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RESUMO 

O estudo realizado visou investigar o potencial químico e farmacológico de 

partes aéreas da espécie Hydrocotyle bonariensis (Araliaceae). O extrato 

hexânico obtido desta planta foi testado para as formas tripomastigotas de 

Trypanosoma cruzi – agente etiológico da Doença de Chagas – e causou 100% 

de morte a 300 µg/mL. A partir do extrato bioativo, foi possível obter cinco 

compostos, identificados como falcarinol (1), falcarindiol (2), falcarindiol-3-

acetato (3), hinokinina (4) e hibalactona (5). Os compostos, em mistura (1 – 3)  

ou obtidos na forma pura (4 e 5) foram ativos para as formas tripomastigotas – 

com CE50 de 8,2 µg/mL (1 – 3), 17,0 µM (4) e 69,4 µM (5) enquanto que apenas 

o composto 4 mostrou atividade para formas amastigotas de T. cruzi, com CE50 

de 69,4 µM. Além disso, foi realizado um estudo aprofundado dos compostos 4 

e 5, ambos identificados como lignanas dibenzilbutirolactônicas, com a única 

diferença sendo uma ligação dupla entre os carbonos 7 e 8, que apresentam um 

sistema -insaturado com a carbonila em C9 do composto 5. A atividade anti-

T. cruzi e as propriedades ADMET das lignanas 4 e 5 foram comparadas com os 

derivados 3,4-metilenodioxidi-hidrocinâmico 6, álcool 3,4-

metilenodioxididrocinâmico 7 e ácido 3,4-metilenodioxicinâmico 8, utilizando a 

abordagem de simplificação molecular. A partir desta comparação foi possível 

concluir que existem dois pontos cruciais para o aumento da atividade: o 

acoplamento oxidativo para a formação da lignana e a ausência da ligação dupla 

em C7-C8. Por fim, o mecanismo de ação do composto 4 foi determinado a fim 

de determinar o modo como este composto age no processo de morte 

parasitária. O ensaio com SYTOX Green demonstrou que 4 causou uma 

significativa alteração na membrana plasmática do parasita com reduzida 

atividade hemolítica. Este estudo agrega valor à espécie H. bonariensis, planta 

nativa da Mata Atlântica do Brasil, além de contribuir para a descoberta de novos 

compostos bioativos para o desenvolvimento de protótipos moleculares que 

possam atuar como possíveis fármacos para o tratamento de Doenças Tropicais 

Negligenciadas, especialmente a doença de Chagas. 

PALAVRAS-CHAVE: Hydrocotyle bonariensis; Lignanas 

dibenzilbutirolactonicas; atividade antiparasitária; atividade anti-Trypanosoma 

cruzi; simplificação molecular. 



 

 
 

ABSTRACT 

This study aimed to investigate the chemical and pharmacological potential of 

aerial parts of the species Hydrocotyle bonariensis (Araliaceae). The hexane 

extract obtained from this plant was tested for trypomastigote forms of 

Trypanosoma cruzi – the etiological agent of Chagas Disease – and caused 

100% death at 300 µg/mL. From the bioactive extract, it was possible to obtain 

five compounds, three in mixture - falcarinol (1), falcarindiol (2), falcarindiol-3-

acetate (3) and two isolated - hinokinin (4) and hibalactone (5). Obtained 

compounds were active for trypomastigote forms with EC50 of 8.2 µg/mL (1 – 3), 

17.0 µM (4) and 69.4 µM (5) while only compound 4 exhibited activity against 

amastigote forms of T. cruzi with EC50 of 69.4 µM. In addition, an in-depth study 

of compounds 4 and 5, both identified as dibenzylbutyrolactonic lignans, with the 

only difference being a double bond between carbons 7 and 8, which form a -

unsaturated system with the C9 carbonyl of the compound 5. The anti-T. cruzi 

and the ADMET properties of lignans 4 and 5 were compared with the derivatives 

3,4-methylenedioxydihydrocinnamic 6, 3,4-methylenedioxydihydrocinnamic 

alcohol 7 and 3,4-methylenedioxycinnamic acid 8, using the molecular 

simplification approach. From this comparison, it was possible to conclude that 

there are two crucial points for the increase in activity: the oxidative coupling for 

the formation of lignan and the absence of the double bond in C7-C8. Finally, the 

mechanism of action of compound 4 was determined to determine how this 

compound acts in the process of parasitic death. The SYTOX Green assay 

showed that 4 caused a significant change in the plasma membrane of the 

parasite with reduced hemolytic activity. This study adds value to the species H. 

bonariensis, a plant native to the Atlantic Forest of Brazil, in addition to 

contributing to the discovery of new bioactive compounds for the development of 

molecular prototypes that can act as possible drugs for the treatment of 

Neglected Tropical Diseases, especially Chagas disease. 

 

KEYWORDS: Hydrocotyle bonariensis; Dibenzylbutyrolactonic lignans; 

Antiparasitic activity; Anti-Trypanosoma cruzi activity; molecular simplification.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Doenças Tropicais Negligenciadas 

 

Doenças Tropicais Negligenciadas, conhecidas como DTNs, são um 

grupo de doenças que, ainda que diferenciadas do ponto de vista médico, estão 

associadas a coexistir predominantemente em regiões de clima tropical e 

subtropical, em territórios com limitações de saneamento, água potável e 

assistência médica adequadas. Nestes locais, os habitantes comumente têm 

proximidade com vetores de doenças, que causam efeitos debilitantes com a 

capacidade de promover a pobreza por meio de impactos na produtividade 

humana, desenvolvimento infantil e estigma social (ENGELS & ZHOU, 2020). 

Além disso, as doenças tropicais negligenciadas também trazem riscos a locais 

não endêmicos por meio de movimentos de migração que, além de propagar a 

doença em locais que originalmente não continham os vetores, também trazem 

desafios aos imigrantes portadores das mesmas, pois muitas vezes, estas 

pessoas não têm acesso aos serviços de saúde dos locais em que estão 

imigrando (FUCHS, 2018). 

No começo dos anos 2000, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

classificava 17 doenças como DTNs, tais como: Úlcera de Buruli, Doença de 

Chagas, Dengue, Dracunculíase, Equinococose, Trematodíases, 

Tripanossomíase Africana, Leishmanioses, Hanseníase, Filaríase Linfática, 

Oncocercose, Raiva, Esquistossomose, Tuberculose, Parasitoses 

(helmintíases) transmitidas pelo solo, Teníase (vermes intestinais) / Cisticercose 

(tênia do porco) e Tracoma. Em 2016, este grupo passou a incluir mais três 

doenças: 1. Micetoma, cromoblastomicose e outras micoses profundas, 2. 

Escabiose e outras ectoparasitoses e 3. Picadas de Cobras. Juntas, estas 

doenças atingem mais de um bilhão de pessoas, em 149 países (isto é, mais de 

10% da população mundial), em áreas rurais ou favelas urbanas onde a 

presença de insetos e demais vetores fazem com que sua transmissão seja 

efetiva (ENGELS & ZHOU, 2020). 

As DTNs não desempenham lugares de destaque nas agendas nacionais 

e internacionais, tampouco despertam o interesse da indústria para o 
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desenvolvimento de novos e melhores fármacos, uma vez que o mercado 

consumidor não pode pagar por eles. Para algumas destas doenças, os 

tratamentos existentes são ultrapassados, tóxicos e difíceis de serem aplicados. 

Enquanto em outras, não existem medicamentos disponíveis no mercado, 

fazendo com que o dano seja permanente (CHAN, 2010). 

Dentre as doenças citadas acima, destaca-se a Tripanossomíase 

Americana (doença de Chagas), que afeta cerca de sete milhões de pessoas no 

mundo e causa cerca de 14 mil mortes por ano, sendo que destas, 

aproximadamente 5 mil mortes anuais são registradas no Brasil (SVS, 2019). 

 

1.1.1. Tripanossomíase Americana 

 

A tripanossomíase americana (popularmente conhecida como Doença de 

Chagas ou DC) é uma DTN de elevada morbimortalidade. Seu agente etiológico 

é o parasita protozoário flagelado Trypanosoma cruzi. É endêmica em 21 países 

das Américas, colocando cerca de 65 milhões de pessoas sob risco e infectando 

uma média anual de 12 mil pessoas (SVS, 2019). 

O parasita Trypanosoma cruzi pertence à família Trypanosomatidae, 

caracterizada pela presença de um flagelo e uma única mitocôndria que se 

estende por todo o corpo celular. Este parasita se desenvolve em um ciclo de 

vida complexo que envolve um inseto vetor e um mamífero hospedeiro. Desse 

modo, existem três principais formas morfogenéticas do T. cruzi: tripomastigotas, 

amastigotas e epimastigotas (Figura 1), sendo as formas tripomastigotas e 

amastigotas encontradas no hospedeiro vertebrado enquanto que as formas 

epimastigotas e tripomastigotas ocorrem no hospedeiro invertebrado (MORENO, 

et al., 2019). 
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Figura 1 - Formas morfogenéticas do Trypanosoma cruzi. (a) epimastigota, (b) tripomastigota e 

(c) amastigota 

 

Fonte: Biorender, 2021. 

 

No Brasil, os insetos vetores são os triatomíneos que estão distribuídos 

em todo o território brasileiro. Existem cerca de 15 gêneros e mais de 150 

espécies, onde os gêneros considerados de maior importância epidemiológica 

no país são: Triatoma, Rhodnius e Panstrongylus. (M.S., 2021).  

O principal meio de contaminação se deve ao contato com as fezes do 

vetor que vive principalmente no telhado de casas em áreas rurais. Já a infecção 

ocorre quando as fezes contaminadas entram em contato com lesões (inclusive 

picadas) na pele. Outros modos de contaminação incluem a transfusão de 

sangue ou transplante de órgãos, consumo de alimentos contaminados, mãe 

para filho, processos imigratórios (WHO, 2018).  

Apesar de endêmica da região das Américas, a doença foi detectada nos 

últimos anos em regiões de todo o mundo devido a mobilidade populacional de 

viajantes e imigrantes (WHO, 2018).  Na Europa, isso começou a ocorrer nos 

anos 2000, principalmente porque a formação da União Europeia gerou 

oportunidades para que o fluxo de migração que originalmente era da Europa 

para a América Latina, fosse revertido. Assim, em 2005 já havia mais de 2 

milhões de pessoas nascidas na América Latina vivendo na Europa Ocidental. 

Com isso, foram relatados casos importados de doença de Chagas na França, 

Itália, Suíça e Dinamarca, além de uma infecção por transplante de medula 

óssea na Espanha e prevalência de 2% da doença em imigrantes da América 

Latina que atualmente residem na Alemanha. No entanto, nos países Norte 

Americanos estas imigrações ocorrem desde os anos 80, resultando em casos 

de doença de Chagas no Canadá e nos EUA, causados por transfusões de 

sangue, doados por imigrantes naturais de um país endêmico da doença 

(SCHMUNIS & YADON, 2010). 

(a) (b) (c) 
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Um estudo feito em 2010 estimou que existiam cerca de 300 mil infectados 

com T. cruzi nos EUA, 5,5 mil no Canadá, 80 mil na Europa e região oeste do 

Pacífico, 3 mil no Japão e 1,5 mil na Austrália. Estes dados são ilustrados na 

Figura 2 (COURA & VIÑAS, 2010). 

 

Figura 2 - Fluxo de migração da doença de Chagas a partir de países endêmicos e estimativa 

de pessoas contaminadas fora das áreas endêmicas - 2010 

 

Fonte: (COURA & VIÑAS, 2010). 

 

A doença de Chagas é manifestada em duas fases: aguda (DCA) e 

crônica (DCC). A intensidade dos casos está associada à cepa infectante, à via 

de transmissão e à coexistência de outras patologias. Os danos causados variam 

de cardíacos, ao esôfago, cólon do intestino, sistema nervoso autônomo ou 

ainda todos os danos em conjunto na fase crônica (WHO, 2018). 

Na DCA, apesar de um alto número de parasitas circular pelo sangue do 

paciente, não se tem sintomas específicos. Em menos de 50% dos casos, os 

primeiros sinais visíveis são lesão cutânea e inchaço das pálpebras. Além disso, 

podem apresentar febre, dor de cabeça, aumento das glândulas linfáticas, 

palidez, dores musculares, dificuldade em respirar, inchaço e dor abdominal ou 

torácica. Na DCC, os parasitas se alojam principalmente no coração e nos 

músculos digestivos. Por esse motivo, 30% dos pacientes sofrem de distúrbios 

cardíacos e até 10% de distúrbios digestivos (aumento do esôfago ou cólon), 

neurológicos ou mistos. A infecção pode levar à morte súbita devido a arritmias 

cardíacas ou insuficiência cardíaca progressiva causada pela destruição do 

musculo cardíaco e do sistema nervoso (WHO, 2018).   
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No Brasil, apesar do controle vetorial ter reduzido drasticamente a 

ocorrência de novos casos, a doença de Chagas ainda é uma das condições 

parasitárias que mais afeta a população. No período de dez anos que 

compreendeu 2007 a 2017, foram registradas mais de 51 mil mortes pela DC, 

com média de 5 mil mortes por ano. Este valor é maior que a média anual de 

mortes por tuberculose (cerca de 4,6 mil) e hepatites virais (cerca de 2,8 mil) 

(SVS & MS, 2020). 

Quanto à doença de Chagas Aguda (DCA), 3.060 casos foram 

confirmados no período que compreende os anos entre 2007 e 2019, com média 

anual de 255 casos. A maioria destes casos foi registrada por pessoas do sexo 

masculino (53,56%) e a maior fonte de transmissão da doença foi oral, como 

pode-se observar na Figura 3 (SVS & MS, 2019). 

 

*Inclui campos em branco. 
**Agrupamento das formas de transmissão acidental transfusional e outras não especificadas. 

 

 No período citado acima, os casos de DCA ocorreram em 219 municípios, 

sendo as maiores incidências nos seguintes municípios: Aparecida do Rio Negro 

– TO (22,5 casos/100 mil habitantes), Limoeiro do Ajuru – PA (22,4 casos/100 

mil habitantes), Breves – PA (21,9 casos/100 mil habitantes), Curralinho – PA 

(21,7 casos/100 mil habitantes) e Abaetetuba – PA (18,9 casos/100 mil 

habitantes). Além disso, foram registrados mais de 150 surtos de DCA entre 

2007 a 2016, afetando cerca de 850 indivíduos. O estado que apresentou o maior 

Figura 3 - Distribuição de casos da DCA, segundo fonte e ano de transmissão 

Fonte: (SVS & MS, 2019) 
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número de surtos foi o Pará (132 surtos), e o segundo maior número foi 

registrado no Amapá (12 surtos) (SVS & MS, 2020). 

