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RESUMO 

 

O vírus herpes simples tipo-1 (HSV-1) promove uma infecção permanente de elevada 

prevalência em adultos, com potencial implicações em indivíduos 

imunocomprometidos. A terapia padrão para o tratamento dos sintomas de infecções 

por HSV inclui o aciclovir e seus análogos que possuem o mesmo mecanismo de ação, 

atuam através da inibição da enzima DNA-polimerase envolvida na síntese de novos 

vírions na célula infectada. As plantas medicinais tem apresentado potencial efeito 

antiviral como a espécie Spondias mombin (Anacardiaceae), conhecida popularmente 

como cajazeira, uma planta frutífera, distribuída no Brasil e em outros países das 

Américas. S. mombin apresenta evidências não-clínicas de efeito antiviral, além de ser 

utilizada popularmente para tratar herpes. A sua ação antiviral é principalmente 

relacionada a presença de taninos hidrolisáveis com potencial contra o HSV-1 e 

coxsakie vírus, sendo que, um dos metabólitos ativos parece ser a geranina. Nesse 

sentido, este estudo teve o objetivo de investigar o mecanismo de ação antiviral do 

extrato hidroetanólico e frações das folhas de S. mombin e da geranina frente ao HSV-1, 

bem como, caracterizar as substâncias presentes no extrato e quantificar o marcador 

geranina. Para isso, o perfil fitoquímico do extrato foi analisado por CL-EM e o teor de 

geranina foi quantificado por um método desenvolvido e validado por CLUE-DAD. 

Quanto aos ensaios biológicos, diferentes concentrações de amostras foram usadas para 

avaliar a atividade anti-herpes in vitro (anti-HSV-1) em ensaios virucida, pós-infecção, 

adesão e penetração. O mecanismo de ação antiviral da geranina foi também 

investigado in silico através da análise de sua interação com as glicoproteínas gB e gD 

da superfície do HSV-1. Simulações de docking molecular foram realizadas para ambos 

a fim de determinar a interação da geranina no sítio alvo. A posição de ligação foi 

otimizada posteriormente considerando a flexibilidade das glicoproteínas. A análise 

fitoquímica das amostras foi realizada por CL-EM e revelou a presença de 22 

substâncias, das classes dos taninos hidrolisáveis, flavonoides O-glicosilados, ácidos 

fenólicos e um carboidrato. O extrato, a fração rica em taninos e a geranina mostraram 

atividade virucida in vitro através do bloqueio da adesão viral, mas não foi observada 

significativa inibição da penetração viral. As abordagens in silico demonstraram um 

grande número de potenciais interações intermoleculares fortes como ligações de 

hidrogênio entre a geranina e o sítio de atividade das glicoproteínas, particularmente a 

glicoproteína gB. Experimentos in silico indicaram que a geranina é pelo menos 

parcialmente responsável pela atividade anti-herpes por meio da interação com a 

glicoproteína de superfície viral gB, que é responsável pela adsorção viral. 

Adicionalmente, foi realizada a quantificação da geranina no extrato através de 

metodologia desenvolvida e validada por CLUE-DAD, onde foi obtido o teor de 193,8 

µg de geranina por mg de extrato. Esses resultados destacam o potencial terapêutico 

anti-herpético do extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin. No entanto, mais 

estudos são necessários para validar a atividade anti-herpética in vivo, bem como sua 

eficácia em humanos. 

 

Palavras-chave: Anacardiaceae, fitoterápico, antiviral, geranina, Spondias mombin, 

cajá 
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ABSTRACT 

 

The herpes simplex virus type-1 (HSV-1) promotes a permanent infection of high 

prevalence in adults, with potential implications in immunocompromised individuals. 

Standard therapy for the treatment of symptoms of HSV infections includes acyclovir 

and its analogues, which have the same mechanism of action, act by inhibiting the DNA 

polymerase enzyme involved in the synthesis of new virions in the infected cell. 

