectro de RMN-13C (Anexo 21), sendo possível verificar a 

presença de sinais referentes aos carbonos das ligações duplas do -

zingibereno, comparado com a literatura (BEEK, 1991). A discussão completa 

da identificação do -zingibereno por RMN está no item 8.4.2. 

                   
-zingibereno                           -cariofileno                     -muuroleno  

                                                         
                                  Viridiflereno                                    Acoradieno 

Figura 33: Principais componentes identificados no óleo essencial das folhas de C. sylvestris 
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         4.5.2 Purificação e Identificação do Zingibereno 

Considerando-se que zingibereno (constituído por 3 ligações duplas) 

representa cerca de 50% do óleo bruto, realizou-se o fracionamento 

cromatográfico do óleo, a fim de avaliar as atividades biológicas do 

componente puro, visto que são poucos os estudos que reportam quais as 

substâncias responsáveis pelas atividades em óleo voláteis. Assim, parte do 

óleo essencial (2 g) foi submetido ao fracionamento por cromatografia em 

coluna com gel de sílica impregnada com AgNO3 (GUPTA e DEV, 1963). Esta 

metodologia implica que a maior ou menor disponibilidade dos elétrons das 

ligações duplas faz com que os sesquiterpenos sejam diferencialmente retidos 

pelo AgNO3 e logo eluídos separadamente, assim aqueles com maior número 

de ligações duplas foram eluídos por último. Este procedimento foi monitorado 

por CG para localizar as frações que continham o zingibereno puro, utilizando o 

método de análise de quantificação de zingibereno (vide Materiais e Métodos). 

Estas frações foram reunidas fornecendo 200 mg de zingibereno purificado, 

que foi identificado por RMN de 1H e 13C e por CG-EM (Anexos 22 a 24). A 

figura 34 representa a estrutura de zingibereno, que foi numerada seguindo o 

esqueleto do bisabolano.  

 
Figura 34. Estrutura do zingibereno 

 

No espectro de RMN-1H do zingibereno (Anexo 22), pode-se observar 

os deslocamentos em δ=5,38 sL; δ=5,57 dd (J=9,8; 2,6 Hz);  δ=6,70 dd (J=9,8; 

2,0 Hz) e 5,02 tL (J= 7,0 Hz) referentes aos hidrogênios olefínicos H-2, H-4, H-5 

e H-10 respectivamente. Os hidrogênios das metilas ligadas ao carbono sp2 

das ligações duplas C-12, C-13 e C-15 apresentaram no espectro de RMN-1H 

deslocamento de δ 1,61 s; δ 1,64 s e δ 1,68 d (J= 2,0 Hz) respectivamente. Os 
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hidrogênios da metila C-14 apresentaram deslocamento em δ 0,83 d (J= 6,2 

Hz), mais protegidos por estarem ligados a um carbono sp3. Os deslocamentos 

químicos entre δ 1,34 e δ 2,60 ppm correspondem aos demais hidrogênios (H-

1, H-6, H-7, H-8 e H-9), e são característicos de hidrogênios localizados em 

regiões alifáticas e saturadas de moléculas orgânicas. O espectro de RMN-13C 

(Anexo 23) demonstrou, através de sinais de maior intensidade, a presença de 

15 carbonos na molécula, confirmando tratar-se de um sesquiterpeno. Os 

deslocamentos químicos no espectro de RMN-13C evidenciam a ausência de 

oxigênio na molécula devido ausência de sinais entre as regiões de 

deslocamento químico entre δ = 60 – 90 ppm e a presença de seis sinais de 

carbono na região de ligações duplas entre δ= 120 – 135 ppm, confirmam 

assim sua estrutura (VAN BEEK, 1991; BREEDEN e COATES, et al., 1994). Os 

deslocamentos de todos os carbonos encontram-se na tabela 17. 

