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Resumo 

A seleção de uma planta para estudo farmacológico é muito importante para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, existindo vários caminhos que servem 

de orientação para esta seleção como o uso tradicional, o conhecimento do conteúdo 

químico e da toxicidade, a seleção ao acaso ou a combinação de vários critérios. Uma 

das estratégias mais comum é a observação cuidadosa da medicina popular em 

diferentes culturas, a qual é conhecida como etnofarmacologia. Estratégias de busca de 

medicamentos com base nesta linha de atuação têm sido aplicadas no tratamento de 

diferentes doenças. A falta de investimentos na terapia de doenças infecciosas, 

principalmente malária e leishmaniose, é evidente, pois, apesar de iniciativas recentes, 

por exemplo, Fundação Melinda Gates, e editais específicos do CNPq e FAPEAM, das 

1.300 novas drogas introduzidas no mercado entre 1975 e 1999, apenas 13 foram para 

aplicação em doenças tropicais. Em 2000, apenas 0,1 % dos investimentos globais em 

pesquisas relacionadas à saúde foram direcionados a doenças tropicais e tuberculose, 

que em conjunto respondem por 5% dos problemas de saúde. Nesse aspecto, os casos de 

leishmaniose tegumentar americana informados pelo Ministério da Saúde foram para o 

ano de 2009 de 21.824 indivíduos no Brasil, sendo que desse total, 1.439 ocorreram no 

estado do Amazonas. O tratamento da leishmaniose é agressivo, sendo utilizados sais de 

antimônio, cujos efeitos colaterais causam danos aos rins, ao coração, à circulação e ao 

cérebro. Adicionalmente, existe a estigmatização social do indivíduo devido às 

ulcerações que surgem na pele em resposta à infecção causada pelo protozoário. 

Parasitas do gênero Leishmania estão adquirindo resistência aos fármacos existentes, 

portanto, a descoberta de novas substâncias ativas contra esses parasitas, torna-se 

premente e caracterizada como prioridade pela OMS. Paralelamente o paciente portador 



de leishmaniose é acometido de infecções como a inflamação da lesão. Nesse cenário, 

as plantas medicinais utilizadas popularmente na forma de preparados e 

fitoquimicamente na forma de frações e substâncias puras, constituem uma rica fonte 

para obtenção de novos ativos. Diante essas premissas, o presente projeto apresenta os 

resultados da avaliação química de Mezilaurus duckei. 



 

Introdução 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 80% da população do mundo, de 

algum modo, utilizam plantas medicinais como medicamentos. A utilização de plantas 

medicinais no tratamento de doenças é denominada fitoterapia, havendo atualmente 150 

delas reconhecidas pela OMS, como de real valor terapêutico, sendo a eficiência do uso 

assegurada por milênios de tradição, devido à prática comum entre os índios e as 

populações tradicionais da Amazônia (DI STASI et al., 1989; BRITO et al., 1993; 

MEJIA & RENGIFO, 1995).  

A floresta Amazônica brasileira, com mais de 30 mil espécies vegetais, compreende 

cerca de 26% das florestas tropicais remanescentes no planeta (GUERRA & NODARI, 

2003; REIS & STEEBOCK, 2003), entretanto estima-se que poucas espécies tenham 

sido objeto de alguma pesquisa científica, relacionada à obtenção de novas drogas ou 

isolamento e elucidação estrutural, sendo que poucas plantas foram avaliadas do ponto 

de vista de segurança, qualidade e eficácia (CALIXTO, 2000; CALIXTO, 2005, WHO, 

2005). 

Nesse contexto, verifica-se que a indústria farmacêutica em outros países vem colhendo 

diversos exemplos de sucesso na pesquisa com produtos naturais como fonte de novas 

drogas, representando no período de 1981 a 2002, 5% das 1031 novas substâncias 

químicas aprovadas como drogas pelo Food and Drug Administration (FDA), órgão que 

regulamenta o mercado farmacêutico nos Estados Unidos da América (NEWMAN et 

al., 2003; KOEHN & CARTER, 2005). Os produtos naturais e seus derivados 

representam mais de 50% de todas as drogas em uso clínico no mundo. As plantas 

superiores contribuem menos de 25% do total. Das 119 substâncias químicas puras 



extraídas das plantas superiores usadas na medicina através do mundo, 74% delas têm o 

uso igual ou relacionado às plantas medicinais das quais foram isoladas (CLARDY & 

WALSH, 2004). 

