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PREFÁCIO

A utilização de plantas medicinais é reportado desde de civili-
zações primitivas para o tratamento de diversos tipos de enfermida-
des. Ao passar dos séculos, o reconhecimento da ação terapêutica 
das plantas foi sendo comprovada a partir de estudos científicos refor-
çando os achados dos primórdios. No século 21, não seria diferente. 
Mesmo com o advento de inúmeras tecnologias e um vasto arsenal 
terapêutico, a busca por novas moléculas que possibilitem uma tera-
pia menos agressiva e com baixo efeitos adversos e/ou tóxicos ainda 
é um fato atual. A partir disso, a busca de compostos extraídos de 
plantas ganha destaque e interesse por ser um arsenal vivo de uma 
variedade de moléculas com potencial terapêutico.

Dentre os inúmeros achados da ciência a respeitos de plan-
tas medicinais de interesse farmacêutico, uma variedade de prepara-
ções são desenvolvidas para extração dos compostos presentes, tais 
como: óleos essenciais, extratos em diferentes solventes, frações e 
até o processo de isolamento de moléculas, seja metabolitos primários 
como metabolitos secundários.

Nas últimas décadas, o Brasil voltou a valorizar sua flora com 
sua variedade de Biomas e consequentemente de espécies, com po-
tencial de descoberta de novas moléculas com atividade biológica e 
medicamentos fitoterápicos. Atualmente, as plantas medicinais e os 
fitoterápicos não são mais considerados apenas como terapia com-
plementar, mas uma fonte de desenvolvimento de fármacos para ser 
utilizado como referência do processo terapêutico de doenças. 

Assim, esta obra tem como objetivo apresentar variados traba-
lhos envolvendo pesquisas com plantas medicinais com potencial no 
desenvolvimento de novos fitoterápicos. Desejamos a todos leitores, 
uma ótima leitura e que seja um incentivo na busca de novas ideias 
para desenvolvimento de projetos visando, de forma sustentável, ex-
plorar a riqueza das plantas medicinais para o tratamento de doenças.

Boa leitura a todos!

Alisson Macário de Oliveira
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RESUMO
As plantas são usadas há muitos anos para aliviar dores e tratar en-
fermidades. Por processo de industrialização, tornaram-se medica-
mentos fitoterápicos, que foram padronizados pela Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, permitindo maior segurança no seu uso. Em 
2006, foi implantado os fitoterápicos no Sistema Único de Saúde e 
na Atenção Básica regulamentada pela Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares (PNPIC). O presente estudo tem como 
objetivo analisar a utilização das plantas medicinais e medicamentos 
fitoterápicos na atenção primária. Para tanto foi utilizada uma revisão 
integrativa, qualitativa e exploratória por meio das publicações apura-
das nas bases de dados da SciELO e LILACS, no período de 2015 a 
2021. Nos resultados, foram selecionados 11 (onze) estudos amos-
trais, onde verificou-se que a fitoterapia vem sendo cada vez mais 
comum na prática da atenção primária.
Palavras-chave: Plantas Medicinais; Medicamentos Fitoterápicos; 
Atenção Primária à Saúde

ABSTRACT 
Plants have been used for many years to relieve pain and treat illnes-
ses. Through the industrialization process, they became herbal medi-
cines, which were standardized by the National Health Surveillance 
Agency, allowing for greater safety in their use. In 2006, herbal medi-

mailto:samuelcarvalhovasconcelos@gmail.com
mailto:josy.marquesf@gmail.com
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cines were implemented in the Unified Health System and in Primary 
Care, regulated by the National Policy for Integrative and Complemen-
tary Practices (PNPIC). This study aims to analyze the use of medicinal 
plants and herbal medicines in primary care. For this, an integrative, 
qualitative and exploratory review was used through publications found 
in the SciELO and LILACS databases, in the period from 2015 to 2021. 
In the results, 11 (eleven) sample studies were selected, where it was 
found that herbal medicine has been increasingly common in primary 
care practice.
Keywords: Plants, Medicinal; Phytotherapeutic Drugs;  Primary Heal-
th Care

Introdução

O termo fitoterapia é relativo à utilização de plantas para o trata-
mento de doenças. O medicamento fitoterápico de acordo com as leis 
sanitárias brasileiras é o medicamento obtido exclusivamente por ma-
térias-primas ativas vegetais, sendo caracterizado pelo conhecimento 
da eficácia e dos riscos de seu uso (VALÉCIO, 2016).

A fitoterapia, é uma prática difundida mundialmente, em rápida 
expansão e que tem gerado, segundo Ethur et al (2011), a abertura de 
mercados nacionais e internacionais. Em termos globais, do total de 
US $320 bilhões em vendas todos os anos de produtos farmacêuticos, 
o mercado de fitoterápicos movimenta cerca de US $20 bilhões todos 
os anos, e está em ascensão (VALÉCIO, 2016).

O conhecimento relacionado ao tratamento com plantas medici-
nais vem desde os tempos antigos, até mesmo os Neandertais no perío-
do Neolítico, já utilizavam plantas para cura de enfermidades, eles depen-
diam fundamentalmente da natureza para sobreviver. Este conhecimento 
foi desenvolvido por meio de observação (principalmente animais) e ex-
perimentos, intimamente relacionado com o simbolismo mágico em torno 
da prática de cura. (HOFFMANN. R, ANJOS, M.C.R, 2018).

Todavia, com o surgimento da indústria farmacêutica houve 
uma redução do interesse no uso de plantas medicinais, interesse 
esse que aumentou novamente, com a chegada no Brasil do movi-
mento social urbano de contracultura, que buscava contrapor-se à ra-
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cionalidade médica dominante. Segundo Homar (2005) e Silveira et 
al. (2008), a Conferência Internacional sobre Atenção Primária à Saú-
de em Alma-Ata (1978) possibilitou à Organização Mundial da Saúde 
(OMS) incentivar os países em desenvolvimento a investirem nessa 
área. Pesquisa sobre plantas medicinais, porque quase 80% da popu-
lação mundial depende da medicina tradicional para atender às suas 
necessidades básicas de saúde, e quase 85% da medicina tradicional 
envolve o uso de plantas medicinais, seus extratos vegetais e seus 
princípios ativos (Organização Mundial da Saúde, 2011).

Atualmente, o uso de plantas medicinais e ervas é uma prática 
comum em todo o mundo e é incentivada pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), principalmente nos países em desenvolvimento. No 
Brasil, em 2006, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional de 
Prática Integral e Complementar (PNPIC), política que regula o uso 
de plantas medicinais e de fitoterápicos fornecidos aos usuários do 
Sistema Único de Saúde (SUS), principalmente no âmbito da Atenção 
Básica à Saúde (APS). (BRASIL, 2006)

Essa política estabelece diretrizes e prioridades para o desen-
volvimento de ações focadas na garantia do acesso e uso racional 
de plantas medicinais e fitoterápico, e colocando como estratégia a 
capacitação técnico-científica dos profissionais envolvidos em toda a 
cadeia produtiva das plantas medicinais, buscando proporcionar à po-
pulação o acesso seguro, eficaz e de qualidade a essa  terapêutica 
(SÁ, K. MIRANDA, et al, 2018).Contudo, a realidade  atual  demonstra  
que  a  fitoterapia  ocasiona  divergências  e  não  é amplamente utili-
zada pelos profissionais de saúde.

Desde então, as plantas medicinais e fitoterápicas ganharam 
importância no âmbito da política nacional de saúde, com aumento 
dos investimentos e intensificação dos programas no SUS. O patrimô-
nio do país e a riqueza de sua diversidade territorial permitem a exis-
tência de uma grande variedade de plantas, e o conhecimento propor-
ciona seus usos medicinais. Há também uma diversidade de agentes 
e agências presentes em diferentes locais e participando, direta ou in-
diretamente, de programas e práticas de fitoterapia (RIBEIRO, 2019).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2008), 
planta medicinal é todo e qualquer vegetal que possui, em um ou mais 
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órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou 
que sejam precursores de fármacos semissintéticos. “A distinção entre 
planta medicinal e fitoterápico está na produção da planta para uma 
formulação específica, o que caracteriza um fitoterápico.”

A fitoterapia na APS pode ser dividida em três vertentes: po-
pular, tradicional e científica ocidental. A primeira vertente refere-se 
ao uso doméstico e de curadores populares das plantas medicinais; 
a segunda inclui os saberes tradicionais ou diferentes racionalidades 
médicas; e a terceira refere-se às evidências científicas de plantas 
medicinais (Brasil, 2012).

Diante do exposto e considerando-se as diferentes percepções 
e influências, questionou-se: como vem acontecendo a real utilização 
das plantas medicinais na atenção primária? Quais os entraves são re-
conhecidos na utilização das plantas medicinais e dos medicamentos 
fitoterápicos pelos profissionais da atenção primária? Para responder 
a essas indagações, por meio de uma revisão integrativa, o presente 
trabalho tem por objetivo avaliar a utilização das plantas medicinais e 
medicamentos fitoterápicos na atenção primária, por meio do estudo 
de publicações científicas de saúde.

Métodos

Refere-se a uma revisão integrativa, método que reúne, avalia 
e sintetiza os resultados de pesquisas sobre uma temática específica, 
em que as etapas percorridas na elaboração do estudo foram elabora-
ção da questão de pesquisa, amostragem ou busca na literatura dos 
estudos primários, extração de dados, avaliação dos estudos primá-
rios incluídos, interpretação dos resultados e apresentação da revisão 
(MENDES, 2008).

A procura dos estudos primários ocorreu no mês de novembro 
de 2021, nas seguintes bases de dados:Literatura Latino-Americana 
e do Caribe de Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific   Electronic   
Library Online (SCIELO). Os descritores foram pesquisados em portu-
guês, sendo excluídas as versões em inglês e espanhol.

Os descritores controlados escolhidos nos Descritores em Ciên-
cia da Saúde (DeCS) da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) foram 
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Plantas Medicinais; Medicamentos Fitoterápicos; Atenção Primária 
à Saúde. (idioma português). Os critérios de inclusão estabelecidos 
para os estudos primários foram artigos realizados no período de 2015 
a 2021 e ênfase na utilização das plantas medicinais e medicamentos 
fitoterápicos na atenção primária. Foram excluídos da revisão integra-
tiva os estudos de casos, as revisões tradicionais de literatura, os es-
tudos secundários (p.ex., revisão sistemática), as teses e editoriais.

Na análise inicial, após a pesquisa nas bases de dados por ar-
tigos completos primários, foi obtido um total de 54 (n=54); os artigos 
que não indicavam nenhuma relação ao tema e que não atendiam à 
pergunta do estudo foram excluídos, como também artigos em dupli-
cidade. Em um segundo momento, por meio de leitura mais criteriosa 
dos artigos, foram excluídos os estudos não relacionados ao estudo, 
sem objetivo bem definido, apresentação de inconsistência e falhas 
metodológicas, sendo obtido o total de 11 (n= 11). 

A extração dos dados foi realizada por meio de uma análise 
criteriosa dos estudos eleitos, sendo avaliados, rigorosamente, a iden-
tificação do artigo, os objetivos, as características metodológicas, os 
resultados e conclusões. De acordo com os critérios de inclusão (pes-
quisas qualitativas sobre ações/programas e a utilização de fitoterapia 
na APS, (publicadas entre 2015 - 2021) e de exclusão, tais como es-
tudos farmacoepidemiológicos que não relataram sobre programas/
ações de fitoterapia na APS (n=6), estudos sobre fitoterapia no âmbito 
dos serviços fora do Brasil (n=4), estudos que não relatam sobre fito-
terapia (n=32).

A análise dos dados foi realizada por meio da leitura detalha-
da do conteúdo dos artigos categorizados por similaridade/semânti-
ca, pressupostos teóricos, abordagem metodológica e resultados dos 
estudos. Por intermédio dessas sínteses parciais, foi elaborada uma 
síntese final, adiante apresentada.

Resultados

Durante a elaboração da presente revisão bibliográfica foram 
pesquisados 54 estudos. Após este levantamento, utilizou-se como 
critério de escolha os estudos publicados nos anos de 2015 a 2021, 
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com prevalência em idiomas em português, com textos completos e 
que fossem relevantes ao tema. Com isso foram selecionadas 11 pu-
blicações de acordo com os objetivos do estudo e critérios de inclusão 
e exclusão.

Através da análise dos dados coletados, foram encontrados ar-
tigos com prevalência no ano de 2018, 2017 e 2015, com dois estudos 
cada, um estudo nos anos de 2020,2019 e 2016, e nenhum estudo no 
ano de 2021. O que demonstra poucos estudos na área nos últimos 
dois anos.

Tabela 1. Distribuição dos dados primários incluídos na revisão integrativa 
segundo base de dados

ESTUDO BASE DE 
DADOS/ANO

ASSUNTO
 PRINCIPAL TÍTULO

 01 LILACS, 
2020

Plantas medicinais/
Infecção por corona-

vírus/fitoterapia

Uso das práticas integrativas 
e complementares em saúde 
durante a pandemia do CO-
VID-19: Plantas medicinais e 

fitoterápicos

02 LILACS, 
2018

Plantas medicinais/
atenção primária à 
saúde/preparação 

das plantas

Plantas medicinais e fitote-
rápicos na Atenção Primária 
em Saúde: percepção dos 

profissionais

03 LILACS, 
2017

Plantas medicinais/ 
fitoterapia/preparação 
das plantas/medicina 

tradicional

Utilização de plantas medi-
cinais como remédio caseiro 

na Atenção Primária em 
Blumenau, Santa Catarina, 

Brasil.

04 LILACS, 
2017

Plantas medicinais/
atenção primária à 
saúde/preparação 
das plantas/ aces-
so aos serviços de 

saúde.

Disponibilidade de medica-
mentos fitoterápicos e plan-
tas medicinais nas unidades 
de atenção básica do Estado 

de São Paulo: resultados 
do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ

05 LILACS, 
2015

Plantas medicinais/
atenção primária à 

saúde/farmácias ho-
meopáticas

Uso de plantas medicinais 
por usuários do serviço públi-
co de saúde do município de 

Ijuí/RS
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06 LILACS, 
2015

Cuidados paliativos/ 
atenção primária à 

saúde/ Plantas medi-
cinais/ medicamentos 

fitoterápicos

Modelos explicativos do setor 
profissional em relação às 

plantas medicinais

07  SciELO, 
2018

  o perfil de prescri-
ção/sugestão e cre-
dibilidade no uso de 
plantas medicinais e 

fitoterápicos

 Plantas medicinais e fitote-
rápicos na Atenção Primária 
em Saúde: percepção dos 

profissionais

08  SciELO, 
2017

 revisão sobre os 
medicamentos fitote-
rápicos da Relação 
Nacional de Medica-
mentos Essenciais 

com suas indicações 
e apresentações

Fitoterápicos da relação 
nacional de medicamentos 

essenciais no Brasil 

09  SciELO, 
2016

comercialização de 
plantas medicinais 
nas feiras livres do 

município de Arapira-
ca-AL

 Comercialização de Plantas 
Medicinais no Município de 

Arapiraca-AL

10  SciELO, 
2019

 como os usos do 
território condicionam 
a existência desses 
programas e como 
estes promovem 

maior sinergia técnica

 Análise dos programas de 
plantas medicinais e fitoterá-
picos no Sistema Único de 

Saúde (SUS) sob a perspec-
tiva territorial

 11  SciELO, 
2015

 descrever a utiliza-
ção e a disponibilida-
de de medicamentos 
fitoterápicos e plan-
tas medicinais nas 

unidades de atenção 
básica do estado de 

São Paulo

 Disponibilidade de medica-
mentos fitoterápicos e plan-
tas medicinais nas unidades 
de atenção básica do Estado 

de São Paulo: resultados 
do Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ)

Constatou-se que o número de programas visando a utilização 
da fitoterapia vem crescendo desde meados dos anos 1980. Porém, 
a partir dos anos 1990 foi registrada uma crescente no número de 
programas após a criação do Sistema Único de Saúde em 1988. Este 
crescimento evidenciou-se a partir do lançamento da Política Nacional 
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde em 2006 
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e do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e do 
seu Comitê Gestor, em 2008.

No Brasil, verificou-se que já há medicamentos fitoterápicos dis-
ponibilizados pelo SUS, devido à sua eficácia e à sua indicação clíni-
ca comprovadas. No decreto 7.508/2011 foi regulamentado a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e em 2014 na 9ª 
edição da RENAME foi definida uma tabela com 12 fitoterápicos. Os fi-
toterápicos podem ser administrados por várias formas farmacêuticas, 
tais como: cápsula, comprimido, drágea, solução oral, creme, tintura, 
gel, emulsão e xarope. A seguir estão os fitoterápicos mais utilizados 
com apresentação do nome científico e popular: Cynara scolymus L. 
(Alcachofra), Schinus terebinthifolis Raddi (Aroeria), Aloe vera (Babo-
sa), Rhamnus purshiana DC (Cáscara-sagrada), Maytenus officinais 
Mabb (Espinheira-santa), Mikania glomerata Spreng (Guaco), Harpa-
gophytum procumbens (Garra do diabo), Mentha x piperita L. (Hoo-
telã), Glycine max Merr (Isoflavona-de-soja), Plantago ovata Forssk 
(Plantago), Salix alba L. (Slagueiro) e Uncaria tomentosa (Unha de 
gato). (RENAME)

Em outro estudo realizado com 50 pessoas adeptas ao uso da 
fitoterapia, Rodrigues e Gomide (2019), conclui que as plantas me-
dicinais são utilizadas em sua maioria por indicação de conhecidos 
(84,62%) e não por intermédio de profissionais da saúde, que corres-
ponderam a apenas 8,97%.

Discussão

Segundo Santos JAA et al (2016), o uso de plantas medicinais 
está vinculado à cultura popular que se transmite de geração a geração, 
nas comunidades tradicionais, mas também nas populações contem-
porâneas por meio do conhecimento empírico, que se constitui em um 
importante campo gerador de conhecimento. a etnobotânica, que possi-
bilita avaliar a relação entre o homem e as plantas medicinais, permitin-
do a descoberta de compostos com ações farmacológicas e aplicações 
terapêuticas, compartilhando conhecimentos populares e científicos.

Inúmeras plantas foram a estrutura para a produção de medica-
mentos alopáticos, como agentes antimicrobianos, e suprimiram tem-
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porariamente o uso dessas plantas industriais por drogas durante o 
século XX. Contudo, a elevada toxicidade e o alto custo de produção 
aguçaram novamente o interesse pelas plantas, devido aos menores 
custos e tempo de produção. Além disso, a fitoterapia consiste em téc-
nicas voltadas à atenção à saúde do indivíduo, isto é, na prevenção, 
tratamento ou cura, considerando o homem como um todo.

Os estudos efetuados por Figueredo et al (2014) exibiram que 
a introdução do PNPMF pouco avançou em razão das dificuldades de 
seu emprego no SUS, devido aos seguintes fatores: Dúvidas sobre 
a eficácia e segurança do tratamento; desconhecimento dos profis-
sionais de saúde sobre fitoterapia; adversidade de acesso a plantas 
medicinais; estruturação de serviços de promoção do uso de drogas 
sintéticas.

Barreto (2015) reparou que a educação em saúde para gra-
duandos das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) não for-
ma profissionais capacitados para trabalhar com plantas medicinais, 
enquanto se verifica a expansão da fitoterapia no país. Esses resul-
tados reforçam que as universidades brasileiras devem ter um papel 
importante na PNPMF, com o objetivo de atender às necessidades da 
sociedade, por meio da formação de profissionais de saúde do mer-
cado na parceria saúde-educação, com programas dinâmicos mais 
focados na realidade (GONZE; SILVA, 2011).

Para Oliveira AFP et al. (2017) é necessário a criação de novas 
políticas públicas que visem ao aumento de alternativas de tratamen-
to, como a fitoterapia, que objetiva reduzir a desigualdade em relação 
à manutenção e à melhoria da saúde na população, devido à grande 
disparidade social, onde há uma dificuldade no acesso aos tratamen-
tos com remédios tradicionais e aos médicos. A partir disso, a inserção 
da prática da fitoterapia em unidades de APS tem sido encorajada, já 
que estudos mostram que 80% da população faz uso de plantas me-
dicinais e suas preparações

A demanda para a implementação de fitoterapia no SUS culmi-
nou na criação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Com-
plementares (PNPIC) pela Portaria do Ministério da Saúde nº 971 de 
3 de maio de 2006 e a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fito-
terápicos (PNPMF), por meio do Decreto nº 5813 de 22 de junho de 
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2006. No Brasil, o incentivo à formação de Arranjo Produtivo Legal 
(APL) é uma estratégia do governo para o desenvolvimento do país. 
Essa medida resultou ao longo dos anos na estruturação de um gran-
de número de APL’s em diversos segmentos econômicos e industriais. 
(FERREIRA LLC et al., 2017).

Na pesquisa de Varela DSS e Azevedo DM (2014), os autores 
apontam que o uso de fitoterápicos é mais benéfico, pois causam me-
nos efeitos colaterais ou indesejados que os medicamentos alopáti-
cos, além de menor ou nenhuma dependência. Também foi apontado 
que a associação do fitoterápico ou fitoterápico com a terapia alopáti-
ca tem se mostrado uma boa alternativa para o tratamento de certas 
doenças, pois reduz a quantidade e a dosagem dos medicamentos 
alopáticos utilizados, embora tenha baixo custo e de fácil acesso que 
pode ser facilmente implantado na comunidade como alternativa aos 
tratamentos para diversas doenças

A implantação de hortas com plantas medicinais em unidades 
básicas de saúde ou programas de monitoramento de plantações co-
munitárias é uma boa alternativa para pessoas de baixa renda, que 
não têm condições financeiras de comprar remédios para uso prolon-
gado e também de economizar dinheiro do governo, o que vai distribuir 
menos medicamentos, considerando aqueles com a mesma finalidade 
de alguns fitoterápicos (ZENI ALB et al., 2017).

Em 2014, o número de municípios que ofereciam fitoterapia na 
APS era três vezes maior que em 2004, antes da implementação da 
PNPIC. No entanto, de acordo Fontenele et al., foi observado pelos 
gestores a baixa aceitação desta prática e a resistência dentro das ad-
ministrações públicas municipais ressalta-se, porém, que os usuários 
que utilizam esta terapia necessitam de uma prescrição adequada, 
além de informações detalhadas sobre possíveis interações medica-
mentosas, devido a noção errônea que plantas medicinais não podem 
causar malefícios, graças a sua procedência natural e a falta de enten-
dimento dos médicos. Isso pode levar a não comunicação do uso de 
fitoterápicos e plantas medicinais durante a consulta.



PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 22

Considerações finais

As plantas medicinais são muito utilizadas pela população, mas 
esse uso geralmente é feito por recomendação de pessoas leigas, 
sem levar em consideração o risco de intoxicação e a necessidade de 
identificação das espécies.

A OMS promove o uso de práticas integradas e complementares 
de saúde, a exemplo de plantas medicinais, e reforça a necessidade 
de ações para promover o uso correto de plantas e ervas medicinais 
seguros e coerentes.

Com este estudo, pode-se verificar que o déficit de conhecimen-
to demonstrado, foi decorrente de uma carência no programa curricu-
lar que não apresenta a disciplina de Fitoterapia e ainda um desconhe-
cimento das políticas implantadas e de direcionamento dos serviços 
do SUS.  A Atenção Primária à Saúde, pelo seu formato, torna-se um 
campo fértil para ações relacionadas à fitoterapia.

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi alcançado, mesmo 
sem exaurir a temática, coletou-se informações úteis para os profis-
sionais de saúde orientarem pesquisas, sensibilizarem, promoverem 
a discussão e auxiliarem na promoção da segurança e uso sábio de 
plantas e ervas medicinais
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RESUMO
As lectinas são um grupo de proteínas que possuem como caracterís-
tica principal a capacidade de estabelecer interações específica e re-
versivelmente a carboidratos. O objetivo deste trabalho foi realizar um 
levantamento bibliográfico acerca das atividades biotecnológicas das 
lectinas da espécie Bauhinia forficata, tradicionalmente utilizada na 
medicina popular por suas propriedades hipoglicemiantes, inclusive é 
uma das espécies listadas como de interesse ao SUS. Foi realizada 
busca por artigos científicos no Google Acadêmico, estabelecendo-se 
como recorte temporal o período de 2000 a 2020. Alguns descritores 
foram estabelecidos, e os artigos foram escolhidos conforme a rele-
vância.  Duas lectinas de B. forficata foram purificadas e caracteriza-
das, e há trabalhos que relatam estudos com proteínas recombinantes 
devido à dificuldade de se trabalhar com a forma natural. Dentre as 
potencialidades biotecnológicas para B. forficata está sua ação anti-
câncer, tendo sido registrada sua eficácia contra várias linhagens de 
células cancerígenas, como melanoma, câncer de mama e colorretal.
Palavras-chave: Antidiabético; Fitoterapia; Hemaglutinina; Pata-de-
-vaca.

ABSTRACT
Lectins are a group of proteins that have as their main characteristic the 
ability to establish interactions specifically and reversibly with carbohy-
drates. The aim of this work was to conduct a literature survey on the 
biotechnological activities of lectins of the species Bauhinia forficata, 
traditionally used in folk medicine for its hypoglycemic properties, inclu-
ding one of the species listed as of interest to SUS. A search for scienti-
fic articles in Google Scholar was carried out, establishing a time frame 
of 2000 to 2020. Some descriptors were established, and the articles 
were chosen according to their relevance.  Two lectins from B. forficata 
were purified and characterized, and there are works that report studies 
with recombinant proteins due to the difficulty of working with the natu-
ral form. Among the biotechnological potentialities for B. forficata is its 
anticancer action, having been registered its efficacy against several 
cancer cell lines, such as melanoma, breast and colorectal cancer.
Keywords: Antidiabetic; Phytotherapy; Hemagglutinin; Cowpaw.
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INTRODUÇÃO

Dentre os metabólitos primários produzidos por plantas estão 
as lectinas, um grupo de proteínas que possui como principal carac-
terística a capacidade de estabelecer interações de maneira espe-
cífica e reversível a carboidratos (PEUMANS; VAN DAMME, 1995). 
Essas macromoléculas estão amplamente distribuídas na natureza, 
sendo comumente encontradas em protozoários (SINGH, WALIA & 
KANWAR, 2016), fungos (FRANCIS et al., 2011), algas (BARRE et 
al., 2019), plantas (FERNANDES et al., 2011), assim como em outros 
organismos. 

Na definição do termo lectina é dado ênfase à sua origem não 
imunológica para distingui-las de outras moléculas aglutinantes, como 
os anticorpos que reagem a carboidratos. As lectinas possuem meca-
nismo de ação semelhante às enzimas ao reconhecer e se ligar espe-
cificamente a um substrato, mas nesse caso sem alterá-lo (KENNEDY 
et al., 1995).

O reconhecimento se dá a partir do Domínio de Reconhecimento 
a Carboidratos (DRC), uma porção tipicamente pequena da molécula 
proteica que apresenta uma depressão em sua superfície. A interação 
que ocorre nesse sítio é estabelecida por pontes de hidrogênio, forças 
de Van der Waals, interações hidrofóbicas e pode contar também com 
pontes dissulfeto (KENNEDY et al., 1995).

Nas plantas, elas podem ser extraídas de raízes, caules, folhas 
e sementes. De sementes, há um expressivo número de trabalhos 
publicados relatando o isolamento, a purificação e caracterização de 
lectinas, assim também como as suas aplicações biotecnológicas. O 
potencial biotecnológico dessas macromoléculas pode ser associado 
à importante habilidade de reconhecer e estabelecer ligações espe-
cíficas com glicídios, o que as torna úteis em modelos para estudos 
moleculares em eventos de reconhecimento proteína-carboidrato (LA-
GARDA-DIAZ; GUZMAN-PARTIDA & VAZQUEZ-MORENO, 2017).

 No reino Plantae, a família Fabaceae é tradicionalmente dividi-
da em três subfamílias: Papilionoideae, Mimosoideae e Caesalpinioi-
deae. Nesta última, encontra-se a espécie Bauhinia forficata, conheci-
da popularmente como “pata de vaca”, devido ao formato das folhas, 
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que são compostas de dois folíolos unidos na base. Muitas espécies 
do gênero Bauhinia são de origem asiática e algumas são endêmi-
cas do Brasil, dentre estas, se encontra B. forficata espécie presente 
nos domínios fitogeográficos Mata Atlântica e Pampa (SILVA-LÓPEZ 
& SANTOS, 2015; VAZ, 2020;).

Desde o início das primeiras civilizações, uma prática comum é 
a utilização de recursos do reino vegetal para o tratamento de enfer-
midades, com base no conhecimento popular. Dentre as plantas utili-
zadas com esse fim, está a “pata de vaca”, que inclusive se encontra 
na lista de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, elaborada pelo 
Ministério da Saúde. A principal atividade ligada à utilização medicinal 
de B. forficata é a hipoglicemiante, para a qual alguns estudos já foram 
dedicados.

Tendo em vista o potencial fitoterápico dessa espécie, devido 
aos seus diversos fitoquímicos, apresentamos uma revisão focada 
também no seu potencial terapêutico, mas relacionada especificamen-
te às lectinas, que são metabólitos primários e promissoras moléculas 
para a indústria farmacêutica.

METODOLOGIA

 Para a composição desta revisão bibliográfica simples, foi rea-
lizada uma busca por artigos científicos utilizando-se o Google Acadê-
mico. Os artigos analisados estão incluídos em um recorte temporal 
entre os anos de 2000 e 2020. Os termos utilizados para pesquisa 
foram: lectinas, aplicações biotecnológicas de lectinas, fitoterápicos, 
Bauhinia forficata, lectina de Bauhinia forficata.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Lectinas

 A existência da vida é essencialmente dependente de códigos: 
dos genéticos, proteicos e daqueles formados pelos carboidratos. Es-
tas últimas macromoléculas estão presentes na superfície da mem-
brana plasmática, formando o glicocálice. A membrana semipermeá-
vel é uma barreira que os microrganismos e moléculas encontram ao 
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tentar adentrar a célula. Dessa forma, os oligossacarídeos presentes 
nessa superfície são os primeiros a entrar em contato com o meio que 
os circunda, o que os confere importantes papéis no reconhecimen-
to e interação célula-célula e célula-molécula (RIBEIRO; FERREIRA; 
FREITAS, 2018).

 As lectinas são um grupo de moléculas que possuem quase 
que exclusivamente a capacidade de decifrar o glicocódigo, ou seja, 
o conjunto de carboidratos presente na membrana plasmática. As pri-
meiras evidências da presença dessas moléculas na natureza se de-
ram a partir da observação da capacidade hemaglutinante do veneno 
de Crotalus durissus. Essa propriedade aglutinante se dá a partir da 
ligação das lectinas aos carboidratos presentes na membrana dos eri-
trócitos (VAN DAMME; LANNOO & PEUMANS, 2008).

 A partir de então, os estudos com lectinas vêm ganhando es-
paço no meio acadêmico, principalmente com o aperfeiçoamento das 
técnicas de purificação e devido ao promissor potencial biotecnológico 
que elas representam. Dentre as técnicas de purificação de lectinas, 
podemos citar, dentre outras, as cromatografias de exclusão molecu-
lar, iônica e de afinidade. Esta última diretamente relacionada à princi-
pal característica dessas proteínas, pois se dá a partir da interação da 
lectina com o carboidrato pelo qual ela tem afinidade imobilizado em 
uma coluna (ROMERO et al., 2017).