 

Tabela 17. Dados espectrométricos de RMN 13C ppm, do -zingibereno (δ, CDCl3, 50 

MHz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      *VAN BEEK, 1991 

O zingibereno foi submetido também a analise por CG-EM. No espectro 

de massa do zingibereno (Anexo24), foi observado o íon molecular [M+] com 

C δ Exp δ Lit* 

C1 26,2 26,3 

C2 120,6 120,7 

C3 131,6 131,3 

C4 128,1 125,3 

C5 131,3 131,6 

C6 38,3 38,4 

C7 34,5 35,4 

C8 36,3 36,3 

C9 24,7 24,8 

C10 125,0 125,3 

C11 131,4 131,0 

C12 26,2 25,8 

C13 17,9 17,7 

C14 17,8 16,7 

C15 21,3 21,3 
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relação m/z= 204, confirmando a fórmula C15H24, que caracteriza o composto 

como α-zingibereno (ADAMS, 2007), além de outros picos de fragmentação 

(Figura 35). A fragmentação inicial com perda do radical hexenil (C6H11) m/z= 

83, gera o fragmento m/z= 121. A perda adicional de uma molécula de H2 com 

rearranjo simultâneo gera o pico base observado em m/z= 119. O pico em m/z= 

91 indica a formação de um anel de benzeno com cadeia lateral alquila, o 

cátion tropílio (SILVERSTEIN, WEBSTER, KIEMLE, 2007).  

 

   Figura 35. Fragmentação do zingibereno e do zingibereno parcialmente 
hidrogenado. 

 

Zingibereno é descrito em outros óleos essenciais, e é o composto 

mais importante do óleo de gengibre (Zingiber officinale) variando em 15 a 36% 

de sua composição (VAN BEEK, 1991), mas foi pela primeira vez descrito 

como constituinte do óleo essencial a partir de folhas de C. sylvestris. 
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4.5.3 Obtenção de derivados hidrogenados do -zingibereno  

Visando estabelecimento das relações entre estrutura/atividade no -

zingibereno, este foi submetido a uma reação de redução de ligações duplas, 

por hidrogenação catalítica. Inicialmente zingibereno foi misturado com H2 com 

catalisador de Ni-Raney (10%) em um reator sob pressão de 8 atm, durante 3 

horas a 90 oC (Figura 36).  

Figura 36. Reação de hidrogenação parcial e total do zingibereno  
 

Após a purificação do produto, este foi submetido à análise de EM para 

confirmar a hidrogenação. O espectro (Anexo 25) revelou um íon molecular 

com m/z= 208, isto é, quatro unidades de massa a mais que o zingibereno, 

indicando que apenas duas ligações duplas foram hidrogenadas. As posições 

das ligações duplas reduzidas, foram inferidas através da verificação no 

espectro massa do pico em m/z 123, indicando a perda de um fragmento 

radical hexil (m/z= 85) produzindo o cátion [C9H15]
+ de m/z= 123. A 

fragmentação adicional deste pico, com perda do etileno, produziu o pico de 

base do espectro, com m/z= 95 (Figura 35). Assim, verificou-se que o produto 

parcialmente hidrogenado corresponde à estrutura representada na Figura 

37B. O zingibereno foi ainda submetido a hidrogenação sob condições mais 

drásticas, incluindo a pressão de 26 atm e 20% de catalisador de Ni-Raney. A 

análise EM do produto purificado revelou íon molecular com m/z= 210 (Anexo 

26), indicando que o zingibereno foi totalmente hidrogenado, como 

representado na Figura 37C. 
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 Figura 37.  Estrutura do zingibereno (A), zingibereno parcialmente hidrogenado (B) e 

zingibereno totalmente hidrogenado (C). 

 

 

4.5.4 Atividade citotóxica do óleo bruto, zingibereno e 

derivados hidrogenados 

O óleo bruto bem como zingibereno purificado e derivados, foram 

avaliados inicialmente in vitro, frente às células de melanoma de murino 

B16F10-Nex2. A análise citotóxica mostrou que o óleo essencial foi ativo com 

valor de CE50 de 61,5  1,8 µg/mL, onde CE50 é a concentração necessária da 

substancia para reduzir em 50% o numero de células tumorais, sendo que 

quanto menor o CE50, maior é a atividade citotóxica da substância, indicando 

que o óleo essencial é tóxico para linhagem celular B16F10-Nex2.  