No que tange a via de transmissão vetorial da doença, os triatomíneos 

encontrados em todas as macrorregiões brasileiras foram registrados e cerca de 

1.700 municípios registraram frequência pelas seguintes espécies em situação 

intradomiciliar: Triatoma pseudomaculata (598 municípios), T. sordida (524 

municípios) e T. brasiliensis (456 municípios). Em situação peridomiciliar, foram 

registrados em cerca de 1.400 municípios as seguintes espécies: T. sordida (523 

municípios), T. pseudomaculata (500 municípios) e T. brasiliensis (424 

municípios) (SVS & MS, 2020).  

Quanto à doença de Chagas Crônica, estima-se que entre 10 e 30% dos 

indivíduos desenvolvam complicações digestivas e cardíacas, sendo o 

acometimento cardíaco de maior relevância na morbidade e mortalidade da fase 

crônica, a Cardiomiopatia Crônica da Doença de Chagas (CCDC), uma das 

maiores causas de insuficiência cardíaca e morte súbita. Já na forma digestiva, 

os acometimentos do esôfago e intestino grosso são responsáveis pelo 

aparecimento de megaesôfago e megacólon, podendo afetar a qualidade de vida 

do indivíduo, ainda que tenha menor impacto na morbimortalidade, quando 

comparado com a forma cardíaca. A DCC, causa um forte impacto na 

Previdência Social e nos Serviços do INSS que, no período de 2007 a 2019, 

disponibilizou cerca de 13,5 mil auxílios-doença, com média anual de 1.000 

beneficiários para os declarantes de DC (SVS & MS, 2020). 

Atualmente, existem dois fármacos disponíveis no mercado para o 

tratamento da doença de Chagas. São eles: Benznidazol (a) e Nifurtimox (b), 

cujas estruturas são apresentadas na figura 4 (WHO, 2018). 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Estrutura química dos compostos utilizados para o tratamento da doença de Chagas 

(a) (b) 

Benznidazol Nifurtimox 
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A produção do Nifurtimox vem sendo descontinuada no Brasil desde a 

década de 1980 e, em seguida, passou a ser interrompida na Argentina, Chile e 

Uruguai. Seus efeitos colaterais mais frequentes são anorexia, perda de peso, 

excitabilidade psíquica, sonolência, náuseas, vômitos e cólicas intestinais. Já o 

Benznidazol possui efeitos como hipersensibilidade, febre, dores musculares, 

depressão da medula óssea e polineuropatia periférica (CASTRO & SOEIRO, 

2017). 

Apesar de estes medicamentos terem gerado um grande avanço para o 

tratamento da doença de Chagas, estes estão longe de serem considerados 

“ideais”, visto que, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, o medicamento ideal 

para a doença de Chagas deve ter os seguintes requisitos: a) ser barato, de fácil 

aplicação e acessível aos pacientes; b) não causar efeitos colaterais importantes 

nem induzir resistência parasitária; c) produzir cura parasitológica de casos 

agudos e crônicos, evitar a evolução da doença e ser eficaz com poucas doses 

num curto prazo – entre 10 a 15 dias (CASTRO & SOEIRO, 2017). 

Nesse contexto, compostos bioativos podem ser obtidos na 

biodiversidade florística brasileira, sendo a química de produtos naturais uma 

importante forma de descoberta de novos protótipos que podem vir a se tornar 

medicamentos para o tratamento destas e de outras doenças. 

 

1.2. Química dos Produtos Naturais na Seleção de Novos Protótipos 

Bioativos 

 

As plantas medicinais têm sido utilizadas pela população no tratamento 

de muitas doenças por milhares de anos. A papoula (Papaver somniferum), por 

exemplo, tem seus usos descritos há pelo menos 4.000 anos. Entretanto, a 

busca pelos compostos ativos presentes nesta planta, foi iniciada apenas no 

século XIX, e em 1806, Friedrich Serturner isolou a morfina. Este feito provocou 

a busca contínua de outros compostos derivados de plantas (DUTRA, et al., 

2016). Alguns dos primeiros compostos isolados a partir de produtos naturais 

são descritos na tabela 1. 
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A descoberta da salicina foi um marco no desenvolvimento da indústria 

farmacêutica. Em 1839, a primeira modificação estrutural da salicina foi 

realizada, produzindo ácido salicílico para o tratamento da artrite reumatoide. A 

partir do ácido salicílico, foi possível realizar a síntese do ácido acetilsalicílico 

(hoje conhecido como Aspirina®) em 1897, dando início a uma poderosa indústria 

farmacêutica na Alemanha: a Bayer, que deteve a primeira patente na área de 

medicamentos (DUTRA, et al., 2016). 

É estimado que cerca de 30% dos medicamentos disponíveis são 

derivados de fontes naturais, como plantas e microrganismos. Além disso, os 

compostos derivados de plantas desempenham um importante papel na síntese 

de moléculas mais complexas. Dos 1.602 compostos químicos indicados como 

medicinais entre 01/01/1981 e 30/09/2019, 77 são provenientes de produtos 

naturais, 286 são derivados de produtos naturais por meio de semissíntese e 58 

Ano Composto Efeitos Planta Isolado por

1806

Morfina

Analgésico

Papaver somniferum

Friedrich Serturner 

1820

Cafeína

Estimulante

Coffea arabica

Friedlieb Ferdinand 

Runge

1824

Codeína

Agente Antitussígeno

Papaver somniferum

Pierre-Jean Robiquet

1831

Atropina

Antagonista Muscarínico

Atropa belladonna

Heinrich F.G. Mein

1832

Salicina

Analgésica e Antipirética

Salix alba

Raffaele Piria

Tabela 1 - Primeiros Produtos Naturais bioativos isolados a partir de plantas 

Fonte: Adaptado de DUTRA, et al (2016). 
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são feitos através de síntese baseada em grupos farmacofóricos de produtos 

naturais (NEWMAN & CRAGG, 2020). 

Assim, 26,30% dos medicamentos descobertos nos últimos 38 anos 

podem ser considerados oriundos de produtos naturais (NEWMAN & CRAGG, 

2020). Ao se tratar dos indicados neste mesmo período como antiparasitários, 

do total de 20 compostos, dois são provenientes de produtos naturais, sete são 

derivados de produtos naturais e três são baseados em grupos farmacofóricos 

de produtos naturais, totalizando 60% dos compostos, como representado na 

figura 5 e detalhado na tabela 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

10%

15%

35%

10%

Síntese Total

Produto Natural

Sintese Baseada em Grupos
Farmacofóricos de PN

Derivado de Produto Natural

Vacina

Figura 5 - Medicamentos Antiparasitários por Fonte. 

Fonte: Adaptado de NEWMAN & CRAGG (2020). 
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Muitas das classes de princípios ativos isolados ao longo dos anos, foram 

a partir de plantas brasileiras. Um dos motivos para isso é que o Brasil é detentor 

da maior biodiversidade mundial, com cerca de 20% de plantas superiores 

existentes no planeta. Além de que existe uma tradição quanto ao uso de plantas 

medicinais dentre a população brasileira (DUTRA, et al., 2016).  

Neste contexto, a Hydrocotyle bonariensis (Araliaceae), foi escolhida para 

este trabalho por ser uma planta nativa do Brasil, utilizada na medicina popular 

e com poucos estudos quanto a sua atividade. Portanto, ao estudar o potencial 

antiparasitário de seus compostos bioativos, agregaremos valor à diversidade da 

flora brasileira e às pesquisas de protótipos de fármacos para as Doenças 

Tropicais Negligenciadas. 

 

 

  

Fonte: Adaptado de NEWMAN & CRAGG (2020). 

Tabela 2 - Medicamentos Antiparasitários 1981-2019 

Nome Nome comercial Usado para tratamento de Ano de descoberta Fonte

Artemisinina Artemisinina Malária 1987

Ivermectina Ivermectina Oncocercose 1987

Mefloquina HCI Fansimef Malária 1985

Arteméter Riamet Malária 1987

Artesunato Co-Arinate  Malária 1987

Eflornitina HCl Vaniqa Doença do Sono 1990

Artemotil Artemotil Malária 2000

Moxidectina Moxidectina Verminoses 2018

Succinato de Tafenoquina Kozenis Malária 2018

Albendazol Albendazol Verminoses 1982

Quinfamida Amenox Amebíase 1984

Lumefantrina Coartem Malária 1987

Halofantrina Halfan Malária 1988

Delamanida Deltyba Tuberculose 2014

Fexinidazol  Fexinidazol  Doença do Sono 2019

Atovaquona Mepron Pneumocistose 1992

Bulaquina / Cloroquina Sulfato de Hidroxicloroquina Malária 2000

Arterolano / Piperaquina Synriam Malária 2012

Vacina Trichomonas Gynatren Vaginite 1986

GSK-257049 Mosquirix Malária 2015

Produto Natural

Derivado de PN

Síntese Total

Síntese baseada em 

grupos farmacofóricos 

de PN

Vacina
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1.3. A Família Araliaceae Juss. 

 

A família Araliaceae é composta por árvores, arbustos, epífitas, lianas ou 

ervas.  Com cerca de 40 gêneros e 1.500 espécies, está distribuída em regiões 

tropicais e subtropicais, tendo como centros de diversidade a América Tropical, 

as Ilhas do Pacífico e a Indomalásia (FIASCHI, et al., 2007). Compreende plantas 

nativas, mas não endêmicas do Brasil, ocorrendo nos mais diversos domínios 

fitogeográficos – como Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 

Pantanal, distribuídos por todo o Brasil (REFLORA¹, 2020).  

 

1.3.1. O Gênero Hydrocotyle Lam. 

 

O gênero Hydrocotyle compreende ervas perenes, terrícolas, 

subaquáticas ou aquáticas. Compreende 99 espécies reconhecidas, sendo 18 

delas distribuídas por quase toda extensão do território nacional, exceto em 

alguns estados do norte (Acre, Rondônia, Roraima, Amapá e Tocantins) e 

nordeste (Maranhão, Piauí e Pernambuco). O mapa de ocorrência do gênero 

Hydrocotyle pode ser observado na figura 6.  (REFLORA², 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de REFLORA² (2020) 

Figura 6 - Ocorrência do Gênero Hydrocotyle L. no Brasil 
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1.3.1.1. Hydrocotyle bonariensis 

 

Erva de substrato terrícola, caule glabro e folha peltada, pertencente à 

família Araliaceae. É nativa, mas não endêmica do Brasil. Tem como domínios 

fitogeográficos a Mata Atlântica e a Amazônia, sendo seu tipo de vegetação 

localizado em Área Antrópica e Restinga. Está distribuída por quase todo o 

território brasileiro, nos seguintes estados: Pará (região norte), Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul (região centro-oeste), Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas 

(região nordeste), São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

(região sudeste), Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (região sul) 

(REFLORA³, 2020). 

 Tem como nomes populares: Acariçoba, acariroba, barbarosa, capitão, 

cairuçu-do-brejo, chapéu-de-sapo, cicuta-falsa, erva-capitão, erva-capitão-do-

brejo, erva-do-capitão (MARTINS, et al., 2008). 

Apresenta diversos sinônimos, como Hydrocotyle bonariensis var. 

multiflora Don., Hydrocotyle multiflora Ruiz & Pav, Hydrocotyle umbellata L., 

Hydrocotyle umbellata var. bonariensis Don. e Hydrocotyle prolifera Kellogg e 

está representada na figura 7 (REFLORA³, 2020).  

 

 

Figura 7 - Hydrocotyle bonariensis Lam. 

Fonte: iNaturalist (2020) 

Disponível em: https://www.inaturalist.org/taxa/58792-Hydrocotyle-umbellata 
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Todas as partes da planta são empregadas na medicina popular, sendo 

as folhas e o pecíolo usados externamente na forma de suco na remoção de 

sardas e manchas na pele. Enquanto o rizoma é usado internamente, também 

na forma de suco, sendo considerado anticatártico, anti-hidrópico, 

antirreumático, antissifilítico, aperiente, desobstruente do fígado e do intestino, 

diurético, emético e tônico (MARTINS, et al., 2008).  

No que tange aspectos fitoquímicos, essa espécie é conhecida por 

produzir alcaloides, lignoides, terpenoides, poliacetilenos e flavonoides, que 

estão descritos na tabela 3.  

 

 

CLASSE COMPOSTO REFERÊNCIA

Flavonoide

Hiperosídeo

ADAMS, A. A., et al , 1989

Lignoide

Hibalactona

HOUNG, T. N., et al , 2009 

OLIVEIRA, T. L. S., et al, 

2017 OLIVEIRA, M. G., et al, 

2019

Lignoide

Hinokinina

HUONG, T. N., et al , 2009

Saponina

Metil-oleanolato-3-O -(β-D-glucopiranosídeo)3

CHAVASIRI, W., et al , 2005

Tabela 3 - Compostos isolados de H. bonariensis 
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Saponina

Umbellatosídeo

SOSA, A., et al , 2011

Saponina

Bonarienosídeo

TABOPDA, T. K., et al , 2012

Alcaloide

Tetrahidropalmatino

HUONG, T. N., et al , 2016

Alcaloide

(-)-(S )-Xilopinino

HUONG, T. N., et al , 2016

Poliacetileno

Falcarinol

Obaseki, et al.  (2016) 
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 Estudos comprovam atividade analgésica e anti-inflamatória a partir de 

seu extrato etanólico (FLORENTINO, et al., 2013), além da atividade alelopática 

e antioxidante de seu extrato hexânico (SILVA, et al., 2010). Segundo Tempone 

et al (2008), o extrato bruto metanólico das folhas de H. bonariensis apresenta 

atividade anti-Leishmania para promastigotas do tipo L. chagasi (com CE50 de 

235 µg/mL) e L. amazonensis (com CE50 de 302,5 µg/mL).  

 Entretanto, não existem estudos que relacionem a atividade da 

Hydrocotyle bonariensis e de seus compostos contra o parasita Trypanosoma 

cruzi. Assim, este e outros objetivos deste trabalho estão listados no item 2. 

 

1.4. Simplificação Molecular 

 

 Os Produtos Naturais são uma importante fonte de descoberta de 

compostos bioativos, porém, uma série de abordagens pode ser utilizada no 

processo de desenvolvimento de novos fármacos. Tais estratégias incluem (a) a 

utilização do produto natural sem alteração, (b) o estudo da Relação Estrutura 

Atividade (do inglês Structure−Activity Relationship – SAR) e (c) a simplificação 

estrutural (ou molecular) dos compostos obtidos a partir de fontes naturais 

(WANG, et al. 2019). 