Medicinal plants have shown promising antiviral effect as Spondias mombin species 

(Anacardiaceae), popularly known as cajazeira, is a fruitful plant, distributed in Brazil 

and other countries in the Americas. S. mombin presents non-clinical evidence of 

antiviral effect, added to popular use to treat herpes. Its antiviral action is mainly related 

to the presence of hydrolyzable tannins which act against HSV-1 and coxsakie virus, 

and one of the bioactive metabolites appears to be geraniin. In this sense, this study 

aimed to investigate the mechanism of antiviral action of the extract and fractions of the 

leaves of S. mombin and geraniin against HSV-1, as well as to identify the substances 

present in the extract and quantify the content of geraniin. For this, the phytochemical 

profile of the extract by LC-MS and the geraniin content was quantified by a method 

developed and validated by UFLC-DAD. For biological assays, different concentrations 

of samples were used to evaluate the in vitro antiherpes activity (anti-HSV-1) in 

virucidal, post-infection, attachment, and penetration assays. The mechanism of action 

of geraniin was investigated considering the glycoproteins gB and gD of HSV-1 surface 

as potential molecular targets. Molecular docking simulations were carried out for both 

in order to determine the possible binding mode position of geraniin at the activity sites. 

The binding mode position was posteriorly optimized considering the flexibility of the 

glycoproteins. The chemical analysis of samples was performed by LC‑MS and 

revealed the presence of 22 substances, which are hydrolysable tannins, O-glycosylated 

flavonoids, phenolic acids, and a carbohydrate. The extract, tannin-rich fraction and 

geraniin showed important in vitro virucidal activity through blocking viral attachment 

but showed no relevant inhibition of viral penetration. The in silico approaches 

demonstrated a high number of potential strong intermolecular interactions as hydrogen 

bonds between geraniin and the activity site of the glycoproteins, particularly the 

glycoprotein gB. In silico experiments indicated that geraniin is at least partially 

responsible for the anti-herpes activity through interaction with the viral surface 

glycoprotein gB, which is responsible for viral adsorption. Additionally, the quantitative 

analyses of geraniin in the extract by UFLC-DAD presents a content of 193.8 µg of 

geraniin per mg of extract. These results highlight the therapeutic potential of S. 

mombin antiherpes treatment and provides support for its popular purposes. However, 

further studies are required to validate the antiviral activities in vivo, as well as efficacy 

in humans. 

 

Keywords: Anacardiaceae, herbal medicine, antiviral, geraniin, Spondias mombin, cajá 
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WHO World Health Organization 
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REPLAME  Relação Estadual de Plantas Medicinais 

Rf  Fator de Retenção  

SISBIO Sistema de Autorização e informação em Biodiversidade  

SUS  Sistema Único de Saúde  

TFA  Ácido Trifluoroacético  

t  Tailing factor (fator de calda)  

UV  Ultravioleta  

USP  United States Pharmacopeia  

Vol.  Volume  

TR Tempo de retenção  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo do tempo a humanidade vem utilizando produtos de origem natural 

para atender suas necessidades e tem encontrado neles grande potencial para tratar 

várias doenças. Do período de 1981 até 2019, foram descobertas 62 moléculas de 

origem natural com uso médico, o equivalente a 33,5% das desenvolvidas nesse 

período. Quando considera-se os fármacos sintéticos derivados de um protótipo de 

origem natural, esse percentual passa a ser de 64,9% (Newman e Cragg, 2020). Em 

países em desenvolvimento, onde o acesso a medicina convencional é limitado, o uso da 

medicina tradicional ainda se destaca, muitas vezes sendo o principal acesso à saúde. 

Em alguns países em que o sistema de saúde convencional está bem estabelecido, como 

na República da Coréia, em torno de 80% da população ainda faz uso da medicina 

tradicional. O uso de medicina tradicional como terapia complementar também é 

comum em países desenvolvidos, onde a estrutura do sistema de saúde é tipicamente 

bem desenvolvida, por exemplo, América do Norte e muitos países europeus (WHO, 

2013). 

Tendo em vista a garantia do acesso seguro e uso racional de plantas medicinais 

e fitoterápicos como prática integrativa no Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil, no 

ano de 2006, foi publicada as diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, para o SUS, que visa: incluir a fitoterapia e ampliar as opções terapêuticas 

no SUS, promover o desenvolvimento de toda cadeia produtiva e da indústria nacional 

de fitoterápicos no Brasil, e ao final assegurar o uso de plantas medicinais e 

fitoterápicos com qualidade, segurança e eficácia (Brasil, 2006).  