 Essa importante característica das lectinas de se ligar de forma 
específica e reversível a carboidratos tem sido bastante explorada por 
grupos de pesquisa que buscam associar essa propriedade com o 
potencial de aplicação biotecnológica que elas podem desempenhar. 
No quadro abaixo, apresentamos alguns trabalhos que reportam es-
sas atividades, indicando o nome da espécie cuja lectina foi isolada, 
sua fonte, de qual parte da planta foi extraída, por exemplo, a função 
desempenhada e as referências:
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Quadro 1 - Atividades biotecnológicas de lectinas
Modulação da atividade de antibióticos

Espécie Fonte Atividade Referência

Vatairea ma-
crocarpa

Sementes da 
planta

Aumentou o efeito de anti-
bióticos contra Staphyloccus 

aureus

SANTOS et 
al., 2019

Dioclea viola-
cea

Sementes da 
planta

Aumentou o efeito de antibió-
ticos contra cepas multirresis-

tentes

SANTOS et 
al., 2020

Antifúngica
Espécie Fonte Atividade Referência

Bauhinia mo-
nandra

raízes
Apresenta atividade antifúngica 

contra espécies patogênicas 
de Fusarium

SOUZA et al., 
2011

Macherium 
acutifolium

Sementes da 
planta

Altera a estrutura da membra-
na e induz a produção de es-

pécies reativas de oxigênio em 
Candida parapsilosis

DIAS et al., 
2020

Pró e anti-inflamatória
Espécie Fonte Atividade Referência

Cymbosema 
roseum

Sementes da 
planta

Apresenta efeito pró-inflama-
tório quando administrada via 
local e anti-inflamatória, quan-

do por via sistêmica

ROCHA et al., 
2011

Antibacteriana
Espécie Fonte Atividade Referência

Bothrops leu-
curus

veneno
Apresenta atividade antibacte-
riana contra bactérias gram-po-

sitivas

NUNES et al., 
2011

Anticâncer
Espécie Fonte Atividade Referência

Dioclea lasio-
carpa

Sementes da 
planta

Potente atividade antiprolifera-
tiva contra várias linhagens de 

carcinoma humano

GONDIN et al. 
(2017)

Fonte: Autores

Fitoterápicos

 Desde os primórdios da humanidade, as plantas têm sido uti-
lizadas com finalidade terapêutica, com base nas experiências popu-
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lares transmitidas oralmente. No Brasil, a fitoterapia perdeu sua he-
gemonia no tratamento de enfermidades a partir da intensificação do 
processo de industrialização, mas, ainda assim, continua sendo muito 
utilizada em complementariedade ao tratamento convencional (BRU-
NINGUI; MOSEGUI & VIANNA, 2012).

 O Brasil é um país detentor de grande biodiversidade e tam-
bém de saberes acerca do uso de plantas para o tratamento e enfer-
midades, os quais são passados de geração em geração, não ape-
nas nas regiões interioranas, mas também nas grandes cidades. Um 
grande fator contribuinte para isso é a falta de acesso à assistência 
médica, o que, muitas vezes, torna os fitoterápicos a fonte primária de 
tratamento (GADELHA et al., 2013).

Em 22 de junho de 2006, o governo federal aprovou o decreto 
nº 5.813, instituindo a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fito-
terápicos. Um dos princípios norteadores dessa política é ampliação 
das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2016).

O Ministério da Saúde também elaborou uma relação de plan-
tas medicinais de interesse ao SUS. O objetivo na elaboração da lista 
está em orientar pesquisas que possam dar base para a relação de 
fitoterápicos disponíveis para uso da população, de maneira segura e 
eficaz no tratamento de determinada doença. Dentre as espécies lis-
tadas estão: Aloe vera (babosa), Passiflora incarnata (flor-da-paixão, 
maracujá), Calendula officinalis (calêndula, margarida) e Bauhinia for-
ficata (pata-de-vaca) (BRASIL, 2009).

B. forficata tem sido muito utilizada popularmente para o trata-
mento de diabetes mellitus. As folhas, as cascas e as flores dessa es-
pécie são amplamente utilizadas na medicina popular, principalmente 
as folhas, das quais é feito um chá considerado hipoglicemiante, além 
de apresentar efeitos diuréticos e hipercolesterolemiante (ZACCA-
RON et al., 2014).

Em um estudo sobre o controle da diabetes tipo 2 em dois gru-
pos: um de teste, do qual os 22 participantes faziam uso da infusão 
das folhas de B. forficata, e um grupo controle, cujos participantes não 
faziam uso, foi observada comparativamente uma diminuição signifi-
cativa dos valores do hemoglicoteste antes e depois da ingestão do 
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chá pelo primeiro grupo. Tal resultado indica um potencial antidiabéti-
co para essa planta (ZACCARON et al., 2014). 

Lectina de B. forficata

 A lectina de B. forficata (BfL) foi extraída das sementes da plan-
ta e purificada por meio de quatro etapas: precipitação por sulfato de 
amônio, cromatografia de exclusão iônica, de afinidade e por exclusão 
molecular. A eletroforese em gel de poliacrilamida na presença de do-
decil sulfato de sódio revelou uma banda única de aproximadamente 
27 KDa. BfL é uma glicoproteína que mantém sua atividade hemaglu-
tinante estável até aos 100 ºC e melhor atividade em pH 6,0 (SILVA et 
al. 2012).

Essa macromolécula é capaz de aglutinar eritrócitos tanto de 
coelho quanto de humanos provenientes de todos os tipos sanguí-
neos. Outras lectinas do mesmo gênero apresentam especificidade 
por galactose e seus derivados. B. forficata se diferencia, pois nenhum 
carboidrato testado na concentração de 200 mM foi capaz de inibir sua 
atividade hemaglutinante. Apenas as glicoproteínas fetuína, asialofe-
tuína, tiroglobulina e azocaseína inibiram a hemaglutininação (SILVA 
et al., 2012).

Um outro estudo também aborda a importância dessa lectina na 
pesquisa para tratamento de células cancerígenas, destacando o pa-
pel das lectinas no reconhecimento de alterações em glicosilações na 
superfície celular de tumores. Nesse trabalho foi avaliada ação de BfL 
em células de câncer de mama. A proteína induz a apoptose através 
da inibição da caspsase-9, fragmentação do DNA e por sua influência 
no processo de adesão celular, o que consequentemente afeta a ca-
pacidade metastática do tumor (SILVA et al. 2014).

Corroborando com esses estudos, Lubkowski et al. (2016) tam-
bém avaliaram a potencialidade de BfL contra linhagens de células 
cancerígenas. Para isso, devido à dificuldade relacionada a etapas 
do processo e custo expressivo para se purificar a BfL, foi utilizada 
uma proteína BfL recombinante, produzida a partir de um gene sin-
tético codificador da proteína expresso em Escherichia coli. A lectina 
foi testada em um painel de linha celular de câncer NCI-60, que testa 
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a efetividade de compostos contra 60 tipos de células cancerígenas 
humanas.

 Um efeito considerável, correspondendo a mais de 50% de ini-
bição, foi observado para cinco tipos diferentes de cânceres. O me-
lhor resultado, com aproximadamente 95% de inibição foi obtido con-
tra células de melanoma, que é um câncer de pele. Aumentando as 
vantagens do uso da lectina, nenhum efeito citotóxico foi manifestado 
(LUBKOWSKI et al., 2016).

 Recentemente, uma nova lectina de B. forficata, denominada 
BfL II por possuir características bem distintas da anteriormente relata-
da, foi purificada e caracterizada. O processo de purificação envolveu 
precipitação por sulfato de amônio e cromatografia de afinidade em 
coluna agarose-lactose. Uma proteína recombinante também foi pro-
duzida com genes expressos em Escherichia coli. Esse estudo mos-
trou uma grande potencialidade dessa nova lectina também contra 
células cancerígenas, uma vez que o tratamento com 100 µg/µL redu-
ziu significativamente a proliferação de células de câncer de mama e 
colorretal (PINTO et al., 2019).

 Como pode ser observado, as lectinas de B. forficata são 
promissoras moléculas no tratamento contra alguns tipos de linhagens 
cancerígenas, sendo essa a principal atividade investigada nos 
trabalhos encontrados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Nesse trabalho, pudemos analisar um panorama das pesquisas 
envolvendo lectinas da espécie B. forficata. Assim como outras espé-
cies vegetais, ela se destaca pelas suas potencialidades para a indús-
tria farmacêutica ou mesmo como modelo para estudo envolvendo cé-
lulas cancerígenas, visto que os trabalhos publicados enfatizaram essa 
sua característica como potencial anticâncer. A produção da proteína 
recombinante torna as pesquisas ainda mais viáveis, já que trabalhar 
com a forma recombinante é mais acessível do que com a forma natu-
ral, que passa por processos de purificação mais dispendiosos.

 A natureza é uma rica fonte de medicamentos. A aliança entre 
conhecimentos populares e científicos abre portas para uma série de 
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descobertas que tendem a melhorar a qualidade de vida das pessoas. 
São necessários outros estudos de aprofundamento do que já se sabe 
sobre as BfL I e BfL II, para que sejam efetivamente explorados os 
potenciais biotecnológicos que elas apresentam.
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RESUMO
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul, conhecida po-
pularmente como angico, possui diversas atividades relatadas na lite-
ratura, tais como antioxidante, antifúngica e antimicrobiana, que estão 
relacionadas a presença de seus polifenois, principalmente taninos. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi obter otimizar o processo extra-
tivo e caracterizar os extratos de A. colubrina. Cinco amostras das 
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cascas foram coletadas e submetidas aos processos de estabilização 
e moagem. Em seguida, foram realizadas extrações com diferentes 
solventes (água; acetona: água; 1:1 v/v e 7:3 v/v) e métodos extrativos 
(turbólise; refluxo; ultrassom; maceração). Após filtração, os extratos 
foram avaliados por cromatografia em camada delgada e por espec-
trofotometria UV-Vis. Como resultados, foi possível identificar em to-
das as amostras uma banda característica de cor rósea-avermelha-
da, correspondente em cor e Rf ao padrão catequina. Os métodos de 
extração que apresentaram os melhores resultados foram turbólise e 
maceração, utilizando como solvente as misturas de acetona: água. 
Estes estudos mostraram ser satisfatórios para otimizar um método/
solvente de extração adequado para a espécie considerando a obten-
ção de maior teor de polifenois.
Palavras-chave: Anadenanthera colubrina; Cromatografia; Espectro-
fotometria UV-Vis.

ABSTRACT
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Altschul, popularly known 
as angico, has several activities reported in the literature, such as anti-
oxidant, antifungal and antimicrobial, which are related to the presence 
of its polyphenols, mainly tannins. Thus, the objective of this work was 
to optimize the extractive process and characterize the A. colubrina ex-
tracts. Five samples of the barks were collected and submitted to stabi-
lization and grinding processes. Then, extractions were performed with 
different solvents (water; acetone: water; 1:1 v/v and 7:3 v/v) and ex-
tractive methods (turbo-extraction; reflux; ultrasound; maceration). Af-
ter filtration, the extracts were evaluated by thin-layer chromatography 
and UV-Vis spectrophotometry. As a result, it was possible to identify in 
all samples a characteristic pink-reddish spot, corresponding in color 
and Rf to the catechin standard. The extraction methods that showed 
the best results were turbo-extraction and maceration, using acetone: 
water mixtures as solvent. These studies proved to be satisfactory to 
optimize an extraction method/solvent suitable for the species consid-
ering the achievement of higher polyphenol content.
Keywords: Anadenanthera colubrina; Chromatography; Spectropho-
tometry UV-Vis.
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Introdução

A utilização de plantas medicinais para tratamento de enfermi-
dades é bastante difundida, entretanto etapas de extração e caracte-
rização dos componentes são escassos, uma vez que são essenciais 
para garantir qualidade e o uso seguro de plantas medicinais. Ainda 
que a população faça uso de produtos derivados de plantas, tais como 
chás, tinturas, banhos, faz-se necessário uma padronização e carac-
terização dos compostos, que possam exercer alguma atividade. 

Entre as espécies vegetais presentes no Nordeste brasileiro, 
que possui uso difundido encontra-se Anadenanthera colubrina var. 
cebil (Griseb.) Altschul, popularmente conhecida como angico. Algu-
mas propriedades biológicas tem sido relatadas para a espécie, tais 
como: antioxidante (Da Silva et al., 2011; Damascena et al., 2014), 
cicatrizante (Pessoa et al., 2012; Pessoa et al., 2015), antimicrobiana 
(Da Silva et al., 2013; Silva et al., 2019) e anti-inflamatória (Santos 
et al., 2013; Guarneire et al., 2019). Apesar do potencial terapêutico 
descrito para os farmacógenos de A. colubrina, há uma escassez de 
estudos direcionados a padronização e caracterização da solução ex-
trativa.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo otimi-
zar as condições extrativas e caracterizar os extratos das cascas de 
A. colubrina por cromatografia em camada delgada e teor de polifenois 
totais por espectrofotometria UV-Vis.

Desenvolvimento
Materiais e métodos

Matéria prima vegetal

As cascas de A. colubrina foram coletadas em 5 diferentes re-
giões de Pernambuco. Posteriormente foram secas em estufas de cir-
culação de ar (Modelo 82/480 Lucadema®) a temperatura de 40 °C 
durante 72 h, em seguida foram pulverizadas em moinho de facas 
(Tipo Willye, TE-680, Tecnal®).
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Otimização do processo de extração

As amostras foram nomeadas como AM-1 a AM-5. Os extratos 
foram obtidos a 10% (m/v), utilizando diferentes métodos extrativos 
e solventes (água; acetona: água, 1:1-v/v; e, acetona: água, 7:3-v/v). 

Após obtenção, os extratos foram filtrados com auxílio de papel 
de filtro e vácuo, e concentrados sob pressão reduzida em evapora-
dor rotatório (RV10 Basic, IKA®) para eliminação do solvente orgânico, 
empregando temperatura de 40 °C.

Por fim, os resíduos aquosos obtidos foram congelados em 
freezer -80 °C durante 3 dias e, em seguida liofilizados (Modelo L101, 
Liotop®), originando os extratos brutos liofilizados. Os métodos utiliza-
dos estão descritos conforme quadro 1.

Quadro 1 – Condições experimentais descritas para os métodos ex-
trativos.

Método 
extrativo

Turbólise Refluxo Ultrassom
Maceração 
dinâmica

Equipamento
Liquidificador 
industrial 2 L 
(Metvisa®)

Banho maria 
(Lucadema®)

Banho de ultras-
som (Unique®)

Agitador 
magnético 

(IKA®)

Tempo 20 min 30 min 30 min 30 min

Temperatura - 85 °C - -

Cromatografia em Camada Delgada

Para as análises por cromatografia em camada delgada, os ex-
tratos brutos liofilizados foram pesados e diluídos em metanol para 
obter concentração igual a 1 mg/mL, bem como o padrão catequina. 
Foram utilizadas cromatoplacas de alumínio de sílica gel 60 F254, 20 × 
10 cm; 250 µm espessura (Macherey-Nagel®).

Para a aplicação das amostras foi utilizado aplicador semiauto-
mático Linomat V (Camag®) com fluxo de ar comprimido e monitorado 
pelo software Wincats (Camag®.) As condições de operação foram: 
velocidade de dispensação da seringa (Hamilton®), 100 s µL-1; volume 
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de injeção, 30 µL; largura da banda, 5 mm; espaço entre as bandas, 5 
mm; posição, 5 mm antes do início.

Após a aplicação, as placas foram desenvolvidas em cuba ver-
tical de vidro (20 x 10 cm) (Camag®), utilizando acetato de etila: ácido 
fórmico: água (90:5:5, v/v/v) como a fase móvel. A cuba foi saturada 
com a fase móvel durante 30 minutos a temperatura ambiente (25 ± 
2 °C). Todos os solventes empregados foram de grau analítico. Após 
desenvolvimento, a placa foi seca em capela e as bandas foram vi-
sualizados sob luz UV em 254 nm. Em seguida, as placas foram de-
rivatizadas com vanilina clorídrica e observadas em luz branca. As 
cromatoplacas foram digitalizadas com o auxílio de fotoducumentador 
MultiDoc-It® (UVP®, USA) (Wagner; Bladt, 1996).

Teor de Polifenois Totais

A determinação do teor de polifenois totais das amostras foi rea-
lizada por espectrofotometria na região do visível utilizando o método 
de Folin-Ciocalteu, com modificações.

Foram pesados 25 mg dos extratos brutos liofilizados para balão 
volumétrico de 25 mL. O volume foi aferido com água destilada e levado 
ao banho de ultrassom para total solubilização da amostra, constituindo 
a Solução Estoque (SE). Uma alíquota de 0,5 mL da SE foi transferida 
para balão volumétrico de 25 mL, adicionados 1,0 mL do reagente de 
Folin-Ciocalteau (Dinâmica®), 10,0 mL de água destilada e aferido com 
solução de carbonato de sódio anidro (Na2CO3) a 29% (p/v) (Vetec®).

As absorbâncias das amostras foram mensuradas em 760 nm 
empregando espectrofotômetro (Micronal®) após 30 minutos da adição 
do último reagente. Água destilada foi utilizada como branco. As aná-
lises foram realizadas em triplicata e os resultados expressos como 
média, desvio padrão e desvio padrão relativo (Brasil, 2019; Farmaco-
peia Europeia, 2016).
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Resultados e Discussão

Análise por CCD

Através da análise por cromatografi a em camada delgada, os 
extratos brutos foram avaliados de acordo com os métodos extrativos 
e os diferentes tipos de solvente. Foram obtidas seis cromatoplacas 
(agrupando as amostras por solvente e métodos 2 a 2), para realizar 
uma análise comparativa. Após a derivatização foi possível evidenciar 
bandas bem defi nidas de coloração rósea-avermelhada, correspon-
dente ao padrão de catequina, característico para esse tipo de com-
posto (tanino condensado) após derivatização com vanilina clorídrica 
(Figura 1).

Observando as cromatoplacas foi possível evidenciar diversas 
bandas de cor característica (rósea-avermelhada) e calcular os valo-
res de Rf (fator de retenção). Em todos os extratos brutos foi eviden-
ciada banda de cor e Rf igual 0,9 que corresponde a mesma coloração 
e Rf da banda do padrão de catequina utilizado, confi rmando a pre-
sença de catequina nas amostras. Adicionalmente, foram observadas 
outras bandas de coloração rósea-avermelhada, característica de ta-
ninos condensados.

Figura 1 – Cromatoplacas obtidas para as amostras de A. colubrina, 
utilizando diferentes solventes e métodos de extração.

Onde: CAT – catequina.
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Considerando os métodos extrativos, observou-se que o méto-
do de turbólise apresentou banda da catequina com coloração mais 
evidente em todas as amostras quando comparado com os demais 
métodos extrativos. Quando comparados os métodos de extração nor-
malmente encontrados na literatura, por exemplo, maceração e de-
cocção (Dos Santos Silva et al., 2020; Senigalia et al., 2020; Moura, 
2021), definindo assim o método de extração por turbólise, pode ser 
considerado um método para extração apropriado para as cascas do 
angico.

Quando observados os solventes utilizados para a extração dos 
metabolitos, foi possível evidenciar que a mistura acetona: água na 
proporção 7:3 (v/v), apresentaram bandas mais evidentes, diferente 
dos demais solventes. Dados da literatura indicam que os solventes 
mais utilizados são água, etanol e metanol (Araújo et al., 2015; Dos 
Santos Silva et al., 2020). 

Teor de Polifenois Totais

Os resultados obtidos na determinação dos fenóis totais pelo 
método de Folin-Ciocalteu, expressos como equivalentes de g% de 
pirogalol nos extratos brutos estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1 – Teor de Polifenois Totais obtidos para as amostras de A. 
colubrina.

Método/
Solvente

Teor de Polifenois Totais (%)
AM1 AM2 AM3 AM4 AM5

T-Aq
12,03 ± 

1,62
12,27 ± 

1,36
11,95 ± 

0,96
17,00 ± 

1,99
11,51 ± 

3,33

T-1:1
13,64 ± 

0,28
9,30 ± 
1,42

12,92 ± 
2,42

13,26 ± 
0,11

13,03 ± 
1,83

T-7:3
11,09 ± 

0,61
9,62 ± 
3,95

11,9 ± 
0,92

13,23 ± 
1,68

11,00 ± 
1,59

R-Aq
11,67 ± 

3,32
13,27 ± 

0,22
8,80 ± 
1,02

11,41 ± 
0,33

9,96 ± 0,38
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R-1:1
11,23 ± 

2,15
12,68 ± 

3,49
11,46 ± 

0,88
12,88 ± 

0,89
8,10 ± 0,82

R-7:3
13,08 ± 

1,49
12,41 ± 

0,31
12,58 ± 

0,80
13,88 ± 

2,45
15,21 ± 

0,50

U-Aq
16,00 ± 

0,16
17,40 ± 

1,84
17,51 ± 

0,72
16,68 ± 

0,83
12,78 ± 

1,78

U-1:1
16,47 ± 

0,32
18,85 ± 

1,83
18,89 ± 

0,88
17,53 ± 

0,14
17,04 ± 

0,74

U-7:3
16,74 ± 

1,53
19,74 ± 

0,19
18,34 ± 

0,48
18,22 ± 

0,89
16,99 ± 

0,90

M-Aq
14,12 ± 

0,77
18,88 ± 

1,18
17,03 ± 

0,15
15,28 ± 

0,25
17,41 ± 

0,83

M-1:1
19,31 ± 

0,67
20,01 ± 

0,45
13,96 ± 

0,41
18,54 ± 

1,02
17,45 ± 

0,90

M-7:3
14,63 ± 

0,36
17,19 ± 

0,67
16,94 ± 

0,37
16,87 ± 

0,23
16,48 ± 

1,10
Onde: AM1 a AM5 – amostras de 1 a 5; T: turbólise, R: refluxo; U – ultrassom; 
M – maceração dinâmica; Aq - água; 1:1 e 7:3 – acetona :água.

Todos os extratos avaliados apresentam teores elevados de po-
lifenóis, quando comparados com outras espécies descritas na litera-
tura (Paes et al., 2010). Dentre os cinco lotes de angico analisadas, 
os que apresentaram maior concentração de fenóis totais foi o lote 2 
e os que apresentaram menor teor quando comparados com as de-
mais amostras foi lote 5. Observou-se uma correlação positiva entre 
os teores de polifenóis totais, quando comparados com métodos de 
extração e solventes utilizados. Dentre os quatro métodos extrativos a 
maceração dinâmica, apresentou os melhores resultados em relação 
ao teor de fenóis totais.  

Quando comparado com os diversos métodos extrativos encon-
trados na literatura, o método de maceração é um dos mais utilizados 
para a extração dos metabolitos, confirmando assim a alta concen-
tração de polifenóis totais (Paes et al., 2010; Senigalia et al., 2020).  
Ao avaliar os três solventes otimizados, o que apresentou maior con-
centração de fenóis totais foi a acetona: água 1:1(v/v). Na literatura é 
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comum encontrar principalmente extratos hidroalcóolicos e aquosos 
(Dos Santos Silva et al., 2020; Lima et al., 2020),  porém como foi pos-
sível observar através dos resultados encontrados, os extratos con-
tendo acetona apresentaram melhores resultados, tanto em relação 
ao teor de polifenóis, quanto foi viável evidenciar melhor os metabóli-
tos na cromatografia. 

Considerações finais

De acordo com os resultados obtidos nesse trabalho é possível 
inferir que todos os extratos brutos, apresentaram catequina em sua 
composição independente dos métodos extrativos ou solventes utili-
zados, confirmado pela visualização das bandas com o padrão. Além 
disso, foi possível confirmar que o método de extração maceração 
apresentando os melhores teores de polifenóis. Em relação aos tipos 
de solventes o que demonstrou extrair maior quantidade de metabó-
litos, foi possível utilizar acetona: água, 1:1v/v. Conteúdo, o estudo 
mostrou que os metabólitos foram mais bem evidenciados com o mé-
todo de extração turbólise e maceração e quando utilizado o solvente 
acetona: água (1:1 e 7:3 v/v).
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RESUMO
A obesidade é um acúmulo de gordura em excesso que traz inúmeros 
malefícios a vida do portador. Objetivou-se realizar um levantamen-
to bibliográfico sobre as plantas medicinais usadas no tratamento da 
obesidade. Esse estudo é uma revisão narrativa de literatura, em que 
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usou como base os portais de periódicos PUBMED, LILACs, Scielo, 
Scopus e Google Acadêmico que por se tratar de um tema específi-
co foi usado como critério de exclusão a ordenação quantitativa sem 
o esgotamento de base de dados, artigo das últimas duas décadas 
com ênfase no assunto quem questão. A fitoterapia tornou-se uma 
aliada dos pacientes na perda de peso, por auxiliarem como cofatores 
auxiliando no processo de perca de peso, sem serem agressivas ou 
trazerem efeitos colaterais em comparações a outras drogas medica-
mentosas. Observa-se que o gengibre, feijão-branco, alcachofra, chá-
-da-índia e erva cidreira, pode ser uma alternativa ao tratamento da 
obesidade e um auxílio no processo de emagrecimento. 
Palavras-chave: Fitoterápicos. Medicina alternativa. Nutrição funcio-
nal. Obesidade.

ABSTRACT
Obesity is an accumulation of excess fat that brings innumerable harm 
to the bearer’s life. The objective was to conduct a literature survey on 
the medicinal plants used in the treatment of obesity. This study is a 
narrative review of literature, based on the portals of periodicals PUB-
MED, LILACs, Scielo, Scopus and Google Scholar, which because it 
is a specific theme was used as an exclusion criterion the quantitative 
ordering without exhaustion of the database, articles from the last two 
decades with emphasis on the subject in question. The phytotherapy 
became an ally of the patients in the loss of weight, for helping as 
cofactors assisting in the process of loss of weight, without being ag-
gressive or bringing side effects in comparisons to other medicines. It 
is observed that ginger, white bean, artichoke, Indian tea, and lemon 
balm can be an alternative to the treatment of obesity and an aid in the 
weight loss process. 
Key-words: Phytotherapies. Alternative medicine. Functional nutrition. 
Obesity.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é um distúrbio nutricional comum que vem aumen-
tando rapidamente nas últimas 2 décadas. Por definição, a obesidade 
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é uma condição em que a quantidade de gordura corporal aumenta 
rapidamente (GARROW; JAMES; RALPH, 2000).

Apesar de uma variedade de estudos terem sido conduzidos no 
tratamento e manejo desta doença, seu problema ainda permanece 
um problema muito desafiador. O aumento no acúmulo de gordura 
pode ser devido ao aumento na absorção de gordura, aumento da 
lipogênese, redução da lipólise e / ou qualquer combinação desses 3 
processos (PAYAB et al., 2018).

Cerca de 25 milhões de mortes ocorrem anualmente em todo 
o mundo em decorrência da obesidade e fisiopatologias associadas, 
drogas sintéticas empregadas para perda de peso apresentam baixa 
eficácia e altos efeitos colaterais, dessa forma, o uso de medicamen-
tos fitoterápicos tem se mostrado uma excelente alternativa (BAHMA-
NI et al., 2015).

Foram encontrados componentes ativos e eficazes na diminui-
ção da deposição de gordura, gestão da obesidade e da síndrome 
metabólica em diversas plantas medicinais, dentre as quais, ervas 
contendo chá verde, Phaseolus vulgaris, Garcinia cambogia, Nigella 
sativa, chá puerh, Irvingia gabonensis, gengibre, alcachofra, erva ci-
dreira e Caralluma fimbriata e os seus ingredientes ativos eficazes na 
gestão da obesidade e da síndrome metabólica (PAYAB et al., 2020).

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi realizar um levan-
tamento bibliográfico sobre as plantas medicinais usadas no tratamen-
to da obesidade, de forma que sejam relatados os componentes fito 
químicos das espécies vegetais selecionadas e correlacionados ao 
potencial antiobesidade.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de literatu-
ra, realizada nos meses de setembro a novembro de 2021, a partir de 
portais periódicos como o PUBMED, LILACs, Scielo, Scopus e Google 
Acadêmico empregando os descritores “obesidade”, “fitoterápicos”, 
“gengibre”, “feijão-branco”, “alcachofra”, “chá-da-índia”, “erva cidreira” 
bem como seus respectivos nomes científicos associados aos ope-
radores boleanos “AND” e “OR”, individualmente e combinados. Por 
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se tratar de um tema que exige uma delimitação muito específica, 
foi necessário a escolha de artigos por ordenação qualitativa sem a 
necessidade de esgotar as fontes bibliográficas, visto que estamos 
tratando de um recorte específico. Os artigos eram limitados aos últi-
mos vinte anos e à disponibilidade de texto completo e eram excluídos 
se fossem redundantes ou não fossem pertinentes. Os artigos foram 
avaliados em termos de critérios de inclusão. No caso de atender aos 
critérios de inclusão, o artigo foi revisado e os conteúdos relacionados 
ao assunto foram extraídos. Assim, foram observados os principais 
resultados de cada estudo com as especificações do artigo sob o título 
relevante. Após a coleta, o material e o conteúdo foram categorizados 
e estruturados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Obesidade 

A obesidade é definida como o acúmulo de gordura em excesso 
no organismo o que gera um balanço energético positivo que acarreta 
inúmeros distúrbios patológicos, físicos e mentais para a saúde do 
portador (MENDONÇA, 2004; ALMEIDA et al, 2017). Existem inúme-
ras fisiopatologias associadas a diabetes, como por exemplo, diabe-
tes, hipertensão arterial, doenças cerebrovasculares e também cardio-
vasculares, assim como alguns tipos de cânceres (CONSULTATION, 
2000). 

De acordo com a OMS (Organização mundial de saúde) a obe-
sidade é classificada em 3 graus, tabela 1, assim como, o risco asso-
ciado ao aparecimento de doenças (OMS, 2003). A obesidade é ob-
servada com índice IMC (30Kg/m²) em mais da metade dos brasileiros 
adultos; a obesidade afeta 16,8% dos homens e 24,4% das mulheres, 
sendo um facilitador de doenças que podem afetar esse grupo etário e 
acarretando dislipidemias aos portadores (NILSON, 2020).
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Tabela 1. Classificação internacional do índice de massa corporal e o 
risco a saúde do individuo

IMC (KG/M²) CLASSIFICAÇÃO GRAU/CLASSE RISCO DE DOENÇA

<18,5 Magro ou baixo peso 0 Normal ou elevado

18,5 – 24,9 Normal ou estrófico 0 Normal

25 – 29,9 Sobrepeso 0 Pouco elevado

30 – 34,9 Obesidade 1 Elevado

30 – 39,9 Obesidade 2 Muito elevado

≥40 Obesidade grave 3 Muitíssimo elevado

Fonte: World Health Organization apud ABESO, 2016, p.16.

Com o estilo de vida moderno oriundo do capitalismo e o boom 
econômico da década de 90, a população tende a consumir alimentos 
mais fáceis e palatáveis aumentando a demanda por alimentos indus-
trializados, porém esses alimentos possuem elevados índices de gor-
duras trans e saturadas, e alto índice calórico, além de apresentarem 
pouca saciedade, esses hábitos associados a péssima alimentação 
acarretam na epidemia de obesidade vista em todo o mundo (ALVES, 
1992; SOUZA, 2008; LAMEIRAS, 2018). 

A genética também tem grande papel no aumento do sobre-
peso e obesidade, principalmente na infância e adolescência, pois 
é uma manifestação em 24 doenças mendelianas e em 9 doenças 
monogênicas não mendelianas, aparecendo em diversos estudos 
como fator de início precoce desta doença (ABESO, 2016). Destacam-
se também como fatores desencadeantes da obesidade na infância 
e adolescência, tais como, desmame precoce, hábitos alimentares, 
pratica de atividades físicas, etc (ABESO, 2016; OLIVEIRA et al, 2000; 
SILVA e COSTA, 2011 apud CASTRO et al, 2018, p. 2).

 Ou seja, a obesidade é multifatorial e complexa, podendo surgir 
em diversas idades e por problemas emocionais, ansiedade, nervosis-
mo e depressão sugere uma relação entre transtorno de compulsão 
alimentar e obesidade, estes também tem como consequência a redu-
ção de sono o que afeta a produção de melatonina provocando a “di-
minuição da secreção de leptina e TSH, aumento dos níveis de grelina 
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e diminuição da tolerância à glicose em animais e em seres humanos, 
incluindo aumento da fome e do apetite“ (ABESO, 2016, p. 41).

O ambiente também pode interferir muito no estilo de vida de 
uma pessoa. Egger & Swinburn (1997), nomearam como um ambiente 
obesogênico, que é um ambiente que dificulta a alimentação e práti-
cas saudáveis. E com a convivência com cada vez mais pessoas, a 
restrição do espaço e a pressa desenfreada cada vez mais pessoas 
possam ser ou estar inseridas nesse tipo de ambiente. 