Posteriormente o óleo bruto de C. sylvestris, zingibereno e seus 

derivados hidrogenados foram avaliados frente às linhagens células tumorais 

humanas: A2058 (Melanoma humano), HELA (Câncer cervical), MCF-7 

(Adenocarcinoma da mama), U-87 (Glioblastoma-astrocitoma Humano), Siha 

(Células de tumor cervical Humano), HL60 (Leucemia promielocítica humana) 

(Tabela 18). Adicionalmente, foi avaliada a citotoxicidade de cisplatina (droga 

padrão), apresentando um CE50 de 176,0 g/mL.  
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Tabela 18. Atividade citotóxica do óleo bruto, zingibereno e derivados hidrogenados 

frente às diversas linhagens células tumorais. 

Fração 

CE50 (μg/mL) 

A2058 HELA MCF-7 U-87 Siha HL60 
B16F10 

Nex2 

Óleo bruto 41,0 ± 2,0 29,0 ± 0,0 42,0 ± 3,4 27,1 ± 1,5 23,9 ± 0,46 12,0 ± 1,9 61,5  1,8 

ZI >200 63,2 ± 2,7 >200 153 ± 29,9 48,0 ± 0,8 98,7 ± 9,7 27,0  1,2 

ZPH >200 >200 >200 >200 160 >200 65,2  1,1 

ZTH 64,0 ± 3,0 65,6 ± 1,4 131,3 ± 10,0 59,4 ± 3,5 54,9 ± 2,8 34,3 ± 0,9 >100 

ZI– Zingibereno Isolado,  ZPH – Zingibereno parcialmente hidrogenado, ZTH – Zingibereno 
Totalmente hidrogenado. 

 

De acordo com os valores de CE50 obtidos pode-se observar que o óleo 

bruto mostrou-se ativo para todas as linhagens testadas com valores razoáveis 

de CE50. Inclusive para a linhagem celular HL60, apresentou a melhor atividade 

citotóxica com CE50= 12,0 g/mL.  

Com relação ao zingibereno purificado a partir do óleo essencial, pode-

se observar que para as células HELA, U-87, Siha e HL60, o zingibereno 

continuou apresentando atividade citotóxica, porém com valores de CE50 

maiores que o óleo essencial bruto, indicando que pode haver sinergismo do 

zingibereno com outras substâncias presentes no óleo bruto para observação 

de atividade. Contudo quando avaliada para linhagem celular B16F10-Nex2, 

verificou-se que a atividade citotóxica do zingibereno se intensificou com valor 

de CE50= 27,0 g/mL quando comparada ao óleo bruto (CE50= 65,3 g/mL), 

podendo-se sugerir que este sesquiterpeno possa ser responsável pela 

atividade citotóxica para esta linhagem celular específica (B16F10-Nex2). 

Para o zingibereno parcialmente hidrogenado, a atividade citotóxica se 

manteve somente para linhagem celular B16F10-Nex2 com CE50= 65,25 

g/mL. Para as demais linhagens celulares foram observados valores de CE50 

>200 g/mL, indicando que o zingibereno parcialmente hidrogenado apresenta 

baixa atividade frente a estas linhagens. 

O zingibereno totalmente hidrogenado apresentou atividade citotóxica 

para quase todas as linhagens celulares, com exceções das células B16F10-

Nex2 e MCF-7, com valores de CE50 variando de 34 a 65 g/mL. Sugere-se que 

este fato que possa ser explicado devido a maior lipofilicidade em relação aos 

outros derivados hidrogenados, portanto maior poder de penetração através da 
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membrana plasmática. Estes resultados também foram observados nas 

casearinas por Itokawa et al., (1990). Fato que pode também estar associado à 

presença de alguma especificidade das ligações duplas com as células de 

melanoma de murino (B16F10-Nex2), contudo para ser totalmente elucidado 

devem ser realizados estudos de mecanismos de ação para estas substâncias. 