Em relação a legislação que contempla os medicamentos fiteoterápicos no 

Brasil, existe a RDC nº 26/2014 da ANVISA, dispõe sobre o registro de medicamentos 

fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais fitoterápicos. Nela são 

considerados medicamentos fitoterápicos os obtidos com emprego exclusivo de 

matérias-primas ativas vegetais cuja segurança e eficácia sejam baseadas em evidências 

clínicas, enquanto que, os produtos tradicionais fitoterápicos têm sua segurança e 

efetividade baseadas em dados publicados na literatura técnico-científica (Brasil, 

2014a). Na Instrução Normativa nº 02/2014 da ANVISA, consta uma lista com algumas 

espécies vegetais de registro simplificado que compreende espécies de uso bem 

estabelecido ao longo dos anos ou que possuem documentação técnico-científica bem 

embasada que garantem seu uso seguro e eficaz de acordo com avaliação dos 

especialistas do órgão (Brasil, 2014b).  
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A espécie Spondias mombin L. (Anacardiaceae), conhecida popularmente como 

cajá, é amplamente encontrada no Brasil especialmente nas regiões norte e nordeste. As 

folhas são utilizadas popularmente para tratamento de herpes labial e genital (Lorenzi e 

Matos, 2008). Em estudo in vitro, o extrato das folhas de S. mombin, bem como 

algumas substâncias isoladas da planta, apresentaram atividade antiviral contra o vírus 

Herpes Simplex I e Coxsackie B2 (Corthout, Jozef et al., 1991). Seu uso medicinal 

como agente anti-herpético é bastante difundido pelo nordeste brasileiro. Nesse sentido, 

justifica-se a condução de estudos que busquem a comprovação de sua ação antiviral, 

investigação do mecanismo de ação e identificação dos compostos ativos. Importante 

destacar que a espécie Spondias mombin não foi incluída na IN Nº2/2014 para ser 

enquadrada na categoria de medicamento fitoterápico de registro simplificado, visto 

que, faltam dados de estudos clínicos confiáveis com a espécie (Brasil, 2013). 

Dentre as substâncias já relatadas para a espécie Spondias mombin, destaca-se a 

geranina, um tanino hidrolisável do tipo elagitanino, que foi inicialmente descrita para a 

espécie nos estudos de Corthout (1991), onde, além de seu isolamento a partir de fração 

obtida do extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin, também foi determinado seu 

efeito antiviral in vitro contra o vírus Herpes Simplex I e Coxsackie B2 (Corthout, J et 

al., 1991).  Adicionalmente, seu efeito antiviral tem sido demonstrado frente a outros 

vírus (Cheng, Ton e Abdul Kadir, 2017). Diante disso, selecionou-se essa substância 

para fazer parte dos estudos anti-herpéticos desenvolvidos neste trabalho. 

A maioria das doenças infecciosas emergentes são causadas por vírus, as quais 

representam um dos maiores desafios para a medicina moderna (Graham e Sullivan, 

2018). A vacinação previne algumas infecções virais, mas em alguns casos faz-se 

necessária a terapia antiviral (Clercq, 2013). Para o tratamento de infecção pelo vírus 

herpes simplex (HSV) em específico, o aciclovir é considerado o fármaco de primeira 

escolha (Piret e Boivin, 2016). O aciclovir é uma substância semissintética, obtida a 

partir do nucleósido espongouridina isolado de esponja marinha, Cryptotethya crypta. A 

partir dessa fonte natural também foram realizadas outras modificações semissintéticas 

que originaram outros medicamentos antivirais (Rangel e Falkenberg, 2015). 

A utilização do aciclovir por longo prazo em pacientes imunocomprometidos 

pode levar ao desenvolvimento de infecções crônicas, já que esses pacientes são mais 

propensos a se tornarem resistentes aos medicamentos disponíveis atualmente (Piret e 

Boivin, 2016). Nesse sentido, existe uma necessidade de desenvolver novos fármacos 
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ou produtos antivirais com diferentes mecanismos de ação dos fármacos utilizados na 

terapêutica. 

Dessa forma, o presente estudo teve por objetivo avaliar a atividade antiviral in 

vitro do extrato, frações e da substância geranina das folhas de Spondias mombin, bem 

como elucidar seu possível mecanismo de ação contra o vírus Herpes simplex tipo-1 

(HSV-1). De forma paralela, o trabalho objetivou analisar os principais metabólitos 

especializados presentes no extrato hidroetanólico e frações das folhas de S. mombin, 

bem como, desenvolver e validar um método por Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência para avaliar o teor de geranina nesse extrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAL TEÓRICO



21 
 

 
 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Spondias mombin: REVISÃO SOBRE ETNOFARMACOLOGIA, 

FITOQUÍMICA, FARMACOLOGIA E TOXICOLOGIA 

 

Uma extensa revisão da literatura foi realizada em diferentes bancos de dados 

científicos, como PubMed, Web of Science, Scopus, Scielo e Lilacs. O estudo abrangeu 

vários aspectos da espécie vegetal, como características botânicas, fitoquímicas, uso 

tradicional, farmacologia e toxicologia. Para a busca, foram incluídos o nome científico, 

sinonímias e nomes populares da espécie, identificados pelos bancos de dados botânicos 

Flora do Brasil, Tropicos, International Plant Names Index e The Plant List. A busca foi 

realizada até a data de 08 de junho de 2020. 