A prevenção da obesidade pode ser por meio de medidas de 
fiscalização do marketing de alimentos ultraprocessados como uma 
melhor rotulagem e medidas fiscais em alimentos não saudáveis. Com 
o apoio dos indivíduos em medidas educativas e comportamentais tor-
na-se uma ação fundamental para que possamos reduzir o número de 
ambientes obesogênicos. (SWINBURN, 2019)

Sabe-se que a prática de atividades físicas e a mudança de 
hábitos alimentares é a forma mais segura e menos invasiva de tra-
tar essa enfermidade. Foi observado que atividades aeróbicas são 
amplamente utilizadas para este fim e mostram-se bastante eficazes, 
caminhadas ao ar livre e em esteiras, bicicletas ergométricas e er-
gômetros de braço, atividades aquáticas e simulação de remada são 
alguns exemplos desse tipo de exercício. Além dos aeróbicos, foram 
observados o uso de exercícios isotônicos e de calistenia juntamen-
te com alongamentos usados para a melhora de postura (FANDIÑO, 
2004; FONSECA, 2013). 

Um tratamento alternativo a obesidade é o emprego de medica-
mentos fitoterápicos que atuam na perda de peso atuam no organismo 
como: modeladores de apetite, aceleradores do metabolismo, dando 
saciedade, auxiliando o organismo a absorver menos gordura e car-
boidrato e na eliminação dos mesmos, com ação diurética, redução do 
colesterol e em algumas enzimas com funções que podem contribuir 
para a diminuição da glicose (PELIZZA, 2010). Dentre os quais gen-
gibre, feijão-branco, alcachofra, chá-da-índia, erva cidreira que serão 
discutidos nos tópicos a seguir. 



PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 56

3.2 Principais fitoterápicos com potencial contra obesidade
3.2.1 Gengibre (Zingiber Officinales) 

O Gengibre (Zingiber officinale) é uma planta herbácea da fa-
mília Zengiberaceae, originária da Índia, segundo alguns autores, e 
aclimatada no Brasil, a parte mais utilizada para o consumo é o rizoma 
conhecido por muitos de raiz. Apreciada por muitos na fabricação de 
xaropes, doces e também na preparação de medicamentos e chás 
visto que me o uso de plantas medicinais e na maioria das vezes é 
mais acessível de basto custo e possuem menos efeitos colaterais ou 
até mesmo nenhum (PELIZZA, 2010)

De acordo com Eyupoglu (2021), o consumo do chá de Gengi-
bre não obteve resultados significativos relacionados ao peso, exceto 
que o extrato de gengibre, tomado com o estôchá mago vazio, reduziu 
o apetite e criou uma sensação de saciedade, além de proporcionar 
alguma redução na circunferência do quadril. O extrato de gengibre 
contendo 6-gengibreol e 8-gingerol proporcionou melhora nos distúr-
bios metabólicos causados pela obesidade.

O efeito da ingestão de gengibre para reduzir a gordura corpo-
ral, promover a perda de peso e melhorar o controle glicêmico e lipí-
dico profiles continua controverso. Já a suplementação com gengibre 
em pacientes obesos ou com sobrepeso mostrou uma redução con-
siderável, não encontramos efeito entre aqueles com obesidade mais 
outras doenças. (MAHARLOUEI et al., 2018)

3.2.2 Feijão- branco (Phaseolus vulgaris) 

O Phaseolus vulgaris, pertence à família Fabaceae, vem sendo 
consumido como produto emagrecedor devido ao componente ativo 
a faseolamina, uma glicoproteína que possui a ação de inibir a enzi-
ma alfa-amilase, encontrada na saliva e no intestino delgado. Esta é 
responsável pela conversão de carboidratos em glicose, o que reduz 
a biodisponibilidade intestinal de carboidratos (FANTINI et al, 2009).

Estudo realizado com Phaseolus vulgaris avaliou a perda de 
peso, circunferência da cintura, do quadril e da coxa e a composição 
corporal. Utilizou-se sistemática de três estudos: primários, randomi-
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zados, controlados e duplos cegos. Tanto os sujeitos de teste como 
de controle perderam peso e diminuíram outros parâmetros medidos 
(BERKOWITZ, 2011).

Em outro estudo, randomizado, duplo-cego e controlado com 
placebo realizado em 60 voluntários pré-selecionados e acima do 
peso, cujo peso havia sido essencialmente estável por pelo menos 
seis meses, foram administrados 445 mg de extrato de Phaseolus vul-
garis para o grupo experimental e cápsula de placebo para o outro gru-
po, durante 30 dias, no qual os dois grupos ingeriam as cápsulas uma 
vez ao dia, antes de uma refeição rica em carboidratos. Observou-se 
que aqueles que haviam recebido o extrato da planta obtiveram uma 
redução significativa de peso corporal, IMC, massa gorda, espessura 
do tecido adiposo, com manutenção da massa magra, em compara-
ção ao grupo placebo (CELLENO et al, 2007).

Estudos sobre as propriedades do Phaseolus Vulgaris, mais es-
pecificamente sobre o seu poder de saciedade e consequente perda 
de peso, apontam para a redução do peso corporal, em animais e 
humanos que consumiam a farinha do feijão branco (MAZUR, 2014).

O Phaseolus vulgaris parece proporcionar importante redução 
de peso, devido à redução da absorção dos carboidratos, assim, seus 
benefícios tem sido demonstrados em indivíduos com dietas ricas 
contendo este macronutriente (VERRENGIA, KINOSHITAA, AMADEI, 
2013).

O extrato de Phaseolus vulgaris pode ajudar a promover a perda 
de peso ao interferir com a digestão de carboidratos complexos em 
açúcares simples e absorvíveis, e potencialmente reduzir as calorias 
derivadas de carboidratos. Além disso, o abrandamento da rápida ab-
sorção de carboidratos influenciaria favoravelmente o sistema de insu-
lina que, por sua vez, poderia levar a menor acumulação de gordura 
(CELLENO et al, 2007).

Outro mecanismo seria a quantidade de ácido fítico do feijão, 
que pode auxiliar para a inibição da digestão do amido, direta e indire-
tamente. O ácido fítico se liga ao amido por meio do fosfato diminuindo 
a digestibilidade do amido (MAZUR, 2014). O ácido fítico pode que-
lar minerais bivalentes, proteínas e amido, e consequentemente pode 
comprometer a biodisponibilidade destes nutrientes (PINTO, 2016).
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Sobre as reações adversas, o extrato foi considerado seguro do 
ponto de vista toxicológico. Um possível efeito adverso da planta seria 
o impacto do carboidrato excedente no cólon, já que o excesso poderá 
sofrer fermentação pelas bactérias intestinais, e provocar alteração na 
microbiota intestinal (BRASIL, 2016). Além disso, a faseolamina pode 
resultar em uma ligeira diarreia, que pode ocorrer no primeiro dia de 
tratamento, e, mais especificamente, em indivíduos que apresentem 
uma dieta mais voltada para o consumo de amido e massas (FANTINI 
et al., 2009).

3.2.3 Alcachofra (Cynarra scolymus)

A Cynara scolymus, é uma planta herbácea, perene, provenien-
te da região do Mediterrâneo e pertence à família Asteraceae, que 
vem sendo estudada por vários pesquisadores como auxílio na dimi-
nuição da obesidade (WEISHEIMER, 2015).

 A planta possui frutooligossacarideos e inulina, que são consi-
deradas fibras alimentares solúveis não digeridos pelas enzimas do 
intestino humano. Desta forma alcançam o cólon onde é utilizado pela 
flora microbiana, o que altera o trânsito intestinal e ocasiona uma rá-
pida eliminação do bolo fecal, o que reduz o tempo de contato com o 
tecido intestinal e, consequentemente, reduz a absorção dos lipídeos 
que, em excesso, contribuem para a obesidade (BRAVIM; SANTOS; 
PEREIRA, 2013).

No estudo de Fantini et al. (2010), em experimento administran-
do extrato de Cynara scolymus em ratos Wistar e ratos Zucker gene-
ticamente obesos, logo após eles se alimentarem, observou-se redu-
ção na glicemia pós-prandial, em que a escassez de fibras alimentares 
reforçam o protagonismo dos componentes do extrato. 

Em estudos desenvolvidos por Rondanelli et al. (2011) que ava-
liaram o efeito de Phaseolus vulgaris e Cynara scolymus no controle 
de apetite e redução de glicemia em pessoas, verificou que o modelo 
de homeostase avaliado, o índice de massa corporal e a susceptibi-
lidade à fome caíram significativamente com o uso dessas plantas. 
No entanto, esse estudo peca na ausência de uma composição mais 
detalhada do extrato utilizado e a forma como foi controlada a ingestão 
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diária de calorias, avaliando que os resultados encontrados no artigo 
mostram efeitos aparentes, mas não de fato eficácia clínica no trata-
mento dos pacientes obesos.

Pesquisas sugerem que a infusão das folhas secas de Cynara 
scolymus causa uma ação hepatoprotetora, antioxidante, colagoga e 
colerética (atua aumentando a secreção e a produção de bile, res-
pectivamente), antidispéptica, redutora de colesterol e estimulante do 
sistema hepatobiliar. É também utilizada contra náuseas, indigestão, 
aterosclerose, ação diurética, antibacteriana, antifúngica, e, devido 
O baixo valor calórico, quantidade de fibras e ferro é recomendado 
em dietas hipocalóricas como auxiliador em dietas de emagrecimento 
(SANTOS; PEREIRA; ELIFIO, 2007).

A inibição da lipase pancreática tem sido apontada como um 
dos mecanismos mais amplamente estudados, para determinar o po-
tencial de produtos naturais como agentes antiobesidade. A alcachofra 
possui potencial como adjuvante no tratamento das dislipidemias e 
obesidade, uma vez que inibe a atividade da enzima lipase pancreáti-
ca (FILHO et al, 2017).

3.2.4 Camellia Sinensis e Melissa officinalis

A Camellia Sinensis da familia Theaceae origina cinco tipos di-
ferentes de chá: branco, preto, verde, amarelo e vermelho. O chá ver-
de e é amplamente utilizada visando o emagrecimento e tem em sua 
composição química compostos fenólicos, além de cafeína, carboidra-
tos, aminoácidos e certos micronutrientes como as vitaminas E, B e 
C, cálcio, magnésio, zinco, potássio e ferro. Os principais flavonóides 
presentes no chá verde são as catequinas, como: a catequina (C), a 
galocatequina (GC), a epi-catequina (EC), a epigalocatequina (EGC), 
a epicatequina galato (ECG) e a epigalocatequina galato (EGCG) (VÁ-
ZQUEZ et al., 2017). 

Esta grande quantidade de flavonoides auxilia na redução de 
peso e de gordura corporal, atuando no tratamento de doenças atre-
ladas à obesidade como diabetes, doença cardiovascular e dislipi-
demias. Os efeitos das catequinas também podem ser associados à 
oxidação LDL-Colesterol. Embora seus efeitos sejam atribuídos so-

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKKJjBROCEDGj1mMBuPMOGkM-cByw:1637109576680&q=Theaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCqPN6h6xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrFyhGSkJianJqYCAM-AL9tPAAAA
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mente as catequinas, o chá verde contém água, proteína, carboidra-
to, vitaminas (principalmente a vitamina C e K), sais minerais, me-
tilxantinas, que são responsáveis pelos efeitos adversos e interações 
medicamentosas e, sendo estimulantes do SNC, tem como principais 
representantes a cafeína, a teofilina e a teobromina, também contém 
tanino e flúor. (HERNANDEZ FIGUEROA, et al. 2004). 

A cafeína é um importante diurético, a sua associação com a 
catequina epigalocatequina galato tem efeito termogênico. Os flavo-
noides são poderosos antioxidantes, esta associação torna o chá ver-
de um alimento funcional, que são alimentos que fornecem benefícios 
adicionais à saúde, além dos que já possuem. Portanto, o chá verde 
que é utilizado visando o emagrecimento, pode favorecer também a 
redução do colesterol, redução de riscos de doenças cardiovascula-
res, câncer, contendo propriedades antialérgicas e anti bacterianas, 
possuindo minerais e vitaminas e fornecendo benefícios além do ema-
grecimento. (LAMARÃO, et al. 2009)

A melissa officinalis, pertence à família Lamiaceae, é também 
conhecida como erva cidreira, rica em fitoquímicos, tais como ácido fe-
nólico, flavonol e triterpeno. Dentre os principais compostos, são eles 
ácido rosmarínico, ácido gálico, gerânio, catequina, luteolina, neral, 
hesperidina, ácido ursólico e ácido oleanólico. (ASADI A, et al. 2018) 
Estudos preliminares foram realizados em ratos, mostrando que a me-
lissa officinalis tem propriedades hipolipidêmicas, antiinflamatórias e 
antioxidantes, antidepressivas e ansiolíticas, experimentos em huma-
nos devem ser desenvolvidos. (M MIROLIAEI, et al. 2011)

Além das suas propriedades como calmante, causando melho-
ra no sono e memória, também é digestiva e traz alívio da enxaqueca. 
Além de benefícios para a pele. Devido a seus efeitos antioxidantes, 
M. officinalis melhora a relação dos lipídios em indivíduos com diabe-
tes tipo 2, pode reduzir a pressão sistólica e diastólica de pacientes 
com hipertensão. (ASADI A, et al. 2018, SHEKARRIZ, Z. et al. 2021).

4. CONCLUSÃO

O excesso de peso e/ ou obesidade podem representar altos 
riscos para a saúde humana. O presente estudo propôs a análise de 



PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 61

uma série de documentos com dados relativos ao gengibre, feijão-
-branco, alcachofra, chá-da-índia e erva cidreira. Observou-se que os 
componentes presentes nas plantas medicinais analisadas apresen-
tam alto potencial antiobesidade, no entanto, diversos novos estudos 
devem ser realizados, principalmente acerca dos efeitos colaterais, 
mecanismo de ação etc.  Por conseguinte, os medicamentos à base 
de plantas aqui descritas podem ser alternativas para o tratamento de 
indivíduos obesos ou com excesso de peso.
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picos na modulação intestinal. Trata-se de uma revisão narrativa de 
literatura, realizada a partir de portais periódicos como o PUBMED, 
LILACs, Scielo, Scopus e Google Acadêmico empregando os descrito-
res “modulação intestinal”, “microbiota” e “fitoterápicos”. Os resultados 
apontam que foi possível evidenciar uma relação direta entre a fitote-
rapia e a modulação intestinal, trazendo desde o uso da fitoterapia no 
Brasil até a microbiota intestinal relacionada à modulação intestinal 
e por fim quais as Terapias fitoterápicas. Concluiu-se que a ingestão 
humana de fitoterápicos e alimentos funcionais pode alterar a micro-
biota intestinal, e o microbioma, por sua vez, pode influenciar a saúde 
humana através de metabólitos microbianos.
Palavras-chave: Fitoterapia. Medicina alternativa. Debiose. Alimentos 
funcionais. SUS.

ABSTRACT
The use of herbal medicines dates back to ancient civilizations as a 
strategy for health care, however, it was only recognized in the 70s by 
the WHO and in Brazil in 2006 its use was made official by the SUS. 
This article aims to discuss the use of herbal medicines in intestinal 
modulation. This is a narrative review of literature, carried out from pe-
riodical portals such as PUBMED, LILACs, Scielo, Scopus and Google 
Scholar using the descriptors “intestinal modulation”, “microbiota” and 
“herbal medicines”. The results show that it was possible to evidence 
a direct relationship between herbal medicine and intestinal modula-
tion, bringing from the use of herbal medicine in Brazil to the intestinal 
microbiota related to intestinal modulation and finally which herbal the-
rapies. It was concluded that human ingestion of herbal medicines and 
functional foods can alter the gut microbiota, and the microbiome, in 
turn, can influence human health through microbial metabolites.
Key-words: Phytotherapy. Alternative medicine. Debiosis. Functional 
foods. SUS.

1. INTRODUÇÃO

O uso de fitoterápicos remonta das antigas civilizações, no en-
tanto, no entanto a Organização Mundial da Saúde reconheceu seu 
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emprego como recurso terapêutico em meados da década de 70 
(BERDONCES, 2003; LEITE et al., 2020). No Brasil, o uso de fitotera-
pia como prática medicinal não convencional tornou-se oficial por meio 
do Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006 (ROSA et al., 2013)

Os fitoterápicos apresentam diversas funções, dentre as quais, 
Borges e Sales (2018) citam à ação anti-inflamatória e antiespasmódi-
ca, tratamento da síndrome do intestino irritável, dores, emagrecimen-
to, expectorante, antibacteriana e moduladora da microbiota intestinal. 

 A microbiota intestinal humana é composta por quatro filos de 
bactérias:  Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria e Actinobactérias, 
além de fungos, vírus e outros organismos (BIBBÒ, 2016; ALLAM-N-
DOUL, 2020). Diversos estudos apontam que existe uma relação di-
reta entre a manutenção da homeostasia saúde-doença em humanos 
e a microbiota intestinal, sendo essa última passível de manipulação 
fitoterápica (PASSOS, 2017; CANI et al., 2019). 

Dessa forma, objetivou-se com o presente estudo realizar uma 
revisão narrativa a respeito da modulação intestinal empregando fi-
toterápicos e a influência do uso de própolis e cúrcuma no processo 
modulatório, bem como os benefícios associados.

2. METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma revisão narrativa de litera-
tura, realizada nos meses de setembro a novembro de 2021, a par-
tir de portais periódicos como o PUBMED, LILACs, Scielo, Scopus e 
Google Acadêmico empregando os descritores “modulação intestinal”, 
“microbiota” e “fitoterápicos” e os operadores boleanos “AND” e “OR”, 
individualmente e combinados. Por se tratar de um tema que exige 
uma delimitação muito específica, foi necessário a escolha de artigos 
por ordenação qualitativa sem a necessidade de esgotar as fontes 
bibliográficas, visto que estamos tratando de um recorte específico. 
Os artigos eram limitados aos últimos vinte anos e à disponibilidade 
de texto completo e eram excluídos se fossem redundantes ou não 
fossem pertinentes. Os artigos foram avaliados em termos de critérios 
de inclusão. No caso de atender aos critérios de inclusão, o artigo 
foi revisado e os conteúdos relacionados ao assunto foram extraídos. 
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Assim, foram observados os principais resultados de cada estudo com 
as especificações do artigo sob o título relevante. Após a coleta, o ma-
terial e o conteúdo foram categorizados e estruturados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Uso da fitoterapia no Brasil

Nas primeiras civilizações, a forma de cuidado de doenças era 
ligada a tratamentos com plantas, raiz para criação de regras de uti-
lização e preservação das mesmas. Ainda na antiguidade, a cultura 
egípcia contribuiu com documentos que se referem aos usos de plan-
tas medicinais (BERDONCES, 2003). 

Desde a década de 70, a OMS reconheceu a importância das 
plantas medicinais como recurso terapêutico e a necessidade de pes-
quisa para desenvolvê-las em produtos de alta eficácia, boa seguran-
ça e qualidade. Um dos primeiros incentivos para incentivar o uso de 
plantas medicinais e fitoterapia foi a Declaração de Alma-Ata, que foi 
um marco para os cuidados primários e fitoterapia. (LEITE et al 2020).

Opções de ações terapêuticas por meio do uso de tecnologias 
naturais e seguras, que apresentam grande eficácia e menos efeitos 
colaterais que os remédios tradicionais, além de gerarem menores 
custos ao SUS (BRASIL, 2006). De acordo com Borges e Sales (2018) 
os fitoterápicos ofertados atualmente pelos SUS constam de 12 espé-
cies com diferentes indicações terapêuticas, tabela 1.

De acordo com Abrahão e Carvalho (2018), pela a sua rica bio-
diversidade, o Brasil possui um grande potencial para o desenvolvi-
mento de plantas possuindo seis biomas: Mata Atlântica, Cerrado, Flo-
resta Amazônica, Caatinga, Pampa e Pantanal com um vasto campo 
para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos , visto 
que o uso das plantas medicinais é de baixo custo e fácil acesso para 
a população, sendo uma alternativa nos países desenvolvidos e cui-
dado primário nos países menos desenvolvido. Outro fator importante 
na inserção da medicina fitoterápica é a diversidade cultural, tendo 
registro antigos nos remédios fitoterápicos usados pelo povo indígena.
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Tabela 1.  Fitoterápicos ofertados pelo Sistema único de Saúde.
Nome popular Nome científico Indicação terapêutica 

Espinheira 
santa Maytenus ilicifolia Auxilia no tratamento de gastrite e úlcera 

duodenal e sintomas de dispepsias

Guaco Mikania Apresenta ação expectorante e broncodi-
latadora

Alcachofra Cynara scolymus

Tratamento dos sintomas de dispepsia 
funcional e de hipercolesterolemia leve 

a moderada. Apresenta ação colagoga e 
colerética.

Aroeira Schinus tereben-
thifolius

Apresenta ação cicatrizante, antiinfla-
matória e anti-séptica tópica, para uso 

ginecológico.

Cáscara-sa-
grada

Rhamnus purshia-
na

Auxilia nos casos de obstipação intestinal 
eventual.

Garra-do-diabo Harpagophytum 
procumbens

Tratamento da dor lombar baixa aguda e 
como coadjuvante nos casos de osteoar-

trite. Apresenta ação anti-inflamatória

Isoflavona-de-
-soja Glycine Max Auxilia no alívio dos sintomas do clima-

tério

Unha de gato Uncaria tomentosa
Auxilia nos casos de artrites e osteoar-
trite. Apresenta ação antiinflamatória e 

imunomoduladora.

Hortelã Mentha x piperita 
Tratamento da síndrome do cólon irritá-
vel. Ação antiflamatória e antiespasmó-

dica.

Babosa Aloe vera
Tratamento tópico de queimaduras de 1º 
e 2º graus e como coadjuvante nos casos 

de psoríase vulgaris.

Salgueiro Salix alba Tratamento de dor lombar baixa aguda. 
Apresenta ação antiinflamatória.

Plantago Plantago ovata 
Forssk

Auxilia nos casos de obstipação intestinal 
habitual. Tratamento da síndrome do có-

lon irritável.

Fonte: adaptado de Borges e Sales, 2018.
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3.2 Microbiota Intestinal 

A microbiota intestinal humana é um conjunto de microrga-
nismos que fazem uma relação de mutualismo entre si, tornando-se 
um ecossistema complexo e de grande participação na vida humana 
(ALLAM-NDOUL, 2020). Essa relação simbiótica das bactérias inicia-
-se desde o nascimento e perdura por toda a vida do homem sendo 
atuante em diversas atividades intestinais como absorção e a preven-
ção de agentes infecciosos que possam trazer danos à microbiota e 
consequentemente ao ser humano. (PASSOS, 2017). Dentro da mi-
crobiota existem cerca de 100 trilhões de microrganismos que parti-
cipam de ciclos vitais tanto independentes quanto inter-relacionados, 
dessa forma, beneficiam a proliferação de outras com seus subprodu-
tos. (LOBATO, 2019). 

A microbiota intestinal possui quatro filos de bactérias que cor-
respondem a quase 90% do componente bacteriano que lá se en-
contra, são eles: Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria e Actino-
bactérias. Além das bactérias a microbiota intestinal possuem vírus, 
especialmente fagos, Eukarya, Fungi, Blastocystis, Amoebozoa e Ar-
chaea. (BIBBÒ, 2016). Estão divididas teoricamente sendo de 60 a 
80% de Firmicutes, 20 a 40% de bacteroidetes as proteobactérias e 
actinobactérias a abundância dessas bactérias depende da parte ana-
tômica e do indivíduo. (ALLAM-NDOUL, 2020).

O filo bacteroidetes é composto por dois gêneros predominan-
tes, as Bacteroides e Prevotella, embora os bacteroides sejam mais 
destacados por sempre estarem presentes, quando há presença de 
prevotella, eles tornam-se predominantes. Quando existe uma alimen-
tação rica em açúcares simples, carboidratos e fibras, existe uma pre-
dominância de bactérias do gênero prevotella, já em alimentação rica 
em proteínas e gorduras saturadas, a presença das bactérias bacte-
roides é de maior incidência. (MARIAT, 2009).

O filo Firmicutes possui em sua maioria bactérias gram-posi-
tivas, de maneira oposta os bacteroidetes possuem em sua maioria 
gram-negativa. Possui bactérias que atuam de diversas formas na mi-
crobiota como na atividade imunomodulatória benéfica – Clostridium 
e Lactobarcillus -, em contrapartida possui também algumas bactérias 
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que induzem inflamações na biota. Dietas ricas em gorduras saturadas 
e poli-insaturadas trazem para esse filo um ambiente mais acolhedor 
para ele, em contraposição uma dieta rica em fibras, frutas e hortaliças 
deixam o ambiente desfavorável a essas bactérias (MARIAT, 2009). 

Pesquisas apontam que existe uma relação entre bacteroidetes 
e firmicutes com as características físicas do indivíduo, dessa forma, 
uma maior concentração de bacteroidetes em relação à firmicutes es-
tão possivelmente associados à magreza, já uma maior concentração 
de firmicutes em relação a bacteroidetes é maior em indivíduos obe-
sos. (ALLAM-NDOUL, 2020).

 Em pacientes saudáveis é possível analisar que o quantitativo 
aproximado do filo proteobactéria não é mais que 5% da quantidade 
das bactérias da microbiota (LYU, 2017).  Pesquisas apontam que há 
relação entre alta densidade populacional de bactérias desse filo com 
a ocorrência de doenças inflamatórias intestinais, dentre as quais, a 
Doença de Crohn e Colite Ulcerativa, observou-se também a presença 
de menor quantidade de bacteroidetes e firmicutes e um aumento em 
proteobactérias e actinobactérias nas fezes de indivíduos acometidos 
por essas patologias (PASSOS, 2017). 

O filo das Actinobactérias é encontrado em adultos e sua con-
centração está em uma proporção de 2 a 14% de bactérias do gênero 
Bifidobacterium. Esse gênero de bactérias apresentam diversos bene-
fícios à saúde humana uma vez que estimulam o sistema imunológico 
mantendo a barreira intestinal e defesa contra patógenos que possam 
vir atacar o intestino (MORAES et al., 2014). 
  
3.3 Modulação Intestinal

Como observado em diversos estudos a microbiota está presente 
em todo humano, incluindo pulmões, trato urinário, pele, intestino, a mi-
crobiota faz referências aos microrganismos como bactérias, vírus, fun-
gos, leveduras, arqueias e fagos, mantendo relação simbiótica. (CANI et 
al, 2019). A microbiota normal colabora no desenvolvimento, conserva-
ção e função da barreira intestinal. A alimentação é tida como um fator 
primordial para a modulação da microbiota, manter uma dieta diversi-
ficada com alimentos de qualidade e de ganhos nutricionais contribui 
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para a modulação intestinal. Após diversas caracterizações sobre mi-
crobiota intestinal, está é referida atualmente como um órgão funcional, 
dentro de outro, com extensão atuação sobre o organismo, podendo as 
bactérias intestinais influenciar na saúde do hospedeiro (TENGELER; 
KOZICZ; KILIAAN, 2018). A modulação intestinal possibilita muitos be-
nefícios, evitando muitas vezes uma disbiose que é um desequilíbrio 
desse micro bioma, a alimentação influencia diretamente como um 
agente controlador, dessa forma manter uma alimentação balanceada 
com vários nutrientes vai oferecer para o indivíduo mútuos benefícios. 
A nutrição por via oral é padrão ouro para adaptação intestinais e limite 
de complicações, podendo contribuir para tentativa de modulação da 
microbiota na melhora da função da barreira (GALL et al, 2019).

3.4 Microbiota intestinal e a modulação

A microbiota intestinal é formada por um complexo ecossis-
tema, que povoam o trato gastrointestinal (TGI), constituído em sua 
predominância por bactérias, sua composição é parte geneticamen-
te definida, mas também influenciada por fatores ambientais, fatores 
externos, sendo adquiridos desde o útero materno (GOULET et. al, 
2015). As relações que a microbiota exerce sobre os diversos siste-
mas do organismo refletem também na manutenção do metabolismo, 
esta afeta tanto a aquisição de nutrientes, quanto a regulação da ener-
gia adquirida. Estudos evidenciam que alterações no microbioma in-
testinal estejam associados a uma infinidade de patologias humanas. 
Quando acontece o desequilíbrio da microbiota o chamamos disbiose. 
A modulação intestinal é a terapia usada para tratar tais disbioses, e é 
feita através da reeducação alimentar, suplementação de probióticos, 
prebióticos, simbióticos, atividade física e em estudos recentes estão 
fazendo a modulação com fitoterápicos. A alimentação é tida como um 
fator modulador direto da microbiota gastrointestinal, possuindo po-
tencial para causar modificações em reações fisiológicas no ambiente 
intestinal (TOMASELLO et al, 2016).

Diversos fatores, tais como, alterações no sistema imunológi-
co e nos fatores como a obesidade (cuja maior parcela dos obesos 
desenvolvem síndromes metabólicas), o uso inadequado de laxan-
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tes, antibióticos, anti-inflamatórios, idade avançada, etc. (PANTOJA, 
2019). Podem levar ao aparecimento da disbiose que é um estado de 
desequilíbrio entre as bactérias protetoras e agressoras que favore-
ce o aparecimento de doenças inflamatórias e diversas fisiopatologias 
associadas (DE ANDRADE et al., 2021).

Para reequilibrar as porções de bactérias presentes na micro-
biota é necessário fazer um processo chamado de modulação intes-
tinal, que é um conjunto de outros processos que visam restaurar a 
eubiose intestinal. Dentre esses processos estão inclusos o uso de 
alguns medicamentos como fitoterápicos e probióticos que fornecem 
nutrientes para a produção de substâncias benéficas e protegem a 
microbiota de agentes agressores como as bactérias Enterobacteria-
ceae e Clostridium (GAGLIARDI, 2018) (CASSIA, 2018).  Algumas 
alterações na alimentação do paciente como a adição do keffir, por 
exemplo, que possui muitas bactérias Lactobacilos que auxiliam na 
manutenção e obtenção de uma saúde na microbiota (PERES, 2019). 

Diversas são os benefícios que a utilização de probióticos pode 
oferecer à saúde do hospedeiro. Tais vantagens incluem a modula-
ção da microbiota intestinal, atenuação dos efeitos de alguns tipos 
de diarreias, produção de vitaminas que são absorvidas, a retoma-
da da síntese de vitaminas (principalmente as do complexo B que é 
prejudicada, quando na microbiota intestinal predominam determina-
dos grupos microbianos , evitando o surgimento da hipovitaminose), 
promoção de resistência gastrintestinal e urogenital à colonização por 
micro-organismos patogênicos, reestruturação da microbiota intestinal 
após uma longa exposição à antibioticoterapia, estimulação do sis-
tema imunológico e alívio da constipação intestinal (CANANI et al., 
2007; COUDRAY et al., 2005; ISOLAURI, 2003; PELUSO et al., 2007; 
ROLFE, 2000; SCHIFFRIN et al., 1995; STEFE et al., 2008). 

 Com o passar do tempo, muitos antibióticos que foram utili-
zados pelos últimos 70 anos foram perdendo a eficácia e métodos 
usados anteriormente principalmente em países orientais como a uti-
lização de plantas medicinais e fitoterápicos, esses que foram incre-
mentados no dia a dia da medicina. (ALVES, 2020). 

As fibras, polifenóis e polissacarídeos que residem nos fitoterápi-
cos e alimentos funcionais acabam exercendo atividades semelhantes 
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aos prebióticos onde colaboram para o bom funcionamento do sistema 
imunológico, pois o mutualismo intestinal entre as bactérias intestinais e 
o funcionamento homeostático do corpo trabalhem juntos (LYU, 2017).

Os alimentos funcionais têm uma importante participação na 
formação da microbiota intestinal, por terem efeitos antiinflamatórios, 
antioxidantes, antiestrogênios, imunomoduladores, podendo então se-
rem associados a medicações que podem modular a microbiota aju-
dando no controle ou cultivo de algumas bactérias (MARTEL, 2017). 
Pesquisas apontam que a ingestão de kombucha possui a caracterís-
tica de eliminar potenciais inflamatórios da microbiota agindo como um 
antimicrobiano e antifúngico, adquirido no processo de fermentação 
na preparação do produto (VAZQUEZ-CABRAL, 2016). 

3.5 Terapias fitoterápicas e a modulação intestinal

As terapias utilizando os medicamentos fitoterápicos e as plan-
tas medicinais vem sendo alternativas amplamente utilizadas no mun-
do todo para o tratamento de várias doenças (GOMES et.al, 2017). 
O uso dessas terapias tem mostrado um evidente melhoramento da 
microbiota intestinal, podendo contribuir nas interações entre eles e os 
metabólitos secundários provenientes dos vegetais, desencadeando 
efeitos diretos e indiretos no corpo. 