Sesquiterpeno

β-Cariofileno

Obaseki, et al.  (2016) 

Sesquiterpeno

α-Farneseno

Obaseki, et al.  (2016) 

Sesquiterpeno

α-Chamigreno

Obaseki, et al.  (2016) 

Sesquiterpeno

(+)cis -Pinano

Obaseki, et al.  (2016) 
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  A simplificação molecular tem como objetivo encurtar as rotas sintéticas 

enquanto mantém ou aumenta a atividade biológica do produto natural, além de 

melhorar o equilíbrio entre o potencial farmacológico e as propriedades ADMET 

(Absorção, Distribuição, Metabolização, Excreção e Toxicidade) 

(CRISÓSTOMO, et al. 2005). 

 

1.5. Estudos ADMET Aliados a Prospecção de Moléculas Bioativas 

 

A combinação entre farmacodinâmica e farmacocinética é essencial para 

o descobrimento de medicamentos eficazes e seguros. Nesse sentido, o uso da 

quimioinformática aliada a plataformas para predição de absorção, distribuição, 

metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET) dos compostos está cada vez 

mais presente no processo de drug discovery (FERREIRA & ANDRICOPULO, 

2019). Para ser efetiva como medicamento, uma molécula precisa agir no alvo e 

permanecer nele de forma bioativa por tempo suficiente para que os o efeito 

biológico ocorra da forma esperada. 

Os modelos computacionais são ótimas alternativas neste momento em 

que o acesso a amostras físicas está limitado, além de reduzir o consumo de 

recursos, pois o estudo computacional de ADMET faz uma triagem que reduz a 

falhas farmacocinéticas nas fases clínicas (DAINA, et al., 2017).  

 

1.5.1. A Plataforma SwissADME 

 

O SwissADME (http://www.swissadme.ch/) é uma plataforma online 

gratuita que realiza a predição de parâmetros de farmacocinética e 

farmacodinâmica. 

Os parâmetros dessa plataforma analisam a semelhança com drogas 

(drug-likeness) a partir do trabalho de Lipinski para definir a probabilidade de um 

composto agir por via oral.  

Os critérios examinados são: coeficiente de partição entre n-octanol/água 

(ClogP), fração de carbonos sp3 (Fsp3), grupos doadores (HBD) e aceptores 

(HBA) de ligações de H, peso molecular (MW), área da superfície polar 

topológica (TPSA), absorção gastrointestinal (GI), penetração da barreira 

http://www.swissadme.ch/
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hematoencefálica (BBB), potencial para inibir as isoformas de CYP e compostos 

promíscuos que podem gerar falso positivo (PAINS) (CONSERVA, et al., 2021).  

Um conjunto de regras muito importante, chamado de Lipinski's rule of 

five, que recebeu esse nome pois os valores aceitáveis para os parâmetros eram 

próximos de 5 ou múltiplos de 5 e afirma que a má absorção oral será mais 

provável quando (a) existirem 5 ou mais doadores de ligações de H, (b) mais de 

10 aceitadores de ligações de H, (c) peso molecular superior a 500, (d) LogP 

acima de 5. Estas regras estão correlacionadas com algumas regras adicionais. 

São elas: (e) número de ligações rotativas ≤ 10, (f) área de superfície polar 

(TPSA) ≤ 140, (g) Fsp3 > 0,4. (LIPINSKI, et al., 1997). 

A interação com enzimas microssomais conhecidas como citocromo 

P450, são essenciais, uma vez que estas enzimas, localizadas principalmente 

no fígado, são responsáveis pela maioria do metabolismo de fármacos. A 

CYP3A4 executa praticamente 50% do metabolismo xenobiotico em humanos 

(LUNA, et al., 2021). 

Um resumo destas propriedades é exibido no radar de biodisponibilidade, 

que auxilia em uma rápida avaliação do drug-likeness. Neste radar, seis 

propriedades são levadas em consideração: polaridade (TPSA), peso molecular 

(Size), flexibilidade (FLEX), lipofilicidade (LIPO), insolubilidade (INSOLU) e 

insaturação (INSATU). Cada um dos eixos é representado com uma área rosada 

e o gráfico de radar da molécula deve estar totalmente dentro dela para ser 

considerado semelhante a fármacos (DAINA, et al., 2017). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal realizar o estudo 

fitoquímico biomonitorado a partir do extrato hexânico das partes aéreas da 

espécie vegetal Hydrocotyle bonariensis Lam. (Araliaceae), visando à 

identificação de metabólitos especiais responsáveis pelo potencial anti-

Trypanosoma cruzi encontrados no extrato hexânico bruto.  

  

2.2. Objetivos Específicos 

 

• Coletar folhas de H. bonariensis na região da Mata Atlântica do Estado de 

São Paulo e preparar seu extrato bruto em hexano; 

• Submeter o extrato vegetal obtido para avaliação da atividade anti-

Trypanosoma cruzi;  

• Realizar o estudo fitoquímico biomonitorado das frações deste extrato 

almejando caracterização estrutural e isolamento das biomoléculas ativas 

por meio de métodos espectrométricos/espectroscópicos; 

• Avaliar a atividade antiparasitária dos compostos isolados, através da 

determinação dos valores de Concentração Efetiva a 50% (CE50) 

comparando os resultados obtidos com os controles positivos nos 

ensaios; 

• Determinar a citotoxicidade dos compostos com atividade antiparasitária 

comprovada através do Índice de Seletividade (IS). 

• Comparar a atividade dos compostos isolados com a de seus derivados 

simplificados; 

• Predizer os parâmetros farmacocinéticos in sílico dos compostos através 

do uso da plataforma SwissADME; 

• Realizar ensaios a fim de determinar qual o mecanismo de ação pelo qual 

o composto age no parasita. 

 

  



 

37 
 

3. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1. Material Vegetal 

 

As partes aéreas do vegetal foram coletadas de uma população 

previamente classificada na cidade de São Paulo, em uma área ajardinada, de 

solo organo-argiloso localizada no Fitotério do Departamento de Botânica do 

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo com as seguintes 

coordenadas: 23°33'55.0"S 46°43'52.0"W (Figura 8). A coleta foi realizada junto 

ao botânico MSc. Guilherme de Medeiros Antar do Instituto de Biociências da 

Universidade de São Paulo, onde a exsicata nº 2585 foi depositada no Herbário 

da Universidade de São Paulo (SPF). O acesso ao material vegetal bem como 

ao manuseio do mesmo está registrado junto ao SISGEN (Sistema Nacional de 

Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado) com 

código A4123E4. 
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Figura 8 - Localização do espécime de H. bonariensis 

 

 

 

Fonte: Google Maps® (2021) 
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3.2. Equipamentos 

 

 As coordenadas geográficas de localização do espécime selecionado 

foram determinadas por tecnologia GPS, utilizando o aplicativo do Google 

Maps®. A moagem das partes aéreas de H. bonariensis Lam. foi realizada em 

um moinho de facas de modelo tipo Willey, da marca ACB Labor. Para a 

concentração dos extratos e frações foi utilizado um evaporador rotativo da 

marca Büchi, modelo R-215, contendo um controlador de vácuo modelo I-300 e 

bomba de diafragma modelo V-300. As revelações das cromatoplacas foram 

realizadas em câmara escura com transluminador ultravioleta (λ 253 e 365nm), 

da marca Sppencer®. Os espectros de Ressonância Magnética Nuclear – 1H, 

foram realizados no espectrômetro Ultrashield 300 Bruker Avance III, operando 

a 300 MHz no ICAQF – UNIFESP. Os espectros obtidos foram processados no 

software MestReNova, versão 14, fornecido pela empresa ©Mestrelab Research 

S. L. Medidas de rotação óptica específica foram determinadas em polarímetro 

digital JASCO DIP-370 (Filtro de Na, λ = 588 nm).  Os espectros de massas de 

alta resolução ESI-HRMS foram obtidos em espectrômetro Bruker Daltonics 

MicroTOF QII com ionização por eletrospray (modo negativo). As separações 

por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, foram realizadas em CLAE modelo 

UltiMate™ 3000 BioRS System da marca Thermofisher™ Scientific, com 

detector espectrofotométrico modelo UVD-170OU e bomba quaternária. Os 

cromatogramas e espectros de UV dos compostos foram obtidos no software 

Chromeleon™ Chromatography Data System, da empresa Thermofisher™ 

Scientific. As análises in sílico foram realizadas na plataforma online gratuita 

SwissADME do Swiss Institute of Bioinformatics. 

 

3.3. Solventes e Reagentes 

 

Os solventes utilizados nos processos cromatográficos, grau padrão 

analítico - P.A. e o reagente sulfato cérico, utilizado para revelar as análises de 

cromatografia em camada delgada (silica gel 60) foram fornecidos pela Casa 

Americana de Artigos para Laboratório (CAAL). Na separação por Cromatografia 

Líquida de Alta Eficiência, foram utilizados Acetonitrila e Metanol grau HPLC, da 

marca J.T. Backer e Água Milli-Q fornecida pelo laboratório didático da UFABC. 
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Para as análises espectroscópicas de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), 

os solventes utilizados foram clorofórmio deuterado (CDCl3) e dimetilsulfoxido 

deuterado (DMSO-d6) ambos da marca Cambridge Isotope Laboratories Inc. Os 

reagentes utilizados para preparação dos derivados simplificados foram obtidos 

de forma comercial da empresa Sigma-Aldrich. 

 

3.4. Procedimentos Cromatográficos 

 

Como fases estacionárias das colunas abertas empregadas nas 

separações cromatográficas, foi utilizado sílica gel 60 (63 – 210 µm de diâmetro 

de partícula), da Merck KGaA e Sephadex LH-20, da GE Healthcare. A CCD teve 

como fase estacionária folhas de sílica gel 60 revestidas com alumínio 

ALUGRAM® Xtra SIL, de 0,20 mm de espessura e indicador de fluorescência UV 

254. Para a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, foi utilizada uma coluna 

Analítica Phenomenex Luna C-18 (5 m, 250 × 4.6 mm, fluxo: 1.0 mL/min).  

 

3.5. Preparação do Extrato e Análise Fitoquímica Biomonitorada 

 

3.5.1. Secagem e Moagem do Material Vegetal 

 

Para realização deste trabalho, 570 g de partes aéreas da espécie vegetal 

Hydrocotyle bonariensis (Araliaceae) foram mantidas em estufa a 40°C, por sete 

dias. Após a secagem, o material vegetal foi submetido ao processo de moagem, 

fornecendo 100,0 g de material seco e moído.  

 

3.5.2. Preparação do Extrato Bruto 

 

A preparação do extrato bruto ocorreu através da extração exaustiva dos 

100,0 g de material com hexano em temperatura ambiente, a fim de extrair os 

compostos apolares, gerando um extrato hexânico bruto (HBH - 3,7 g). O 

fluxograma de obtenção do extrato bruto pode ser observado na figura 9. 



 

41 
 

 

 

 

3.5.3. Fracionamento do Extrato Hexânico (HBH) 

 

O extrato hexânico das partes aéreas de H. bonariensis (HBH) apresentou 

atividade frente a formas tripomastigotas de T. cruzi (100% de morte do parasita 

a 300 µg/mL). Assim, parte desse extrato (3,5 g) foi fracionado através de 

cromatografia em coluna aberta (5 cm de diâmetro por 40 cm de altura), 

utilizando como fase estacionária sílica gel 60. Como fase móvel, foram 

utilizados misturas de polaridades de Hex:AcOEt (1:0 ➝ 0:1), em seguida 

AcOEt:MeOH (1:0 ➝ 0:1). Este processo forneceu 105 frações (50 mL) que 

foram analisadas por CCDC para que as pudessem ser reunidas de acordo com 

a similaridade em que as substâncias se dispuseram através de manchas na 

placa, após a revelação sob luz UV (λ = 254 nm) e com Ce2(SO4)3. Desta forma, 

do extrato hexânico (HBH) foram obtidos 11 grupos (A – K), conforme descrito 

na tabela 4. 

  

Figura 9 - Fluxograma de obtenção do extrato bruto em hexano 
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Tabela 4 - Grupos formados após o fracionamento do extrato hexânico de partes aéreas de H. 

bonariensis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  *Negrito: Frações bioativas  

 

Os grupos obtidos foram analisados por RMN de 1H, além de submetidos 

à avaliação da atividade antiparasitária para nortear o fracionamento 

subsequente. Os grupos escolhidos para os próximos fracionamentos foram 

HBH-C e HBH-E. Ambas as frações escolhidas demonstraram ser promissoras 

quanto aos resultados dos ensaios de atividade antiparasitária e quanto aos 

sinais dispostos no RMN, enquanto as demais frações, apesar de bioativas, 

demonstraram ser compostas por material graxo. 

 

3.5.3.1. Fracionamento do Grupo HBH-C 

 

Parte da fração HBH-C foi submetida à análise por meio de CCD, a fim de 

identificar qual o melhor sistema de solventes para a separação dos compostos 

presentes de acordo com a disposição de manchas aparentes na placa. Assim, 

prosseguiu-se ao fracionamento em coluna aberta (2 cm de diâmetro por 30 cm 

de altura), onde 180,5 mg da fração HBH-C foram fracionados utilizando sílica 

gel 60 como fase estacionária e eluidos com mistura em polaridade crescente de 

Grupos Frações Massa (mg) 

HBH-A 1-15 1159 

HBH-B 16-17 467,6 

HBH-C 18-29 180,5 

HBH-D 30-43 149,8 

HBH-E 44-47 210,9 

HBH-F 48-61 289,6 

HBH-G 62-78 268,5 

HBH-H 79-88 155,9 

HBH-I 89-94 46,7 

HBH-J 95-104 199,7 

HBH-K 105 275,5 
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Hex:AcOEt (nas proporções 8:2, 7:3, 6:4, 1:1, 4:6) e, por fim, 100% AcOEt e 

100% MeOH. Ao final deste processo, 43 frações com cerca de 10 mL foram 

obtidas e, após analisadas por CCDC, foram reunidas em três subgrupos 

(HBH/C1 a HBH/C3), conforme descritos na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Frações obtidas após o fracionamento do Grupo HBH-C 

 

 

 

 

 

 *Negrito: Frações bioativas 

 

Após análise por RMN de 1H e de 13C, e do estudo de atividade 

antiparasitária, sugeriu-se que o grupo HBH/C2 era composto por uma mistura 

de poliacetilenos bioativos (compostos 1-3).  

 

3.5.3.2. Fracionamento do Grupo HBH-E 

 

Parte do grupo HBH-E (210 mg), também constituído de compostos 

bioativos, foi fracionado a partir de coluna aberta (2 cm de diâmetro por 1 m de 

altura), utilizando como fase estacionária Sephadex LH-20 eluída com Hex:DCM 

1:4, DCM:Acetona 3:2 e, por fim, DCM:Acetona 1:4 (CARDELLINA II, 1983). Ao 

final deste processo, 32 frações com cerca de 10 mL foram obtidas e, após 

analisadas por CCDC, foram reunidas em 10 subgrupos (HBH/E1 a HBH/E10).  