Revisão Bibliográfica 

A seleção de uma planta para estudo farmacológico é muito importante para o 

desenvolvimento de novos agentes terapêuticos, existindo vários caminhos que servem 

de orientação para esta seleção como o uso tradicional, o conhecimento do conteúdo 

químico e da toxicidade, a seleção ao acaso ou a combinação de vários critérios. Uma 

das estratégias mais comum é a observação cuidadosa da medicina popular em 

diferentes culturas, a qual é conhecida como etnofarmacologia. Estratégias de busca de 

medicamentos com base nesta linha de atuação têm sido aplicadas no tratamento de 

diferentes doenças (KINGHORN et al, 2003; BALUNAS & KINGHORN, 2005). 

Em artigo recente, PINK e colaboradores (2005), membros do TDR (Training in 

Tropical Diseases) citam que: “é notável o recrudescimento da falta de investimentos na 

terapia de doenças infecciosas, principalmente malária e leishmaniose, pois das 1.300 

novas drogas introduzidas no mercado entre 1975 e 1999, apenas 13 foram para 

aplicação em doenças tropicais. Em 2000, apenas 0,1 % dos investimentos globais em 

pesquisas relacionadas à saúde foram direcionados a doenças tropicais e tuberculose, 

que em conjunto respondem por 5% dos problemas de saúde”. Nesse aspecto, os casos 

de leishmaniose tegumentar americana informados pelo Ministério da Saúde foram para 

o ano de 2009 de 21.824 indivíduos no Brasil, sendo que desse total, 1.439 ocorreram 

no estado do Amazonas. 

O tratamento da leishmaniose é agressivo, sendo utilizados sais de antimônio, cujos 

efeitos colaterais causam danos aos rins, ao coração, à circulação e ao cérebro. 



Adicionalmente, existe a estigmatização social do indivíduo devido às ulcerações que 

surgem na pele em resposta à infecção causada pelo protozoário (ALVES, 2003; 

RODRIGUES, 1999). Parasitas do gênero Leishmania estão adquirindo resistência aos 

fármacos existentes, portanto, a descoberta de novas substâncias ativas contra esses 

parasitas, torna-se premente e caracterizada como prioridade pela OMS (DESJEUX, 

2001; WHO, 2002; WHO 2006). Paralelamente o paciente portador de leishmaniose é 

acometido de infecções como a inflamação da lesão. Processos oxidativos estão 

associados a essas infecções, sendo de extrema importância o controle geral de todas as 

etapas do desenvolvimento da doença. Nesse cenário, as plantas medicinais utilizadas 

popularmente na forma de preparados e fitoquimicamente na forma de frações e 

substâncias puras, constituem uma rica fonte para obtenção de novos ativos 

(AKENDENGUE et al., 1999; CHAN-BACAB et al., 2001; BOYOM et al., 2003; 

ROCHA et al., 2005), principalmente, quando associadas a ensaios relativos às 

infecções causadas pelo parasita, inflamação da lesão e os processos oxidativos (ensaios 

antioxidantes) associados ao desenvolvimento da doença (CYSNE-FINKELSEIN et al., 

1998; FREIDAG et al., 2003, MAGARACI et al., 2003; GENESTRA et al., 2006). 

Diante essas premissas, o presente projeto visa à avaliação química e farmacológica de 

espécies vegetais, a princípio, dos gêneros Endlicheria e Mezilaurus amplamente 

distribuídas na região amazônica, contra a leishmaniose. 

 

Objetivos 

O objetivo geral do projeto consiste na avaliação química e farmacológica de espécies 

vegetais contra espécies de Leishmania. 