Os componentes ativos das plantas melhoram a disbiose in-
testinal sob aspectos patológicos relacionados à microbiota. Algumas 
ervas naturais estão sendo muito referenciadas no tratamento das dis-
bioses, dentre elas a Curcuma Longa L pertencente à família Zingibe-
racea, que possui substâncias com ação antioxidante e anti-inflama-
tória, ela é detentora de substâncias que atuam no sistema imune na 
microbiota e em vários processos metabólicos (GONÇALVES, 2019).

 Costa e Hoefel (2019) afirmam que a planta é conhecida no 
meio científico por sua capacidade de poder modular inúmeras vias 
de sinalização na inflamação, pois possui substâncias comparadas à 
ação de corticóides devido às suas propriedades anti-inflamatórias. 
Alguns estudos mostram que os receptores Toll-Simile (TRL) regulam 
a inflamação através da comunicação da resposta imune com o con-
trole da inflamação e impedem o aumento de patógenos e preserva as 
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células epiteliais por meio de uma barreira na microbiota colonizada 
pela mucosa (ANDRADE et al, 2015). 

Um outro produto natural que está em crescente nos estudos 
para algumas doenças e sobretudo na modulação intestinal é o Pró-
polis possui propriedades biológicas e farmacológicas, incluindo os 
benefícios antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano, antiviral, an-
tifúngico e antitumoral (GONÇALVES, 2019). 

A maior parte da atividade antibacteriana, antifúngica e antiinfla-
matória da Própolis é devido à presença de compostos polares, prin-
cipalmente fenóis como flavonoides e ácidos fenólicos, entre os quais 
ácido cafeico e ácido p-cumárico (HUANG et al., 2014).  Estudos não 
apontaram efeitos colaterais nos pacientes testados. 

O Própolis apresenta-se como uma escolha na prevenção e 
tratamentos de doenças, ele torna-se um produto com alto valor nutri-
cional devido aos seus inúmeros benefícios para seu hospedeiro que 
busca um novo estilo de vida e agregar o Própolis ao seu cotidiano 
junto a hábitos saudáveis, como uma alimentação saudável, prática de 
atividade física, todo esse conjunto contribui para a saúde e manuten-
ção da modulação intestinal. A maioria dos compostos antioxidantes 
presentes na própolis afeta a viabilidade de uma série de micro-orga-
nismos indesejáveis, mas aparentemente não afeta as bactérias pro-
bióticas ou, em muitos casos, estimula seu crescimento (SILVA et al., 
2017). 

As atividades antimicrobianas da própolis contra diferentes bac-
térias gram-positivas e gram-negativas, fungos e protozoários foram 
demonstrados em vários estudos (MENESES et al., 2009; NINA et al., 
2015). Essas atividades estão principalmente associadas ao conteúdo 
de flavonoides e derivados de ácidos cafeicos. Além disso, a presença 
de outras substâncias, como terpenoides, contribuem para a atividade 
antimicrobiana (BUSANI et al., 2012; ZASLOFF, 2002).

5. CONCLUSÃO

O uso da fitoterapia evoluiu muito desde a antiguidade, e recen-
temente uma nova perspectiva foi revelada com o emprego de plan-
tas medicinais na modulação da microbiota intestinal do hospedeiro 



PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 78

humano. Dessa forma, diversas doenças podem ser controladas ou 
prevenidas por meio do uso da fitoterapia. É importante ressaltar, no 
entanto, que apesar das fortes evidencias quanto ao uso de fitote-
rápicos, bem como, de alimentos funcionais na modulação intestinal 
ainda é necessário estudos em relação entre os diversos compostos 
vegetais e os diferentes gêneros bacterianos. No entanto pode-se 
concluir com base na análise dos estudos que o estado de saúde ou 
doença no ser humano é criticamente dependente do equilíbrio entre 
medicamento/alimento através da modulação da microbiota intestinal. 
A ingestão humana de fitoterapia e alimentos funcionais pode alterar 
a microbiota intestinal, e o microbioma, por sua vez, pode influenciar a 
saúde humana através de metabolitos microbianos. 
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RESUMO
As lectinas são proteínas capazes de se ligar reversível e especifica-
mente a carboidratos através de um domínio reconhecedor de carboi-
dratos (DRC). Estão presentes em diversos organismos e, em decor-
rência dos DRC’s, possuem diversas atividades biológicas, incluindo 
antibacteriana, antifúngica, anti-inflamatória e inseticida. Esta revisão 
visa fornecer um entendimento da ação antifúngica das lectinas ex-
traídas de plantas e sua potencialidade biotecnológica e farmacêutica 
contra fungos de importância médica. As lectinas de plantas podem 
inibir o crescimento e sobrevivência de ampla variedade de fungos 
patogênicos, devido serem hábeis em interagir com os carboidratos 
da superfície celular, principalmente a quitina, promovendo o estresse 
oxidativo e colapso energético, adentrar nas células fúngicas e blo-
quear enzimas que atuam na síntese de polímeros de formação da 
parede celular. A multiplicidade de alvos resulta na elevada eficiên-
cia antifúngica das lectinas e portanto, essas proteínas são elencadas 
como candidatas a uso na prevenção e tratamento de infecções.
Palavras-chave: Lectina; Quitina; Plantas; Candida; Proteínas.

ABSTRACT
Lectins are proteins capable of reversibly and specifically binding to 
carbohydrates through a carbohydrate-recognizing domain (DRC). 
They are present in several organisms and, as a result of CKD’s, they 
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have several biological activities, including antibacterial, antifungal, 
anti-inflammatory and insecticide. This review aims to provide an un-
derstanding of the antifungal action of plant-extracted lectins and their 
biotechnological and pharmaceutical potential against fungi of medical 
importance. Plant lectins can inhibit the growth and survival of a wide 
variety of pathogenic fungi, as they are able to interact with cell surface 
carbohydrates, especially chitin, promoting oxidative stress and ener-
gy breakdown, entering fungal cells and blocking enzymes that act in 
the synthesis of cell wall forming polymers. The multiplicity of targets 
results in the high antifungal efficiency of lectins and, therefore, these 
proteins are listed as candidates for use in the prevention and treat-
ment of infections.
Keywords: Lectin; Chitin; Plants; Candida; Proteins.

Introdução

As lectinas são um grupo de proteínas ou glicoproteínas que 
possui ao menos um domínio de ligação a carboidratos, o qual é ca-
paz de estabelecer ligações diretas e reversíveis com mono e oligos-
sacarídeos, A especificidade da ligação possibilita que atuem como 
moléculas de reconhecimento [1]. Essas proteínas são encontradas 
em microrganismos, algas, plantas e animais e participam de vários 
processos biológicos, tendo suas funções determinadas por suas pro-
priedades estruturais e localização celular [2]. Em plantas, maior fonte 
dessas proteínas, sendo possível extrair e isolar de praticamente toda 
a sua anatomia, incluindo as sementes, cascas, folhas, frutos, raízes 
e tubérculos, as lectinas podem atuar no mecanismo de defesa con-
tra fitopatógenos e herbívoros, na simbiose com microrganismos e na 
proteção contra o estresse abiótico, incluindo o estresse pela seca [3, 
4 e 5]. 

Diversos estudos descrevem as atividades biológicas relacio-
nadas às lectinas, como as atividades antinociceptiva, anti-inflamató-
ria, antihemolítica, cicatrizante de feridas cutâneas, antibacteriana e 
antifúngica [6, 7, 8, 9]. As lectinas podem interagir com carboidratos 
expostos na superfície das células dos microrganismos, desta forma, 
promovendo inibição de crescimento ou a morte celular [10]. Sendo 
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assim, esta revisão visa fornecer um entendimento da ação antifún-
gica das lectinas extraídas de plantas, bem como sua potencialidade 
biotecnológica e farmacêutica contra fungos de importância médica. 
Para atingir os resultados, foram analisados artigos publicados nos 
últimos 5 anos, a pesquisa foi realizada utilizando os bancos de da-
dos: LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da 
Saúde); PubMed; ScIELO e ELSEVIER.

Atividade antifúngica de lectinas extraídas de plantas

As lectinas podem inibir o crescimento e sobrevivência de am-
pla variedade de microrganismos patogênicos e, portanto, estas pro-
teínas são elencadas como candidatas para a prevenção e tratamento 
de infecções [11, 12]. O domínio reconhecedor de carboidratos das 
lectinas é fundamental para a atividade antimicrobiana, considerando 
que os microrganismos expressam diferentes carboidratos na superfí-
cie celular que podem ser alvos de ligação das lectinas [10].

Os mecanismos moleculares da ação antifúngica das lectinas 
são menos elucidados, quando comparados aos estudos com ativi-
dade antibacteriana [13]. É pressuposto que a capacidade de inibir o 
crescimento fúngico é referente ao reconhecimento de carboidratos 
específicos na parede celular [14]. A parede celular fúngica é compos-
ta de quitina (polímeros de N-acetilglicosamina), glucanos, celulose e 
manoproteínas (Figura 1), e se apresenta como uma estrutura dinâmi-
ca essencial para a manutenção da forma da célula e como mecanis-
mo de proteção frente estresses ambientais [15].
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Figura 1. Esquema da parede e membrana celular de fungos

Fonte: Próprio autor (2021)

As paredes dos fungos participam na interação com células 
hospedeiras, intermediando processos, como a adesão ou fagocitose, 
os quais possuem extrema importância no desenvolvimento do quadro 
infeccioso [16]. Desta forma, alterações na estrutura da parede pos-
sibilitam a inibição do crescimento fúngico ou previnem sua interação 
com a célula hospedeira, diminuindo a patogenicidade [17, 18]. 

Um antifúngico que tenha a parede celular como alvo seria efi-
ciente em inibir o crescimento de fungos [19]. A quitina desempenha 
uma função crucial para atividades biológicas das lectinas, pois ela 
está ausente em células humanas, o que torna esse polissacarídeo 
um alvo favorável aos compostos antifúngicos, pois não afetarão as 
células humanas [20].

Silva Neto et al. [21] demonstraram que a lectina Mo-CBP2 inibiu 
o crescimento de Candida krusei, Candida albicans, Candida tropicalis 
e Candida parapsilosis devido, alterar a permeabilidade da membrana 
celular e promover geração de Espécies Reativas de Oxigênio (ROS), 
mecanismo de ação semelhante ao antifúngico Nistatina. Os ROS são 
compostos produzidos durante o metabolismo celular que auxiliam na 
sinalização e homeostase celular, mas que em altos níveis de ROS 
danifica proteínas, lipídios e DNA, induz o aumento da permeabilidade 
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celular, pode levar à morte celular. A Mo-CBP2 também apresentou 
efeito anti-Candida através de interação com o material genético do 
fungo e atividade semelhante a DNAse I [21]. 

A lectina Helja, extraída das sementes de Helianthus annus, es-
pécie conhecida popularmente como girassol, inibiu o crescimento de 
C. albicans, C. parapsilosis e C. tropicalis [13]. Assim como Mo-CBP2, 
a lectina induziu a produção de ROS e alterou a permeabilidade da 
membrana fúngica. Del Rio et al. [13] constataram que Helja interage 
com as manoproteínas da parede celular, assim como inibe a transi-
ção da morfologia de leveduras para filamentos. A alteração da morfo-
logia para hifa em C. albicans é um dos fatores cruciais na virulência. 
As hifas apresentam o aspecto invasivo dos organismos, tendo em 
vista que organismos que possuem hifas são intracelulares. Por outro 
lado, as leveduras ficam situadas entre as células epiteliais ou em 
suas superfícies. [13]. 

MaL, lectina das sementes de Machaerium acutifolium, redu-
ziu o crescimento das mesmas cepas que foram sensíveis a Helja, a 
proteína MaL. Essa lectina foi mais potente contra C. parapsilosis. O 
mecanismo de ação envolveu o aumento da permeabilidade celular, 
provavelmente por sua especificidade por N-acetil-D-glicosamina, o 
que pode explicar a redução da viabilidade celular através da ligação a 
quitina celular. Ademais, ocorreu alteração da função ATPase de bom-
beamento de prótons da membrana plasmática, indução de estresse 
oxidativo e dano ao DNA[14]. 

A lectina CasuL, extraída das folhas de Calliandra surinamensis, 
apresentou atividade antifúngica frente C. krusei, com Concentração 
Inibitória Mínima e Concentração Fungicida Mínima de 125 e 250 μg/
mL, respectivamente [10]. Os autores observaram que CasuL induziu 
alterações morfológicas intensas, sendo também detectado retração 
do conteúdo citoplasmático e presença de células rompidas em cé-
lulas tratadas com a lectina. Com o uso de Calcofluor foi observado 
perda da integridade da parede da célula de C. krusei, tratada com Ca-
suL, desde que a fluorescência difusa de Calcofluor está relacionada 
com danos a parede ou até a desintegração da mesma [10]. 

Ferreira et al. [22] também demonstraram a ação antifúngica 
da lectina de inflorescência de Alpina purpurata denominada ApuL. A 
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lectina apresentou efeito fugistático para C. albicans (CIM de 200 μg/
mL) e C. parapsilosis (CIM 400 μg/mL) e microscopia de varredura re-
velou que a lectina ocasionou malformações nas células de Candida. 
ApuL também apresentou efeito sinérgico com fluconazol e atividade 
antibiofilme. 

PeRoL, lectina da raiz de Portulaca elatior, foi fungicida para C. 
albicans, C. parapsilosis, C. krusei e C. tropicalis, com CIM 16 μg/mL, 
os autores atribuem a atividade a possível afinidade da lectina pelos 
resíduos de N-acetilglicosamina presente na parede celular dos fun-
gos [23].  Favin, lectina extraída das sementes de Vicia faba, também 
apresentou inibição para C. albicans através do método de halo de 
inibição, com resultado de zona de inibição máxima de 25,1 mm [24].

A lectina PgTeL, obtida da sarcotesta de Punica granatum, tam-
bém apresentou atividade fungistática para C. krusei e C. albicans [9]. 
As concentrações CIM, ½CIM, ¼ CIM promoveram forte redução do 
nível de ATP, revelando que as células tiveram suas funções prejudi-
cadas. PgTeL também afetou o estado redox das células, desenca-
deando peroxidação lipídica. Tanto a inibição de níveis de ATP quanto 
a peroxidação lipídica estão associadas a deformidades estruturais 
e funcionais. Através da observação da morfologia das células de C. 
albicans e C. krusei, foi possível verificar que a lectina ocasionou al-
terações morfológicas drásticas, indicando que ocorreu a indução do 
desequilíbrio osmótico e desordem nas membranas celulares, bem 
como o colapso energético e morte celular por lise [9].

WSMoL, lectina solúvel em água de sementes de Moringa olei-
fera, obteve resultados positivos para atividade antifúngica contra es-
pécies do gênero Candida. Essa proteína inibiu o crescimento de C. 
albicans, C. glabrata, C. krusei e C. parapsilosis, com CIM de 20 µg/
mL, além disso a concentração fugicida mínima foi de 20 µg/mL para 
C. glabrata e 80 µg/mL para C. albicans e C. parapsilosis [25]. A inibi-
ção do crescimento começou a ocorrer a partir da nona à décima hora 
de incubação para todas as cepas utilizadas. WSMoL reduziu a viabili-
dade celular das células fúngicas, sendo a maior redução identificada 
para C. glabrata, além disto, a lectina foi capaz de provocar necrose 
em todas as espécies testas, com efeito mais intenso em C. glabrata. 
Também foram observadas células apoptóticas, com maior intensida-
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de para C. krusei. A apoptose tardia ou necrose foi confirmada para 
C. krusei e C. glabrata, enquanto em C. parapsilosis foi observado 
a existência de células bastante danificadas [25]. Os resultados de-
monstram que WSMoL teve atividade antifúngica diferente de acordo 
com as espécies. Os efeitos de indução a apoptose de WSMoL nas 
espécies de Candida foi conferido à disfunção mitocondrial, desde que 
a lectina foi capaz de induzir a despolarização do potencial transmem-
brana [25]. Os mecanismos celulares para estes resultados ainda não 
foram elucidados.

As lectinas possuem um potencial antifúngico de relevância 
para a saúde, tornando-se um alvo para pesquisas que visam uma 
alternativa natural para os antifúngicos e sua crescente resistência. A 
maioria dos estudos de atividade antifúngica de lectinas é voltado para 
fungos patógenos humanos, os fitopatógenos são pouco estudados e 
o mecanismo de ação que envolve essa atividade biológica não é bem 
elucidado.

Considerações Finais

Compostos alternativos para o tratamento de fungos patogêni-
cos têm sido foco de estudo nos últimos anos, principalmente em de-
corrência da resistência microbiana. As lectinas, extraídas de plantas, 
demonstraram ser uma alternativa aos compostos já utilizados, sendo 
assim alvo para esses estudos, sobretudo por sua capacidade de li-
gação à quitina. Desta forma, lectinas interagem com a parede celular 
dos fungos, induzindo a apoptose, bem como outros mecanismos de 
ação, como estresse oxidativo e mudanças no nível de ATP. Apesar do 
conhecimento de alguns mecanismos de ação dessas proteínas, são 
necessários novos estudos que investiguem de forma mais completa 
a atividade antifúngica promovida, assim como estudos de toxicidade 
em conjunto com novas investigações farmacológicas e biotecnológi-
cas das plantas, para que seja viabilizado o uso terapêutico dessas 
proteínas.
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RESUMO
Várias plantas brasileiras têm sido utilizadas, durante décadas, pela 
população em geral, com finalidade terapêutica. O objetivo deste tra-
balho é fazer um levantamento do uso das principais plantas medi-
cinais pela população de Lábrea no Sul do Amazonas. Foi aplicada 
uma entrevista estruturada a 101 pessoas de quatro bairros da cidade, 
escolhidas aleatoriamente por sorteio. Os dados obtidos indicam que 
o uso de plantas medicinais em Lábrea é prática adotada por grande 
parte dessa população, apesar de confinar no uso terapêutico, essa 
prática vai se perdendo com tempo entre a população mais jovem.
Palavras-Chave: Resgate histórico. Plantas medicinais. Lábrea - 
Amazonas

ABSTRACT
Several Brazilian plants have been used for decades by the general po-
pulation for therapeutic purposes. The objective of this work is to sur-
vey the use of the main medicinal plants by the population of Lábrea in 
southern Amazonas. A structured interview was applied to 101 people 
from four districts of the city, randomly chosen by drawing lots. The data 
obtained indicate that the use of medicinal plants in Lábrea is a practice 
adopted by a large part of this population, despite confining in therapeu-
tic use, this practice is lost over time among the younger population.
Key words:  Historical rescue. Medicinal plants. Labrea - Amazon

INTRODUÇÃO

De acordo com a Resolução nº 48/2004 da ANVISA - Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, os medicamentos obtidos por meio 
de plantas ou partes de plantas medicinais (como: raízes, folhas, flo-
res, frutos, caule ou sementes) são designados de fitoterápicos sendo 
seu efeito terapêutico devidamente reconhecido. 

A região Amazônica é reconhecida como um dos maiores bio-
mas do planeta por apresentar uma fauna diversificada. Sendo o uso 
de plantas medicinais pela população muito comum, pois estas apre-
sentam eficácia, baixo risco de uso e principalmente baixo custo (AR-
NOUS et al., 2005; GASPAR 2009; BALBINOT et al., 2013). 
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Oliveira et al., (2002) ressalta que em países em desenvolvi-
mento o uso de plantas medicinais como forma de tratamento ou de 
prevenção de doenças ocorre devido a questão de custo ou do não 
acesso aos medicamentos industrializados (GIRADI E HANAZAKI 
2010).

Junior e colaboradores (2005) relatam que o apelo midiático 
favorece o consumo de produtos naturais, sendo divulgados a cada 
dia fórmulas que prometem saúde e vida longa, tendo por base ar-
gumentos de que plantas usadas há milhares de anos são seguras 
para o uso da população. Atualmente, produtos de origem naturais 
podem ser facilmente encontrados em farmácias ou até mesmo em lo-
jas especializadas em produtos naturais (HAMILTON 2004; LORENZI 
E MATOS 2008).

Martins e colaboradores (1995) relatam que as plantas medi-
cinais uma vez classificadas como produtos naturais, podem ser co-
mercializados livremente, bem como ser cultivadas por aqueles que 
tenham interesse facilitando assim a automedicação, Martins chama 
atenção para tal ação, pois em sua grande maioria a orientação para 
o uso das plantas medicinais não é repassada por um profissional da 
área da saúde.

Conforme destacado por Barraca (1999) e Carvalho (2004) os 
dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que mais 
de 80% da população brasileira já fez o uso de algum tipo de plan-
ta medicinal na busca de cura para alguma enfermidade, sendo que 
deste total, apenas 30% procurou atenção médica. Vasconcelos et.al., 
(2010) relata que por meio, da disseminação do conhecimento popular 
o uso das plantas medicinais é muito comum, sendo à base da trans-
missão a forma oral, deixando de lado a orientação do profissional da 
área. Logo, o objetivo deste trabalho é realizar o levantamento quanto 
às espécies vegetais mais utilizadas para fins terapêuticos pela popu-
lação do município de Lábrea – AM, observando as formas de acesso 
que a população tem a essas espécies medicinais.

O município de Lábrea se localiza na mesorregião Sul do esta-
do do Amazonas, localizado a 855 quilômetros da capital do Estado 
do Amazonas, Manaus. O município tem uma área de 68 234 km², um 
dos maiores municípios brasileiros em extensão territorial.
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Figura 1: Localização de Lábrea no Amazonas

Fonte: Prefeitura de Lábrea

Segundo dados do IBGE (2021) possui uma população estima-
da em 2021 é de 47 685 habitantes, sendo a cidade distribuída em 8 
bairros, a base econômica do município é o extrativismo e a agrope-
cuária. 

METODOLOGIA

Este trabalho trata-se de uma pesquisa de campo com abor-
dagem qualitativa. No que se refere à abordagem qualitativa, Minayo 
(2003) diz que a abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos 
significados das ações e relações humanas, de um lado não perceptí-
vel e não captável em equações, médias e estatísticas. 

Os dados foram coletados por dois discentes de Iniciação cien-
tífica Júnior (PIBIC – Jr) por meio de questionários semiestruturados.  
O município de Lábrea, em 2010, era composto por 8 bairros oficiais, 
além de povoados rurais, comunidades ribeirinhas, de loteamentos e 
bairros não-oficiais localizados na área territorial do município. Para 
realização desta pesquisa foram selecionados quatro bairros sendo 
eles: Barra Limpa, Nossa Senhora de Fátima, Pantanal e São José, 
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escolhidas aleatoriamente por sorteio, onde 5% da amostragem de 
cada bairro foram entrevistadas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Por meio da amostragem selecionada referente aos quatros 
bairros do município de Lábrea (Barra Limpa, Nossa Senhora de Fáti-
ma, Pantanal e São José) a parcela pesquisada somou o total de 101 
domicílios, sendo entrevistado um membro familiar de cada domicílio 
com idade acima de 18 anos de idade.

Participaram desta pesquisa 46 pessoas, estas foram agrupa-
dos em quatro grupos de faixa etária. De 18 a 30 anos de idade, 31 a 40 
anos, de 41 a 59 anos e acima de 60 anos.  A imagem abaixo mostra o 
percentual dos entrevistados que fazem ou já fizeram o uso de plantas 
medicinais para fins terapêuticos no município de Lábrea – AM.

Figura 2: Percentual de pessoas que utilizam plantas medicinais para 
fins terapêuticos

Fonte: Os autores, (2017).

Os dados revelam que as utilizações das plantas para fins te-
rapêuticos são mais utilizadas por pessoas acima da melhor idade, 
acima dos 60 anos. As que menos fazem uso são os mais novos, na 
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faixa de 18 a 30 anos. Fica evidente que o conhecimento cultural vai 
se passando de geração em geração, porém parte da cultura vai se 
perdendo com o passar do tempo.

Como destacado por Oliveira et al., (2010) a difusão do conhe-
cimento sobre a utilização das plantas medicinais é manifestada em 
todo o mundo, se apresentando muitas vezes, como única opção te-
rapêutica para muitas comunidades. Mesmo se tratando de uma loca-
lidade onde a maior parte da população é de baixa renda, verificou-se 
que que as populações mais jovens preferem utilizar os medicamen-
tos adquiridos nas farmácias.

Quando perguntado sobre o porquê utilizam as plantas medici-
nais: 43% disseram que tem melhor resultado, 32% afirmaram que os 
medicamentos de farmácia são caros 25% alegaram outros motivos 
entre os quais se destacaram indicação familiar, praticidade, confiança 
no remédio utilizado.

Dos que responderam que faz o uso de plantas medicinais, 
quando perguntado quando o uso de plantas medicinais não produz 
o efeito esperado pelas famílias pesquisadas, 78,3% delas alegaram 
procurar o hospital Regional de Lábrea e 23%se automedicaram. 

A tabela abaixo relata algumas das espécies vegetais mais utili-
zadas pela população investigada do município de Lábrea, juntamente 
com as indicações para uso. 

Tabela 1: Plantas medicinais utilizadas pela população do município 
de Lábrea – AM.

Nome popular Nome Científico Indicado

Agrião Rorippa nasturtium aquaticum
Má digestão 

Asma

Alecrim Rosmarinus officinalis
Cefaléia  

Disfunção Intestinal
Gripe

Alfavaca Ocimum gratissimum
Controle de Pressão, 

Infecção Urinária

Boldo Plectranthus barbatus
Fígado
Gastrite

Infecção Urinária
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Camomila Chamimilha recutia L. Calmante
Capim Santo Cymbopogon citratus Calmante

Casca da 
Laranjeira Citrus sinensis Osbeck Dor no Estômago 

Corama Bryophyllum pinnatum Gripe

Erva Cidreira Melissa officinalis L.
Calmante

Dor

Gengibre Zingiber officinale Roscoe
Gripe 

Infecção de garganta
Goiaba (broto) Psidium guajava Disfunção Intestinal

Hortelã Mentha spicata L.
Cólica Infantil

Gripe

Malvarisco Plectranthus amboinicus
Disfunção Intestinal, 

Resfriado
Febre de resfriado

Mastruz Chenopodium ambrosioides L. Verminose
Fonte: Os alotes, (2017).

Tratando – se da forma de obtenção das espécies vegetais para 
posterior uso, nesta pesquisa foi evidenciado que 90,4% dos entre-
vistos adquirem as plantas/partes desejadas por meio de familiares 
e vizinhos, 9,6% dos entrevistados relataram que quando julgam ne-
cessário, adquirem essas espécies vegetais para fins terapêuticos no 
comércio local. Tal resultado corrobora com o achado de  Macedo et 
al. (2007)  que estudando o uso de plantas medicinais em um bairro do 
munícipio de Marília-SP observou que 55,2% das pessoas entrevista-
das obtinham plantas por meio de amigos e parentes.

Conforme demonstrado na tabela 1, nesta pesquisa foi observa-
do que algumas espécies vegetais são utilizadas para diferentes fins, 
como o caso do Alecrim (Figura 3 (I)) que de acordo com os relatos 
apresentam propriedades farmacológicas no combate a cefaléia, gripe 
e disfunção intestinal, outro caso é a hortelã (Figura 3 (II)) utilizada 
para tratamento de gripe e cólica infantil. 
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Figura 3: Espécies medicinais - cultivo domiciliar ((I) – alecrim, (II) – 
hortelã, (III) – gengibre, (IV) – boldo. Fonte: Autor 2017

Fonte: Os alotes, (2017).

Quanto à forma do uso das espécies vegetais (figura 3), os re-
latos apontam para o processo de decocção de folhas, flores, caules 
e raízes das plantas o tradicional chá caseiro utilizado na cura ou pre-
venção de doenças. 

Sobre o uso das plantas medicinais, as famílias confirmaram 
tiveram ótimo resultados (69%) e bom (31%), sendo que nenhuma de-
las disse ter alcançado resultado ruim. Quanto ao horário e tempo de 
uso, em geral, utilizam duas a três vezes ao dia até que desapareçam 
os sintomas.

 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio desta pesquisa foi observado o uso de plantas medi-
cinais pela população investigada para fins de prevenção e promoção 
da saúde principalmente pelo público com mais idade. Apesar de gran-
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de parcela acreditar na eficácia do uso terapêutico das plantas medi-
cinais, e que essa tradição vai se perdendo ao longo das gerações. 
Foi evidenciado que a forma de aquisição ocorre por meio de terceiros 
sendo na maioria dos casos por familiares ou vizinhos. As práticas de 
utilização são as mais diversas possíveis, pois uma mesma espécie 
vegetal pode apresentar propriedades farmacológicas que permite a 
ação contra diferentes patologias. As famílias prosseguem com o tra-
tamento até a não sintam mais os sintomas.
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RESUMO
Devido a seu uso consolidado por algumas comunidades, criou-se a 
ideia de que o uso de plantas medicinais não apresenta potenciais ris-
cos para a saúde humana; todavia produtos do metabolismo secundá-
rio das plantas podem gerar substâncias tóxicas. Levantamento feito 
pelo Sistema Nacional de Informação Tóxico-farmacológica (SINITOX), 
entre 2016 e 2017, foram identificados 2.028 casos de intoxicação por 
plantas no Brasil, dos quais 4 casos evoluíram para óbito. A notificação 
desses casos não é obrigatória no Brasil, além disso a desinformação 
contribui para a intoxicação acidental, especialmente de plantas or-
namentais. No estado de Pernambuco, o Centro de Assistência Toxi-
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cológica identificou nove espécies tóxicas potencialmente perigosas. 
Este estudo buscou fazer um levantamento bibliográfico a respeito 
das principais espécies vegetais utilizando os seguintes descritores: 
“plantas tóxicas”, “plantas tóxicas em pernambuco”, “intoxicação por 
plantas”, “intoxicação”. Alertar a a população a respeito do potencial de 
toxicidade de algumas plantas e considerar consultar um profissional 
de saúde antes de iniciar um tratamento com plantas, representam 
importantes estratégias para se evitar acidentes com plantas.
Palavras-chave: Toxicologia; Fitoterapia; Plantas tóxicas;

ABSTRACT
The consolidated tradicional use by some communities of medicinal plan-
ts, was created the idea that the use of medicinal plants does not repre-
sent potential risks to human health; however products of the secondary 
metabolism of plants can generate toxic substances. A survey carried out 
by the National Toxicopharmacological Information System (SINITOX), 
between 2016 and 2017, identified 2.028 cases of plant poisoning in Brazil, 
of which 4 cases resulted in death. The notification of these cases is not 
mandatory in Brazil, furthermore, misinformation contributes to accidental 
poisoning, especially of ornamental plants. In the state of Pernambuco, 
the Toxicological Assistance Center identified nine potentially dangerous 
toxic species. This study sought to carry out a bibliographic survey about 
the main plant species using the following descriptors: “toxic plants”, “toxic 
plants in Pernambuco”, “plant poisoning”, “intoxication”. Alert the popula-
tion aware of the potential toxicity of some plants, and considering consul-
ting a health professional before starting treatment with plants, represents 
important strategies to avoid accidents with plants.
Keywords: Phytotherapy; Toxic plants; Toxicology;

Introdução

Até a década de 1950 a terapia medicamentosa era quase que ex-
clusivamente pelo uso de plantas medicinais, os fitofármacos foram gra-
dativamente sendo substituídos por substâncias sintéticas ou semi-sintéti-
cas. Devido a seu uso consolidado por algumas comunidades, criou-se a 
ideia de que o uso de plantas medicinais não apresenta potenciais riscos 
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para a saúde humana; todavia é importante lembrar que trata-se de um 
produto xenobiótico e, portanto, apresenta um potencial tóxico.

Como toda substância exógeno, os produtos da biotransforma-
ção de plantas podem gerar substâncias tóxicas, como é o caso da 
estricnina, curare, digitoxina entre outras substâncias derivadas de 
plantas que apresentaram-se nocivas para a saúde humana.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) 3% 
da população global é acometida anualmente por casos de intoxica-
ção por plantas, incluindo casos de envenenamento e óbito. Enquanto 
Estados Unidos e França lideram esse ranking, o Brasil ocupa o oitavo 
lugar. É importante ressaltar que, no Brasil, a notificação dos casos de 
intoxicação por plantas não é obrigatória, contribuindo para o crescente 
número de casos. Os casos de intoxicação ficam alocados no Siste-
ma Nacional de Informações Tóxico-farmacológicas (SINITOX), cujos 
dados mais recentes datam do período de 2016 a 2017, no qual foram 
identificados 2.028 casos de intoxicação por plantas, com 4 óbitos.