Em seguida, todos os grupos foram avaliados quanto a atividade antiparasitária 

e submetidos à análise de RMN de 1H, onde foi possível observar que apenas a 

fração HBH/E3 foi ativa. Portanto, este grupo foi selecionado para dar 

continuidade ao estudo, conforme descrito na tabela 6.  

  

Grupos Frações Massa (mg) 

HBH/C1 1-27 59,3 

HBH/C2 28-38 44,4 

HBH/C3 39-43 71,9 
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Tabela 6 - Frações obtidas após o fracionamento do Grupo HBH-E 

 

 

 

 

*Negrito: Frações bioativas 

 

Ao analisar o grupo HBH/E3 por meio de CCD, foi observado a presença 

de mistura de substâncias. Por este motivo, um novo fracionamento foi realizado 

através de coluna aberta (2 cm de diâmetro por 30 cm de altura), utilizando sílica 

gel 60 como fase estacionária e, como fase móvel, um gradiente de Hex:AcOEt 

(8:2, 7:3, 6:4, 1:1), finalizando com 100% AcOEt e 100% MeOH, a fim de 

reproduzir a separação obtida na CCD. Ao final deste processo, 36 frações com 

cerca de 10 mL foram obtidas e, após analisadas por cromatografia em camada 

delgada comparativa, foram reunidas em 9 subgrupos (HBH/E3a a HBH/E3i), 

conforme descritos na tabela 7.   

Grupos Frações Massa (mg) 

HBH/E1 1-3 4,4 

HBH/E2 4-8 26,2 

HBH/E3 9-16 101,5 

HBH/E4 17-18 8,4 

HBH/E5 19-22 10,7 

HBH/E6 23-24 13,2 

HBH/E7 25-27 14,4 

HBH/E8 28-30 8,4 

HBH/E9 31 4,5 

HBH/E10 32 17,9 
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Tabela 7 - Frações obtidas após o fracionamento do Grupo HBH-E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Negrito: Frações bioativas 

 

O grupo HBH-E3c, bioativo, se mostrou constituído por uma mistura de 

lignanas e foi, portanto, purificado via CLAE, com as seguintes condições: 

Eluente MeOH:H2O 58:42, temperatura: 25ºC, volume de injeção: 10 μl, fluxo: 1 

mL/min, comprimento de onda: 200 nm, cada análise com duração de 30 

minutos. Assim, foi possível recolher quatro grupos, conforme apresentado na 

figura 10 e na tabela 8. 

 

Figura 10 - Cromatograma CLAE da amostra HBH/E3c 

 

 

 

Grupos Frações Massa (mg) 

HBH/E3a 1-8 7,9 

HBH/E3b 9-10 9,8 

HBH/E3c 11-15 19,6 

HBH/E3d 16-17 10,5 

HBH/E3e 18-22 6,9 

HBH/E3f 23-26 10,8 

HBH/E3g 27-30 12,4 

HBH/E3h 31-34 5,7 

HBH/E3i 35-36 14,5 
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Tabela 8 - Grupos obtidos no cromatograma de CLAE ao injetar a fração HBH/E3c 

 

 

 

 

 

*Negrito: Frações bioativas 

 

A partir dos espectros de UV obtidos no CLAE, associados ao RMN de 1H 

e ao espectro de massas de alta resolução, foi possível identificar os compostos 

isolados 4 e 5, bioativos, nos grupos 2 e 3. Os demais grupos (1 e 4) não foram 

ativos para Trypanosoma cruzi. 

 O fluxograma geral do fracionamento do extrato hexânico pode ser 

observado na figura 11. 

Pico tR (min) Massa (mg) 

1 14,4 1,0 

2 20,7 1,2 

3 21,6 8,9 

4 27,2 1,0 
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Figura 11 - Fluxograma de fracionamento biomonitorado do extrato hexânico de H. bonariensis 
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3.6. Preparação dos Derivados Simplificados 

 

Ácido 3,4-metilenodioxididrocinâmico (6) – Uma solução de 250 mg de 

ácido 3,4-metilenodioxicinâmico (8) em 5 mL de tetralina, foram adicionados 50 

mg de Pd/C 30%. A solução foi refluxada por 1 h, resfriada e diluída com 5 mL 

de Et2O. O catalisador de paládio foi filtrado e o produto foi extraído com NaOH 

10% (3 x 5 mL). A fase alcalina aquosa foi acidificada com HCl 3 mol/L (pH 3), 

extraída com Et2O (2 x 10 mL) e seca com MgSO4. Após evaporação do solvente 

sob pressão reduzida, o produto foi recristalizado com EtOH:H2O 1:1 para 

fornecer 213 mg do composto 6 como um sólido branco (pureza: 99% / 

rendimento: 84%). 

 

 

 

IR (KBr) υmax/cm-1 3545 (OH), 2920 e 2882 (C-H), 1776 (C=O), 1500 

(C=C), 1251 (C-O); ESI-HRMS m/z: 193,0496 [M - H]- (Calculado para C10H9O4, 

193,0501); RMN de 1H (CDCl3 + DMSO-d6, 300 MHz): /ppm 6,81 (d, J = 7,8 Hz, 

H-5), 6,68 (d, J = 1,8 Hz, H-2), 6,62 (dd, J = 7,8 e 1,8 Hz, H-6), 5,98 (s, OCH2O), 

2,84 (t, J = 7,5 Hz, H-8), 2,63 (t, J = 7,5 Hz, H-7); RMN de 13C (CDCl3 + DMSO-

d6, 75 MHz): /ppm 176,4 (C-9), 148,2 (C-3), 146,2 (C-4), 134,1 (C-1), 121,9 (C-

6), 115,8 (C-5), 112,4 (C-2), 101,1 (OCH2O), 36,4 (C-8), 31,9 (C-7). 
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Álcool 3,4-metilenodioxididrocinâmico (7) – Safrol (500 mg) foi submetido 

a hidroboração com 1,0 mol/L de BH3·DMS/THF (5 mL) à temperatura ambiente 

durante 1 h. O produto resultante foi oxidado com perborato de sódio (500 mg) 

e H2O (50 mL). A solução foi extraída com Et2O (3 x 25 mL) e a camada orgânica 

foi secada sobre MgSO4. Após evaporação do solvente sob pressão reduzida, o 

produto obtido foi purificado via cromatografia em gel de sílica, sendo o sistema 

eluído com n-hexano:EtOAc 8:2 para proporcionar 131 mg do composto 7 como 

um óleo viscoso amarelo (pureza: 99% / rendimento: 24%). 

 

 

 

 

IR (KBr) υmax/cm-1 3331 (OH), 2910 (C-H), 1496 (C=C), 1244 (C-O); ESI-

HRMS m/z: 181.0872 [M + H]+ (calculado para C10H13O3, 181,0865); RMN de 1H 

(CDCl3, 300 MHz): /ppm 6,73 (d, J = 7,6 Hz, H-5), 6,69 (d, J = 1,4 Hz, H-2), 6,64 

(dd, J = 7,6 and 1,4 Hz, H-6), 5,91 (s, OCH2O), 3,65 (t, J = 6,4 Hz, H-9), 2,62 (t, 

J = 7,4 Hz, H-7), 1,82 – 1,86 (m, H-8), 1,56 (s, OH); RMN de 13C (CDCl3, 75 

MHz): /ppm 147,5 (C-3), 145,6 (C-4), 135,6 (C-1), 121,1 (C-6), 108,8 (C-5), 

108,1 (C-2), 100,7 (OCH2O), 62,1 (C-9), 34,4 (C-7), 31,7 (C-8). 
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Ácido 3,4-metilenodioxicinâmico (8) – 3,4-metilenodioxibenzaldeído (1,0 

g) foi adicionado gota a gota a uma solução de NaOH (1,0 g) em EtOH:H2O 1:1 

à temperatura ambiente. Após agitação durante 10 min, foi adicionada acetona 

(600 mg) e o sistema foi mantido em agitação durante 30 min. Após a adição de 

H2O (10 mL), o produto foi filtrado, lavado com H2O (3 x 20 mL) e recristalizado 

com EtOH para fornecer 3,4-metilenodioxibenzalacetona (585 mg). Parte da 3,4-

metilenodioxibenzalacetona não purificada (200 mg) foi dissolvida em THF (2 

mL) e foram adicionados hipoclorito de sódio 5% (5 mL) e NaOH 50% (4 gotas). 

O meio reacional foi mantido sob refluxo durante 30 min e depois resfriado à 

temperatura ambiente. Após a adição de bissulfito de sódio (50 mg) e H2O (10 

mL), o meio de reação foi extraído com Et2O (3 x 10 mL). Na fase aquosa foi 

adicionado gota a gota HCl 3 mol/L (para pH 3) para precipitar o produto que foi 

recristalizado de EtOH:H2O 1:1 para fornecer 122 mg do composto 8 como um 

sólido branco (pureza: 100% / rendimento: 60%).  

 

 

 

IR (KBr) υmax/cm-1 3542 (OH), 2912 e 2860 (C-H), 1700 (C=O), 1508 

(C=C), 1250 (C-O); ESI-HRMS m/z: 191,0339 [M - H]- (calculado para C10H7O4, 

191,0344); RMN de 1H (CDCl3 + DMSO-d6, 300 MHz): /ppm 7,50 (d, J = 15,1 

Hz, H-7), 7,14 (d, J = 1,5 Hz, H-2), 7,05 (dd, J = 7,8 and 1,5 Hz, H-6), 6,82 (d, J 

= 7,8 Hz, H-5), 6,21 (d, J = 15,1 Hz, H-8), 6,02 (s, OCH2O); RMN de 13C (CDCl3 

+ DMSO-d6, 75 MHz): /ppm 167,9 (C-9), 149,0 (C-3), 147,5 (C-4), 144,9 (C-7), 

129,1 (C-1), 123,2 (C-6), 116,1 (C-8), 114,3 (C-5), 109,9 (C-2), 101,6 (OCH2O).  
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3.7. Avaliação de Atividade Antiparasitária in vitro 

 

Os ensaios para detecção de substâncias com atividade biológica 

envolvendo tripanossomatídeos foram realizados no Laboratório de Novos 

Fármacos para Doenças Negligenciadas, do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo. 

Os procedimentos que serão descritos a seguir foram executados com a 

colaboração e supervisão da Drª. Thais Alves da Costa-Silva e do Dr. André 

Gustavo Tempone Cardoso. 

 

3.7.1. Ensaio Biomonitorado 

 

As frações foram testadas na concentração de 300 µg/mL contra formas 

tripomastigotas de T. cruzi na concentração de 1x106 parasitos/poço em placas 

de 96 poços. Nesta análise cada extrato foi testado em concentração única e 

após a incubação por 24 horas com os parasitos as placas foram observadas 

sob microscópio óptico invertido (NIKON). O resultado foi interpretado por leitura 

visual, sendo interpretado como: frações ativas (100% de morte) e frações 

inativas (0% de morte) (LONDERO, et al, 2020). 

 

3.7.2. Manutenção de T. cruzi  

 

As formas tripomastigotas foram cultivadas em células LLC-MK2 com 

meio RPMI-1640, suplementado com 2% de SFB a temperatura de 37°C em 

estufa com 5% CO2. Tripomastigotas isolados de T. cruzi foram utilizados para a 

triagem in vitro e infecção de macrófagos para obtenção das formas amastigotas 

(CONSERVA, et al., 2021). 

 

3.7.3.  Manutenção das células de mamífero  

 

Células de tecido conjuntivo de camundongo, NCTC clone 929, do 

American Type Culture Collection (ATCC CCL1), foram fornecidas pela Seção 

de Cultura Celulares do Instituto Adolfo Lutz, SP e armazenadas em nitrogênio 

líquido ou freezer a -70°C. Posteriormente foram mantidas em meio M-199 
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suplementado com 10% SFB, sob a temperatura de 37°C em estufa com 5% de 

CO2. 

 

3.7.4. Animais de experimentação  

 

Os animais foram obtidos no biotério do Instituto Adolfo Lutz de São Paulo 

e mantidos em caixas esterilizadas com material absorvente, recebendo água e 

alimento ad libitum. Camundongos Balb/c fêmeas utilizadas para obtenção de 

macrófagos peritoneais para realização dos ensaios com as formas amastigotas 

intracelulares. Todos os procedimentos realizados com animais tiveram 

aprovação pela Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto Adolfo 

Lutz/Instituto Pasteur (CEUA-IAL 05/2018). 

 

3.7.5. Determinação da Concentração Efetiva 50% (CE50) 

 

Os compostos utilizados foram dissolvidos em DMSO, diluídos 

seriadamente em meio de cultura em diferentes concentrações (150 – 1,17µM) 

e incubados com os parasitas para se determinar os respectivos valores de CE50. 

A concentração do solvente não ultrapassou 0,5% do poço, para não causar 

danos aos parasitas. Os compostos foram diluídos em série em meio RPMI-

1640, sem adição de antibióticos em placas de 96 poços e em seguida formas 

tripomastigotas de T. cruzi foram adicionadas na concentração de 1x106 

parasitas/poço. As placas foram mantidas à temperatura de 37°C em estufa com 

5% de CO2 durante 24 horas. Após esse período para a determinação da 

viabilidade dos parasitas, foram adicionados 20 µL de Alamar Blue® a 10% aos 

poços. As placas permaneceram incubadas por mais 20 horas sob as mesmas 

condições. Ao final do ensaio, a leitura foi realizada por absorbância em 

espectrofluorímetro de placas (Filter Max F5 Multi-Mode Microplate Reader) com 

filtro de excitação de 540 nm e emissão de 570 nm (GEHRKE et al., 2013). Como 

controle positivo (100% de células mortas), foi utilizado o fármaco padrão 

benznidazol, devido sua utilização na terapia clínica, e como controle (100% de 

células vivas), utilizaram-se as células não tratadas. Todos os ensaios foram 

realizados em triplicata. 
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3.7.6. Ensaio de citotoxicidade  

 

A citotoxicidade foi avaliada utilizando-se células NCTC (clone 929), na 

concentração de 6x104 células/poço. As células foram incubadas com os 

compostos diluídos seriadamente (200 – 1,56 µM). A diluição em série ocorreu 

com meio RPMI com 10% SFB em placas de 96 poços. As células foram 

mantidas incubadas durante 48 horas em estufa a 37°C com 5% de CO2 e em 

seguida, foram adicionados 20 µL de MTT (Tada et al., 1986), seguido de 

incubação por quatro horas. Após esse período, foram adicionados 10% de SDS 

para parar a reação. A leitura foi realizada da mesma forma descrita 

anteriormente para tripomastigotas. Benznidazol também foi utilizado como 

controle positivo (100% de células mortas) e como controle (100% de células 

vivas), foram utilizadas células não tratadas. Todos os ensaios foram realizados 

em triplicata (CONSERVA, et al., 2021).  