Apesar de atualmente ainda não constar na literatura nenhum estudo 

sobre atividade citotóxica dos sesquiterpenos isolados do óleo de C. sylvestris, 

Salvador et al., (2011) verificou a atividade citotóxica frente as linhagens de 

células tumorais: U251, UACC-62, MCF-7, NC1-ADR/RES, NCI-H460, PC03, 

OVCAR-3, HT-29 e K562 do óleo bruto de Casearia lasiophylla. Da Silva et al., 

(2008), também comprovaram a atividade citotóxica do óleo essencial bruto de 

folhas de C. sylvestris coletadas em Campinas, frente diversas linhagens de 

células tumorais (A-549, HeLa e HT-29), porém este verificou composição 

diferente do presente trabalho, apresentando biciclogermacreno e -cariofileno 

como constituintes majoritários, sendo o biciclogermacreno correspondente a 

44% do óleo.  
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5.  Conclusões 

C. sylvestris é uma planta amplamente estudada, e possui diversos 

estudos de atividades biológicas do seu extrato e diterpenos isolados de 

diversas partes da planta. Desta forma, os resultados obtidos no presente 

trabalho permitiram o isolamento, identificação e caracterização de diterpenos 

clerodânicos de Casearia sylvestris, as casearinas A, B, G, J e um dinor-

diterpeno clerodânico (substância inédita), além de outras substâncias que 

estão em processo de caracterização, através de diferentes procedimentos 

cromatográficos e espectrométricos.  

Com base nos compostos isolados neste trabalho é possível concluir 

que a fitoquímica do espécime estudado, é bastante similar a fitoquímica em 

outros trabalhos com C. sylvestris. 

Destacaram-se, contudo os resultados de atividade anti-Tripanossoma 

observada em tripomastigotas de T. cruzi, onde todas casearinas foram mais 

ativas e seletivas que o fármaco controle (Benznidazol), entretanto foram 

também mais tóxicas para as células de mamíferos. Ficando como sugestão de 

estudos futuros, reações de modificação estrutural, visando à diminuição da 

toxicidade. Também foi observado que as casearinas provocam poros na 

membrana plasmática de T. cruzi, através dos ensaios de espectrofluorometria. 

Fato não observado para Leishmania (L.) infantum. 

Observou-se também que além do extrato, as casearinas isoladas de 

C. sylvestris, apresentam resultados significativos para atividade anti-

Leishmania frente às formas promastigotas de Leishmania (L.) amazonensis, 

Leishmania (L.) braziliensis, Leishmania (L.) infantum. De modo que a mesma 

casearina apresentou diferença estatísticas (p=0,05) nos valores de CE50 entre 

as espécies testadas, e cada forma de promastigotas de Leishmania foi mais 

sensível para um tipo de casearina, onde a casearina G foi mais ativa para L. 

braziliensis, a casearina A foi mais ativa para L. amazonensis e a casearina J 

foi mais ativa para Leishmania (L.) infantum, entretanto estas foram menos 

ativas e seletivas que o fármaco controle, sendo também mais tóxicas para as 

células de mamíferos. Deve-se ressaltar que ainda não constam estudos na 

literatura para atividades antiparasitárias de casearinas isoladas de C. 

sylvestris. 
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Verificou-se também que o extrato  MeOH bruto, a fase hexânica, bem 

como as casearinas apresentaram atividade citotóxica com resultados 

promissores de CE50 frente às diversas linhagens células tumorais, sendo que 

o composto que apresentou melhor atividade citotóxica foi a casearina A, com 

atividade citotóxica muito próxima do fármaco padrão (Doxorrubicina), para 

linhagem celular HCT (câncer do cólon humano). Sugerindo que a atividade 

citotóxica está diretamente relacionada com as casearinas, corroborando com 

os trabalhos encontrados na literatura. Dessa forma sugere-se que as 

casearinas possuem um potencial para o desenvolvimento de um protótipo de 

fármaco antitumoral. 

O óleo essencial de C. sylvestris mostrou composição totalmente 

diferente dos estudos encontrados na literatura. O óleo mostrou-se composto 

por 23 substâncias, sendo componente majoritário o -zingibereno quase 50% 

do óleo bruto, inclusive com % de composição maior que o próprio óleo de 

gengibre, seguido pelo E-cariofileno com 14,27%. Na literatura o -zingibereno 

nunca havia sido citado como componente majoritário do óleo essencial de C. 

sylvestris. O Zingibereno, assim como o óleo bruto, demonstrou atividade 

citotóxica, frente a diversas linhagens de células tumorais, porém dependendo 

da linhagem celular o zingibereno perdeu ou diminuiu sua atividade citotóxica. 