O público infantil é o mais afetado, representando 52,51% dos 
casos (1. 065) especialmente nas idades entre 1 e 9 anos. Desse total, 
1.459 (71,94%) dos registros correspondem à região urbana, sugerindo 
a incidência de toxicidade para plantas ornamentais ou de paisagismo, 
cujo conhecimento a respeito da sua toxicidade não é disseminado. 
Essas espécies vegetais são o principal alvo de intoxicação em huma-
nos, devido a sua acessibilidade e atratividade; os principais fatores 
que contribuem para casos de intoxicação por plantas ornamentais 
estão apresentados na Figura 1.

Figura 1. Principais fatores que contribuem para a intoxicação por 
plantas ornamentais.

Fonte: autores.
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Os principais compostos bioativos (derivados do metabolismo 
secundário) presentes nas plantas tóxicas são: alcalóides, glicosídeos 
cardioativos ou cardiotônicos, glicosídeos cianogênicos ou cianogené-
ticos, taninos, saponinas, oxalato de cálcio, toxialbuminas, entre outros. 
Todos provocam acidentes muitas vezes graves à saúde do ser vivo.

Desenvolvimento

O estudo das principais plantas e fitoterápicos que causam into-
xicações, da população usuária e das formas e locais de comercializa-
ção, no estado de Pernambuco, foi realizado com revisão de literatura 
científica, de trabalhos publicados no período de 2017 a 2021 em ba-
ses de dados na Internet (Scielo, PubMed e Google Scholar), usando-
-se os descritores “plantas tóxicas”, “plantas tóxicas em pernambuco”, 
“intoxicação por plantas”, “intoxicação”. O estudo da prevalência de 
intoxicações por plantas medicinais e fitoterápicos e a verificação da 
existência de regulamentação que norteia a comercialização destes 
produtos foi realizada em páginas eletrônicas de instituições de refe-
rência (ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, MS - Minis-
tério da Saúde, SINITOX - Sistema Nacional de Informações Tóxico-
-Farmacológicas, dentre outras).

Segundo levantamento do Centro de Assistência Toxicológica 
do estado de Pernambuco (CEATOX-PE), as principais plantas tóxi-
cas de que se têm relatos encontradas no estado são: Dieffenbachia 
picta (Comigo ninguém pode), Thevetia nerifolia (Chapéu de Napo-
leão), Jatropha curcas (Pinhão roxo), Colocasia antiquorum (Taioba 
Brava), Nerium Oleander (Espirradeira), Melia Azedarach (Cinamo-
mo), Euphorbia milii (Coroa de Cristo), Fleurya aestuans (Urtiga) e 
Allamanda cathartica (Alamanda) das quais muitas são consideradas 
espécies paisagistas e se tem pouco conhecimento popular a respeito 
de seu potencial tóxico.

Dieffenbachia picta

Popularmente conhecida como comigo-ninguém-pode (Dief-
fenbachia picta) é uma espécie popular cultivada pela beleza de suas 
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folhas, o que de fato aumenta sua exposição e o risco de acidentes. 
Pode ser encontrada em escritórios, residências e é típica de jardins e 
ambientes arborizados.

Possui ráfides (cristais em forma de agulha) em seu caule, fo-
lhas e raiz, constituídos de oxalato de cálcio resultantes do metabolis-
mo secundário do parênquima. Quando a planta é ingerida, esses cris-
tais são quebrados, ferindo a mucosa bucal e iniciando um processo 
inflamatório local. Dentre os principais relatos clínicos, sintomas como 
edema, queimação e dor na língua e lábios com a mastigação são 
os principais achados e podem ocorrer em casos de intoxicação leve; 
sintomas como obstrução das vias aéreas e insuficiência respiratória 
também podem ocorrer e costumam ocorrer em intoxicações graves.

Thevetia nerifolia

Estudos apontam para o potencial inseticida da espécie T. ne-
rifolia, conhecida popularmente como Chapéu de Napoleão. Duran-
te um tempo, essa planta foi comercializada no Brasil como produto 
emagrecedor devido a seus efeitos laxantes; entretanto a ANVISA proi-
biu a sua comercialização devido a seus potenciais toxicológicos (Re-
solução RE 322/2017); a proibição se estendeu sobre a fabricação, 
importação, distribuição, uso e divulgação. A ingestão de T. nerifolia 
pode acarrentar em quadros graves de intoxicação com desidratação, 
cólicas abdominais, diarréia, taquicardia, dispnéia, alterações cardía-
cas e renais. Já foram registrados casos de óbito devido a ingestão de 
T. nerifolia em pelo menos três estados do Brasil (SES-MS).

Jatropha curcas

Pinhão roxo, como é popularmente conhecido, é utilizado na 
medicina tradicional como purgativo, propriedade devida aos glicosí-
dios presentes na casca da semente que estimulam a musculatura 
gastrointestinal; suas folhas possuem propriedades antissepticas e as 
comunidades tradicionais fazem uso para lavar feridas (EVANJELENE, 
2021). Estudos têm mostrado que o extrato aquoso das folhas de J. 
curcas tem atividade cicatrizante de feridas, atividade antidiabética, 
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efeito imunomodulador e atividade desinfetante. O extrato da casca 
da planta demonstrou ter propriedades curativas a fração isolada da 
raiz demonstrou ter propriedades antidiarreicas, a curcina das semen-
tes mostrou ter atividade antitumoral e o látex contém alcalóides com 
propriedades anticancerígenas.

Segundo FIOCRUZ, os frutos e as folhas de J. curcas são tó-
xicos e o simples contato pode provocar reações alérgicas tópicas. 
Os principais sintomas relacionados à ingestão são náuseas, vômitos, 
cólicas abdominais, diarréia, apoxia, arritmia e pode provocar parada 
cardio-respiratória em casos de intoxicação grave.

Colocasia antiquorum

A Taioba brava (C. antiquorum) é especialmente perigosa, além 
do seu uso em paisagismo, a sua semelhança com a espécie Xan-
thosoma sagittifolium faz com que ela seja muitas vezes consumida 
indevidamente. Esta última é considerada uma Planta alimentar não 
convencional (PANC), enquanto a Taioba brava apresenta potencial tó-
xico em toda sua estrutura anatômica.

Figura 2. Da esquerda para a direita: C. antiquorum e X. sagittifolium, 
respectivamente

Fonte: Flora do Brasil, 2019.
.
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A ingestão e o contato com a C. antiquorum podem causar sen-
sação de queimação, edema de lábios e mucosa oral, náuseas, vômi-
tos, diarréia, sialorréia, asfixia e dificuldade de deglutição. O contato 
com os olhos pode provocar irritação e lesão córnea.

Nerium Oleander

Figura 3. “Espirradeiras” encontradas no estado de Pernambuco.

Fonte: Flora do Brasil, 2019.

Linda e tóxica a espécie N. oleander é conhecida popularmente 
como Espirradeira,e pode ser encontrada em muitos ambientes como 
praças, parques e na arborização de casas. No estado de Pernam-
buco, é considerada Espirradeira as três espécies apresentadas na 
Figura 3, sendo a flor rosa- imagem no centro- a que corresponde 
à espécie N. oleander. Seus compostos majoritários, os glicosídeos 
cardiotóxicos oleandrina e neriantina, são substâncias consideradas 
tóxicas e são um sério risco para a saúde humana. Dentre os prin-
cipais efeitos da intoxicação por N. oleander, reações alérgicas e in-
flamatórias, sialorréia, arritmia cardíaca e em casos graves confusão 
mental, tontura e coma.

Apesar de não estar muito bem elucidado, a toxicidade de N. 
oleander esta relacionada com seus efeitos inibitórios sobre a Na-K 
ATPase. Os efeitos do envenenamento da planta ou de seus al-
calóides ativos induzem a infiltração de células com hemorragia 
e cortar alterações negativas no pulmão, induzir lesões e infiltração 
de células inflamatórias no portal espaços com necrose espalhada de 
hepatócitos no fígado, toxicidade cardíaca da planta no coração foram 
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incluídos, induziram vários graus de hemorragia, degeneração miocár-
dica e necrose. Também induzi arritmia, bradicardia sinusal e intervalo 
P-R prolongado em registros eletrocardiográficos.

Melia Azedarach L.

A espécie vegetal M. Azedarach L. é conhecida popularmente 
como Cinamomo, Jasmim- de cachorro, Árvore- santa, Loureiro-gre-
go, Santa Bárbara, entre outros. Sua ingestão pode causar sialorreia, 
náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarréia intensa e em casos 
graves pode causar comprometimento do sistema nervoso central. Os 
frutos e o chá das folhas da planta são responsáveis por seus efeitos 
tóxicos. Levantamento feito por DE ARAÚJO (2021), mostrou que M. 
azedarach L. é amplamente utilizada na medicina popular, dentre as 
atividades farmacológicas destacam-se a atividade antiviral, antimi-
crobiana, antimalarial, antiparasitária, inseticida, contraceptiva e anti-
foliculogênica.

Euphorbia milii

A toxicidade da espécie E. milli, conhecida popularmente como 
Coroa de Cristo, se dá pela presença de látex na sua estrutura vege-
tal. Sua aparência chama a atenção de crianças o que contribui para os 
casos de intoxicação. Em suas partes aéreas, é rica em substâncias 
conhecidas como miliaminas que causam irritação na pele e olhos. Em 
algumas espécies de Euphorbia foi relatado como tratamento tópico 
em algumas doenças de pele e doenças sexualmente transmissíveis 
como gonorréia e em caso de enxaqueca e parasita gástrico em vários 
sistemas tradicionais (Singla e kamla, 1990; Zeghad et al., 2016).

O simples contato com a Coroa de Cristo, pode provocar perda 
progressiva da visão (FIOCRUZ, 2019).

Fleurya aestuans

Diferente de outras espécies, a urtiga (Fleurya aestuans) não é 
encontrada em jardins e locais arborizados por não ser utilizada para 
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ornamentação, sua época de floração ocorre entre maio e junho, de-
senvolve-se bem em locais úmidos ou sombrios. A toxicidade dessa 
planta se deve a ação de seus radicais superóxido-ânion e hidrogênio-
-peróxido. O simples contato com os pelos do caule e as folhas podem 
causar: lesões cutâneas, oculares, desarranjos gastrintestinais; quei-
mação, inchaço nos lábios boca e língua, náuseas, vômito, diarréia, 
salivação, dificuldade de engolir, asfixia, e em contato com os olhos 
pode provocar irritação e lesão da córnea.

Em ensaio comparativo (AGYAPONG, 2018) mostrou que o ex-
trato aquoso de F. aestuans tem potencial tóxico pelo teste do MTT, 
além de atividade pró-apoptótica.

Allamanda cathartica

A. cathartica, popularmente conhecida como Dedal-de-dama 
ou simplesmente Alamanda, é bastante utilizada como planta orna-
mental, apesar do risco de toxicidade. Devido a presença de látex, o 
simples contato com a flor pode causar dermatites e irritações ocu-
lares. A espécie vegetal é utilizada na medicina tradicional (casca ou 
seiva da casca) devido a seu efeito purgativo (PETRICEVICH, 2019), 
sobretudo deve-se tomar muito cuidado ao ingerir o chá de Alamanda 
pois está pode causar: cólicas, dores abdominais, náuseas, vômitos, 
diarréia e desidratação.

Figura 4. Flores de A. cathartica.

Fonte: Herbário do Rio, 2019.
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Considerações Finais

Geralmente, a intoxicação por plantas acontece por desconhe-
cimento do potencial tóxico da espécie e na maioria das vezes os en-
volvidos são crianças. De modo geral, as plantas que causam lesões 
nas mucosas são ricas em oxalato de cálcio, enquanto as plantas que 
contém látex causam lesões tópicas, relacionadas ao contato com a 
pele e olhos que provocam respostas alérgicas e/ou inflamatórias. 
Conscientizar a população a respeito do potencial de toxicidade de al-
gumas plantas é fundamental para se evitar acidentes, especialmente 
de plantas ornamentais e com crianças.

Sobretudo, algumas plantas medicinais também apresentam 
potencial tóxico e muitas plantas consideradas tóxicas também apre-
sentam atividades farmacológicas de interesse. Logo, é importante 
que se considere consultar um profissional de saúde antes de iniciar 
um tratamento com plantas. Em altas doses, mesmo substâncias tera-
pêuticas apresentam riscos para a saúde humana.
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RESUMO
As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) se destacam na 
culinária brasileira, pela sua disponibilidade e por possuírem nutrien-
tes que suprem as necessidades nutricionais do ser humano. A partir 
disso, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento 
de PANCs que apresentam resultados promissores frente a ativida-
des biológicas que as definam como planta medicinal. Foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica em diferentes bases de dados de pesqui-
sa especializadas (Pubmed, Scopus, Scielo e Science Direct). Com 
isso foram selecionados 52 artigos relacionados a três espécies de 
PANCs: Momordica charantia, Nopalea cochenillifera e Prosopis juli-
flora. A análise dos artigos revelou que as espécies são consumidas in 
natura ou como ingrediente culinário em diversas receitas. Os dados 
fitoquímicos evidenciaram a presença de metabólitos com potencial 
bioativo para inúmeras atividades farmacológicas. Outros estudos de-
vem ser realizados acerca das PANCs com propriedades medicinais, 
pois estas estimulam hábitos alimentares que refletem na melhoria da 
qualidade de vida.
Palavras-chave: Autoconsumo sustentável; Agricultura familiar; Medi-
cina tradicional; Biodiversidade vegetal; Fitoterápicos.

ABSTRACT
Unconventional food plants (PANCs) stand out in Brazilian cuisine, due 
to their availability and for having nutrients that meet the nutritional 
needs of human beings. From this, the present study aimed to carry 
out a survey of PANCs that present promising results against biolog-
ical activities that define them as medicinal plants. A literature search 
was carried out in different specialized research databases (Pubmed, 
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Scopus, Scielo and Science Direct). Thus, 52 articles related to three 
species of PANCs were selected: Momordica charantia, Nopalea co-
chenillifera and Prosopis juliflora. The analysis of the articles revealed 
that the species are consumed in natura or as a culinary ingredient 
in several recipes. The phytochemical data showed the presence of 
metabolites with bioactive potential for numerous pharmacological ac-
tivities. Other studies must be carried out on the PANCs with medicinal 
properties, as they encourage eating habits that reflect on the improve-
ment of quality of life.
Keywords: Sustainable self-consumption; Family farming; Traditional 
medicine; Plant biodiversity; Fitoterapics.

INTRODUÇÃO

As plantas alimentícias não convencionais (PANCs) se desta-
cam na culinária brasileira, principalmente pela sua disponibilidade e 
por possuírem nutrientes que suprem as necessidades nutricionais do 
ser humano (MATOS FILHO; CALLEGARI, 2017).  Além de apresenta-
rem algumas propriedades medicinais que auxiliam no tratamento de 
doenças, valorizando ainda mais o conhecimento tradicional. O termo 
não convencional significa que não são produzidas ou comercializa-
das em grande escala, cujo cultivo e uso podem cair no esquecimento, 
sendo uma fonte de renda alternativa para a agricultura familiar (RAU-
BER, 2016).

Dessa forma a produção mais sustentável das plantas medici-
nais e das PANCs apresenta importantes funções, sendo as plantas 
medicinais aquelas cujos princípios ativos podem ser utilizados em 
tratamentos alternativos em humanos, nos animais ou como defensi-
vos na produção vegetal (FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JUNIOR, 
2014). Já as PANCs correspondem às plantas nativas, espontâneas 
ou ruderais que possuem potencial alimentício, que contribuem para 
a diversificação da alimentação humana e colaboram com a produção 
para o autoconsumo garantindo a soberania e segurança alimentar e 
nutricional (CHEROBINI; MARQUES; BIONDO, 2021).

No ano de 2006, através do Decreto da Presidência da Repú-
blica nº. 5.813, de 22 de junho, foi criada a Política Nacional de Plan-
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tas Medicinais e Fitoterápicos. No mesmo ano, através de portaria do 
Ministério da Saúde GM/MS nº 971, já havia sido criada a Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), 
abrangendo, além da Fitoterapia, a Homeopatia, a Medicina Tradicio-
nal Chinesa/Acupuntura, o Termalismo/Crenoterapia e a Medicina An-
troposófica. Essas duas políticas incrementaram a discussão sobre a 
oportunidade, a importância, as dificuldades, as facilidades e as vanta-
gens da implementação da Fitoterapia nos serviços de saúde do SUS, 
e sobre as diferentes visões a respeito de como isso deve ocorrer.

 Segundo Polesi et al. (2017) estudos apontam que a popula-
ção brasileira vem substituindo alimentos tradicionais por alimentos 
processados, o que é um fator de risco para o desenvolvimento de 
doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, estudos revelam 
que as Espécies Negligenciadas e Subutilizadas (NUS) são ricas em 
nutrientes, podem desempenhar um papel importante na perpetuação 
de hábitos alimentares mais saudáveis, sendo que a incorporação 
dessas hortaliças nas políticas nacionais de alimentação e nutrição é 
uma excelente estratégia na perspectiva de promoção da Segurança 
Alimentar e Nutricional (SAN).

Nessa perspectiva o presente estudo teve como objetivo geral 
realizar um levantamento de plantas alimentícias não convencionais 
que apresentam resultados promissores frente a atividades biológicas 
que as definam como planta medicinal. 

MÉTODOS 

Esta revisão bibliográfica foi realizada em bases de dados de 
pesquisa especializadas (pubmed, scopus, scielo e science direct) 
usando várias combinações dos seguintes descritores: Plantas medi-
cinais, Pancs, contribuições nutricionais, produção para o autoconsu-
mo, diversificação da alimentação e tratamento alternativo. A seleção 
do manuscrito baseou-se nos critérios de inclusão: artigos com estu-
dos de plantas coletadas no Brasil para o autoconsumo e medicina 
alternativa. Com isso foram selecionadas pesquisas relacionadas a 
três espécies de PANCs com propriedades medicinais: Momordica 
charantia, Nopalea cochenillifera e Prosopis juliflora. Foram excluídos 
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artigos com estudos envolvendo alimentos industrializados, alimentos 
processados e remédios sintéticos. Nesta pesquisa, foram identifica-
dos 85 artigos; entretanto, foram selecionados 52 artigos, pois os de-
mais não atenderam aos critérios de inclusão ou foram indexados em 
duas ou mais bases de dados e foram considerados apenas uma vez.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Momordica charantia
 

Momordica charantia Linn. (Cucurbitaceae), também conhecida 
como: melão de são caetano (Brasil), cabaça amarga, melão amargo, 
bálsamo, cundeamor (América do Sul), kar ela (Índia), carilla ou goo-
-fah (Jamaica); é uma planta cultivada para uso medicinal e alimentí-
cio, na qual seus frutos são utilizados em preparações culinárias em 
todo o mundo. (RAMAN; LAU, 1996). O nome do gênero “Momordica”, 
proveniente do latim que significa “morder”, é atribuído as caracterís-
ticas morfológicas das folhas que possuem bordas serrilhadas seme-
lhantes a mordidas (JIA et al, 2017). Segundo Nobre, Raffin e Moura 
(2005), o país de origem da espécie é desconhecido, porém estudos 
sugerem que a mesma se originou do continente Asiático, contudo sua 
distribuição ocorre por grande parte do globo, em especial na Índia, 
China, África Oriental e nas partes Central e Sul da América. 

O melão de são caetano é uma espécie ruderal, monoica, assim 
como a maioria das espécies de Cucurbitaceae, e com flores unisse-
xuais de cor amarela, sendo muito comum como trepadeira do litoral 
ao interior do Brasil. Ocorre de forma espontânea em cercas, cafezais 
e pomares de áreas rurais ou ambientes urbanos perturbados, como 
os terrenos baldios (ASSIS et al., 2015). O fruto é oblongo, seme-
lhante a um melão pequeno, de cor esverdeada quando imaturo e to-
nalidade alaranjada quando maduro, contendo sementes achatadas, 
vermelhas e envolvidas por uma polpa doce. No entanto, o restante 
do fruto possui sabor amargo, podendo ser consumido in natura ou em 
conserva (SILVA; SOUZA, 2020).

Estudos fitoquímicos evidenciaram a presença de metabólitos 
como carboidratos, proteínas, lipídios, triterpenoides, polipeptídeos, 
flavonoides, alcaloides, esteróis (JIA et al, 2017). Além disso, também 
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foram detectados taninos, açúcares redutores livres, ácidos orgânicos, 
amido, ácidos graxos e saponinas (DUNG; TRI, 2021).

 Na medicina popular, A fruta cozida é consumida como um re-
médio natural para catarro, refluxo e tosse. O seu suco é utilizado 
como um remédio para colite crônica, disenteria bacilar e como anti-
diabético. (YUWAI et. al, 1991). De acordo com Raman e Lau (1996), 
a M. charantia L. quando usado como um remédio antidiabético, o seu 
suco é preparado esmagando e esticando a fruta verde (cerca de 50 
ml), onde é consumido uma ou duas vezes ao dia.

Estudos em humanos mostraram que o suco do melão de são 
caetano reduz a glicose no sangue em jejum e melhora tolerância à 
glicose na administração aguda. Prolongado a administração causa 
uma diminuição da hemoglobina glicosilada no sangue e diminui a gli-
cosúria e glicemia. (RAMAN; LAU, 1996). Outros estudos demonstra-
ram algumas atividades farmacológicas como: antibacteriana (NASCI-
MENTO et al., 2019; AHMED; NOOR, 2020), antioxidante (YOSHIME 
et al., 2019; PERUMAL et al., 2021), hepatoprotetora (PEREIRA et 
al., 2010), anti-helmíntica (RODRIGUES et al., 2020), cicatrizan-
te (SHUKLA; KASHAW, 2019) e antitumoral (THIAGARAJAN  et al., 
2019; SILVA; SOUZA, 2020).

Nopalea cochenillifera

A Nopalea cochenillifera (L) popularmente conhecida como 
palma forrageira, palma-miúda, palma-doce, figo da índia, pêra espi-
nhosa, urumbeta, cardo-de-cochonilha, nopal e nopalito é uma plan-
ta tropical robusta pertencente à família das cactáceas, é geralmente 
arbustiva atingindo 3 a 4 m de altura, originada na américa tropical e 
subtropical. No México a planta é utilizada como alimento humano, 
consumindo-se os frutos e os cladódios (ou raquetes) jovens, como 
uma forma de verdura (SILVA; SAMPAIO, 2015). No Brasil, a área cul-
tivada com cacto é estimada em 600.000 ha, constituindo a maior área 
cultivo atribuída a essa espécie em todo o mundo (LOPES; SANTOS; 
VASCONCELOS, 2012).

Tradicionalmente consumida no México o cacto comestí-
vel utilizado como hortaliça em regiões semiáridas do brasil sendo 
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apreciado na forma in natura. Suas aplicações na culinária é a uti-
lização das raquetes com 15 a 20 dias de desenvolvimento, fase 
que ainda apresenta poucas fibras, após a retirada dos espinhos e 
pica-las são preparadas em ensopados com carnes, refogadas, na 
forma de omelete, doces e suco verde (BRASIL, 2015) As principais 
características bromatológicas da palma forrageira são alto conteúdo 
de água, minerais, ácidos orgânicos e de carboidratos e baixo teor 
de proteína (NETO et al., 2016).  O gênero contêm flavonoides e 
esteroides independentes do período de cultivo (seco ou chuvoso). 
Diferentemente dos compostos fenólicos, flavonoides, antocianinas e 
atividade antioxidade que em cladódios varia entre os períodos de cul-
tivos (ALVES et al., 2017). 

Nos últimos anos, uma grande expansão de áreas cultivadas 
com N. cochenillifera foi registada no nordeste do Brasil, devido às 
suas excelentes características de palatabilidade e digestibilidade 
para ruminantes e pela sua elevada resistência a cochonilha-carmim 
(Dactylopius opuntiae Cockerell) (CONFORTO et al., 2019). Sendo 
também a sua principal praga que possui uma importância econômica 
devido a produção do corante natural de carmim extraídos da cocho-
nilha que alimenta-se dos cladódios do vegetal. A planta também é 
utilizada na medicina popular para o tratamento de várias doenças, 
incluindo reumatismo, hipertensão, câncer, doenças renais e diabetes 
(PARK; KAHNG; PAEK, 1998). Como também, apresenta atividade 
antimicrobiana ao inibir infecção pelo vírus da herpes simplex tipo 1 
(SZUCHMAN; TAL; MIZRAHI, 1999). Pelo lado negativo, a N. coche-
nillifera possui relatos na literatura sobre o aumento dos níveis de gli-
cose em animais (VILLASEÑOR; LAMADRID, 2006).

Prosopis juliflora

A Prosopis juliflora (Fabaceae), conhecida popularmente como 
“algaroba”, é uma espécie arbórea originária do Peru que foi introduzida 
no nordeste do Brasil, por volta dos anos 1940, como um recurso alter-
nativo para a produção madeireira e a forragem animal (OLIVEIRA et al., 
2021; SANTOS et al., 2021). Alguns fatores como fácil dispersão, adap-
tação a áreas com baixa pluviosidade e períodos de seca prolongados e 
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a falta de manejo adequado, a caracterizam como uma espécie exótica 
invasora na Caatinga. Isso se deve ao fato de não ter coevoluído com 
as espécies nativas da região, não possuindo, portanto, inimigos natu-
rais que controlem seu crescimento e disseminação (WAKIE; LAITURI; 
EVANGELISTA, 2016; DAMASCENO; FERRARI; GIORDANI, 2017).

Devido as características morfológicas a algaroba é facilmente 
adaptada às condições adversas da Caatinga, podendo atingir entre 4 
e 18 metros de altura com o caule de até 1m de diâmetro (RINCÓN et 
al. 2014; UKANDE et al., 2019). As raízes são pivotantes, alcançando 
grandes profundidades em direção às reservas de água subterrâneas, 
sendo essenciais nos períodos de seca (OLIVEIRA et al., 2021). As 
folhas são alternadas, bipinadas, com folíolos variando entre 5 e 24 
mm de comprimento. As flores são longas e cilíndricas, com tamanho 
de 5 a 10 cm de comprimento, possuindo coloração verde esbranqui-
çada na fase jovem e se tornando amarelo claras quando maduras 
(DAMASCENO; FERRARI; GIORDANI, 2017; YADAV; RANA, 2020). 
Os frutos são do tipo vagem, sendo divididos em três partes: polpa, 
semente e endocarpo, que medem de 20 a 30 cm de comprimento e 
contêm de 10 a 30 sementes por vagem. A viabilidade das sementes 
é de até 10 anos e o principal meio de dispersão ocorre através do 
gado e outros animais que consomem os frutos e as liberam em seus 
excrementos (ALVES; SANTOS; SILVA, 2019; UKANDE et al., 2019).

Do ponto de vista nutricional, as vagens da algaroba possuem 
diversas aplicações e isso pode estar relacionado a composição da 
polpa, cerca de 60% de açúcares, dos quais 96% correspondem a sa-
carose. Além disso, também são ricas em proteínas e fibras dietéticas 
solúveis e insolúveis (ALVES; SANTOS; SILVA, 2019; SARMIENTO et 
al., 2021). Quando trituradas, as vagens se transformam em uma fari-
nha que pode ser utilizada como ingrediente em diversas receitas, tais 
como, pães, bolos (ALVES; SANTOS; SILVA, 2019), cookies (GUS-
MÃO et al., 2018; MELO et al., 2020), frituras à milanesa, adicionada 
ao preparo de cuscuz, em associação ao feijão e ao mel como substi-
tuta a farinha de mandioca (SANTOS; DIODATO, 2017) e também em 
cervejas artesanais (CARVALHO et al., 2020).

Em relação a análise fitoquímica Singh (2012) verificou os com-
postos das diferentes partes da Algaroba. Ao utilizar solventes como 
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hexano, acetona, clorofórmio, etanol e água foi evidenciado que estes 
dois últimos são os mais favoráveis no que concerne a extração de 
metabólitos dessa espécie. Nas folhas e vagens foram identificados 
terpenos, alcaloides, flavonoides, esteroides, compostos fenólicos e 
taninos. O extrato das flores revelou a presença de esteroides, flavo-
noides, compostos fenólicos, alcaloides e terpenos. O caule apresen-
tou flavonoides, compostos fenólicos, terpenos e esteroides em baixas 
concentrações, enquanto nos extratos das raízes foram detectados ta-
ninos, flavonoides, alcaloides, compostos fenólicos, terpenos, esteroi-
des e saponinas. Em outro estudo, a composição química do óleo das 
sementes revelou principalmente a presença de ácidos graxos como 
linoléico (44,92%), oleico (22,79%), palmítico (12,94%) e esteárico 
(6,78%). Na fração insaponificável do óleo foi verificado um importante 
conteúdo de esteróis, caracterizado pela presença de beta-sitosterol 
(18,22%), estigmasterol (8,30%) e campesterol (6,00%) (ZAMORA; 
ALARCÓN; VELÁSQUEZ, 2019).

Na medicina tradicional a algaroba é utilizada no tratamento de 
enfermidades como distúrbios digestivos (RIBEIRO et al., 2014), hiper-
glicemia (TAISMA, 2017), infecção nos olhos, gripe, resfriado, infla-
mação, dor de garganta e condições dermatológicas (HENCIYA et al., 
2016). Nesse contexto, estudos científicos apoiam o uso popular, sendo 
evidenciadas algumas atividades biológicas como antibacteriana (NA-
GALAKSHMI; ANURADHA, 2017; DALHAT et al., 2020), antifúngica 
(EL-MERGAWI; IBRAHIM; AL-HUMAID, 2018; SALEH; ABU-DIEYEH, 
2021), antioxidante (BADRI et al., 2017; RECHAB et al., 2018), anti-in-
flamatória (SIVAKUMAR et al., 2009; CHOUDHARY; NAGORI, 2013) 
e antitumoral (UTAGE et al., 2018; ELBEHAIRI et al., 2020). Diante 
disso, a algaroba pode ser utilizada como fonte de compostos naturais 
bioativos que podem servir para a prospecção de novos fármacos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil tem uma rica história de uso das plantas medicinais no 
tratamento dos problemas de saúde da população, mas também es-
tudos apontam que a população brasileira vem substituindo alimentos 
tradicionais por alimentos processados, o que é um fator de risco para 
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o desenvolvimento de doenças crônicas. Portanto, o conhecimento 
das plantas alimentícias não convencionais atreladas a plantas me-
dicinais, pode contribuir na perpetuação de hábitos alimentares mais 
saudáveis, promovendo saúde de qualidade, estimulando a sustenta-
bilidade e agregando valores na biodiversidade, fortalecendo as ações 
governamentais para a segurança alimentar e a saúde no país.
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RESUMO
A propriedade das lectinas de reconhecer carboidratos específicos é 
explorada no combate ao câncer, graças ao diferente padrão de glico-
silação que estes apresentam em comparação com células sadias. O 
câncer de mama é o que mais atinge mulheres, e as lectinas tiveram 
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seu potencial investigado no desenvolvimento de terapias para esta 
doença. Para a elaboração da presente revisão integrativa, após aná-
lise e triagem, foram obtidos 41 artigos. Quase metade das espécies 
trabalhadas são da família Fabaceae (45%), e a afinidade das lecti-
nas foi majoritariamente com manose (12 das 37 lectinas). A atividade 
anticâncer foi majoritariamente antiproliferativa, através de apoptose 
ou retardo no ciclo celular. Os mecanismos moleculares foram a al-
teração na expressão das proteínas Bcl-2/Bax, e de caspase-3, -8 e 
-9 (atrelados a rota mitocondrial de apoptose). A escolha da linhagem 
celular de câncer de mama majoritariamente utilizando apenas uma 
linhagem celular, MCF-7 (63,5%), subtipo luminal A.
Palavras-chave: Lectinas; Câncer de mama; Fabaceae; Bcl-2/Bax; 
MCF-7.

ABSTRACT
The property of lectins to recognize specific carbohydrates is exploit-
ed against cancer, thanks to the different pattern of glycosylation they 
present in comparison with healthy cells. Breast cancer is what most 
affects women, and lectins had their potential investigated in the de-
velopment of therapies for this disease. For the elaboration of this inte-
grative review, after analysis and screening, 41 articles were obtained. 
Almost half of the species studied are from the Fabaceae family (45%), 
and the affinity of the lectins was mostly with mannose (12 of the 37 
lectins). The anticancer activity was mostly antiproliferative, through 
apoptosis or delay in the cell cycle. The molecular mechanisms were 
the alteration in the expression of Bcl-2/Bax proteins, and of caspase-3, 
-8 and -9 (linked to the mitochondrial route of apoptosis). The choice 
of the breast cancer cell line mainly using only one cell line, MCF-7 
(63.5%), luminal A subtype.
Keywords: Lectins; Breast cancer; Fabaceae; Bcl-2 / Bax; MCF-7.