Objetivos específicos 



- Determinação do perfil cromatográfico das espécies vegetais selecionadas; 

- Desenvolver métodos de separação de substâncias a partir de extratos e frações obtidos 

das espécies vegetais selecionadas; 

- Aplicação de métodos espectrométricos na elucidação estrutural das substâncias 

isoladas; 

- Avaliação farmacológica. 

 

Metodologia 

Coleta 

As espécies foram coletadas na área experimental mantida pela UFAM e Reserva 

Adolpho Ducke. 

Produção de Extratos e frações -  Os extratos hexano, clorofórmio e metanol de M. 

duckei foram obtidos por meio de maceração.  

A avaliação por CCD dos extratos hexano e  clorofórmio indicaram a presença de 

clorofila. Na tentativa de eliminar a clorofila foram adotados os seguintes 

procedimentos. 

5 g de extrato hexano, codificado como EHMZ, foi posto em contato com 10 ml de 

metanol. Após 30 minutos a amostra foi submetida a centrifugação a 10.000 rpm por 15 

minutos e o sobrenadante foi retirado e colocado em um recipiente limpo e tarado. Após 

a evaporação do solvente o extrato que foi codificado como EHMZMeoh.  



O mesmo tratamento foi aplicado para o extrato clorofofórmio (ECMZ). 15g deste 

material nele foram extraídos com 665 ml de metanol, a fração solúvel em metanol foi 

filtrada e concentrada sob pressão reduzida o material transferido para um vidro limpo 

de pesado. Ao final deste procedimento foi obtido 3,96 g da amostra que foi 

denominada de ECMZMeoh. 

O ECMZMeoh foi submetido a fracionamento cromatográfico em coluna aberta (Figura 

1). Foram pesados 100 g de sílica gel, Merck, grade 9385, 230-400 mesh, 60Z. Foram 

utilizados como fase móvel hexano, acetato de etila, cetona e etanol em gradiente de 

eluição. Ao termino desta coluna foram obtidas 130 frações. 

Todas as frações obtidas no fracionamento foram analisadas por CCD. As que tinham 

perfil cromatográfico semelhante foram reunidas. Desta forma após as reuniões foram 

obtidas 27 frações que foram denominadas FECm. As frações FECm 5-8; FECm 11-19 

e FECm 20;  FECm 78-104 obtiveram grande destaque cromatográfico desta forma 

sendo selecionadas para novos fracionamentos cromatográficos. . 

A primeira a ser fracionada foi FECm 78-104 por cromatografia em coluna pelos 

métodos já citados anteriormente. Foram obtidas 75 frações que foram denominadas de 

FFC. Estas frações estão sendo analisadas por CCD. 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Coluna cromatográfica 

 

Obtenção dos óleos essenciais 

As folhas foram submetidas à destilação por arraste a vapor d’água por 4h no aparelho 

do tipo Clevenger. O óleo volátil obtido foi seco com sulfato de sódio anidro (Na2SO4) 

e armazenado em frasco de vidro âmbar e mantido sob refrigeração. O cálculo do 

rendimento foi realizado pela relação massa do óleo obtido com a massa do material 

vegetal utilizado na extração.  

 

Cromatografia 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD) 

As análises para o desenvolvimento do perfil cromatográfico serão realizadas em 

cromatofolhas com fase estacionária normal ou inversa, sendo as amostras aplicadas 

com capilares com volume fixo ou seringas. A revelação dos cromatogramas será em 

lâmpada UV ou química.  

CG-EM 

O óleo essencial foi analisado por Cromatografia Gasosa acoplada no Espectrômetro de 

Massas (CG-EM), utilizando um cromatógrafo a gás HP 6890 com interface com um 

HP 5873, Detector de Massa Seletivo (tensão de ionização de 70 eV), equipado com um 



DB-5MS, coluna capilar (30 m × espessura de 0,25 mm, 0,25 mm), usando He como o 

gás de arraste (1,0 mL min-1). As temperaturas do injetor e detector foram de 230 °C e 

280 °C, respectivamente. 