Analisando o zingibereno parcialmente hidrogenado, verificou-se que a 

atividade citotóxica se manteve ativa somente para linhagem celular B16F10-

Nex2, entretanto quando suas ligações duplas foram totalmente hidrogenadas, 

verificou-se que com exceção da linhagem celular B16F10-Nex2, todas as 

linhagens celulares voltaram a apresentar atividade citotóxica. Fato que pode 

ser associado ao maior poder de penetração através da membrana plasmática, 

devido a maior lipofilicidade. 

  Tendo em vista o isolamento de um novo um dinor-diterpeno 

clerodânico, deve-se salientar que estudos de atividades biológicas, com esta 

substância não foram ainda realizadas devido a pouca massa obtida.  

Diante do grande potencial farmacológico observado na literatura e 

neste trabalho, e que a C. sylvestris compõe a lista de 77 plantas medicinais 

destacadas pelo SUS, conclui-se que a C. sylvestris está em uma posição de 

destaque entre as plantas medicinais da flora brasileira. 
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Anexo 1: Espectro de RMN-13C da casearina J (75 MHz;CDCl3). 
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Anexo 2: Espectro de RMN-1H da casearina J (200 MHz; CDCl3). 
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Anexo 3: Espectro de RMN-13C da casearina G (75 MHz;CDCl3). 
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Anexo 4: Espectro de RMN-1H da casearina G (200 MHz; CDCl3) 
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Anexo 5: Espectro de RMN-13C da casearina A (75 MHz;CDCl3) 
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Anexo 6: Espectro de RMN-1H da casearina A (200 MHz; CDCl3). 
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Anexo 7: Espectro de RMN-13C da casearina B (75 MHz; MeOD) 
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 Anexo 8: Espectro de RMN-1H da casearina B (200 MHz; MeOD). 
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Anexo 9: Mapa de contorno gHMBC da casearina B (500 MHz; MeOD) 
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Anexo 10: Mapa de contorno gHMBC da casearina B (δ 6 - 7; 500 MHz; MeOD) 
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Anexo 11: Mapa de contorno gHMBC da casearina B (δ 0 - 4; 500 MHz; MeOD) 
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Anexo 12: Espectro de RMN-13C do novo dinor-diterpeno clerodânico (150 MHz; 

MeOD) 
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Anexo 13: Espectro de RMN-1H do novo dinor-diterpeno clerodânico (500 MHz; MeOD) 
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Anexo 14: Espectro de RMN-1H do novo dinor-diterpeno clerodânico (δ 0 - 2,4; 500 MHz; 

MeOD) 
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Anexo 15: Espectro de RMN-1H do novo dinor-diterpeno clerodânico (δ 5,0 - 7,1; 500 MHz; 

MeOD) 
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Anexo 16: Mapa de contorno gHMBC do novo dinor-diterpeno clerodânico (300 MHz; MeOD) 
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Anexo 17: Mapa de contorno gHMBC do novo dinor-diterpeno clerodânico (δ 0,5 – 2,7; 300 

MHz; MeOD) 
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Anexo 18: Mapa de contorno gHMBC do novo dinor-diterpeno clerodânico (δ 4,0 – 7,0; 300 

MHz; MeOD) 
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Anexo 19: Mapa de contorno gHMBC do novo dinor-diterpeno clerodânico (δ 120 – 210; 500 

MHz; MeOD) 
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Anexo 20: Espectro de RMN-1H do β-sitosterol esterificado (300 MHz; MeOD) 
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Anexo 21: Espectro de RMN-13C do óleo essencial de C. sylvestris (75 MHz; 

CDCl3). 
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Anexo 22: Espectro de RMN-1H do zingibereno (300 MHz; CDCl3). 
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Anexo 23: Espectro de RMN-13C do zingibereno (75 MHz; CDCl3). 
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Anexo24: Espectro de massas (EM-IE, 70 eV) do zingibereno; Íon molecular m/z= 204. 
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Anexo 25: Espectro de massas (EM-IE, 70 eV) do zingibereno parcialmente 

hidrogenado; Íon molecular m/z= 208. 
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Anexo26: Espectro de massas (EM-IE, 70 eV) do zingibereno totalmente hidrogenado; 

Íon molecular m/z= 210. 