Introdução

Lectinas (do latim legere, escolher) são proteínas de origem 
não-imune que possuem ao menos um domínio não-catalítico que as 
permitem se ligar reversivelmente e sem alteração de estruturas, a 
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carboidratos e glicoproteínas (BHUTIA et al., 2019a). Estão ampla-
mente distribuídas na natureza, podendo ser encontradas em vírus 
(BREEDAM et al., 2014), bactérias (ILLYÉS et al., 2021), fungos 
(KHAN; KHAN, 2011), animais (LIU et al., 2012) e plantas (GOMES 
et al., 2021). As plantas, em especial, são uma excelente fonte de 
lectinas, que podem ser encontradas em basicamente todos os seus 
órgãos (SANTOS et al., 2014). 

Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de 
doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de 
células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. 
Dentre os tratamentos convencionais para essas patologias encon-
tram-se cirurgia, quimioterapia, radioterapia ou transplante de medula 
óssea (INCA, 2019), porém estes frequentemente levam a comorbida-
des como consequência do tratamento, tais como doenças cardiovas-
culares, metabólicas e osteoarticulares, e até quadros de depressão, 
frequentes no pós-tratamento em determinados grupos (BOING et al., 
2019). Seu surgimento e agravamento é frequentemente refletido em 
alterações no padrão de glicosilação (GHAZARIAN; IDONI; OPPE-
NHEIMER, 2011), e devido a isto, as lectinas tem demonstrado um 
papel importante no desenvolvimento de novas terapias no combate a 
esse tipo de câncer (PROCÓPIO et al., 2017; ZHU et al., 2018).

Um outro destaque para a utilização das lectinas no combate ao 
câncer é que o seu custo é potencialmente mais barato se comparado 
a maior parte dos tratamentos já existentes, como no caso da Lens 
culinaris agglutinin (LCA), que foi usada para a detecção de carcinoma 
hepatocelular, e rapidamente se popularizou devido a acessibilidade, 
se comparado aos diagnósticos existentes, como tomografia computa-
dorizada e ressonância magnética (COULIBALY; YOUAN, 2017). En-
tretanto, há uma escassez de métodos alternativos de combate a uma 
doença tão relevante e impactante quanto o câncer de mama, que 
necessita de constantes inovações em tratamentos. Portanto, o pre-
sente trabalho visa reunir informações de pesquisas feitas no âmbito 
do uso de lectinas de origem vegetal no combate ao câncer de mama 
a nível global.
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Desenvolvimento

Trata-se de uma revisão integrativa e o levantamento bibliográfi-
co realizado através de bases de dados MEDLINE e Scopus, além das 
plataformas de busca Google Acadêmico e PubMed. Os termos utili-
zados para a obtenção do material foram “breast” AND “cancer” AND 
“lectin”, acompanhado de termos relacionados a atividades e câncer, 
como “apoptosis” OR “autophagy” OR “cells” OR “activity” OR “anti 
proliferative” OR “therapy” OR “cell cycle arrest” OR “anti angiogenic”. 
Foram obtidos 117 artigos, dos quais através de análise de título e 
resumo, foram selecionados 55, nos quais 41 foram utilizados nesta 
revisão. Os artigos foram obtidos no intervalo entre 2008 e 2019, e os 
critérios de inclusão foram: ser um artigo que trabalhasse com uma 
lectina purificada; a utilização de células de câncer de mama humano 
no experimento; a obtenção de um efeito que se caracterize como an-
ticâncer. Após a obtenção dos trabalhos, se desenvolveram as etapas 
de compilação, elaboração de uma base de dados, análise, interpreta-
ção e síntese do material obtido.  

Onde as lectinas são encontradas

A primeira divisão observada nas 40 espécies de plantas es-
tudadas é a clara distinção entre a quantidade de eudicotiledôneas 
(72,5%) em comparação com as monocotiledôneas (25%), e somente 
um trabalho que foi desenvolvido com uma espécie de alga (2,5%). 
As 40 espécies investigadas nos 41 trabalhos analisados estão dividi-
das entre 15 famílias, tendo uma predominância da família Fabaceae, 
com quase metade das espécies representantes (45%), seguida de 
Asparagaceae (10%). A distribuição do número de espécies por famí-
lia pode ser observada na Tabela 1.
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Tabela 1 – Famílias, grupo e número de espécies abordadas nos arti-
gos investigados.

Família Grupo Nº de espécies (%)

Fabaceae Eudi 18 (45%)

Asparagaceae Mono 4 (10)
Araceae Mono 3 (7,5%)

Moraceae Eudi 3 (7,5%)
Malvaceae Eudi 2 (5%)

Brassicaceae Eudi 1 (2,5%)
Capparaceae Eudi 1 (2,5%)
Cucurbitaceae Eudi 1 (2,5%)
Dioscoreaceae Mono 1 (2,5%)
Euphorbiaceae Eudi 1 (2,5%)
Orchidaceae Mono 1 (2,5%)

Ranunculaceae Eudi 1 (2,5%)
Santalaceae Eudi 1 (2,5%)
Solieriaceae Alga 1 (2,5%)

Zingiberaceae Mono 1 (2,5%)
Total 40 (100%)

Fonte: os autores.

A família Fabaceae, conhecida popularmente como o grupo dos 
legumes (Leguminosae), que é como se chama o fruto destas plantas. 
Esta família possui 19.400 espécies, sendo a terceira maior dentro do 
grupo das angiospermas. Dentro de seus potenciais usos medicinais, 
há atuação em processos anti-inflamatórios, analgésicos, atividade 
anticâncer, anti-inflamatório, antimicrobiana, e citotóxica (AHMAD; 
ANWAR; HIRA, 2016).

Outra questão importante é o órgão ou tecido de origem da lecti-
na, uma vez que lectinas costumam ter especificidade quanto ao local 
de síntese. Dentro dos artigos obtidos, 23 (52,3%) tiveram suas lecti-
nas purificadas de suas sementes, enquanto 7 outras (15,9%) foram 
purificadas se utilizando o espécime inteiro (quando muito pequeno 
ou quando a proteína é purificada através de expressão heteróloga). 

As sementes são conhecidas por serem fontes de proteínas jun-
tamente com outros órgãos de estocagem de nutrientes da planta, e 
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as lectinas neste órgão desempenham função de acúmulo de carboi-
dratos. Porém, este acúmulo de nutrientes neste órgão não visa uma 
reserva para a planta de origem, e sim fornecer subsídio para o desen-
volvimento e nutrição do embrião, que é o cerne do desenvolvimento 
de um novo indivíduo (RAVEN; EVERT; EICHHORN, 2007). 

Características moleculares das lectinas

Afinidade

Dentro das propriedades das lectinas, a mais notável caracterís-
tica é facilmente a sua capacidade de reconhecer e se ligar reversivel-
mente a carboidratos (KAUR et al., 2011), e portanto a sua afinidade 
com os mesmos está frequentemente relacionada com sua atividade 
biológica. A afinidade ou especificidade das lectinas analisadas nos 
artigos foi diversa, sendo obtidos mais de 20 biomoléculas que são 
específicas de algum dos 37 artigos que apresentam esse dado. Den-
tre estas, manose foi mais expressiva com 12 ocorrências (32,4%) de 
lectinas específicas para este carboidrato (sendo este a única ou uma 
das afinidades, uma vez que é possível ter mais de uma), seguidos 
por galactose e glucosamina, com 6 (16,2%) e 4 (10,8%) ocorrências 
cada. 

Essa especificidade das lectinas para carboidratos pode ser re-
fletida numa resposta para diferentes tipos de câncer, como no caso 
da lectina BKBL (brown kidney bean lectin), que possui altíssima ati-
vidade contra células do câncer de mama (MCF-7) e nasofaringeal 
(CNE1) mas apenas atividade mediana contra células do câncer de 
fígado (HepG2) (CHAN et al., 2012). Tal efeito específico da relação 
lectina-carboidrato no tratamento de câncer é um reflexo do padrão 
de carboidratos que uma célula sadia apresenta, em detrimento de 
uma célula cancerígena. As células saudáveis, ao entrarem em con-
tato com (ou se diferenciarem em) células que apresentam um perfil 
neoplásico, sofrem alterações no seu padrão de glicosilação (GUO et 
al., 2017).
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Tipos de atividade anticâncer

Dentre os 41 trabalhos estudados, 38 (92,7%) trabalhos demons-
traram atividade antiproliferativa, 2 (4,9%) testaram somente adesão 
e motilidade e 1 (2,4%) alterou a atividade de macrófagos associados 
ao câncer (POLLI et al., 2016). A atividade apoptótica (MADHU et al., 
2019) e o retardo no ciclo celular (LAM; HAN; NG, 2009) são as mais 
comuns de estarem atrelada a atividade antiproliferativa, porém as 
atividades anticâncer em que as lectinas podem atuar possuem um 
espectro bem mais amplo.

Algumas atividades desempenhadas pelas lectinas no combate 
ao câncer de mama atuam em mecanismos alternativos, como im-
pedir a adesão de células tumorais (ZHOU et al., 2015), que podem 
levar a um tipo de apoptose chamada anoikis (SARANYA et al., 2017). 
Também podem atuar de maneira antiangiogênica, impedindo que o 
tumor promova o surgimento de vasos sanguíneos que servirão a sua 
nutrição (BHUTIA et al., 2016). 

Mecanismos de ação
Bcl-2/Bax

A proteína que leva o nome da família gênica, Bcl-2, tem majori-
tária ação anti-apoptótica, sendo responsável por uma quimiorresis-
tência intrínseca da célula (YIP; REED, 2008). Diversos autores que 
investigaram mecanismos pelos quais suas lectinas induzem ativida-
des anticâncer encontraram alterações negativas na expressão da 
proteína Bcl-2 (CHAN et al., 2012) nas células tratadas com a lectina. 

Tendo Bax uma função antagônica com relação a Bcl-2, sua 
regulação também foi alvo de investigação da ação de lectinas so-
bre essa proteína, e autores notaram uma superexpressão desta (SA-
RANYA et al., 2017), em testes contra linhagens celulares de câncer 
de mama. A inicialização do processo de apoptose sofre uma influên-
cia crítica da proporção entre a expressão de Bcl-2 e Bax (AZIMIAN 
et al., 2018), sendo inclusive a alteração inadequada dessa proporção 
(com a expressão alta de Bcl-2), um problema de tratamento hormo-
nal de outros tipos de câncer (YIP; REED, 2008). Portanto, o fato de 
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que 4 lectinas investigadas atuam concomitantemente aumentando a 
expressão da proteína pró-apoptótica Bax e reduzindo a expressão 
da proteína anti-apoptótica Bcl-2 (DEEPA et al., 2012; MONTE et al., 
2014; SHI et al., 2014; BHUTIA et al., 2016), e tendo em vista que 
todas as drogas anticâncer tradicionais dependem da dinâmica entre 
Bcl-2 e Bax, é um indicativo de que as lectinas são promissores ele-
mentos no desenvolvimento de terapias anticâncer nesse contexto.

Caspase

Caspases são proteases, portanto rompem ligações peptídicas 
entre aminoácidos, e são importantes agentes dentro do esquema de 
morte celular programada, ou apoptose (OLSSON; ZHIVOTOVSKY, 
2011). A sua função em desencadear apoptose, elemento chave no 
combate ao câncer de mama, está dividida em duas rotas: a rota ex-
trínseca, quando receptores de morte (DR – Death Receptor) na mem-
brana celular recebem sinais de fatores de necrose tumoral (Tumoral 
Necrosis Factor – TNF), que ativam as caspases por meio de proteí-
nas adaptadoras, como a proteína de domínio de morte associada a 
Faz (Faz-Associated protein with Death Domain – FADD); e a rota in-
trínseca, ou rota do estresse, é acionada através de uma estrutura for-
mada por Apaf-1 (Apoptotic Protease Activating Factor 1) em resposta 
ao citocromo c liberado de mitocôndrias danificadas, sendo regulado 
majoritariamente pela família de genes Bcl-2 (PU et al., 2017). 

A via extrínseca é mediada pela caspase-8 (10, em humanos), 
enquanto a via intrínseca é desenvolvida pela caspase-9, ambas do 
tipo iniciador. Através do recebimento do sinal, apesar de serem de ro-
tas diferentes, ambas terminam por ativar o grupo de caspases efetoras 
ou executoras (caspase-3, 6 e 7), que iniciam o processo de apoptose 
por digestão proteolítica celular (PU et al., 2017). Dentre os artigos ob-
tidos, foi detectado um aumento da expressão de caspase-3 efetora, 
na caspase-9 iniciadora e também na caspase-8 iniciadora. Algumas 
lectinas atuam tanto na caspase-9 quanto na caspase-8, indicando a 
possibilidade de atuação tanto na rota extrínseca quanto intrínseca. 

Estas duas rotas podem se cruzar em alguns tipos celulares, 
pois a caspase-8, responsável pela rota extrínseca, pode ativar a pro-
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teína Bid, que por sua vez irá inibir a ação de proteínas do tipo Bcl-2, 
envolvidas na rota intrínseca (ADAMS; CORY, 2007). A cascata de 
reação das rotas intrínseca, extrínseca e uma interrelação entre as 
duas pode ser acompanhada de modo simplifi cado na Figura 1. 

Figura 1 – Rotas de apoptose mitocondrial (ou extrínseca) e rota dos 
receptores de morte (ou intrínseca).

Fonte: os autores.

Subtipos e linhagens de câncer de mama testadas com lectinas

A importância de se conhecer as propriedades da linhagem usa-
da no experimento é de suma importância, uma vez que há diversas 
classifi cações que por vezes confundem pesquisadores e difi cultam 
a relação entre o subtipo de linhagem celular e a sua correlação com 
os subtipos de tumores (DAI et al., 2017). As classifi cações mais bem 
descritas utilizam os receptores de estrogênio (ER), progesterona (PR) 
e fator de crescimento epidérmico humano (HER2) como parâmetro. 
Embora todos tipos de câncer possam ser tratas com quimioterapia, 
as opções de tratamento precoce e tardio variam com a presença des-
tes 3 receptores, que são alvos terapêuticos (KATHRYN; SIREESHA 
V; STANLEY, 2010).  
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Diversos autores classificam os subtipos de câncer de mama e 
subtipos de linhagens celulares de câncer de mama de maneiras dife-
rentes, tornando difícil uma uniformidade. De forma simplificada, será 
abordado aqui os subtipos de câncer Luminal A e B, HER2 e Basal, 
agrupadas as características na Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação dos subtipos de câncer de mama, seus re-
ceptores e linhagens celulares que se enquadram na categoria.

Classificação Imunohistoquímica Exemplo de linhagens celulares

Luminal A ER+, PR+/-, HER2- MCF-7, T47D, SUM185

Luminal B ER+, PR+/-, HER2+ BT474, ZR-75

HER2 ER-, PR-, HER2+ MDA-MB-468, SUM190

Basal ER-, PR-, HER2- SKBR3, MDA-MB-453

Fonte: Holliday and Speirs, 2011 (adaptado).

Os subtipos de câncer de mama luminal A e B são os que pos-
suem os melhores prognósticos, pois são positivos para receptores 
de estrogênio, que é um frequente alvo de terapias hormonais. Inter-
mediariamente se situam os tumores mamários que possuem apenas 
o receptor para HER2. Os tipos de câncer de mama de pior prog-
nóstico são conhecidos por pela sigla TNBC (Triple Negative Breast 
Cancer), o tipo basal, e que se caracterizam pela ausência dos 3 tipos 
de receptores, sendo tratados tanto no estágio inicial quanto no está-
gio avançado, apenas com quimioterapia (KATHRYN; SIREESHA V; 
STANLEY, 2010).

Embora os subtipos de câncer de mama sejam relativamen-
te bem definidos, quando se trata de linhagens celulares, a divisão 
perde essa definição, devido ao fato de linhagens celulares, não são 
as melhores representantes das células tumorais in vivo (LACROIX; 
LECLERCQ, 2004). Sendo assim, alguns autores consideram que há 
classificações de linhagens celulares que não correspondem direta-
mente a subtipos de câncer de mama, e sim se difundem num espec-
tro, como mostrado na Figura 2.
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Figura 2 – Comparação dos esquemas de subtipos entre linhagens 
celulares de câncer de mama e tumores.

Luminal-HER2+ (com ER reduzido, mas não ausente) e ER-negative-HER2+ (com 
ER ausente) são intermediários imunohistoquímicos entre Luminal A e HER2+. Fon-
te: o autor.

Dos 41 trabalhos que testaram lectinas contra câncer de mama, 
39 (95,2%) utilizaram linhagens estabelecidas, 1 (2,4%) utilizou linha-
gens estabelecidas e tumores extraídos in-vivo e 1 (2,4%) utilizou ape-
nas tumores extraídos em vivo. Nestes dados se refletem a facilidade 
de se obter e de se trabalhar com linhagens celulares já estabelecidas, 
em detrimento de materiais tumorais “frescos”, realçando o papel das 
linhagens no desenvolvimento de terapias anticâncer de mama. 

Dentro dos 40 trabalhos que utilizaram em seus experimentos li-
nhagens celulares já estabelecidas, apenas 5 (12,5%) utilizaram mais 
de uma linhagem contra a mesma lectina. É importante, sempre que 
possível, utilizar mais de uma linhagem, pois câncer de mama é uma 
doença normalmente heterogênea, e linhagens celulares normalmen-
te tem limitações do quanto conseguem ser equivalentes a tumores in-
-vivo (DAI et al., 2017), portanto trabalhar com mais de uma linhagem 
permite um resultado mais preciso de um desenvolvimento clínico de 
uma nova terapia.
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Também se faz relevante a utilização, em pesquisas, de contro-
les positivos equivalentes aos utilizados nos tratamentos convencio-
nais, para uma comparação mais adequada de efeitos clínicos. Dentre 
os 40 artigos que utilizaram linhagens celulares, apenas 6 (15%) utili-
zaram controles positivos em seus ensaios citotóxicos. 

Além dos testes atrelados a linhagens celulares de câncer de 
mama, também há a utilização de linhagens celulares de tecidos não-
-tumorais, pois a especificidade para o câncer é um elemento impor-
tante no tratamento (FERREIRA et al., 2013). A presença do controle 
positivo é onde se valida que as lectinas que apresentam citotoxicida-
de contra células tumorais, não inviabilizam as células de linhagens 
não-tumorais.

Houveram 52 linhagens celulares de câncer de mama testadas 
contra lectinas através de diferentes atividades, como antiproliferativa, 
inibidora de adesão, retardante de ciclo celular, etc. Destas, mais de ¾ 
(76,9%) foram distribuídas entre MCF-7 (63,5%), MDA-MB-231 (9,6%) 
e T47D (3,8%). Essa distribuição está de acordo com a literatura, que 
menciona estas mesmas 3 linhagens como sendo responsáveis por 
mais de dois terços das linhas celulares utilizadas nos estudos asso-
ciados (DAI et al., 2017)

Considerações finais

Dentro do contexto do combate ao câncer de mama, há uma 
inclinação para lectinas apresentarem baixo peso molecular, embora 
sem correlação com uma maior ou menor efetividade. Além disso, a 
plantas com mais pesquisas feitas e o tecido vegetal em que mais 
lectinas foram isoladas com ação anticâncer de mama são Fabaceae 
e semente, respectivamente, demonstrando um potencial inexplorado 
com outros grupos de plantas e outros tecidos e órgãos vegetais. Em 
se tratando de mecanismos moleculares a maior parte das lectinas 
atuam via cascatas de apoptose mitocondrial e correlatas, mas tam-
bém através de outros mecanismos menos explorados. Por fim, ainda 
se observa uma escassez de estudos em especial, quando se trata da 
natureza da linhagem celular.
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RESUMO
Existem mais de 800 espécies de carrapatos descritas no mundo e 
grande parte está presente em diversos animais. No Brasil, a espécie 
que constitui um grande problema enfrentado na pecuária, principal-
mente na criação de bovinos,  é o carrapato Rhipicephalus (Boophilus) 
microplus. Traz como consequências alterações ao sistema imuno-
lógico dos animais, ocasionando em patologias como a exemplo da 
anaplasmose e a babesiose que podem levar a anemia. Estes são 
vetores dos agentes etiológicos responsáveis pela tristeza parasitária 
bovina, causando prejuízos na produção animal e grandes impactos 
econômicos. O uso indiscriminado de carrapaticidas é comum nas 
propriedades rurais do país, este método resulta em: intoxicação dos 
animais e dos aplicadores, resistência dos carrapatos aos carrapati-
cidas químicos e poluição ambiental.  A necessidade de estudos com 
métodos alternativo e mais seguros para o controle de ectoparasitas 
são importantes. Dessa forma, realizou-se uma revisão de literatura 
com uso de plantas medicinais no controle desses ectoparasitas.
Palavras-chave:  Carrapaticidas alternativos; Ectoparasitas; Plantas 
medicinais 
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ABSTRACT
There are more than 800 species of ticks described in the world, with 
many of these ectoparasites found in several animals. In Brazil, the 
tick species that is a major problem faced in livestock, especially in 
cattle raising, is the Rhipicephalus (Boophilus) microplus. which brings 
consequences to the immune system of animals, causing pathologies 
such as anaplasmosis and babesiosis that can lead to anemia. These 
are vectors of the etiological agents responsible for the cattle tick fever, 
causing loss to animal production and huge economic impacts. The 
indiscriminate use of ectoparasiticide is common in rural properties 
around the country, this method usually results in: intoxication of ani-
mals and applicators, resistance of ticks to chemical ectoparasiticides 
and environmental pollution. The need of studies with alternative and 
safer methods for the control of ectoparasites are important. Thus, a 
literature review was carried out on the use of medicinal plants in the 
control of these ectoparasites.
Keywords: Alternative ectoparasiticides; Ectoparasiticides; Medicinal 
plants.

Introdução

Os carrapatos são ectoparasitas pertencentes a classe Arach-
nida, no Brasil existem mais de 70 espécies de carrapatos. O Rhice-
picephalus (Boophilus) microplus, conhecido como o carrapato do boi, 
possui como seu principal hospedeiro, os bovinos, mas pode acometer 
outros animais como ovinos e equinos que dividem as mesmas pasta-
gens. Em todas as fases pós-embrionárias o R. microplus alimenta-se 
de sangue de mamíferos, aves, répteis e anfíbios (Rey, 2021). Essa es-
pécie foi introduzida com as grandes expedições nos séculos passados 
que traziam animais parasitados, porém hoje está difundido no território 
brasileiro e se adaptou facilmente devido ao favorecimento do clima. 
A caatinga não é um ambiente favorável para o desenvolvimento das 
larvas devido ao período de baixa umidade, causando assim a desseca-
ção dos mesmos por não ter como se reidratar, contudo, quando ocorre 
as chuvas nesse bioma faz com que ocorra a disseminação no ambien-
te. Altas umidades também impossibilitam eclosão das larvas, ou seja, 
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o clima irá influenciar diretamente o desenvolvimento dos carrapatos 
de acordo com cada região. (Barros et al., 2017). A fase parasitária tem 
duração de 21 dias que se estende desde da fixação da larva até o apa-
recimento da teleógina. (Andreotti et al., 2019)

O ciclo biológico do Rhipicephalus (boophilos) microplus precisa 
de apenas um hospedeiro para  realiza-lo sendo classificado como ciclo 
monóxeno, os bovinos são favoritos para os parasitos principalmente 
as raças taurinas. Este ciclo se divide em duas fases, a fase parasitária 
e a fase de vida livre, ou fase não parasitária. A fase parasitária ocorre 
quando as teleóginas despregam do hospedeiro e caem no solo, prefe-
rencialmente no início da manhã e no fim da tarde, devido aos fatores 
climáticos. Esse período corresponde o qual os bovinos também se be-
neficiam do clima e temperaturas para pastejar. Essas fêmeas ingur-
gitadas no solo procuram locais seguros longe de inimigos naturais e 
protegidas da alta incidência da luz solar, assim elas se preparam para o 
período de pré-postura  que pode ocorrer de 3 a 5 dias a depender das 
condições climáticas, é nesse período que vai ocorrer a maturação dos 
ovos. Basicamente, elas possuem o potencial transfigurar aproximada-
mente 50% do seu peso em ovos e realizar a ovipostura de quase 3.000 
ovos. Os fatores climáticos também podem influenciar nesse período de 
incubação, como no caso das baixas temperaturas que pode fazer com 
que esse período se estenda.(Andreotti et., 2019). Enquanto, em tem-
peraturas um pouco elevadas principalmente na primavera e no verão 
esse desapego da teleógina até o surgimento da larva vai ser menor. 
Com o período de incubação completo, as larvas eclodem com uma 
coloração quase translúcida sendo alterada quando entra em presença 
com o ar, processo esse que faz com que a quitina fique avermelhada. 
Após um período de quiescência essas larvas sobem para as extremi-
dades da folha do capim, em grupos ficam esperando os hospedeiros. 
Em média as larvas vivem por mais de 80 dias e caso não alcance 
o hospedeiro morre aproximadamente aos 83 dias. (Gauss; Furlong., 
2002). Nesse caso, a fase de vida livre vai terminar quando as larvas se 
fixarem no hospedeiro ou quando não conseguir chegar ao hospedeiro, 
encerrando seu ciclo de vida. Estudos comprovam que apenas 5% dos 
carrapatos estão parasitando nos bovinos e os outros 95% dos carrapa-
tos estão localizados na pastagem. (Campos et al., 2008). 
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A fase parasitária começa com a fixação da larva no hospedei-
ro, elas se aderem em regiões do corpo como úbere, barbela, entre 
as pernas e períneo com o objetivo de proteger da própria limpeza 
realizada pelo o animal. Após isso, em um período de 4 a 7 dias as 
larvas se desenvolvem em ninfas, através da ecdise (Processo no qual 
os artrópodes mudam seu exosqueleto), que ocorre novamente de 9 a 
16 dias transformando as ninfas em adultos. Esses adultos copulam e 
suas fêmeas desapegam dos hospedeiros entre um intervalo de tem-
po de 18 a 35 dias quando já se têm a fixação das larvas, os machos 
eles ficam no hospedeiro na procura de novas fêmeas para a cópula. 
(Gonzales., 1974). Porém, já se sabe que quando ocorre a fixação da 
larva até o desprendimento da fêmea ingurgitada se tem uma duração 
de 21 dias. Nesse caso é identificável que na fase parasitária, nos 
carrapatos não se tem tanta influencia das condições climáticas devi-
do que ao estar fixados nos hospedeiros persiste uma a temperatura 
constante, totalmente diferente da fase não parasitária que se encon-
tra exposto as condições do ambiente. (Andreotti et al., 2019) 

O R. microplus é vetor de patógenos que causa uma das prin-
cipais doenças em bovinos a “tristeza parasitária bovina (TPB)”, uma 
afecção transmitida pelo os agentes do gênero Anaplasma e Babesia. 
Estes são parasitas intracelulares que infectam as hemácias causando 
a sua destruição, deste modo os seus sinais clínicos são semelhantes. 
A babesiose é encontrada em ambientes os quais existem carrapatos, 
enquanto a anaplasmose podem ser transmitida também por moscas 
hematófagas. A TPB causa anorexia, febre, anemia, hemoglobinúria e 
icterícia, dessa forma,é observado um grande impacto na cadeia pro-
dutiva principalmente relacionado com os gastos contra a TPB que é 
transmitida por estes ectoparasitas e pode ocasionar o óbito do animal. 

Foi constatado que o “carrapato-do-boi” fornece um prejuízo de 
9 bilhões de reais por ano tanto em gastos diretos e indiretos (Andreo-
tti et al., 2019). Danos esses também correlacionados com queda na 
produção de leite e perda de peso dos animais, além de gastos rela-
cionados com a tentativa de controle desse ectoparasito com o uso de 
acaricida sintéticos. 

A grande maioria dos pecuaristas tem acesso ou utiliza, apenas 
os produtos químicos para fazer o controle do ectoparasita. Aplica-
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ções constantes de pesticidas sintéticos e o descarte indiscriminado 
da solução residual de carrapaticida é responsável pelo aumento da 
resistência dos carrapatos aos pesticidas utilizados, intoxicação dos 
animais e dos aplicadores, resíduos de carrapaticidas nos produtos de 
origem animal e contaminação de solos e águas (Pereira et al., 2008).

O controle sintético está amplamente difundido no mercado e 
se baseia basicamente em dois modos de atuação, que são os ini-
bidores e os neurotóxicos. Os inibidores vão agir na composição da 
quitina que compõe o exoesqueleto, enquanto os neurotóxicos atuam 
no sistema nervoso central que é chamado de singlânio nos carrapa-
tos. Os organofosforados e carbamatos no controle dos carrapatos 
em bovinos, fazem com que a acetilcolina seja acumulada provocando 
uma hiperatividade, e consequentemente um colapso no ectoparasito 
e sua morte.(Gonçalves et al., 2016) Todavia, esses organofosforados 
são prejudiciais aos humanos podendo ocasionar problemas neuroló-
gicos, pois os mecanismos da inoculação sináptica ser análogo a dos 
carrapatos. Além disso, a resistência parasitária é ocasionado quando 
alguns carrapatos mutam-se aleatoriamente proporcionando sobrevi-
vencia aos tratamentos utilizados. Com a medida terapêutica iniciada, 
uma população existente já pode ser pouco sensível aos elementos 
químicos e assim reproduzem disseminando o “gene resistente” nessa 
população, sendo um dos principais que influenciam na resistência o 
fator operacional (Forma de aplicação e o intervalo de tempo de utili-
zação). (Ribeiro et al., 2011)

A resistência por ser um processo evolutivo estar associado 
com três ações principais a de insensibilidade no sítio, detoxificação 
celular e uma baixa absorção cuticular do produto químico. Ademais, 
existe a contaminação do solo com o uso de carrapaticidas por meio 
de descartes incorretos feito pelo o próprio produtor rural. O tempo de 
duração dos piretróides, deltametrina, cipermetrina e permetrina no 
solo que se caracteriza úmido e que não tem uma incidência da luz 
solar de forma direta pode chegar até 80 dias, esse tempo também é 
determinado para a água. (Vieira et al., 2007). 

Visto que os carrapaticidas convencionais trazem muitos prejuí-
zos diversos estudos . A utilização de plantas aromáticas e medicinais 
como controle de carrapatos tornou-se foco de pesquisas em vários 
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países (Campos et al., 2012). Diversos estudos avaliam a potenciali-
dade de fitoterápicos realizando testes in vitro e in vivo, trazendo uma 
forma alternativa para o controle dos carrapatos. Esses compostos 
devem se atender a uma regulação que trazem critérios de valida-
de desses compostos fitoquímicos, regendo assim uma inexistente ou 
baixa toxicidade para todas as espécies de animais e para o homem, 
com um mínimo período de carência dos produtos e que seja de um 
custo viável para a sua aquisição. 

Além desses benefícios traçados pelos carrapaticidas fitoterápi-
cos apresentam-se também outras vantagens, como o retardamento 
da resistência e uma rápida degradação. Com isso, diminui a necessi-
dade do produtor da compra desses produtos organossitéticos difun-
dido pelo mercado. Plantas medicinais utilizadas como carrapaticidas 
atenuam os efeitos gerados pelo os Rhipicephalus microplus fazendo 
com que tenha uma diminuição significa no uso de carrapaticidas con-
vencionais (Campos et al., 2012). 

Deste modo, os carrapaticidas  trazem uma inovação para o 
mercado rural e fontes de estudos para o aprimoramento destes pro-
dutos, além de fornecer ao pecuarista uma forma inovadora de trata-
mento com baixo custo, período de carência mínimo para a carne e o 
leite e o fácil manuseio. Além disso,  há um benefício a indústria ali-
mentícia quando há uma diminuição de alimentos contaminados com 
carrapaticidas e o meio ambiente que não irá sofrer com os impactos 
causados pelos os produtos sintéticos. 

O uso de produtos naturais a base de plantas medicinais como 
carrapaticidas possui uma grande importância e vantagem para forma-
ção de um elo entre a produção rural, meio ambiente e uma sociedade 
mais sustentável, sendo assim o objetivo desse trabalho é descrever 
através de uma revisão de literatura o uso de plantas medicinais no 
controle de Rhipicephalus microplus.