 

3.7.7. Avaliação da permeabilidade da membrana celular 

 

O mecanismo de ação da permeabilidade da membrana celular foi 

avaliado em tripomastigotas (2 x 106 / poço), obtidos conforme descrito acima. 

Os parasitas foram lavados e incubados no escuro com 1 μM de sonda SYTOX 

Green (Molecular Probes) em solução de sais balanceados de HANKS (HBSS; 

Sigma-Aldrich) suplementado com 10 mM de D-glicose (HBSS + Glu). Os 

compostos foram adicionados (t = 0 min) na concentração de CE50 e os níveis 

de fluorescência foram medidos a cada 20 min até 130 min. A permeabilização 

máxima foi obtida com a adição de Triton X-100 (0,5%). A intensidade da 

fluorescência foi determinada usando um leitor de microplaca fluorométrico 

(FilterMax F5 Multi-Mode Microplate Reader-Molecular Devices) com excitação 

e emissão de comprimentos de onda de 485 e 520 nm, respectivamente. Três 

experimentos independentes foram realizados. As amostras foram testadas em 

triplicata (CONSERVA, et al., 2019; LONDERO, et al., 2021). 
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3.7.8. Avaliação in vitro da Atividade Hemolítica  

 

Foi realizado ensaio para avaliar atividade hemolítica dos compostos, 

complementando os estudos de citotoxicidade. Para tanto, sangue foi coletado 

do coração de camundongos BALB/c e transferido para tubo de coleta contendo 

heparina. O tubo foi centrifugado 500 rpm por 10 minutos em temperatura 

ambiente. O plasma foi descartado, e a porção de eritrócitos foi transferido para 

outro tubo contendo PBS, de forma a gerar uma solução final de 6% de 

eritrócitos. (REA et al., 2013;). 

Em placas de 96 poços com fundo U, foi realizado diluição seriada dos 

compostos em PBS. A hemólise máxima foi obtida utilizando água ultrapura mili-

Q e eritrócitos não tratados foram utilizados como controle negativo (PBS). A 

solução de eritrócitos 6% foi adicionada e a placa foi incubada a 24°C por 2h. 

Posteriormente, a atividade hemolítica foi determinada no sobrenadante celular 

pela leitura em espectrofotômetro (FilterMax F5Multi-Mode) com comprimento 

de onda de 570 nm. Para o controle negativo, foi considerado PBS + Solução de 

Eritrócito. Dessa maneira foi possível estabelecer se o composto possuía alguma 

ação de destruição de eritrócitos e, portanto, não poderia ser considerado um 

protótipo para novos fármacos (AMARAL et al., 2019). 

A hemólise, destruição de eritrócitos por rompimento da membrana, causa 

liberação de hemoglobina no meio, tornando-o avermelhado. Com isso, é 

possível determinar a atividade hemolítica utilizando um ensaio colorimétrico.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Estudo Biomonitorado do Extrato Hexanico das Partes Aéreas de 

Hydrocotyle bonariensis Frente à T. cruzi 

 

Após a extração do material vegetal com hexano (HBH), descrito no item 

3.5.2., foi realizado um ensaio para avaliar o potencial antiparasitário in vitro do 

mesmo. O resultado deste ensaio, pode ser visto na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Atividade Antiparasitária in vitro dos extratos de H. bonariensis. 

 

 *Concentração testada: 300 µg/mL. 

   

Esta avaliação demonstrou que o extrato era composto por metabólitos 

bioativos para as formas tripomastigotas de T. cruzi que causou 100% de morte 

após o tratamento a 300 µg/mL. Frente a este resultado, o extrato hexânico 

(HBH) foi selecionado para o fracionamento biomonitorado, visando a purificação 

e o reconhecimento das substâncias ativas, conforme descrito no item 3.5.3. 

O estudo fitoquímico do extrato HBH foi realizado de forma biomonitorada, 

de modo que as frações obtidas após o fracionamento realizado conforme 

descrito no item 3.5.3., foram submetidas à avaliação antiparasitária in vitro, 

conforme resultados agrupados na tabela 10. 

  

Extrato 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

HBH 100 
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Tabela 10 - Avaliação da Atividade Antiparasitária in vitro do Grupo de Frações HBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  * Concentração testada: 300 µg/mL. 

 

Tais resultados demonstraram que os grupos HBH-C a HBH-J são 

compostos de substâncias bioativas que causaram 100% de morte para as 

formas tripomastigotas de T. cruzi, quando testados a 300 µg/mL. 

Ao analisar os espectros de RMN de 1H destes grupos, foi possível notar 

que o grupo HBH-C era constituído por compostos acetilênicos. Por este motivo, 

este grupo foi submetido a um novo fracionamento cromatográfico que forneceu 

três grupos, cujos resultados da avaliação da atividade antiparasitária estão 

descritos na tabela 11. 

Tabela 11 - Avaliação da Atividade Antiparasitária in vitro do Grupo de Frações HBH-C 

 

 

 

 

 

 

  

 

 * Concentração testada: 300 µg/mL. 

Grupos 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

HBH-A 0 

HBH-B 0 

HBH-C 100 

HBH-D 100 

HBH-E 100 

HBH-F 100 

HBH-G 100 

HBH-H 100 

HBH-I 100 

HBH-J 100 

HBH-K 0 

Grupos 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

HBH-C/1 0 

HBH-C/2 100 

HBH-C/3 0 
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Conforme descrito no item 3.5.3.1. e após análises de RMN de 1H, o grupo 

HBH-C/2 mostrou ser constituído por uma mistura dos poliacetilenos 1-3, 

enquanto os demais (HBH-C/1 e HBH-C/3) demonstraram ser constituídos por 

material graxo. 

O grupo HBH-E também foi analisado por RMN de 1H, onde foi possível a 

identificação de compostos com perfil aromático, em especial a classe das 

lignanas. Assim, foi submetido a fracionamento cromatográfico, cujos grupos 

obtidos foram testados frente a atividade antiparasitária, conforme descrito na 

tabela 12. 

 

Tabela 12 - Avaliação da Atividade Antiparasitária in vitro do Grupo HBH-E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Concentração testada: 300 µg/mL. 

 

Tais resultados demonstraram que o grupo HBH/E3 é composto de 

substâncias bioativas que causaram 100% de morte para as formas 

tripomastigotas de T. cruzi, quando testados a 300 µg/mL. Tendo em vista que 

não estava puro, este grupo foi submetido a novo fracionamento seguido da 

avaliação da atividade antiparasitária dos grupos obtidos, conforme descrito na 

tabela 13. 

 

Grupos 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

HBH/E1 0 

HBH/E2 0 

HBH/E3 100 

HBH/E4 0 

HBH/E5 0 

HBH/E6 0 

HBH/E7 0 

HBH/E8 0 

HBH/E9 0 

HBH/E10 0 
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Tabela 13 - Avaliação da Atividade Antiparasitária in vitro do Grupo HBH-E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Concentração testada: 300 µg/mL. 

 

Tais resultados demonstraram que a atividade estava concentrada no 

grupo HBH/E3c que causou 100% de morte para as formas tripomastigotas de 

T. cruzi, quando testados a 300 µg/mL. O espectro de RMN deste grupo indicou 

a predominância de duas lignanas butirolactonicas que foram isoladas via CLAE. 

Os grupos assim obtidos foram submetidos a avaliação da atividade 

antiparasitária cujos resultados estão na tabela 14. 

 

Tabela 14 - Avaliação da Atividade Antiparasitária in vitro dos grupos 1 – 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Concentração testada: 300 µg/mL. 

Grupos 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

HBH/E3a 0 

HBH/E3b 0 

HBH/E3c 100 

HBH/E3d 0 

HBH/E3e 0 

HBH/E3f 0 

HBH/E3g 0 

HBH/E3h 0 

HBH/E3i 0 

Grupo 

% de morte do parasita* 

T. cruzi 

tripomastigotas 

1 0 

2 100 

3 100 

4 0 
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Conforme descrito no item 3.5.3.2. e após análises de RMN de 1H, os 

Grupos 2 e 3 mostraram serem constituídos pelas lignanas 4 e 5, 

respectivamente, enquanto os demais (grupos 1 e 4) demonstraram ser 

constituídos por material graxo. 
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4.2. Identificação Estrutural dos Compostos 1 – 5.  

 

O estudo fitoquímico biomonitorado do extrato hexanico de H. bonariensis 

forneceu cinco compostos, demonstrados na figura 12. 

 

 

 

                                              

5 4  

1  

2  

3  

Figura 12 - Compostos 1 – 5 obtidos das partes aéreas de H. bonariensis 
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4.2.1. Identificação Estrutural dos Poliacetilenos 1 – 3 

 

Após a identificação, o espectro de RMN de 1H e 13C da mistura HBH/C2 

foi comparado com dados da literatura (CZEPA & HOFMANN, 2003) para 

poliacetilenos, onde foi possível inferir a presença de tais compostos. Os 

deslocamentos apresentados indicavam que os compostos tinham ligações 

duplas entre C-1 e C-2, C-9 e C-10, pelo deslocamento de hidrogênios entre 

 4,89 e  5,61 e dos carbonos entre  116,8 e  136,4. Além de duas ligações 

triplas entre C-4 e C-5, C6 e C7, pela ausência de sinais de hidrogênio e pelos 

deslocamentos entre  64,2 e  80,0 no espectro de RMN de 13C.  

O espectro de RMN de 1H da mistura HBH/C2 apresentou sinais com 

deslocamento químico em  5,26 (m),  4,89 (m) e  5,34 (m), respectivamente, 

para H-1a e  5,47 (m),  5,25 (m) e  5,53 (m), para H-1b, referentes à ligação 

dupla terminal; em  5,86 (ddd, J = 17,0, 10,2 e 5,4 Hz) e  5,72 (ddd, J = 16,9, 

10,3 e 6,8 Hz) para H-2, hidrogênio vinílico;  4,89 (m),  4,61 (dd, J = 7,7 e 5,7 

Hz) e  5,95 (m) referente ao hidrogênio alilico em H-3; em  3,05 (d, J = 6,7 Hz), 

 5,04 (m),  5,17 (m) para H-8. Nessa análise foi observado que o sinal de H-8 

para o composto 1 é mais desprotegido do que para os demais compostos pois 

existe uma hidroxila em 2 e 3; em  5,39 (m),  5,04 (m) e  5,17 (m), referentes 

ao hidrogênio de ligação dupla em H-9.  5,53 (m),  5,33 (m) e  5,61 (m) 

referentes ao hidrogênio de ligação dupla em H-10. Sinais entre  0,81 (t, J = 6,8) 

e  1,96 (m), referentes a cadeia saturada entre H-11 e H-17, em  1,36 (m), 

 1,43 (m) e  1,73 (m), referentes a hidroxilas ligadas a C-3 para os compostos 

1 e 2 e C-8 para os compostos 2 e 3 foram também observados. Por fim, um 

simpleto em 2,01 foi também observado, sendo atribuído ao grupo acetato 

presente no composto 3. 

O espectro de RMN de 13C apresentou sinais em  116,8, 116,8 e 122,0, 

respectivamente, para C-1, em  136,4, 135,4 e 134,9 para C-2;  63,4 para o 

carbono ligado a hidroxila, C-3. Para os carbonos de ligação tripla, os sinais 

observados foram  74,5, 80,0 e 74,6 para C-4,  71,1 para C-5,  64,2 para C-

6,  80,0, para C-7. Para o C-8, os sinais observados para 2 e 3 estavam mais 

deslocados do que para 1, em  17,7,  59,3 e  59,3 pois em 2 e 3 existe uma 
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hidroxila, o que faz com que, devido a eletronegatividade causada pelo átomo 

de oxigênio adicional, estes carbonos estejam mais desprotegidos e apresentem 

deslocamento químico maior. Os sinais  122,0 e 131,2 para C-9 e  133,0 e 

134,8 para C-10 são característicos de carbonos de ligações duplas. Sinais entre 

 14,1 e  28,0, referentes a cadeia saturada entre C-11 e C-17, além de sinais 

extras em  167,9 e  19,8 para os carbonos do grupo acetato, presente no 

composto 3, foram também observados. Tais sinais reforçaram a proposta de 

que se tratava de mistura de compostos poliacetilenicos.  

Essa mistura foi analisada por CLAE, na proporção 6:4 ACN:H2O onde foi 

possível identificar diversos compostos (Figura 13), dentre eles, quatro com 

espectros de UV característicos de compostos acetilênicos (Figura 14).  

 

 

 Entretanto, ao realizar a separação via CLAE semi-preparativo, os 

espectros de RMN de 1H exibiam sinais diferentes dos observados 

anteriormente, ou seja, não foram detectados os sinais característicos das 

ligações duplas que eram tão expressivos no espectro de RMN da mistura. Por 

este motivo, estas amostras individuais foram novamente analisadas por CLAE 

e o espectro de UV apresentado não era mais o característico dos compostos 

acetilênicos. Isso nos levou a concluir que estes compostos haviam degradado 

durante o processo de isolamento. 

 

 

  

Figura 13 - Cromatograma obtido a partir da amostra HBH/C2 
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Figura 14 - Espectros de UV obtidos a partir da amostra HBH/C2 (Grupos 1 – 4, 200nm) 

  

  

Peak #2 100% at 19.60 min

-10,0

12,5

25,0

37,5

60,0

190 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

%

nm

212.9

268.4
284.6

 50% at 18.68 min:  902.75

 -50% at 19.92 min:  998.38

Peak #1 100% at 17.02 min

-10,0

12,5

25,0

37,5

60,0

190 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

%

nm

214.0

268.4
238.6

 50% at 16.72 min:  995.09

 -50% at 17.32 min:  961.13

Peak #3 100% at 25.05 min

-10,0

12,5

25,0

37,5

60,0

190 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

%

nm

213.8

268.3

284.5

 50% at 24.63 min:  997.91

 -50% at 25.47 min:  999.57

Peak #4 100% at 29.31 min

-10,0

12,5

25,0

37,5

60,0

190 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

%

nm

212.7

268.3

284.6

 50% at 28.81 min:  999.31

 -50% at 29.78 min:  999.55

 



 

64 
 

No entanto, visando à identificação dos poliacetilenos em mistura, a 

mesma foi analisada através de CLAE/EM. Desta forma, foi possível definir a 

massa molecular dos compostos presentes nessa mistura, e, a partir dos 

fragmentos observados no MS/MS, seguido da comparação com dados da 

literatura (RAI, et al., 2011), foi possível identificar os compostos dos grupos 1, 

3 e 4, pois a análise do grupo 2 mostrou que se tratava de uma mistura complexa 

da qual não era possível realizar a análise individual. Sendo assim, três 

compostos acetilênicos alifáticos foram identificados. 