 

Identificação dos constituintes 

A identificação dos constituintes foi através dos dados do tempo de retenção dos 

espectros de massa obtidos por CG-EM. Os índices de retenção foram calculados 

usando a equação de Kovats, utilizando os tempos de retenção das substâncias presentes 

no óleo essencial com os tempos de retenção de uma série homóloga de n-alcanos. Os 

espectros de massa e os índices de retenção foram comparados com dados da biblioteca 

Wiley do aparelho e da literatura.14 

CLAE 

Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE): As analises para desenvolvimento 

de perfil cromatográfico serão realizadas em coluna com fase estacionaria reversa, as 

amostras serão preparadas de maneira padronizada de acordo com o sistema. 

Ensaio de toxicidade com Artemia salina 

 Inicialmente, os cistos de A. salina foram incubados (10 mg de cistos/100 mL) em 

solução de sal marinho sintético (37 g L-1), com aeração e sob iluminação artificial a 

30°C. Após a eclosão foi transferido o primeiro estágio larval (náuplio) para outro 

aquário contendo solução salina e mantiveram-se as mesmas condições. O óleo 

essencial foi dissolvido em DMSO e fez-se diluições sucessivas com água salina nas 

concentrações de 200, 100, 50, 25 e 12,5 g/mL. Dez larvas do microcrustáceo, 

previamente selecionadas, foram adicionadas nos tubos de ensaio contendo as amostras. 



Após 24h, foi realizada a contagem do número de larvas mortas e a concentração letal 

(CL50%) foi calculada utilizando o programa Probitos. Para cada concentração testada 

foram realizadas análises em triplicata e o controle negativo foi conduzido 

paralelamente usando solução salina e DMSO. Só foram levadas em consideração as 

concentrações nas quais o controle negativo (DMSO) apresentou uma mortalidade igual 

ou inferior a 10% das larvas. Utilizou-se como controle positivo o lapachol. 

 

Resultados e Discussão 

O óleo essencial obtido de M. duckei (rendimento de 0,38 ml), foi avaliado por CG-EM. 

O perfil cromatográfico para o óleo essencial de M. duckei apresentou 5 sinais (Figura 

2) principais relativos a sesquiterpenos, conforme o padrão de fragmentação observado 

nos espectros de massas.  

 

 



 

A avaliação por CCD dos extratos hexano e clorofórmio obtidos das folhas de M duckei, 

indicou a presença de substâncias de baixa e média polaridade, respectivamente. A 

presença da clorofila foi evidenciada tanto pela cor verde muito marcante, quanto pela 

absorção no UV, na cor vermelha característica para essa substância.  

A fração MeOH obtida a partir do extrato clorofórmio (ECMZMeoh) apresentou menor 

quantidade de clorofila, e após  fracionamentos sucessivos por coluna cromatográfica, 

foram obtidas diversas frações, que após reunião conforme perfil observado por CCD 

(Figura 3), serão submetidas a novos processos de fracionamento de forma a isolar as 

substancia presentes nessa amostra. Nesse aspecto, foram observados dois diterpenos 

importantes do ponto de vista químico. 

 

 

 

Figura 2. Cromatograma do óleo essencial de M. duckei 



                                                                                            

Figura 3. CCD A – Perfil cromatográfico das frações obtidas de ECMZMeoh. CCD B 

– Perfil cromatográfico das frações obtidas de ECMZMeoh após revelação com vanilina 

sulfúrica. 

O extrato MeOH avaliado por CLAE apresentou um perfil constituído principalmente 

por fenóis, conforme o perfil observado no UV (Figura 4). 
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Figura 4. Perfil cromatográfico do extrato MeOH. 

 

O ensaio com Artemia salina apresentou para o extrato hexano â CL50 de 12.5 μg mL-1 

considerada de moderada toxicidade.  

 

Conclusões 

A B 



Os resultados obtidos para M. duckei indicam uma alta concentração de sesquiterpenos 

no óleo essencial, e diterpenos na fração metanol obtida a partir do extrato clorofórmio. 

A toxicidade do extrato hexano foi considerada moderada.  
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