Metodologia

A natureza deste estudo trata-se de uma revisão de literatura. 
Segundo Noronha e Ferreira (2000), a revisão de literatura é um tipo 
de estudo no qual  analisa-se bibliografias dentro de uma determinada 
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área e que foram publicadas em determinado período, ou estudos an-
tigos que tenham maior ênfase e destaque na área selecionada, além 
de ser um estudo que reúne e enfatiza as ideias e pesquisas realiza-
das por diversos autores. 

Para a realização desta revisão, realizou-se o levantamento bi-
bliográfico reunindo os principais e atuais temas discutidos e pesqui-
sas dos últimos dez anos que abordam sobre plantas medicinais no 
controle de carrapatos e que foram publicados nos idiomas portuguê 
e inglês. A busca foi realizada em periódicos como: Revista Brasileira 
de Parasitologia Veterinária, Veterinary Parasitology: Regional Studies 
and Reports, Revista de Ciência Veterinária e Saúde Pública, Archivos 
de zootecnia, Revista Brasileira de Medicina Veterinária, PUBVET, Re-
search, Society and Development,  além de trabalhos elaborados pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).

Os periódicos consultados nas seguintes bases de dados e  in-
dexadores: Directory of Open Access Journals, Portal de Periódicos da 
Capes, Google Scholar, Latindex, Directory of Research Journals In-
dexing, Dialnet, Redib, Diadorim, Sumárioss.org, SciELO e Biblioteca 
virtual da EMBRAPA. As palavras-chave utilizadas nesta busca foram 
Rhipicephalus microplus, carrapaticidas alternativos e plantas medicinais.

Resultados e discussão

Segundo Nepomoceno e Pietrobon (2018) o uso de medicamen-
tos químicos é um meio bastante utilizado para o controle dos ectopa-
rasitas, no entanto, apesar da eficácia, seu uso pode trazer diversos 
prejuízos, não somente aos animais, mas também ao meio ambiente, 
devido a fatores residuais que seu uso deixa na natureza e a possibili-
dade de ocasionar intoxicações graves nos animais medicados. Visto 
isso, o uso das plantas medicinais é bastante benéfico, pois além de 
diminuir as despesas com carrapaticidas químicos, não traz danos ao 
ambiente e, com a utilização das plantas adequadas, o animal não 
correrá altos riscos de ser acometido por uma intoxicação. De acordo 
com Gonçalves et al. (2016) as plantas possuem compostos bioativos 
com a presença de uma capacidade fitoterápica através de seus com-
postos, como os alcaloides, esteroides, flavonoides, dentre outros.
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Um grande problema no uso dos fitoterápicos está na diferença 
da eficácia entre os testes realizados in vitro e em animais a campo, 
tendo em vista que alguns fatores como sol, chuva, Ph e luz podem 
influenciarem de forma negativa na eficácia dos princípios ativos (Bar-
ros; Garcia & Andreotti., 2019).

Os acaricidas utilizados nas pulverizações contaminam o meio 
ambiente e  deixam dos resíduos nos pordutos oriundos dos animais, 
carne e leite, necessitando assim de períodos de carência para que 
esses produtos possam ser consumidos com segurança. 

Segundo Grisi et al. (2014) as estimativas para os gastos no 
Brasil decorrentes do carrapato bovino Rhipicephalus Boophilus mi-
croplus são em torno de $3,24 bilhões. Diante deste contexto, surge 
os fitoterápicos como uma alternativa viável ao sistema agropecuário 
brasileiro. Onde são utilizadas partes de plantas a exemplo de folhas, 
sementes ou óleos extraídos dessas, os quais possuem diversas subs-
tâncias, entre elas algumas com finalidades acaricidas. A extração 
dessas substâncias com finalidades carrapaticida, é possível s ao pro-
cesso evolutivo de algumas plantas em sintetizar metabólitos secun-
dário, os quais são utilizados como estratégia de defesa contra insetos 
fitófagos, microrganismos e animais herbívoros. Os extratos vegetais 
por serem voláteis, representam um menor risco quando comparado 
com os acaricidas convencionais (Barros; Garcia & Andreotti., 2019).  

Algumas plantas, a exemplo do Azadirachta indica, popular-
mente conhecidas como nem ou Neem, pertencente a espécie Aza-
dirachta, da família das Meliaceae, possuem como princípio ativo a 
Azadirachtina (Aguiar-Menezes., 2005). O qual detém efeitos carra-
paticidas, proporcionando ação tanto nas larvas como também nas 
fêmeas adultas do carrapato Rhipicephalus Boophilus microplus. Em 
um estudo in vitro com extratos de folhas do Nem. Verificou-se a efi-
cácia do extrato contra as fêmeas ingurgitadas, obteve-se redução de 
74,39%. (Santos; Oliveira e Albuquerque, 2012). Alguns outros estudos 
mostram resultados muito inferiores a este, porém segundo Morgan., 
(2009) isso ocorre devido ao fato, de que, a concentração da azadira-
chtina na planta ocorre de forma irregular, variando de acordo com a 
parte da planta utilizada e as condições climáticas da região em que 
esta planta se encontra.
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Em estudos realizados, com a finalidade de se testar a toxicida-
de de produtos à base de Nem, concluiu-se que estes produtos não 
conseguem levar a morte de mamíferos, mesmo nas doses máximas, 
por via oral, dermal ou inalação (Mossini e Kemmelmeier., 2005)

O uso de biocarrapaticidas oriundos do metabolismo secundá-
rio das plantas demonstra inúmeras vantagens quando comparado ao 
emprego de produtos organossintéticos. Dentre estas podemos citar: 
i) são alcançados a partir de recursos renováveis, ii) são degradáveis 
rapidamente, iii) o processo é lento ao envolver o desenvolvimento da 
resistência a essas substâncias compostas da associação dos diver-
sos princípios ativos, iv) os resíduos não se apresentam nos alimentos 
e, v) são de fácil alcance e acesso (Roel, 2001).

As espécies botânicas mais utilizadas como plantas pesticidas 
são pertencentes às famílias Asteraceae, Meliaceae, Annonaceae, 
Rutaceae, Lamiaceae e Canellaceae (Jacobson, 1989). Já quando en-
volve à atividade carrapaticida, diversas espécies vem sendo pesqui-
sadas, tais como: Cymbopogon nardu (Olivo et al., 2008), Azadirach-
ta indica (Martinez, 2002); Lavandula angustifolia (Pirali-Kheirabadi e 
Silva, 2010), Petiveria alliacea (RosadoAguilar et al., 2010), Tetradenia 
riparia (Gazim et al., 2011), Piper aduncum (Silva et al., 2009), Eucalyp-
tus citriodora (Chagas et al., 2002), Ocimum basilicum (MartinezVelas-
ques et al., 2011), Calea serrata (Ribeiro et al., 2011. Posteriormente 
estas plantas poderão ser usadas em programas de controle, para que 
possam amenizar e reduzir a utilização dos carrapaticidas organossin-
téticos (Campos et al., 2012).

O óleo de citronela (Cymbopogon winterianus Jowitt) seguno 
estudo realizado por Agnolin et al., (2014) apresentou eficáçia acima 
de 80% em fêmeas do carrapato quando utilizado em concentração 
maiores que 5%. Por meio de analise cromatográfica evidenciou-se 
que os principios ativos de maior concentração, corresponde ao citro-
nelal (47,5%) e o geranial com (18,9%). Em teste in vivo com a utiliza-
ção de 8,6% do óleo de citronela obteve-se um controle ao termino de 
7 dias, próximo dos 90% (Angolin et al., 2014). Em comparação feite 
entre o Amitras e o óleo de citronela, a eficaçia no vigésimo primeiro  
dia, citronela detinha eficacia proxima aos 90% enquanto, que o ami-
traz 46,5% ( Agnolin et al., 2014).
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O Manjericão (Ocimum basilicum L.) utilizado na culinaria tra-
dicional brasileira como tempero e na medicina popular na forma de 
chá. Em estudo in vitro realizado por Santos; Vogel; Monteiro, (2012). 
Constatou-se que tambem pode ser utilizado no tratamento do carra-
pato Rhipicephalus Boophilus microplus. Nesse estudo foram utilizado 
o óleo de Manjericão sobre teleógenias, na concentração de 25% o 
controle foi de 50%. Já em concentrações de 50% as teleóginas foram 
totalmente inibidas quanto a postura.    

O Eucalyptus spp. (Myrtaceae) possuem algumas substancias 
com finalidades biocidas. De acordo com a espécie de Eucalyptus exis-
te um componente principal exercendo a função biocida a exemplo do 
citronelal, o qual representa o principal componente do E. citriodora, 
exercendo a função acaricida. No Eucalyptus globulus o principal com-
ponente é o 1,8-cineol. Na espécie E. staigeriana existe também uma 
variedade de substancia com potencial acaricidas, que podem ser uti-
lizadas contra o carrapato Boophilus microplus (Chagas et al., 2002).

Em um estudo in vitro realizado por Chagas et al., (2002) com 
óleos de três espécies de Eucalyptus. Observou-se uma eficácia de 
100% nos óleos extraídos de E. citriodora, com a utilização em fêmeas 
do carrapato Rhipicephalus Boophilus microplus na concentração de 
25% e para larvas em concentração de 10%. E. staigeriana também 
apresentou eficácia de 100% em concentração de 10% já o óleo ex-
traído da espécie E. globulus a 10% obteve eficácia máxima contra as 
fêmeas engorgitadas. 

O Cravo-de-defunto ou Tagetes minuta Linnaeus é uma planta 
com um bom potencial fitoterápico na utilização como óleo essencial 
extraído do caule e folhas, contra o carrapato Boophilus microplus. Os 
principais componentes do seu óleo são α-terpineol, (Z) -β-ocimeno, 
di-hidrotagetona, (E) -ocimenona, (Z) -tagetona e (Z) –ocimenona. Em 
teste in vitro na concentração de 20% apresentou uma eficácia de 
95%, contra carrapatos adultos (Garcia et al., 2012). 

Considerações Finais

A procura por métodos mais seguros para o controle de carra-
patos, desperta uma necessidade de controle alternativos para esses 
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ectoparasitas. O uso de produtos naturais a base de plantas medici-
nais é importante na diminuição do uso de produtos carrapaticidas 
sintéticos e convencionais.

A utilização de plantas medicinais como carrapaticidas tem o 
próposito  de diminuir os problemas econômicos, sociais, ecológicos e 
ambientais advindos da utilização destes produtos.

Apesar das vantagens da utilização de plantas medicinais em 
relação aos carrapaticidas convencionais, é preciso que se desenvol-
vam mais pesquisas para comprovar a eficiência dos produtos sobre 
os carrapatos e se quais os efeitos destes sobre os seres humanos e 
meio ambiente. 
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RESUMO
O consumo de plantas medicinais tem crescido devido a busca por te-
rapias alternativas, principalmente por pacientes oncológicos. Grande 
parte delas são utilizadas simultaneamente com quimioterápicos e sem 
orientação. O estudo, teve como objetivo realizar uma revisão bibliográ-
fica sobre possíveis interações com quimioterápicos. Foi realizado um 
estudo qualitativo, do tipo descritivo-exploratório, com análises realiza-
das online na base de dados Scientific Eletronic Library Online (SCIE-
LO), Google Acadêmico, PubMed, Literatura Latino-Americana e do Ca-
ribe em Ciências da Saúde (LILACS) e da Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS). Com os dados, foi gerado um fichamento. Dentre os trabalhos 
selecionados, somente seis apresentavam estudos de acordo com a 
temática proposta. Dessa forma, observou-se que a camomila (Matrica-
ria recutita) foi a mais citada, seguida por alho (Allium sativum), babosa 
(Aloe vera) e ginkgo (Ginkgo biloba). Conclui-se que existe carência nas 
pesquisas referentes as interações entre plantas medicinais e quimiote-
rápicos, logo, é necessário estudos aprofundados quanto às interações.
Palavras-chave: Câncer; Interação; Fitoterapia; Quimioterapia.

ABSTRACT
The consumption of medicinal plants has grown due to the search for al-
ternative therapies, especially for cancer patients. Most of them are used 
simultaneously with chemotherapy and without guidance. The study 
aimed to carry out a literature review on possible interactions with che-
motherapeutics. A qualitative, descriptive-exploratory study was carried 
out, with analyzes carried out online in the Scientific Electronic Library 
Online (SCIELO), Academic Google, PubMed, Latin American and Ca-
ribbean Literature in Health Sciences (LILACS) and Library databases. 
Health Virtual (VHL). With the data, a record was generated. Among the 
selected works, only six presented studies according to the proposed 
theme. Thus, it was observed that Chamomile (Matricaria recutita) was 
the most cited, followed by Garlic (Allium sativum), Aloe Vera (Aloe vera) 
and Ginkgo (Ginkgo biloba). It is concluded that there is a lack of re-
search regarding the interactions between medicinal plants and chemo-
therapy, therefore, further studies are needed regarding the interactions.
Keywords: Cancer; Interaction; Phytotherapy; Chemotherapy.
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Introdução

Uso das plantas medicinais ao longo da história

A diversidade na região amazônica e a vasta variedade de re-
cursos naturais, torna o consumo de plantas medicinais uma tradição 
para grande parte da população (ROCHA e MARISCO, 2016). Por 
isso, regiões com flora diversificada carecem de muitos estudos para 
a sua validação, que no decorrer dos anos foram relatadas e utiliza-
das por muitos povos para o tratamento de enfermidades (AYE et al., 
2019). 

O uso de plantas medicinais é uma das práticas mais utilizadas, 
evidenciadas desde a escrita antiga e receita tradicional popular. Cer-
ca de 82% da população brasileira são consumidores (RODRIGUES e 
SIMONI, 2010). Apesar da alta porcentagem, muitos utilizam de forma 
indiscriminada e sem a comprovação da sua eficácia, deste modo, 
aumenta o risco de interações (ZARDETO-SABEC et al., 2019). 

É válido salientar que, por obterem resultados satisfatórios 
em suas terapias, as pessoas tendem a perpetuar o conhecimento 
tradicional que são repassados de geração em geração. O uso dessas 
plantas chama atenção de pesquisadores em todo o mundo, os quais 
buscam discernimento da cultura popular em relação a sua utilização 
(MELRO e SANTOS, 2020). 

Plantas medicinais no tratamento de carcinomas

Por ser uma fonte de tratamento de amplo alcance social (BAR-
ROS, 2016), o uso de plantas medicinais é uma das terapias alter-
nativas comuns por pacientes oncológicos (OLIVEIRA et al., 2014). 
Dessa forma, são utilizados para tratar os efeitos colaterais advindos 
da quimioterapia, para o alívio do mal-estar após sessões com qui-
mioterápicos, cicatrização de feridas e queimaduras provenientes da 
radioterapia.

O preparo das plantas utilizadas para fins terapêuticos é feito 
de diversas formas, onde podemos observar comumente seu preparo 
por: infusão, decocção maceração, inalação, compressa, emplastro, 
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banho e gargarejo. Sendo que infusão é o mais empregado (COSTA e 
MAYWORM, 2011).

As plantas que comumente são associadas na utilização do 
tratamento, foram observadas e avaliadas no manuseio por mulhe-
res inseridas no programa de reabilitação de câncer de mama, como: 
erva cidreira (Melissa officinalis), boldo (Peumus boldus), capim-santo 
(Cymbopogon citratus) e erva doce (Pimpinella anisum) (DELL’ANTO-
NIO et al., 2015).

Câncer

O câncer é uma doença que demonstra grande prevalência no 
mundo e a cada ano aumenta o número de agravos. Conhecido tam-
bém como neoplasia, é caracterizado por alterações nas células, que 
são capazes de invadir qualquer parte do organismo e comprometer 
mais de um órgão saudável do corpo. Diante disso, quando essas cé-
lulas cancerígenas estão em constante divisão, elas podem se tornar 
irreprimíveis, o que origina a mistura de vários tipos celulares, denomi-
nado de tumor (BRASIL, 2018; BORDA e VEGA, 2017).

O carcinoma possui diversos fatores de risco que estão rela-
cionados com fatores ambientais, culturais, socioeconômicos e esti-
lo de vida, principalmente obesidade, tabagismo, consumo de álcool, 
sedentarismo e dieta não saudável, além dos fatores genéticos e o 
envelhecimento populacional (OLIVEIRA et al., 2020). 

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer – INCA, a mu-
dança do estilo de vida e hábitos alimentares, físicos, emocionais e 
genéticos, ocasionou um aumento no número de doenças, dentre as 
quais o câncer, com aumento de 26,7% de casos nos últimos dez anos 
(BRASIL, 2020).

Constituintes químicos já identificados, isolados e industrializa-
dos para tratamento de carcinomas

 O Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos (NCI), co-
meçou a estudar plantas medicinais que apresentavam potencial an-
ticâncer em 1960. As primeiras substâncias identificadas foram a vim-
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blastina e a vincristina que foram isoladas da Catharanthus roseus G. 
Don. (vinca), assim como as espécies do gênero Podophyllum, com a 
pofiloxina e a elipticina da família Apocynaceae e derivados do gênero 
Taxus que foram colocados na lista de agentes quimioterápicos (VIEI-
RA et al., 2020). 

O Paclitaxel (Taxol), derivado da planta medicinal Taxus brevi-
folia, é um medicamento utilizado no tratamento do câncer que apre-
senta diterpenos citotóxicos. Esse fármaco promove a apoptose das 
células tanto in vitro quanto in vivo (BATISTA e ARCANJO, 2017).

Além destas, a identificação da curcumina, presente na Cur-
cuma longa, demonstrou efeito sobre a redução da proliferação de 
células do câncer de mama e de cólon de útero. Ainda, a epicatequina, 
presente no chá verde, foi definida como uma substância relacionada 
com o aumento da concentração de caspases, definidas como pro-
teases fundamentais no processo de apoptose (FEITOSA, TERRA e 
GRASSELLI, 2020). Todos esses metabólitos secundários, apresen-
tam interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas.

Interações

As interações medicamentosas são respostas farmacológicas que 
ocorrem devido a administração concomitante ou anterior entre fármacos 
e plantas medicinais ou entre fármacos e alimentos. Em consequência 
disso, ocasiona diminuição da eficácia, potencialização do efeito do me-
dicamento, reações adversas ou sem causa de efeitos (BRASIL, 2008).

São divididas em interações farmacodinâmicas e se classificam 
em: sinérgicas, antagônicas e/ou aditivas, na qual há um aumento ou 
diminuição do efeito da droga; as farmacocinéticas, irão acarretar alte-
rações na absorção e distribuição do fármaco no organismo e ocasio-
narão mudanças na concentração sanguínea (CARNEIRO e COMA-
RELLA, 2016).

A maioria das interações farmacocinéticas ocorrem por meio 
da alteração do metabolismo, que pode estar relacionado às modifi-
cações na expressão ou na funcionalidade das enzimas do citocromo 
P450, em que a enzima CYP3A4 é a principal responsável pelo meta-
bolismo dos fármacos antineoplásicos (SILVA, 2013).
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Interação entre medicamentos sintéticos e plantas medicinais

As interações farmacocinéticas entre as plantas e estes agen-
tes acontecem quando os componentes ativos das plantas inibem ou 
induzem o metabolismo das enzimas (SILVA, 2013). Devido à presen-
ça desses compostos químicos nas plantas, elas podem desencadear 
um conjunto de reações indesejadas quando consumidas de modo 
inadequado, principalmente naqueles que fazem uso da polifarmácia.

Um estudo sobre o consumo de produtos à base de plantas 
e avaliação sobre os riscos de uso, determinou que somente 6% ti-
nham conhecimento de interação com a sua medicação. Deste modo, 
observa-se a importância da orientação farmacêutica sobre os riscos 
de uso associado de medicamentos, principalmente em pessoas no 
tratamento do câncer (ALMEIDA e CARAMONA, 2019).

O Cymbopogon citratus é um exemplo de planta medicinal que 
possui interação medicamentosa com a ciclofosfamida, um dos alquilan-
tes mais utilizados no tratamento do câncer, devido a formação de citoto-
xicidade nos filamentos de DNA, que impedem a replicação dos mesmos 
e destruição das células de divisão ativa (BATISTA e ARCANJO, 2017).

Por isso, o objetivo do trabalho é selecionar dados atuais com 
relação às interações farmacológicas entre plantas medicinais e medi-
camentos quimioterápicos. Além disso, realizar a identificação das prin-
cipais plantas medicinais citadas e constatação dos tipos de interações 
medicamentosas, entre os compostos químicos e os quimioterápicos.

Desenvolvimento 
Metodologia 

Essa pesquisa refere-se de abordagem qualitativa, do tipo des-
critivo-exploratório, realizada através de uma busca bibliográfica com 
diferentes bancos de dados, para análise avaliativa do uso de plantas 
medicinais por pacientes oncológicos e possíveis interações com qui-
mioterápicos.

Para a identificação dos artigos publicados sobre a avaliação do 
uso de plantas medicinais por pacientes oncológicos e possíveis intera-
ções com quimioterápicos, foram realizadas uma busca online na base 



PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS 169

de dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Aca-
dêmico, PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde (LILACS) e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Estas ba-
ses foram escolhidas por serem as mais conhecidas na América Latina.

Utilizaram-se para a busca os descritores dos assuntos: cân-
cer, quimioterápicos, interações, plantas medicinais e fitoterápicos de 
publicações dentro do período de 2001 a 2021. A maioria das publi-
cações foram encontradas nas bases de dados Scientific Eletronic Li-
brary Online (SCIELO) e Google Acadêmico.

A análise dos dados envolveu três etapas, na primeira etapa os 
trabalhos foram selecionados seguindo alguns critérios: quantidade de 
palavras chaves acima de dois descritores nos títulos dos trabalhos, 
leitura prévia de resumos que atendiam ao tema proposto e idioma 
de publicação em português e inglês, sendo selecionados 59 artigos 
que foram organizados por meio da plataforma Microsoft Excel.  Pos-
teriormente, de posse do material para análise, seguiram-se as fases 
de leitura dos artigos na íntegra que interessavam à pesquisa; em 
seguida, leitura seletiva, com escolha do material que atendesse os 
objetivos da pesquisa.

Após as etapas citadas, realizou-se a leitura completa de cada 
artigo pré-selecionado e a categorização dos artigos frente às temá-
ticas abordadas, foram excluídas 48 publicações que não apresenta-
vam estudos de acordo com a temática estudada. Sendo assim, foram 
selecionados 11 artigos que atendiam aos critérios de seleção. 

Resultados e Discussão 

Demonstra-se que ao longo dos anos, as plantas medicinais 
têm sido uma alternativa terapêutica para diversas pessoas, por ser 
um conhecimento repassado entre gerações e ser um tratamento mais 
acessível. No entanto, estudos sobre os efeitos das plantas medicinais 
no organismo humano, precisam ser mais bem elucidados para que 
haja benefícios no tratamento oncológico e diminuição de possíveis 
efeitos adversos e interações.

A partir da leitura de um total de 59 artigos, foram selecionados 
29 trabalhos que estavam dentro dos critérios estabelecidos na me-
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todologia. Após a análise dos estudos selecionados, apenas 11 bus-
caram avaliar interações entre plantas medicinais e quimioterápicos. 
O principal descritor “plantas medicinais”, foi identificado em 6 títulos 
conforme demonstrado no fluxograma abaixo.

Figura 1 - Prisma da pesquisa

Fonte: Elaborado pelos autores.
 
Os 11 artigos elegíveis, conforme citado no fluxograma, foram 

dispostos na tabela abaixo com as principais interações entre plantas 
e quimioterápicos.
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Quadro 1 - Plantas Medicinais mais citadas nos artigos
NOME DO 
ARTIGO ANO AUTOR PLATAFORMA

PLANTAS 
CITADAS

INTERAÇÕES

Fitoterá-
picos e 

Potenciais 
Interações 

Medica-
mentosas 
na Terapia 
do Câncer

2008 Heidge 
Fukumasu, 

Andreia 
Oliveira 
Latorre, 
Natalia 

Bracci, Sil-
vana Lima 
Górniak, 
Maria Lu-
cia Zaidan 

Dagli

Google 
acadêmico

Ginkgo biloba,

Aesculus hippo-
castanum,

Cynara scoly-
mus,

Hypericum 
perforatum,

Glycine max,

Valeriana offici-
nalis

Portanto, o consumo 
de algum extrato ve-
getal, mesmo que em 
pequenas doses, com 
finalidades imunoes-
timulante (Echinacea 
purpúrea), anti ulcero-
gênica (Maytenus ilici-
folia) ou mesmo como 
adaptogênico (Panax 

ginseng), pode levar às 
importantes interações 
medicamentosas e que 
muitas vezes passam 
despercebidas pelo 

oncologista. O estudo 
mais evidente demons-
trou que o consumo da 
Hipericum perforatum 
deve ser evitado por 
pacientes em quimio-

terapia com Irinotecan, 
uma pró-droga que 
precisa ser biotrans-

formada para se tornar 
ativa para matar as 
células neoplásica.  

Outro trabalho publi-
cado sobre o mesmo 
assunto demonstrou 

que o consumo da erva 
de São João diminuiu 

também a ação do 
Gleevec (mesilato de 

imatinib) em pacientes 
com câncer.

Plantas 
Medicinais 

e o Pro-
fissional 

de Saúde: 
Interações 
em Onco-

logia

2015  Tatiana 
Paulo Silva

Google 
acadêmico

Camellia sinen-
sis, Matricaria 

recutita, Spiruli-
na platensis,

Curcuma longa,

Aloe barbaden-
sis,

Taraxacum 
officinale

A camomila pode 
inibir as isoenzimas 
CYP2C9, CYP1A2, 

CYP2D6 e CYP3A4, 
responsáveis pelo 

metabolismo de de-
terminados fármacos 

antineoplásicos como, 
por exemplo, a ciclo-

fosfamida, o paclitaxel 
ou o fluorouracilo.
A Aloé Vera inibe a 

atividade das CYP3A4 
e 2D6.

https://estudogeral.sib.uc.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Tatiana+Paulo
https://estudogeral.sib.uc.pt/browse?type=author&value=Silva%2C+Tatiana+Paulo
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O Risco de 
Interações 
Farmaco-
cinéticas 

Associado 
ao Con-
sumo de 
Produtos 
Naturais 

por doen-
tes Onco-

lógicos

2016 Nuni Ro-
cha de 
Jesus

Google 
acadêmico

Aloe vera, Ave-
na sativa, Beta, 
Allium sativum,
Baccharis trime-
ra, Echinacea 
Foeniculum 

vulgare 
Helianthus 

annuus, 
Glycine max, 
Salvia rosma-

rinus, 
Cinnamomum 

verum, 
Hypericum 
perforatum, 

Cymbopogon 
citratus, Panax 

ginseng, Ginkgo 
biloba, Annona 
muricata, Men-

tha piperita, 
Tabebuia, Men-
tha pulegium, 
Salvia hispâni-
ca, Senna Ale-
xandria, Linum 
usitatissimum

O potencial de intera-
ção entre produtos na-
turais e medicamentos 
é atribuído principal-

mente à metabolização 
pelos CYP450, entre 
os quais se destaca a 

isoforma 3A4.

Uso de 
Plantas 

Medicinais 
e Medi-

camentos 
Fitoterá-
picos por 
Pacientes 
em Tra-

tamentos 
Antineo-
plásicos: 
Possíveis 
Interações

2016 Natália 
Lima de 
Barros 

Caetano

Google acadê-
mico

Lippia alba, 
Matricaria 

chamomilla, 
Peumus boldus, 

Cymbopogon 
citratus

Apesar de ter sido en-
contrada apenas uma 
interação planta-medi-

camento, há
possíveis riscos que o 
uso de plantas medici-
nais e medicamentos 
fitoterápicos podem 
trazer ao paciente.

Ação de 
Extratos 

de Agera-
tina Ade-
nophora 

na Quimio-
terapia do 

Cancro

2017 Rebeca 
Alexandra 

Oliveira 
Esperança 

André

Google acadê-
mico

Ageratina ade-
nophora

Potencialização do 
efeito.
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Interações 
entre 

Agentes 
Antineo-
plásicos 

e Plantas 
Medicinais

2017 Margarida 
Vieira de 

Bastos Bri-
to de Sá

Google acadê-
mico

Camélia sinen-
sis, Echinacea 

purpurea, 
Hiprerycun 

perfuratum, Zin-
giber officinale, 
Ginkgo biloba, 
Panaceia gin-

seg, Alium sati-
vum, Curcuma 
longa, Sylibum 
marianun, Piper 

methsticum, 
Vitis vinífera, 
Glycyrrhiza

O seu uso em simultâ-
neo com a terapia anti-

neoplásica pode ser  
crucial para a ineficá-
cia do tratamento ou 
aumento da sua toxi-

cidade.

Caracteri-
zação do 
Uso de 
Plantas 

Medicinais 
e Medi-

camentos 
Fitoterápi-
cos Utili-

zados por 
Pacientes 
com Cân-
cer Aten-

didos Pelo 
Sistema 
Único de 
Saúde no 
Município 
de Araca-

jú-Se

2017 Gabriel 
Davi 

Brandão 
Arcanjo

Google acadê-
mico

Lippia alba, 
Cymbopogon ci-
tratus, Matrica-
ria chamomilla, 
Peumus boldus

Foi detectado espécies 
de plantas que pos-
suíam algum tipo de 

interação com o 
tratamento conven-

cional. Todas as inte-
rações encontradas 

foram 
farmacocinéticas, en-
volvendo o complexo 

das enzimas hepáticas 
do citocromo 

P 450.

Evidên-
cia de 

Interação 
entre a 

Camomila 
(Matricaria 
Recutita) e 
o 5-Fluo-
rouracil 
Frente à 
Atividade 
Antineo-

plásica em 
Camun-
dongos 

com Sar-
coma 180

2018 Sara Albu-
querque 

dos Santos

Google acadê-
mico

Matricaria cha-
momilla

Matricaria recutita 
potencializa o efeito 
antitumoral de forma 

sinérgica.

https://ri.ufs.br/browse?type=author&value=Arcanjo%2C+Gabriel+Davi+Brand%C3%A3o
https://ri.ufs.br/browse?type=author&value=Arcanjo%2C+Gabriel+Davi+Brand%C3%A3o
https://ri.ufs.br/browse?type=author&value=Arcanjo%2C+Gabriel+Davi+Brand%C3%A3o
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Relato de 
Experiên-
cias sobre 
o Uso de 
Plantas 

Antitumo-
rais na Co-
munidade 
Servos de 
Maria do 
Coração 
de Jesus 

(Bom 
Pastor)

2019 Alzira Eliza 
Dantas 
Maia, 

Fernanda 
Burle de 

Aguiar, Ri-
nalda Araú-
jo Guerra 

de Oliveira, 
Vanine 

Mota Le-
mos

Google acadê-
mico

Punica grana-
tum, Aloe vera, 
Himathanthus 

drasticus, 
Citrus limon, 
Caryophyllus 
aromaticus, 

Euphorbia tiru-
calli, Tabebuia 
avellanedae, 
Annona muri-

cata

Interações da Hyperi-
cum perforatum.

O Uso de 
Plantas 

Medicinais 
por Pa-

cientes em 
Tratamen-
to Oncoló-

gico

2020 Pollyana 
Rodrigues 
da Silva, 
Tatiana 

Reis

Google acadê-
mico

Matricaria cha-
momilla, Mo-
rinda citrifolia, 
Allium sativum, 
Aloe vera, Ana-
cardium occi-

dentale, Annona 
muricata, Cym-
bopogon citra-

tus, Lippia alba, 
Mentha Spicata, 
Panax ginseng, 

Peumus bol-
dus, Pimpinella 
anisum, Punica 

granatum, 
Rosmarinus 
officinalis, 

Stryphnoden-
dron barbatiman 

e Tabebuia 
avellanedae

Verificou-se que os 
estudos sobre as subs-
tâncias ativas presen-

tes em plantas
medicinais apresentam 
potencial anticarcino-
gênico, porém mais 

estudos são
necessários para ana-
lisar o potencial tóxico 
e interações com os 

tratamentos

convencionais insti-
tuídos.