Estudos anteriores descrevem que os poliacetilenos de 17 carbonos, 

característicos da mistura, seguem dois padrões de fragmentação: clivagem da 

ligação C-3/C-4 e clivagem da ligação C-7/C-8 (RAI, et al., 2011), pois existe 

uma ligação tripla entre C-4 e C-5 e outra entre C-6 e C-7. Estas clivagens foram 

observadas em m/z 187,1485 e 105,0338 para o composto 1, m/z 203,1433 e 

105,0344 para o composto 2 e m/z 203,1433 e 147,0444 para o composto 3. 

Além disso, os compostos 1 – 3 apresentaram íons [M – H]- em m/z 243,1745, 

259,1692 e 301,1804, confirmando as fórmulas moleculares em C17H24O, 

C17H24O2 e C19H26O3, respectivamente, onde foi possível confirmar a presença 

dos seguintes compostos: falcarinol (1), figura 15; falcarindiol (2), figura 16 e 

falcarindiol-3-acetato (3), figura 17.  

 

 

 

1  

Figura 15 - Fragmentos MS/MS para o composto 1 
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 Figura 17 - Fragmentos MS/MS para o composto 3 

 

 

 

 

 

 

 Assim, foi possível identificar, na mistura, os compostos 1 – 3 como sendo 

derivados de poliacetilenicos alifáticos contendo 17 carbonos, identificados como 

falcarinol (1), falcarindiol (2) e falcarindiol-3-acetato (3), com estruturas 

apresentadas na figura 18.  

 

Figura 16 - Fragmentos MS/MS para o composto 2 

2  

 

 

3 
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Os espectros de RMN de 1H e 13C podem ser observados nas figuras 19 

e 20, assim como os dados de RMN para os três compostos são detalhados na 

tabela 15.

Figura 18 - Estrutura Molecular dos Compostos 1 – 3 

1 – R1 = R2 = H 

2 – R1 = H; R2 = OH 

3 – R1 = CH3C(O); R2 = OH 
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Figura 19 - Espectro de RMN de 1H da mistura contendo majoritariamente os poliacetilenos 1 – 3 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3) 
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Figura 20 - Espectro de RMN de 13C da mistura contendo majoritariamente os poliacetilenos 1 – 3 (δ/ppm, 75 MHz, CDCl3) 
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 *Ref: (CZEPA & HOFMANN, 2003)

Posição 

1 2 3 

δC 
(ppm) 

δH (mult. J/Hz) 
δC 

(ppm) 
δH (mult. J/Hz) 

δC 
(ppm) 

δH (mult. J/Hz) 

1a 
116,8 

5,26 (m) 
116,8 

4,89 (m) 
122,0 

5,34 (m) 

1b 5,47 (m) 5,25 (m) 5,53 (m) 

2 136,4 5,86 (ddd, 17,0, 10,2 e 5,4) 135,4 5,86 (ddd, 17,0, 10,2 e 5,4) 134,9 5,72 (ddd, 16,9, 10,3 e 6,8) 

3 63,4 4,89 (m) 63,4 4,61 (dd, 7,7 e 5,7) 63,4 5,95 (m) 

4 74,5   80,0   74,6   

5 71,1   71,1   71,1   

6 64,2   64,2   64,2   

7 80,0   79,9   80,0   

8 17,7 3,05 (d, 6,7) 59,3 5,04 (m) 59,3 5,17 (m) 

9 122,0 5,39 (m) 131,2 5,44 (m) 131,2 5,51 (m) 

10 133,0 5,53 (m) 134,8 5,33 (m) 133,0 5,61 (m) 

11 27,2 1,96 (m) 27,2 1,96 (m) 28,0 1,96 (m) 

12 29,3 

1,18-1,34 (m) 

29,3 

1,18-1,34 (m) 

29,3 

1,18-1,34 (m) 

13 29,2 29,2 29,2 

14 29,2 29,1 29,1 

15 31,8 31,8 31,8 

16 22,7 22,7 22,6 

17 14,1 0,81 (t, 6,8) 14,1 0,81 (t, 6,8) 14,1 0,81 (t, 6,8) 

18  -  -  -  - 167,9  - 

19  -  -  -  - 19,8 2,01 (s) 

OH-3   1,73 (m)   1,36 (m)    - 

OH-8   -   1,43 (m)   1,73 (m) 

Tabela 15 - Deslocamentos Químicos de RMN de 1H e de 13C para 1 – 3 (δ/ppm, CDCl3, 300 e 75 MHz) 
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4.2.2. Identificação Estrutural do Composto 4 

 

No espectro de RMN de 1H de 4, foi possível observar sinais em  6,60 

(dd, J = 7,9 e 1,6 Hz, H-2),   6,73 (d, J = 7,9 Hz, H-5),  6,64 (dd, J = 7,8 e 1,6 

Hz, H-6) referentes aos hidrogênios de um sistema aromático 1,3,4-

trissubstituído (anel A) e em  6,56 (d, J = 2,0 Hz, H-2’),  6,70 (d, J = 8,2 Hz, H-

5’) e 6,46 (dd, J = 8,2 e 2,0 Hz, H-6’) referentes a um segundo sistema aromático 

1,3,4-trissubstituídos (anel B). Sinais em  2,99 (dd, J = 14,0 e 4,8 Hz, H-7a), 

2,84 (dd, J = 14,0 e 7,0 Hz, H-7b), 2,46 (m, H-8), 2,58 (m, H-7a'),  2,49 (m, H-

7b’), 2,44 (m, H-8’), 4,13 (dd, J = 9,3 e 6,8 Hz, H-9a’) e em  3,86 (dd, J = 9,3 e 

6,8 Hz, H-9b’) são característicos de uma lignana dizenzilbutirolactonica. Além 

desses, foi observado um simpleto intenso em  5,94, atribuídos aos grupos 

metilenodioxilicos ligados aos anéis aromáticos.  

Com o intuito de determinar a fórmula molecular do composto 4, foi 

registrado o espectro de massas de alta resolução com ionização por 

eletrospray. Esta analise, detalhada na figura 21, mostrou o íon [M + H]+ em 

355,1188, compatível com a formula molecular C20H18O6. 

 

Com os dados de RMN de 1H associados ao espectro de massas, foi 

possível determinar a estrutura para o composto 4, que pode ser vista na figura 

22. 

 

 

Figura 21 - Espectro de Massas do composto 4 
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A estrutura proposta possui dois centros quirais e, por esse motivo, 

existem quatro possíveis estereoisômeros para o composto 4, detalhados na 

figura 23. 

 

Figura 23 - Isômeros para lignana dibenzilbutirolactônica C20H18O6;  

(-)-Hinokinina, (+)-Hinokinina, Isohinokinina e (±)-Isohinokinina.  

 

Para definir a estereoquímica correta para o composto isolado, uma 

comparação foi realizada a partir dos valores de RMN de 1H obtidos para 4, 

comparados com dados da literatura para os estereoisomeros mostrados na 

figura 23, como detalhado na tabela 16. 

 

  

Figura 22 - Estrutura proposta para o composto 4 



 

72 
 

 

Tabela 16 - Dados de RMN de 1H para lignana dibenzilbutirolactônica C20H18O6 

Posição 
Experimental Literatura 

4 Hinokinina* Isohinokinina** 

H-7 
2,99 (dd, 14,0 e 4,8) 2,91 (dd, 14,0 e 5,0)   

2,84 (dd, 14,0 e 7,0) 2,77 (dd, 14,0 e 7,5)   

H-8 2,46 (m) 2,46 (ddd, 8,0, 7,5 e 5,0) 3,04 (m) 

H-7' 
2,58 (m) 2,52 (m)   

2,49 (m) 2,39 (m)   

H-8' 2,44 (m) 2,39 (m) 2,62 (m) 

H-9' 
4,13 (dd, 9,3 e 6,8) 4,06 (dd, 9,0 e 7,0) 

4,02 (m) 
3,86 (dd, 9,3 e 6,8) 3,86 (dd, 9,0 e 7,5) 

  *Ref: Morais et al, 2019 **Ref: Xia et al, 2008 

 

Assim, a partir dos dados apresentados na tabela, foi possível notar maior 

semelhança entre o composto 4 e a hinokinina. Sendo assim, a estrutura de 4 

foi determinada como aquela que contêm a estereoquímica trans entre C-8 e C-

8’. Finalmente a configuração absoluta foi definida por meio da determinação da 

rotação óptica específica do composto 4.  

A rotação óptica específica está relacionada com a luz plano-polarizada 

emitida por um polarímetro e desviada por meio de um composto quiral, que 

pode ocorrer no sentido horário (com valor positivo, +) ou em sentido anti-horário 

(com valor negativo, -) (VOLHARDT, et al., 2013).   

Assim, o valor de rotação óptica específica medido para o composto 4 foi 

 []D25 – 26,7 (c 0,05, MeOH), compatível com o observado para o isômero 8R, 

8’R, permitindo a caracterização de 4 como a (-)-hinokinina, com estrutura 

detalhada na figura 24. 
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O espectro de RMN de 1H pode ser observado na figura 25, detalhados 

na tabela 17.

Figura 24 - Estrutura Molecular do Composto 4 
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Figura 25 - Espectro de RMN de 1H do composto 4 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3) 
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 *Ref: MORAIS, et al. 2019  

Posição 

4 Literatura* 

δH (mult. J/Hz) δH (mult. J/Hz) 

1  -  - 

2 6,60 (d, 1,6) 6,39 (d, 2,0) 

3  -  - 

4  -  - 

5 6,73 (d, 7,9) 6,66 (d, 8,0) 

6 6,64 (dd, 7,9 e 1,6) 6,53 (dd, 8,0 e 2,0) 

7 
2,99 (dd, 14,0 e 4,8) 2,91 (dd, 14,0 e 5,0) 

2,84 (dd, 14,0 e 7,0) 2,77 (dd, 14,0 e 7,5) 

8 2,46 (m) 2,46 (ddd, 8,0, 7,5 e 5,0) 

9 -  - 

1' -   - 

2' 6,56 (d, 2,0) 6,56 (d, 2,0) 

3'  -  - 

4'  -  - 

5' 6,70 (d, 8,2) 6,63 (d, 8,0) 

6' 6,46 (dd, 8,2 e 2,5) 6,37 (dd, 8,0 e 2,0) 

7' 
2,58 (m) 2,52 (m) 

2,49 (m) 2,39 (m) 

8' 2,44 (m) 2,39 (m) 

9' 
4,13 (dd, 9,3 e 6,8) 4,06 (dd, 9,0 e 7,0) 

3,86 (dd, 9,3 e 6,8)  3,86 (dd, 9,0 e 7,5) 

OCH2O 5,94 (s) 5,86 (s) 

Tabela 17 - Deslocamentos Químicos de RMN de 1H para o Composto 4 

(δ/ppm, CDCl3, 300 Mz) 
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 4.2.3. Identificação Estrutural do Composto 5 

 

No espectro de RMN de 1H de 5, foi possível observar sinais similares 

com os do composto 4, em  7,05 (d, J = 1,7 Hz, H-2), 6,88 (d, J = 8,1 Hz, H-5), 

7,09 (dd, J = 8,1 e 1,7 Hz, H-6) referentes a hidrogênios de um sistema aromático 

1,3,4-trissubstituídos (anel A) e  em  6,67 (d, J = 1,6 Hz, H-2’), 6,74 (d, J = 7,8 

Hz, H-5’), 6,64 (dd, J = 7,8 e 1,7 Hz, H-6’) referentes a outro sistema aromático 

1,3,4-trissubstituídos (anel B). Sinais em 2,59 (dd, J = 14,2 e 10,0 Hz, H7a’), 3,00 

(dd, J = 14,2 e 4,5 Hz, H-7b’), 3,74 (m, H-8’) e 4,26 (m, H-9’) são característicos 

dos hidrogênios de um anel butirolactonico. Assim como em 4, foram observados 

sinais em  6,05 (s, OCH2O) e  5,94 (d, J = 1,3 Hz, OCH2O’) referentes a anéis 

metilenodioxilicos ligados aos anéis aromáticos. No entanto, foi observado, no 

espectro de 5 em sinal em  7,50 (d, J = 1,9 Hz), característico de hidrogênios 

de um sistema -insaturado, sendo portanto, atribuído ao H-7. 

Com o intuito de determinar a fórmula molecular do composto 5, foi 

registrado o espectro de massas de alta resolução com ionização por 

electrospray. Esta análise, detalhada na figura 26, mostrou o íon [M + H]+ em 

353,1020, compatível com a formula molecular C20H16O6. 

 

Com os dados de RMN de 1H associados ao espectro de massas, foi 

possível determinar a estrutura para o composto 5, que pode ser vista na figura 

27. 

 

 

 

Figura 26 - Espectro de Massas do composto 5 
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A estrutura proposta possui um centro quiral e uma ligação dupla, por esse 

motivo, existem quatro possíveis estereoisômeros para o composto 5, 

detalhados na figura 28. 

 

Figura 28 - Isômeros para lignana dibenzilbutirolactônica C20H16O6; 

(1) (-)-Hibalactona, (2) Gadaina, (3) Isogadaina e (4) Isohibalactona.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Estrutura proposta para o composto 5 
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As possibilidades para esta estrutura são baseadas em dois fatores: a 

configuração da ligação dupla entre C7-C8, que pode ser E (de lados opostos do 

plano) ou Z (do mesmo lado do plano) e a configuração absoluta do carbono 8’, 

que pode ser R ou S.  

 O primeiro passo foi determinar a configuração da ligação dupla através 

da comparação com dados de RMN de 1H do composto 5 com as quatro 

possibilidades descritas na literatura. De acordo com os valores detalhados na 

tabela 18, foi possível observar que o composto 5 tem maior similaridade com a 

hibalactona, pois os dados de RMN de 1H são praticamente idênticos. 