Plantas 
Medicinais 

s suas 
Interações 
com Medi-
camentos 

no Tra-
tamento 

Oncológi-
co: Uma 
Revisão 

Integrativa

2020 Dominique 
Evelyn de 

Sousa

Google acadê-
mico

Ginkgo biloba, 
Valeriana offi-
cinalis, Allium 

sativum, Panax 
ginseng

Identificou uma altera-
ção de biodisponibilida-
de dos fármacos meta-
bolizados pelo sistema 

do complexo P450, 
alterando a expressão 
da isoformas CYP3A4, 
CYPP2C9 E CYP2E1.

Fonte: Elaborado pelos autores.

 A partir da tabela 1, organizada de forma cronológica, foram 
observadas as plantas mais citadas e selecionadas para um levanta-
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mento representado pela figura 1, que classifica o número de citações 
de forma decrescente.

Figura 2: Classificação das plantas mais citadas

Fonte: Elaborado pelos autores.

 De acordo com o resultado apresentado no gráfico, nota-se 
que a camomila (Matricaria recutita) foi a mais citada nos artigos anali-
sados, seguida por alho (Allium sativum), babosa (Aloe vera) e ginkgo 
(Ginkgo biloba).

 A camomila (Matricaria chamomilla) é uma espécie amplamen-
te consumida por pacientes oncológicos, seja pelo efeito calmante ou 
por afeito antineoplásico, que foi demostrado apenas por estudos em 
células. Entretanto, os constituintes da planta podem inibir as isoen-
zimas CYP2C9, CYPIA2, CYP2D6 e CYP3A4, que são responsáveis 
pelo metabolismo de fármacos antineoplásicos como, a ciclofosfami-
da, o Paclitaxel e o Fluorouracilo. Com isso, existem riscos de aumen-
to da concentração plasmática destes fármacos e, consequentemen-
te, efeitos adversos e toxicidade da quimioterapia (SILVA, 2015).

 O ginkgo (Ginkgo biloba) é uma planta que tem ação nootrópica 
(reestabelece a perda das habilidades cognitivas humanas), antitussíge-
na, expectorante e antiasmática. Um dos seus principais constituintes é 
o ginkgolídio B, que promove o aumento da fluidez do sangue. Doses de 
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extrato de ginkgo, apresentaram inibições da CYP2C9, CYP2C19 e CY-
P3A4, com isso, o consumo da planta pode alterar a biotransformação 
de quimioterápicos antineoplásicos (FUKUMASU, 2008).

 O alho (Allium sativum) da família Liliaceae, é metabolizado 
em alicina e sofre degradação em compostos organossuifurados. 
Tem como receptores CYP4A4, CYP1A2, CYP2C9, GST, UGT, P-gp, 
CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4 envolvidos na interação. A alicina au-
mentará o efeito apoptótico do Docetaxel, assim, trará benefícios se 
tiver a orientação de um profissional (SÁ, 2017). A graviola (Annona 
muricata), possui um grupo de compostos denominados Acetogenina, 
que é o principal alvo de pesquisa sobre a planta. Por possuir alto 
poder citotóxico, seu uso deve ser orientado e monitorado por profis-
sionais de saúde (MAIA et al., 2019).

 Em consideração a isso, torna-se perceptível que o uso de plan-
tas medicinais apresenta efeitos tóxicos ao organismo, principalmente as-
sociadas ao tratamento quimioterápico. Desse modo, é necessária uma 
melhor avaliação dessas interações através de estudos clínicos, pois, a 
maioria dos estudos sobre as interações são realizados in vitro e in vivo. 
 
Considerações Finais 

Esta pesquisa demonstrou carência nos estudos sobre intera-
ção entre plantas medicinais e quimioterápicos, os dados obtidos por 
meio desta revisão bibliográfica, indicam que é necessário atenção no 
que diz respeito a terapia e orientação aos pacientes oncológicos. O 
consumo dessas plantas influencia diretamente na efetividade da qui-
mioterapia, principalmente por potencialização do efeito farmacológi-
co e por inibição enzimática, que como consequência reduz os níveis 
plasmáticos de alguns antineoplásicos.
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USO TERAPÊUTICO DA CANNABIS SATIVA

THERAPEUTIC USE OF CANNABIS SATIVA
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RESUMO 
A Cannabis sativa é uma planta utilizada há muitos anos para fins 
medicinais, possuindo fitocanabinóides exclusivos dessa espécie que 
são capazes de atuar no sistema endocabinóide e modular função 
hormonal, o apetite, o sono, o sistema imune, entre outras. Atualmen-
te, muitos estudos têm demonstrado as propriedades terapêuticas 
dos compostos bioativos da Cannabis sativa, pelo qual tem sido am-
plamente utilizada para tratar diversas doenças devido a ação anal-
gésica, anti-inflamatória, anticonvulsivante dos fitocanabinóides. A 
presente revisão de literatura foi confeccionada a partir de artigos da 
base de dados PubMed, ScieLo, Reserarch Gate e teses universitá-
rias objetivando abordar o uso medicinal da planta e suas aplicações 
no tratamento de Epilepsia, doença de Alzheimer, Autismo e doença 
de Parkinson.
Palavras-chave: Cannabis sativa, Canabinóides, Propriedades Tera-
pêuticas. 

ABSTRACT 
Cannabis sativa is a plant used for many years for medicinal purposes, 
possessing unique phytocannabinoids of this species that are able to 
act in the endocabinoid system and modulate hormonal function, appe-
tite, sleep, the immune system, among others. Currently, many stu-
dies have demonstrated the therapeutic properties of cannabis sativa 
bioactive compounds, for which it has been widely used to treat various 
diseases due to analgesic, anti-inflammatory, anticonvulsant action of 
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phytocannabinoids. This literature review was made from articles from 
the PubMed, ScieLo, Reserarch Gate and university theses database 
aimed at addressing the medicinal use of the plant and its applications 
in the treatment of Epilepsy, Alzheimer’s disease, Autism and Parkin-
son’s disease.
Keywords: Cannabis sativa, Cannabinoids, Therapeutic Properties.

1. Introdução 

A Cannabis sativa é uma planta herbácea, popularmente conhe-
cida como maconha, sendo considerada um dos primeiros vegetais a 
serem domesticados pelo ser humano. A etnofarmacologia propõe o 
uso dessa planta para diversas finalidades, dentre elas a utilização 
religiosa, alimentícia, terapêutica e industrial (MORAIS, 2018). 

O primeiro registro do uso da C. sativa para fins medicinais foi 
abordado na farmacopeia chinesa por volta de 2700 a.C., onde o im-
perador chinês Shen Nung, relatou a utilização da planta para tratar 
diversas patologias, sendo algumas delas a malária, o reumatismo, a 
gota e problemas intestinais (BORILLE, 2016; HONÓRIO; ARROIO; 
DA SILVA, 2006). 

Em 1899, o pesquisador Raphael Mechoulam, foi o primeiro a 
isolar o canabidiol (CBD) e em 1964, realizou o isolamento do tetrahi-
drocanabinol (THC) da C. sativa. Essas moléculas, chamadas de fito-
canabinóides, são antagonistas, pelo qual o CBD é capaz de regular 
os efeitos psicoativos gerados pelo THC, além de possuírem várias 
aplicações medicinais (APPENDINO, 2020).

Por muitos anos, a C. sativa foi usada para tratamentos de 
doenças, até que, em 1971, a Organização das Nações Unidas (ONU) 
promoveu a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, onde ratifi-
caram que a maconha não possuía nenhum efeito terapêutico reco-
nhecido, tendo inclusive, um alto potencial de abuso. A partir daí, foi 
internacionalizado o controle da C. sativa pela ONU. Isso gerou uma 
estagnação na produção de pesquisas científicas a respeito da capa-
cidade terapêutica dos compostos bioativos da planta (ONU, 1991).

Porém, apenas em 2013, surgiu a base do conhecimento do sis-
tema endocanabinóide, sistema esse que é composto por canabinói-
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des endógenos, pelo qual os fitocanabinóides são análogos a essas 
substâncias. Estes canabinóides endógenos possuem a capacidade 
de ativar principalmente receptores CB1 e CB2, responsáveis por mo-
dular inúmeras funções no organismo humano (MUNRO; THOMAS; 
ABU-SHAAR, 1993).

Dessa forma, há uma luta pela legalização medicinal da C. sati-
va, com o intuito de tratar doenças como: epilepsia, esclerose múltipla, 
os efeitos adversos gerados pela quimioterapia e pelos antirretrovirais,  
doença de Alzheimer, doença de Parkinson, transtorno do espectro 
autista, glaucoma, entre outras enfermidades. Essas propriedades 
terapêuticas estão vinculadas a atividade calmante, neuroprotetora, 
anti-inflamatória, anticonvulsivante e analgésica dos componentes 
presentes na planta (FRYE; SMITHERMAN, 2018; CAMARGO FILHO 
et al., 2019).

Atualmente no Brasil, a C. sativa possui diversas restrições, po-
rém, por meio do anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 
17/2015 da Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA), foi aprovada 
uma lista contendo 11 produtos à base de canabidiol. Esses medi-
camentos foram autorizados para importação, desde que exista uma 
prescrição médica. Vale ressaltar que não existem testes clínicos exi-
gidos pela ANVISA e não há registros no Brasil dos produtos liberados 
por essa lista (ANVISA, 2015). 

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo romper com 
os paradigmas repressores impostos pela sociedade a respeito da C. 
sativa, apresentando os benefícios dos canabinóides no tratamento 
da Epilepsia, Transtorno do Espectro Autista, doença de Alzheimer e 
doença de Parkinson (HONÓRIO; ARROIO; DA SILVA, 2006; FRYE; 
SMITHERMAN, 2018). 
 
2. Metodologia

Trata-se de uma revisão de literatura, a respeito das proprie-
dades terapêuticas dos fitocanabinóides acerca da fisiopatologia de 
algumas enfermidades, a fim de buscar tratamentos mais eficientes.

O levantamento dos dados bibliográficos foi feito eletronicamen-
te entre o período de agosto até outubro de 2021.
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Como critério de inclusão, foram selecionados artigos científicos 
disponíveis eletronicamente nos bancos de dados PubMed, Scientific 
Electronic Library Online (SciELO), teses universitárias e estudos em 
revistas internacionais, pelo qual os resumos foram avaliados e esco-
lhidos de acordo com o objetivo da coleta. 

3. Resultados e Discussão 
a. Cannabis sativa

 A Cannabis sativa é uma espécie de dicotiledônea da família 
Cannabacea, com ocorrência de plantas monóicas por inúmeros fato-
res, dentre eles o estresse gerado pelas condições ambientais (PUN-
JA; HOLMES, 2020; RIBOULET-ZEMOULI, 2020)

No período de floração, a planta fêmea não polinizada produz 
infrutescências partenocárpicas que apresentam um número elevado 
de tricomas secretores. Esses tricomas, são estruturas caracterizadas 
como apêndices epidérmicos onde a biossíntese dos fitocanabinóides 
ocorre. Já a planta macho contém frutos responsáveis pela dispersão 
do pólen (BORILLE, 2016; PUNJA; HOLMES, 2020; RIBOULET-ZE-
MOULI, 2020)

A taxonomia vegetal descreve a Cannabis sativa como a úni-
ca espécie do gênero Cannabis, porém, apresenta duas subespécies 
como: sativa e indica, cada uma com diferentes variedades agronô-
micas, ou seja, Cannabis sativa subespécie sativa variedade sativa, 
Cannabis sativa subespécie sativa variedade spontanea, Cannabis 
sativa subespécie indica variedade indica, Cannabis sativa subespé-
cie indica variedade kafiristanica. Essas classificações são feitas de 
acordo com o quimiotipo da planta, ou seja, as proporções encon-
tradas de fitocanabinóides e terpenos, sendo esses compostos de 
grande interesse científico devido aos seus potenciais terapêuticos, 
porém, existem mais de 500 substâncias químicas distintas na planta 
(MCPARTLAND, 2018). 

Os terpenos são moléculas presentes em diversos vegetais, 
pelo qual os monoterpenos e sesquiterpenos presentes na C. sati-
va, configuram as características organolépticas, produzindo assim, o 
aroma da planta. Dentre os terpenos encontrados, pode-se citar: al-
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fa-cariofileno, beta-carofileno, alfa- pineno, cineol, limoneno, mirceno, 
borneol, citronelol, humuleno (FRYE; SMITHERMAN, 2018).

Os flavonoides, assim como os terpenos são compostos bioati-
vos que não são exclusivos da C. sativa, estando presentes em outras 
plantas. Já foram descritos mais de 20 flavonóides na C. sativa , alguns 
deles são:, flavonóis (caempferol e quercetina), flavonas (apigenina e 
luteolina) e cannflavina A, B e C (BAUTISTA; YU; TIAN, 2021). 

Esses compostos fenólicos presentes na planta, como terpe-
nos e flavonoides também possuem inúmeras ações terapêuticas e 
são capazes de promover um efeito sinérgico com os fitocanabinói-
des, potencializando assim, a bioatividade dessas substâncias. Esse 
mecanismo de sinergia entre as diversas moléculas que compõe a C. 
sativa é chamado de efeito entourage ou efeito comitiva (FRYE; SMI-
THERMAN, 2018; KOLTAI; NAMDAR, 2020).

Os fitocanabinóides são moléculas com características mais 
hidrofóbicas e inodoras. Encontram-se na forma ácida na planta in 
natura, sendo os mais conhecidos: o ácido canabigerol (CBGA), ácido 
tetrahidrocanabinol (THCA), ácido canabidiol (CBDA), ácido canabi-
cromeno (CBCA). Quando descarboxiladas por meio do aquecimento, 
as moléculas apresentam-se na forma neutra, são elas: canabigerol 
(CBG), Δ 9 -tetrahidocanabinol (THC), canabidiol (CBD), canabicro-
meno (CBC). Existindo ainda, as moléculas resultantes da oxidação, 
como: canabinol (CBN) e canabiciclol (CBL). Vale ressaltar que já fo-
ram analisados cerca de 60 fitocanabinóides nas plantas da C. sati-
va, os citados acima são os mais populares (HONÓRIO; ARROIO; DA 
SILVA, 2006; FRYE; SMITHERMAN, 2018).

b. Sistema endocanabinóide 

O sistema endocanabinóide é intrínseco de muitos seres vivos, 
possuindo como principal função a homeostase do organismo por um 
mecanismo de neuromodulação de ação retrograda, que ocorre atra-
vés da liberação sob demanda dos canabinóides endógenos.

A produção desses endocanabinóides ocorre a partir de estímulos 
elétricos no interior do neurônio pré-sináptico que são convertidos em 
sinapse química, a fim de atuar no neurônio pós-sináptico. Essa sinapse 
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química desencadeia a liberação de enzimas precursoras, denomina-
das N-araquidonil-fosfatidil-etanolamina-fosfolipase-D (NAPE-FLD) e 
lipase de diacilglicerol (DAGL) que são as responsáveis pela síntese da 
anandamida (AEA) e do 2-araquidonoilglicerol (2-AG), respectivamente 
(MUNRO; THOMAS; ABU-SHAAR, 1993; ALMEIDA, 2015) . 

Esses endocanabinóides são liberados na fenda sináptica e se 
ligam aos receptores canabinóides primários presentes na membrana 
do neurônio pré-sinaptico, caracterizando assim uma ação retrograda. 
Os receptores primários são CB1 e CB2, que são acoplados a proteí-
na G e estão amplamente distribuídos no organismo, sendo o CB1 en-
contrado em maiores concentrações no sistema nervoso e o CB2 mais 
presente em células do sistema imunológico. Porém, existem outros 
receptores ativados pelos endocanabinóides, sendo que esses são 
considerados promíscuos pelo fato de serem estimulados por várias 
moléculas além dos canabinóides, são eles: TRVP1, TRVP2, GPR 18, 
GPR 55, GPR119 (DI MARZO; PISCITELLI, 2015; MORAIS, 2018; ).

Figura 1 - Neuromodulação por ação retrógrada da liberação de neu-
rotrasmissores gabaérgicos e glutamaérgicos. Através dos estimulos 
gerados no neuronio pós sináptico, os precursores DAG e NAPE pru-
duzem as enzimas sintetizantes DAGL e NAPE-PDL que são respon-
sáveis por originar os endocanabinóides 2-AG e AEA. Quando libera-
dos na fenda sináptica, os endocanabinóides ativam receptores CB1 
e TRPV1 para regular a liberação das citocitas e neurotransmissores.

Fonte: ACTIVE PHARMACEUTICA, 2021.
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Os fitocanabinóides participam de várias etapas da via meta-
bólica do sistema endocanabinóide, podendo atuar em enzimas de 
degradação, canais iônicos, receptores metabotrópicos, transportado-
res, entre outros (DI MARZO; PISCITELLI, 2015). 

Além disso, existem os canabinóides sintéticos produzidos em 
laboratórios. Estes são capazes de ativar e regular o sistema endoca-
nabinoide. Dentre eles, os principais já aprovados e registrados em 
agências reguladoras internacionais são: o medicamento Dronabinol 
ou Marinol®, que corresponde a uma versão sintética do THC, pelo 
qual foi aprovado na década de 80 para tratar náusea associada a qui-
mioterapia, o fármaco Epidiolex® registrado nos EUA e o Canabidiol® 
da Prati-Donaduzzi registrado no Brasil, que representam a versão 
sintética do CBD, sendo utilizados principalmente no tratamento de 
epilepsia e o remédio Nabiximols ou Sativex®, que equivale a versão 
sintética 1:1 de THC e CBD, aprovado em mais de 20 países para 
tratar a espasticidade e a dor neuropática associada a esclerose múl-
tipla (ULLRICH; BERDE; BILLETT, 2009; MOORE, 2017; OLIVEIRA, 
2021).

c. Epilepsia

A epilepsia é uma doença de cunho neurológico, pelo qual seus 
portadores apresentam quadros variados de crises convulsivas, ge-
ralmente ocasionadas pelo excesso de sincronização neural. Desta 
forma, muitos estudos têm sido realizados in vivo para analisar a ca-
pacidade antiepilética dos fitocanabinóides (COSTA; CORRÊA; PAR-
TATA, 2012)

As primeiras pesquisas sobre os efeitos anticonvulsivantes pro-
venientes do CBD, foram realizadas em 1975 pelo professor Elisaldo 
Carlini, o pesquisador Raphael Mechoulam e seu colaborador, pelo 
qual conduziram um estudo clínico duplo-cedo realizado durante 4 
meses, onde 8 pacientes foram medicados com doses de 200 a 300 
mg de CBD. Destes indivíduos, 4 apresentaram melhora total das con-
vulsões, 3 tiveram significativa redução das crises, 1 obteve melhora 
com placebo, enquanto 1 paciente não apresentou nenhum resultado 
(CARLINI; MECHOULAM; LANDER, 1975).
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Em 2006, um estudo desenvolvido em camundongos buscou 
observar os impactos dos canabinóides no hipocampo. Eles identifica-
ram uma redução da liberação glutamatérgica, com redução da exci-
tabilidade das células neuronais, porém, diferentes da terapia conven-
cional que reduz a transmissão sináptica tornando seus consumidores 
apáticos, os canabinóides foram capazes de diminuir a sincronização 
dos neurônios sem afetar significativamente a ativação dessas célu-
las, garantindo assim maior qualidade de vida (ROBBE et al., 2006). 

Em 2013, Porter e Jacobson fizeram um levantamento nos Es-
tados Unidos, o qual analisaram o potencial da C. sativa rica em CBD 
no tratamento de 19 crianças com encefalopatias epiléticas graves, 
sendo que 13 delas possuíam Síndrome de Dravet, 4 apresentavam 
Síndrome de Doose e 1 manifestava Síndrome de Lennox-Gastaut. 
Após 3 meses de uso pelas crianças, 16 pais relataram os efeitos 
do tratamento, sendo que 84% demonstraram que os filhos obtiveram 
diminuição das crises de convulsão. Dentro dessa porcentagem, 11% 
não apresentaram mais crises. Além disso, os pacientes não tiveram 
sérios efeitos colaterais graves, apenas sonolência e cansaço (POR-
TER; JACOBSON, 2013)

d. Transtorno do Espectro Autista

O transtorno do espectro autista (TEA) é uma patologia com 
etiologia multifatorial com maior incidência dos casos em indivíduos 
do sexo masculino, sendo caracterizado como uma disfunção neuroló-
gica capaz de provocar dificuldades sociais, comunicativas e compor-
tamentais. O diagnóstico é clínico, não possuindo testes laboratoriais 
conclusivos, sendo feito de maneira observacional com análises de 
elementos complementares como, fatores genéticos, infecciosos, neu-
rológicos, ambientais, metabólicos e gastrointestinais, que podem es-
tar associados a causalidade da doença (RANDOLPH-GIPS; SRINI-
VASAN, 2012). 

A terapêutica convencional aplicada inclui principalmente me-
dicamentos antipsicóticos e ansiolíticos que amenizam os sintomas 
comportamentais, porém, não tratam a causa do problema, possuindo 
inúmeros efeitos colaterais no longo prazo. Desta forma, a suplemen-
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tação de vitamina D, vitamina A, meltilcobalamina, matilfolato, zin-
co, selênio e uma boa alimentação têm sido ótimos aliados no bom 
prognóstico dos pacientes portadores do TEA, mas além disso, es-
tudos com o CBD demonstraram uma ação positiva na regulação de 
problemas que geralmente estão alterados no autismo como: cogni-
ção,  sistema digestivo, sistema imunológico, redução de convulsões, 
melhora da nocicepção e neuroplasticidade (CANITANO; SCANDUR-
RA, 2008; SILVA JUNIOR et al., 2021). 

Em 2018, um estudo com portadores do TEA observou resul-
tados positivos em crianças tratadas com associação do CBD e THC 
contendo uma proporção de 20:1, respectivamente, do que com ape-
nas um desses fitocanabinóides isolados. Das 60 crianças testadas, 
61% apresentaram melhora significativa em relação as dificuldades 
comportamentais, 47% obtiveram melhora na comunicação e 39% ti-
veram melhora da ansiedade (ARAN et al., 2019)in 60 children with 
ASD and severe behavioral problems (age = 11.8 ± 3.5, range 5.0–
17.5; 77% low functioning; 83% boys. 

Em 2019, uma outra pesquisa realizada com 34 indivíduos adul-
tos, sendo 17 deles portadores do TEA, verificou as alterações cere-
brais provenientes da administração oral de 600 mg de CBD por 17 
semanas. Foi possível constatar por meio das análises de amplitude 
fracionária das flutuações de baixa frequência e da conectividade fun-
cional cerebral, feitas através da ressonância magnética funcional, que 
o CBD provoca a neuromodulação e altera propriedades de regiões 
cerebrais essenciais que são modificadas pelo TEA (PRETZSCH et 
al., 2019)including as a potential treatment in neurodevelopmental di-
sorders such as autism spectrum disorder (ASD. 

e. Doença de Alzheimer

A doença de Alzheimer (DA) é uma patologia neurodegenerati-
va progressiva, que atinge geralmente indivíduos de idade avançada, 
sendo capaz de afetar o córtex cerebral, o hipocampo, o córtex entor-
rinal e o estriado ventral, provocando um declínio cognitivo. A causali-
dade da enfermidade está vinculada ao processo de alteração da glia, 
inflamação neuronal, estresse oxidativo, hiperfosforilação da proteína 
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tau e presença de placas senis formadas por depósito de β-amiloide. 
Além disso, há uma importante necessidade de tratamentos alterna-
tivos, tendo em vista que as terapêuticas atuais são paliativas e não 
retardam o processo da perda de memória (SERENIKI; VITAL, 2008)

Testes experimentais têm demonstrado os efeitos positivos dos 
fitocanabinóides em relação a fisiopatologia da doença de Alzheimer, 
pelo qual notaram a eficiência do CBD e THC na diminuição da forma-
ção das placas geradas pelo acúmulo de β-amiloide (CAO et al., 2014; 
WATT; KARL, 2017). Além disso, verificaram que o CBD bloqueia a via 
metabólica que provoca a aglomeração de proteína tau (ESPOSITO 
et al., 2006a).

Os canabinóides sintéticos também apresentaram bons resul-
tados através da ativação de receptores CB1 e CB2, pelo qual foi ob-
servado o bloqueio da formação de emaranhados neurofibrilares da 
proteína tau e a remoção da proteína β-amiloide de células cerebrais, 
a partir das respectivas ativações (ESPOSITO et al., 2006b; TOLÓN 
et al., 2009)nitric oxide (NO.

Estudos em camundongos geneticamente modificados para apre-
sentarem o distúrbio cognitivo do Alzheimer, demonstraram a diminuição 
dos níveis de proteína β-amiloide, alteração da composição da placa e 
redução da astrogliose, microgliose e das citocinas pró-inflamatórias com 
a administração de CBD em conjunto com THC (ASO et al., 2015).

f. Doença de Parkinson

A Doença de Parkinson é uma patologia crônica e degenerativa, 
que atinge o sistema nervoso central provocando alterações motoras, 
como bradicinesia e rigidez articular devido à redução significativa da 
produção do neurotransmissor dopaminérgico. As movimentações 
musculoesqueléticas voluntárias, possuem grande participação da 
dopamina e, quando há diminuição dessa substância química na área 
cerebral denominada substância nigra, existe como consequência 
uma perda da função motora. A fisiopatologia da doença de Parkinson 
está fortemente relacionada ao estresse oxidativo, liberação de cito-
cinas inflamatórias e disfunção mitocondrial (WERNECK, 2010; DE 
PETROCELLIS et al., 2017)
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Em 2014, um estudo avaliou o uso de CBD no tratamento de 
sintomas não motores associados a doença de Parkinson, como os 
transtornos de comportamento do sono (REM), pelo qual foram utili-
zadas doses diárias de 75 mg/dia ou 300 mg/dia por um período de 
6 meses. Durante o tratamento, foram verificadas as respostas em 
relação a polissonografia e aos sintomas do REM, como falas, gritos e 
gestos. Os resultados demonstraram melhora imediata desses sinto-
mas durante o uso do CBD, pelo qual foi capaz de diminuir a frequên-
cia dos episódios relacionados aos distúrbios de comportamento do 
sono REM. Porém, após interrupção de CBD, os sintomas retornaram. 
(CHAGAS et al., 2014)

Uma outra pesquisa publicada em 2021, analisou a eficácia da 
C. sativa em pacientes com doença de Parkinson, para isso, 1348 
questionários foram distribuídos através do jornal de membros da As-
sociação Alemã de Parkinson. De acordo com os relatos, 40% dos 
usuários de C. sativa apresentaram diminuição da dor e das cãibras 
musculares e 20% obtiveram melhora dos tremores, ansiedade e ri-
gidez. Vale ressaltar que diferentes formas de administração foram 
utilizadas, sendo que 54% dos pacientes usaram CBD oral e 68% ina-
laram C. sativa com THC. Além disso, foi possível notar que a inalação 
de THC foi usada com mais frequência para reduzir a dificuldade de 
movimentação e a rigidez articular (YENILMEZ et al., 2021)

4. Discussão

Atualmente, a utilização da C. sativa tem se mostrado bastante 
eficaz no tratamento de diversas patologias, a partir de diferentes for-
mas de administração associada ao consumo de derivados da planta. 
Os efeitos terapêuticos estão fortemente correlacionados a ativação do 
sistema endocanabinóide, que implica na regulação de diversas funções 
fisiológicas, como: metabolismo, inflamação, comportamento alimentar, 
sistema imune, funções cognitivas, ciclo do sono e modulação hormonal 
(BARRALES-CUREÑO et al., 2020; NASCIMENTO; DALCIN, 2019). 

As propriedades anti-inflamatórias, anticonvulsivantes, analgé-
sicas, ansiolíticas, antiespasmódicas, são fatores que contribuem para 
a utilização em condições psiquiátricas a fim de obter uma resposta 
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adequada por pacientes resistentes as terapias convencionais ou até 
mesmo como coadjuvante nos tratamentos usuais (FRYE; SMITHER-
MAN, 2018).

No âmbito clínico, existem relatos da evolução de indivíduos 
que administram C. sativa e são portadores de epilepsia, transtorno 
do espectro autista, doença de Parkinson ou doença de Alzheimer. 
Linhas de pesquisas, conseguiram verificar um efeito neuroprotetor 
gerado pela planta, pelo qual a ativação dos receptores CB1 no siste-
ma nervoso central é capaz de regular a ação de neurotransmissores 
gabaérgicos, adrenérgicos, serotoninérgicos, glutamaérgicos, histami-
nérgicos, além da modulação das prostaglandinas e peptídeos opiói-
des. Ademais, a ativação dos receptores CB2 presentes na micróglia, 
astrócitos e no sistema imune, foi responsável por diminuir a liberação 
de citocinas pró-inflamatórias e aumento de adenosina 3,5-monofosfa-
to (AMP cíclico) intracelular como consequência da inibição da enzima 
adenilciclase (HONÓRIO; ARROIO; DA SILVA, 2006; ROBBE et al., 
2006; CAMARGO FILHO et al., 2019).

De acordo com alguns estudos, os canabinóides apresentam 
atividade importante na modulação de doenças neuroinflamatórias e 
neurodegenerativas. No tratamento de pacientes epiléticos que não 
respondem aos medicamentos comumente utilizados, verificaram que 
em muitos casos o CBD foi capaz de reduzir significativamente as cri-
ses convulsivas (CARLINI; MECHOULAM; LANDER, 1975; HONÓ-
RIO; ARROIO; DA SILVA, 2006; ROBBE et al., 2006; NASCIMENTO; 
DALCIN, 2019;). 

Em relação ao transtorno do espectro autista, a administração 
de CBD ou associação desse fitocanabinóide com o THC, auxiliou na 
melhora das condições comportamentais geradas pela patologia, com 
evidente progresso na comunicação interpessoal (ARAN et al., 2019; 
CAMARGO FILHO et al., 2019; PRETZSCH et al., 2019)

No tratamento da doença de Alzheimer, o CBD com ou sem 
associação do THC, demonstrou uma atividade anti-inflamatória e 
neuroprotetora da região cortical e do hipocampo (ESPOSITO et al., 
2006a, 2006b; TOLÓN et al., 2009).

Na doença de Parkinson, foi possível notar que os portadores 
da patologia obtiveram melhora na rigidez articular, nos tremores e 
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no transtorno do comportamento do sono com administração oral ou 
inalada de CBD e/ou THC (CAMARGO FILHO et al., 2019; CHAGAS 
et al., 2014; YENILMEZ et al., 2021)

Apesar de possuir uma ampla aplicação terapêutica, a C. sativa 
permanece ilegal em diversos países. Conferindo discussões contro-
versas por parte da sociedade, devido a desinformação e dificuldade 
de distinção do uso recreativo e do uso medicinal. Essa barreira criada 
por uma cultura de repressão a planta, tem gerado obstáculos que di-
ficultam as comprovações científicas em razão das questões burocrá-
ticas impostas (CAMARGO FILHO et al., 2019). Porém, uma pesquisa 
realizada em 2021, aponta que 78% dos brasileiros são favoráveis à 
Cannabis para uso medicinal (OLIVEIRA, 2021).

Diante dos fatos expostos, é importante salientar a necessida-
de de se educar a população e profissionais da saúde a respeito do 
uso terapêutico da planta, com o objetivo de garantir prescrições ade-
quadas para os pacientes, levando em conta a dosagem, os efeitos 
colaterais, as interações medicamentosas, a melhor administração e 
principalmente a individualidade biológica de cada um. Outro ponto 
relevante, é que mesmo sendo um tratamento natural, ele não está 
isento de riscos e segundo a literatura, a dose letal em humanos ainda 
não está bem especificada, embora não existam casos comprovados 
de morte causada diretamente pela C. sativa (BONNET; MARCHA-
LANT, 2015). 

5. Considerações Finais 
 

Os dados apresentados nesta revisão bibliográfica demonstram 
o amplo espectro de ações farmacológicas dos canabinóides, poden-
do auxiliar no tratamento de vários transtornos e doenças neurológi-
cas. Entretanto, são necessários mais estudos com administração dos 
fitocanabinóides ou canabinóides sintéticos, abrangendo um maior 
grupo populacional afetado pelas prováveis patologias tratadas com 
a C. sativa. Desta forma, será possível elucidar com maior clareza 
os mecanismos de ação e contribuir para minimizar os efeitos adver-
sos. Vale ressaltar a importância da farmacogenética e de uma equi-
pe multidisciplinar para a determinação da dose mais apropriada no 
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tratamento das diferentes condições patológicas, levando em conta a 
individualidade de cada paciente, a fim de gerar intervenções medica-
mentosas mais eficazes.
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