 

79 
 

 

Tabela 18 - Dados de RMN de 1H para lignana dibenzilbutirolactônica C20H16O6 

posição 
Experimental Literatura 

5 Hibalactona* Gadaina** Isogadaina*** Isohibalactona**** 

H-7 7,50 (d, 1,9) 7,50 (d, 1,9) 6,59 (d, 1,6) 7,54 (d, 1,6) - 

H-7' 
2,59 (dd, 14,2 e 10,0)  2,59 (dd, 14,3 e 10,0) 2,92 (dd, 16,8 e 8,4) 3,02 (dd, 16,8 e 4,8) 2,92 (dd, 14,0 e 7,3) 

3,00 (dd, 142 e 4,5) 3,00 (dd, 14,3 e 4,5) 2,82 (dd, 16,8 e 10,8) 
2,60 (dd, 16,8 e 

12,0) 
2,78 (dd, 14,0 e 9,2) 

H-8' 3,74 (m) 3,74 (m) 3,31 (m) 3,72 (m) 3,28 (m) 

H-9' 4,26 (m) 4,26 (m) 
4,12 (dd, 10,8 e 4,8) 

4,32 (m) 
4,10 (dd, 9,2 e 3,7) 

4,34 (dd, 10,8 e 8,4) 4,32 (dd, 9,2 e 3,7) 

  

*Ref: Rajasekhar, et al., 
1998. 

**Ref: Banerji, et al., 1984 
***Ref: Banerji, et al., 

1984 
****Ref: Honda, et al., 1994 
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 Definida então a configuração da ligação dupla, o último passo foi 

confirmar o enantiômero que havia sido isolado, ou seja, foi determinado o valor 

de rotação óptica específica do composto 5 que forneceu []D25 – 6,4 (c 0,04, 

CHCl3). Este valor se mostrou compatível com o observado para o isômero 8’R, 

permitindo a confirmação da caracterização de 5 como a (-)-hibalactona, com 

estrutura detalhada na figura 29. 

 

 

Figura 29 - Estrutura Molecular do Composto 5 

 

 

 

O espectro de RMN de 1H pode ser observado na figura 30, detalhados 

na tabela 19.
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Figura 30 - Espectro de RMN de 1H do composto 5 (δ/ppm, 300 MHz, CDCl3). 
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Tabela 19 - Deslocamentos Químicos de RMN de 1H para o Composto 5 

(δ/ppm, CDCl3, 300 Mz) 

 

* Ref: Rajasekhar et al, 1998.   
   

Posição 

5 Literatura* 

δH (mult. J/Hz) δH (mult. J/Hz) 

1     

2 7,05 (d, 1,7) 7,04 (d, 1,7) 

3     

4     

5 6,88 (d, 8,1) 6,88 (d, 8,1) 

6 7,09 (dd, 8,1 e 1,7) 7,08 (dd, 8,1, e 1,7) 

7 7,50 (d, 1,9) 7,50 (d, 1,9) 

8     

9     

10  
(-OCH2O) 

6,05 (s) 6,04 (s) 

1'     

2' 6,67 (d, 1,6) 6,66 (d, 1,6) 

3'     

4'     

5' 6,74 (d, 7,8) 6,73 (d, 7,9) 

6' 6,64 (dd, 7,8 e 1,7)  6,64 (dd, 7,9 e 1,6) 

7' 
2,59 (dd, 14,2 e 10,0)  2,59 (dd, 14,3 e 10,0) 

3,00 (dd, 14,2 e 4,5) 3,00 (dd, 14,3 e 4,5) 

8' 3,74 (m) 3,74 (m) 

9' 4,26 (m) 4,26 (m) 

10'  
(-OCH2O) 

5,94 (d, 1,3) 5,94 (d, 1,4) 
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4.3. Comparação Estrutural dos Compostos 4 e 5 

 

Apesar dos compostos 4 e 5 diferenciarem-se apenas na ausência ou 

presença da ligação dupla entre C-7/C-8, essas diferenças são muito 

expressivas.  

Ao se comparar os valores de deslocamento químico do RMN de 1H 

destes compostos, é possível notar que no composto 4 existem dois hidrogênios 

na posição C-7, observados em  2,99 (dd, J = 14,0 e 4,8 Hz) e em 2,84 (dd, J = 

14,0 e 7,0 Hz), enquanto que, no composto 5, um único sinal em  7,50 (d, J = 

1,9 Hz) é observado. Isso acontece, pois, no caso do composto 5, tanto o C-7 

quanto o H-7 estão muito desprotegidos, devido a conjugação da ligação dupla 

entre C-7 e C-8, formando um sistema -insaturado (BRUICE, 2006) com a 

carbonila (C-9), representado na figura 31. 

 

Figura 31 - Sistema -insaturado presente no composto 5 

 

Esse sistema conjugado faz com que haja uma estabilização especial no 

caso de 5, o que permite uma maior conjugação dos elétrons tanto no anel A 

quanto no sistema -lactonico, como demonstrado na figura 32.  

 

Figura 32 - Efeito de deslocalização eletronica nos aneis A e -lactonico da hibalactona 
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Para o composto 4, existe uma pseudo-simetria entre os anéis aromáticos 

e grupos metilenodioxilicos (Figura 33 – painel a), que faz com que os 

hidrogênios presentes em C-10 e C-10’ sejam equivalentes, de forma que 

apenas um sinal é apresentado no espectro de RMN de 1H. Por outro lado, a 

ligação dupla de configuração E no composto 5 faz com que essa simetria não 

exista (Figura 33 – painel b) e, dessa forma, os hidrogênios em C-10 e C-10’ 

sejam diferentes e, portanto, apresentem sinais distintos no espectro de RMN de 

1H (BRUICE, 2006). 

 

 

Fonte: https://molview.org/ 

 

Estes dados nos levaram a questionar o impacto das diferenças 

estruturais na atividade biológica destes compostos e, por este motivo, um 

estudo da influência da ligação dupla em C-7/C-8 x atividade anti-T. cruzi foi 

realizado e será apresentado no item 4.4.2. 

 

  

Figura 33 - Modelo molecular dos compostos 4 e 5 

(a) (-)-Hinokinina e (b) (-)-Hibalactona 

 

(a) (b) 
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4.4. Avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi dos compostos 

isolados de partes aéreas de Hydrocotyle bonariensis 

  

 Os compostos isolados do extrato hexanico de H. bonariensis tiveram seu 

potencial biológico in vitro avaliado frente às formas tripomastigotas e 

amastigotas de Trypanosoma cruzi, agente etiológico da doença de Chagas. 

Além disso, os compostos foram avaliados quanto à citotoxicidade em células de 

mamíferos (NCTC).  

 

4.4.1. Avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi dos poliacetilenos 1 – 3 

 

  Os poliacetilenos alifáticos de 17 carbonos são descritos em plantas 

pertencentes a Apiaceae, Asteraceae e Araliaceae, com diversas atividades 

biológicas descritas, tais como anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, 

antiviral, citotóxica/anticâncer, estimulador imunológico e neuroprotetor. Tais 

compostos ocorrem em plantas medicinais e alimentícias e são de grande 

interesse para a indústria farmacêutica. Em Araliaceae, os poliacetilenos mais 

comuns são o falcarinol e poliacetilenos C17 relacionados do tipo falcarinol 

(CHRISTENSEN & JAKOBSEN, 2008).  

 Os poliacetilenos 1 – 3 foram avaliados, em mistura, frente às formas 

tripomastigotas e amastigotas do T. cruzi pois estas são as formas clinicamente 

relevantes para a doença de Chagas. Além disso, também foram avaliados frente 

a células de mamífero NCTC. O Resultado obtido neste ensaio pode ser 

observado na tabela 20. 

 

Tabela 20 - Atividade biológica anti-T. cruzi dos compostos 1 – 3, isolados das partes aéreas 

de H. bonariensis. 

Compostos 

CE50 (g/mL)[a] CC50 (g/mL)[b] IS[c] 

tripomastigota amastigota NCTC tripomastigota amastigota 

1 - 3 8,2 ± 1,8 Na[e] 82,2 10 Nd[f] 

Benznidazol[d] 4,8 ± 1,1 1,43 ± 0,6 > 52,1 > 10,8 > 36,4 

[a]CE50 – Concentração efetiva a 50% | [b]CC50 – Concentração citotóxica a 50% | [c]IS – Índice de 

Seletividade | [d]Benzonidazol – Fármaco padrão | [e]Na: Não ativo | [f]Nd: Não determinado. 
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Os resultados obtidos demonstraram que a mistura de poliacetilenos 

contendo os compostos 1 – 3 foi ativa para as formas tripomastigotas de T. cruzi, 

com valor de CE50 de 8,2 g/mL, citotoxicidade para células NCTC 82,2 g/mL 

e índice de seletividade 10. Isso significa que apesar do valor de concentração 

efetiva a 50% de 1 – 3 ser maior do que o do benznidazol, essa mistura é menos 

citotóxica do que o fármaco padrão e apresenta praticamente o mesmo índice 

de seletividade. 

Os estudos quanto a estes compostos na literatura ainda são 

insuficientes. Apenas o composto 2 foi testado anteriormente para Trypanosoma 

cruzi, na forma epimastigota, com valor de CE50 de 121,78 ± 6,76 μM (MENNAI, 

et al., 2021), enquanto para os compostos 1 e 3 ainda não existem descrições 

na literatura para nenhuma das formas.  

 

4.4.2. Avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi das lignanas 4 e 5 

 

 Após sua caracterização estrutural, as lignanas 4 e 5 tiveram seu potencial 

biológico in vitro avaliado frente as formas tripomastigotas e amastigotas de 

Trypanosoma cruzi e frente a citotoxicidade em células de mamíferos (NCTC). 

O resultado do ensaio antiparasitário para estes compostos está descrito na 

tabela 21. 

 

Tabela 21 - Atividade biológica anti-T. cruzi dos compostos 4 – 5, isolados das partes aéreas 

de H. bonariensis.  

[a]CE50 – Concentração efetiva a 50% | [b]CC50 – Concentração citotóxica a 50% | [c]IS – Índice 
de Seletividade | [d]Benznidazol – Fármaco padrão | [e]Na: Não ativo | [f]Nd: Não determinado 

  

Compostos 

CE50 (M)[a] CC50 (M)[b] IS[c] 

tripomastigota amastigota NCTC tripomastigota amastigota 

4 17,0 ± 0,9 34,4 ± 7,0 > 200 > 11,8 > 5,8 

5 69,4 ± 16,7 Na[e] 114,5 ± 4,3 1,6 Nd[f] 

Benznidazol[d] 18,7 ± 4,1 5,5 ± 2,2 > 200 > 10,7 > 36,4 
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 As lignanas isoladas, (-)-hinokinina (4) e (-)-hibalactona (5) apresentaram 

atividade para as formas tripomastigotas de T. cruzi, com Concentração Efetiva 

a 50% (CE50) de 17,0 e 69,4 µM, respectivamente. O valor de CE50 apresentado 

pelo composto 4 para as formas tripomastigotas, foi semelhante ao do fármaco 

padrão, o benznidazol. Além disso, foi ativo para as formas amastigotas (CE50 

de 34,4 µM) com Índice de Seletividade (IS) de 5,8.  

 Algumas lignanas dibenzilbutirolactonicas, incluindo a hinokinina foram 

isoladas anteriormente por Morais et al. (2019) e tiveram sua atividade 

antiparasitária contra Trypanosoma cruzi avaliada in vitro, com valores de CE50 

aproximados aos obtidos neste estudo. Além desses, existem diversos ensaios 

utilizando o composto 4 em diferentes tipos de cepas e métodos. Saraiva et al., 

(2007), descreveu a atividade in vitro para as formas epimastigotas do T. cruzi, 

com a cepa CL-B5, onde a hinokinina apresentou concentração inibitória a 50% 

(CI50) de 0,7 M, superior aos valores de ambos os fármacos padrões utilizados 

(nifurtimox - 3,1 M e benznidazol - 30,9 M). Este mesmo artigo descreveu a 

atividade para amastigotas, onde a hinokinina (CI50 = 18,4 M) apresentou 

valores similares ao do benznidazol (CI50 = 20,0 M).   

 Em 2010, Saraiva et al. realizou estudos quanto o potencial in vivo da 

hinokinina, que apresentou significante redução da parasitemia das formas 

tripomastigotas de T. cruzi (cepas CL-B5) em camundongos Swiss. Outro estudo 

conduzido por Esperandim et al. (2013), concluiu que a hinokinina reduziu a 

parasitemia de camundongos do tipo BALB/C infectados com a cepa CL-B5, em 

34,2%, na concentração de 50 mg/kg. 

A hibalactona (composto 5), teve sua atividade  

anti-T. cruzi avaliada para as cepas Bolívia e Y tanto in vitro quanto in vivo. Os 

testes in vitro apresentaram dose tripanocida de 98,0 μM para a cepa Bolívia e 

20,1 μM para a cepa Y.  Por outro lado, no teste in vivo, não foi possível notar 

redução da parasitemia, quando comparado com o controle negativo. (BASTOS, 

et al. 1999). 

Apesar destes dados descritos na literatura, não havia nenhuma 

comparação real quanto a influência da ligação dupla em C-7/C-8 na atividade 

anti-T. cruzi destas lignanas, pois os testes realizados anteriormente foram em 

diferentes cepas e métodos. 
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 A partir do ensaio realizado neste trabalho, pudemos identificar que o 

composto com ligação dupla (hibalactona - 5) apresentou menor atividade para 

as formas tripomastigotas de T. cruzi, não foi ativo para as formas amastigotas 

e apresentou citotoxicidade para células NCTC. Em contrapartida, o composto 4 

(hinokinina), sem a ligação dupla, demonstrou ser praticamente quatro vezes 

mais ativo para as formas tripomastigotas do que o derivado 5, além de 

apresentar atividade para as formas amastigotas e não ser citotóxico. 

 De acordo com os resultados obtidos e visando determinar os grupos 

farmacofóricos presentes, foi estudada uma abordagem de simplificação 

molecular para ambos os compostos, que será apresentada no próximo capítulo. 
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4.5. Simplificação Molecular das lignanas dibenzilbutirolactonicas 4 e 5 

 

 Com o intuito de avaliar quais grupos estruturais dos compostos 4 e 5 

eram fundamentais para a atividade anti-T. cruzi, e, se possível, diminuir a 

complexidade destas moléculas, a abordagem de simplificação molecular foi 

realizada. 

 Para isso, três compostos derivados de C6C3, que podem ser 

considerados simplificações moleculares das lignanas 4 e 5, foram preparados: 

3,4-metilenodioxidi-hidrocinâmico (6), álcool 3,4-metilenodioxididrocinâmico (7) 

e ácido 3,4-metilenodioxicinâmico (8). A representação estrutural destes 

compostos está detalhada nas figuras 34 e 35. 

 

Figura 34 - Simplificação molecular da Hinokinina (4) nos compostos 3,4-metilenodioxidi-

hidrocinâmico (6, em vermelho) e álcool 3,4-metilenodioxididrocinâmico (7, em azul). 
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Figura 35 - Simplificação molecular da Hibalactona (5) nos compostos ácido 3,4-

metilenodioxicinâmico (8, em verde) e álcool 3,4-metilenodioxididrocinâmico (7, em azul). 
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4.5.1. Avaliação da atividade anti-Trypanosoma cruzi dos derivados 6 – 8 

 

Os derivados simplificados 6 – 8 foram analisados frente às formas 

tripomastigotas e amastigotas de T. cruzi, assim como a citotoxicidade frente às 

células NCTC, a fim de comparar os dados de atividade com os das lignanas, 

apresentados no item 4.5.2. Os dados de atividade para derivados simplificados 

foram detalhados na tabela 22. 

 

Tabela 22 - Atividade Anti-T. cruzi e citotoxicidade das lignanas 4 e 5 e seus derivados 

simplificados 6 – 8  

Compostos 

CE50 (M)[a] CC50 (M)[b] IS[c] 

tripomastigota amastigota NCTC tripomastigota amastigota 

4 17,0 ± 0,9 34,4 ± 7,0 > 200 > 11,8 > 5,8 

5 69,4 ± 16,7 Na[e] 114,5 ± 4,3 1,6 Nd[f] 

6 37,2 ± 8,8 41,3 ± 10,3 > 200 > 5,3 > 4,8 

7 25,8 ± 6,2 48,2 ± 9,6 > 200 > 7,7 > 4,1 

8 73,5 ± 11,3 Na > 200 > 2,7 Nd 

Benznidazol[d] 18,7 ± 4,1 5,5 ± 2,2 > 200 > 10,7 > 36,4 

[a]CE50 – Concentração efetiva a 50% | [b]CC50 – Concentração citotóxica a 50% | [c]IS – Índice de 

Seletividade | [d]Benzonidazol – Fármaco padrão | [e]Na: Não ativo | [f]Nd: Não determinado. 

 

Os compostos 6 e 7, oriundos da simplificação molecular do composto 4, 

apresentaram atividade para as formas tripomastigotas de T. cruzi com valores 

de CE50 de 25,8 e 73,5 µM, respectivamente, além de também serem ativos para 

as formas amastigotas do parasita com CE50 de 41,3 e 48,2 µM, 

respectivamente. Os compostos 7 e 8, ao serem comparados com o composto 

5, apresentaram atividade para as formas tripomastigotas de T. cruzi com valores 

de CE50 de 25,8 e 73,5 µM, respectivamente. Destes, somente o composto 7 foi 

ativo para as formas amastigotas, com CE50 de 48,2 µM.  

Tanto o composto 8 como o 5, que apresentam uma ligação dupla entre 

C-7 e C-8 foram inativos para as formas intracelulares e apresentaram atividade 

reduzida quando comparada com os derivados saturados 4 e 6.  
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A partir dos dados de atividade para T. cruzi apresentados acima, 

podemos concluir que a ausência da dupla ligação é essencial para a maior 

atividade contra ambas as formas do parasita. Outro ponto crucial observado 

neste estudo é o acoplamento oxidativo para a formação da lignana. É possível 

notar que a atividade dos derivados 6 e 7 é reduzida quando comparada com a 

atividade da lignana 4, que tem valores de CE50 semelhantes ao do fármaco 

padrão para as formas tripomastigotas do parasita.  

Outro ponto importante no processo de drug discovery são os estudos das 

propriedades ADMET, pois tais propriedades determinam a farmacocinética do 

composto em um organismo (MIETHKE, et al., 2021). A previsão destas 

propriedades é fundamental no processo de classificação dos compostos em hit-

to-lead. Os dados do estudo in sílico para os compostos 4 – 8 serão 

apresentados no item 4.6.2.  
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4.5.2. Análise in silico dos compostos 4 – 8   

 

Os compostos 4 – 8 foram avaliados quanto suas propriedades de 

absorção, distribuição, metabolismo, excreção e toxicidade (ADMET) através da 

plataforma gratuita SwissADME (http://www.swissadme.ch/). Os resultados 

obtidos nesta análise podem ser observados na tabela 23. 

 

Tabela 23 - Previsão físico-química, farmacocinética e de semelhança com fármacos para os 

compostos 4 – 5 e seus derivados simplificados 

Parâmetros 4 5 6 7 8 

ClogP 3,24 3,28 1,58 1,80 1,71 

Fsp3 0,35 0,25 0,30 0,40 0,10 

HBD 0 0 1 1 1 

HBA 6 6 4 3 4 

MW (g/mol) 354,35 352,34 194,18 180,20 192,17 

TPSA (Å2) 63,22 63,22 55,76 38,69 55,76 

Ligações 

rotativas 
4 3 3 3 2 

Solubilidade 

em água 

Moderadamente 

solúvel 

Moderadamente 

solúvel 
Solúvel Solúvel Solúvel 

GI Alta Alta Alta Alta Alta 

Permeabilidade 

BBB  
Sim Sim Sim Sim Sim 

Inibição 

CYP3A4 
Sim Sim Não Não Não 

PAINS Não Não Não Não Não 

Fonte: http://www.swissadme.ch/ 

 

A partir destes dados, é possível montar uma discussão quanto a 

propriedades fisicoquímicas, farmacocinética, drug likeness e química medicinal 

destes compostos (DAINA, et al., 2017).  

Ao relacionar as regras de Lipinski com os dados obtidos na plataforma, 

podemos afirmar que tanto as lignanas 4 – 5 quanto suas simplificações 

moleculares 6 – 8, apresentaram valores adequados para todos os parâmetros 

http://www.swissadme.ch/
http://www.swissadme.ch/
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de propriedades fisicoquímicas, não ultrapassando nenhuma regra. Desta forma, 

estes compostos podem ser considerados bons candidatos a serem 

administrados por via oral. 

Quanto aos dados de farmacocinética, os compostos 4 – 8 apresentaram 

alta absorção gastrointestinal (GI), o que é mais um indício de sua boa 

administração por via oral, visto que ela depende da capacidade de cruzar as 

paredes do trato gastrointestinal (LUNA, et al., 2021).  

O parâmetro de permeabilidade BBB mostrou que todos os compostos 

são capazes de atravessar a barreira hematoencefálica, o que é favorável aos 

estudos para a doença de Chagas, pois existem raros casos em que os parasitas 

podem se acumular no cérebro, causando a chamada Tripanossomíase Cerebral 

(CICORA, et al., 2014).  

Quanto a interação com enzimas microssomais, os compostos 4 e 5 

apresentaram resultados desfavoráveis pois inibem a CYP3A4, enquanto os 

derivados simplificados 6 – 8, apresentaram resultados favoráveis ao não inibir 

a CYP. A inibição destas enzimas é uma das principais causas de interações 

farmacocinéticas que podem levar a efeitos adversos devido ao acúmulo do 

fármaco em seu metabolismo (DAINA, et al., 2017).  

Por fim, nenhum dos compostos apresentou alerta de PAINS. Este é um 

ótimo resultado na busca de compostos bioativos, visto que moléculas que 

apresentam este alerta são consideradas promíscuas por gerarem resultados 

falsos positivos nos ensaios biológicos, independente do alvo (DAINA, et al., 

2017). 

Os radares de biodisponibilidade dos compostos 4 – 8 são apresentados 

na figura 36. 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
 

 

 

  

Figura 36 - Estudo in silico de drug-likeness para os compostos 4 – 5 

e suas simplificações moleculares 6 – 8 
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Os resultados obtidos a partir da análise in sílico dos compostos 4 – 8 

podem ser diretamente relacionados com os resultados obtidos no ensaio da 

avaliação da atividade anti-T. cruzi, visto que os compostos com os valores de 

atividades mais altos são os que estão dentro do radar de biodisponibilidade 

(compostos 4, 6 e 7).  

Outra consideração importante é que a dupla ligação entre C-7/C-8 fez 

com que os compostos 5 e 8 tivessem sua atividade reduzida para as formas 

tripomastigotas de T. cruzi e não fossem ativos para as formas amastigotas, o 

que vai de acordo com os dados obtidos nos radares de biodisponibilidade pois 

estes compostos violam a área rosa, considerada ideal para ser considerado 

semelhante a fármacos. 
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4.6. Mecanismo de ação da hinokinina (4) para as formas tripomastigotas 

de T. cruzi 

 

Considerando a atividade promissora baseada na conclusão de que a 

formação da lignana e a ausência da ligação dupla são essenciais para o 

aumento da atividade, a hinokinina (4) foi selecionada para o ensaio de 

mecanismo de ação, pois, apesar de todos os estudos disponíveis na literatura 

envolvendo a hinokinina tanto in vitro quanto in vivo (SARAIVA, et al., 2007; 

SARAIVA, et al., 2010; ESPERANDIM, et al., 2013), nenhum deles descreveu o 

modo pelo qual este composto agia no processo de morte parasitária. 

Desta forma, um ensaio com SYTOX Green foi realizado para avaliar a 

ação do composto na permeabilidade da membrana celular do parasita 

(MESQUITA, et al, 2014). Este ensaio foi realizado com as formas 

tripomastigotas (extracelulares) do T. cruzi, e mostrou que a hinokinina (4) 

alterou significativamente a permeabilidade da membrana celular do parasita 

(figura 37). A ruptura desta membrana quebra o cenário ideal para a célula, pois 

é a membrana que confere forma, fornece uma barreira semipermeável e auxilia 

no transporte de substâncias. Além disso, é dentro dela que os produtos são 

sintetizados, acumulados e liberados em níveis apropriados, característicos da 

homeostase (CHEN, 2007). 
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Figura 37 - Avaliação da permeabilidade da membrana plasmática com SYTOX Green em 

tripomastigotas de T. cruzi tratados com Hinokinina (4) no valor de CE50. Os controles do 

ensaio foram tripomastigotas tratados com TX-100 (0,5%) (C +, controle positivo) e parasitas 

não tratados (C-, controle negativo). Um experimento representativo é mostrado ** p< 0,005 e * 

p< 0,05. 
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Considerando que os compostos com ação na membrana do protozoário 

poderiam ser ativos nas membranas dos mamiferos, também avaliamos a 

atividade hemolítica nos eritrócitos BALB/c (REA, et al., 2013) (AMARAL, et al., 

2019). Os dados apresentados na figura 38, mostram que a hinokinina (4) induziu 

mínima atividade hemolítica em comparação com o controle positivo na maior 

concentração testada (200 µM). 

 

Tempo (min) 

% unidades de fluorescência arbitrárias 

normalizadas 

4 
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Figura 38 - Atividade hemolítica da Hinokinina (4) em eritrócitos BALB/c na concentração de 

200 µM. 
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Tais resultados apontam que a hinokinina (4) não induz a quebra de 

membrana dos eritrócitos. Este resultado é importante pois mostra que, apesar 

de causar danos a membrana do parasita, este composto não causa danos a 

membrana de mamíferos, o que causaria a liberação de hemoglobina no plasma, 

podendo resultar em anemia (JESWANI, et al., 2015). Frente ao exposto, é 

possivel considerar a hinokinina como um hit-to-lead no processo de 

descobrimento de fármacos. 

Os resultados referentes as lignanas dibenzilbutirolactonicas 4 – 5 e seus 

derivados simplificados 6 – 8 apresentados acima, foram publicados na revista 

Chemistry & Biodiversity, sob o título “Simplified derivatives of 

dibenzylbutyrolactone lignans from Hydrocotyle bonariensis as antitrypanosomal 

candidates”. Este artigo pode ser consultado no apêndice A.   

% de hemólise 

4 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo fitoquímico biomonitorado das partes aéreas de Hydrocotyle 

bonariensis, levou a identificação de três poliacetilenos em mistura – falcarinol 

(1), falcarindiol (2) e falcarindiol-3-acetato (3) – e ao isolamento de duas lignanas 

dibenzilbutirolactônicas – hinokinina (4) e hibalactona (5). 

O potencial biológico dos compostos foi avaliado in vitro frente ao agente 

etiológico da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi, onde foi possivel 

observar valores de CE50 de 8,2 µg/mL para a mistura de poliacetilenos (1 – 3) 

nas formas tripomastigotas e IS = 10, dois parâmetros que podem considerar 

essa mistura como um hit para o tratamento da doença de Chagas. Além disso, 

um estudo foi realizado para a atividade anti-T. cruzi das lignanas 4 e 5 – com 

valores de CE50 de 17,0 e 69,4 µM, respectivamente, para as formas 

tripomastigotas e 69,4 µM e NA, para as formas amastigotas.  

A abordagem de simplificação molecular foi utilizada como forma de 

encurtar a rota sintética das lignanas 4 – 5 e comparar os valores de atividade 

com a de seus derivados simplificados – 3,4-metilenodioxidi-hidrocinâmico 6, 

álcool 3,4-metilenodioxididrocinâmico 7 e ácido 3,4-metilenodioxicinâmico 8. Os 

valores de CE50 apresentados por estes compostos foi de 37,2, 25,8 e 73,5 µM, 

respectivamente, para as formas tripomastigotas e 41,3, 48,2 µM e NA, para as 

formas amastigotas. A partir dessa comparação, foi possível concluir que valores 

de atividade mais altos estão relacionados com o acoplamento oxidativo para a 

formação da lignana, e com a ausência da ligação dupla entre C7 e C8, visto que 

os compostos com esta ligação (5 e 8) apresentaram valores mais baixos de 

atividade para as formas tripomastigotas e foram inativos para as formas 

amastigotas.  

Os compostos 4 – 8 foram avaliados através da plataforma SwissADME 

onde suas propriedades físico-químicas, farmacocinéticas, drug likeness e de 

química medicinal foram medidas in sílico. Os resultados apresentados pelos 

compostos nesta análise foram diretamente relacionados com os resultados 

obtidos no ensaio de avaliação da atividade anti-T. cruzi, pois os compostos com 

os valores de atividade mais altos (4, 6 e 7) foram os mesmos que não violaram 

nenhuma regra do radar de biodisponibilidade, enquanto que os compostos que 

violaram este radar (5 e 8), foram aqueles que continham uma ligação dupla 
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entre os carbonos C-7/C-8 e apresentaram os menores valores de atividade para 

as formas tripomastigotas e a inatividade para as formas amastigotas.  

Por fim, a Hinokinina (4) teve seu mecanismo de ação descrito pela 

primeira fez na literatura, significante alteração na membrana celular do parasita. 

Entretanto, o ensaio de atividade hemolítica comprovou que mesmo causando 

danos a membrana do parasita, este composto não apresentou nenhum dano a 

membrana de mamíferos.   

Diante dos resultados promissores obtidos, a Hinokinina (4) pode ser 

considerada um composto hit-to-lead no processo de descobrimento de 

fármacos para o tratamento da doença de Chagas. 
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Apêndice A – Artigo Publicado: “Simplified derivatives of 

dibenzylbutyrolactone lignans from Hydrocotyle bonariensis as 

antitrypanosomal candidates”
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