 

2.1.1 Informações Botânicas 

 

Spondias mombin Linnaeus (Figura 1) é conhecida popularmente como cajá-

mirim e taperebá no Brasil, como cajá, cajarana e cajazeira no Acre, e como cajazeira na 

Bahia (Flora do Brasil, 2020). Em outros países é conhecida como “jobo”, “ocorocillo”, 

“azucaró” e “jocote jobo” (Tropicos, 2020). No Brasil é encontrada em quase todas 

regiões, menos na região sul do país (Flora do Brasil, 2020). É distribuída também em 

outros países do norte da América do Sul que vão da Bolívia a Guiana Francesa, bem 

como no México, e em alguns países da América Central e da África (IPNI, 2020).  

 

Figura 1 Árvore de Spondias mombin (Fonte: Própria) 
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O nome da espécie é Spondias mombin L., sendo ela pertencente ao gênero 

Spondias e a família Anacardiaceae. Seus sinônimos botânicos são Spondias lutea, 

Spondias mambin, Mauria juglandifolia, Spondias aurantiaca, Spondias brasiliensis, 

Spondias dubia, Spondias glabra, Spondias graveolens, Spondias maxima, Spondias 

pseudomyrobalanus, Spondias oghigee, Spondias axillaris, Spondias lucida, Spondias 

nigrescens, Spondias radlkoferi e Spondias zanzee (The Plant List, 2013; Flora do 

Brasil, 2020; IPNI, 2020; Tropicos, 2020).  

A espécie é uma árvore frutífera, nativa e não endêmica do Brasil. A árvore da 

cajazeira pode chegar a medir 30 m de altura e atingir uma copa de até 15 m de 

diâmetro. Seus frutos são ovais ou oblongos, com comprimento entre 3 e 4 cm e de cor 

amarela brilhante quando maduro. A casca do fruto é lisa e fina, com uma pequena 

camada de polpa de sabor ácido e adocicado, recobrindo um endocarpo (caroço) 

volumoso que compreende grande parte do tamanho do fruto. Suas flores são de porte 

pequeno e de cor verde-esbranquiçadas. Já suas folhas são compostas e alternas, 

apresentando de 5 a 11 pares de folíolos, sendo estes de formato oblongo com suas 

margens lisas e vértice agudo (Filgueiras, Moura e Alves, 2000; Moreira, 2002; 

Mattietto e Matta, 2011; Flora do Brasil, 2020).  

 

2.1.2 Composição química 

 

Em alguns estudos preliminares de fitoquímica foi descrita a presença de 

diversas classes de metabólitos especializados para a espécie S. mombin (Quadro 1), 

sendo predominante as investigações com extratos obtidos das folhas, mas também 

alguns estudos realizados com cascas do caule e frutos. As principais classes de 

metabólitos especializados descritos são taninos, saponinas, flavonoides e terpenos, 

nesta ordem de frequência, sendo também relatada a presença de outras classes como 

glicosídeos (principalmente cardiotônicos), esterois, alcaloides, fenois, antraquinonas e 

resinas. 
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Quadro 1 Classes de metabólitos especializados descritos para a espécie Spondias mombin. 

Partes 

usadas 

Classes de metabólitos  Referência 

F S, T (Akubue, Mittal e Aguwa, 1983) 

F T, S, R, E, TP (Offiah e Anyanwu, 1989) 

F     T, S (Onwuka, 1992)  

F, C T, S, AQ (F e C); A (C) (Abo, Ogunleye e Ashidi, 1999) 

F F (Gonçalves et al., 2005) 

F           T, S, F, A, AF (Njoku e Akumefula, 2007)  

F S, F, T, R, TP (Nworu et al., 2007)  

F S, A, F, T, G (cianogênicos) (Igwe et al., 2010)  

C A, F, AF, AQ, T, E, TP, S (Diby, Koné e Yapo, 2012)  

Fr  F, T (Cáceres et al., 2012)  

F, C A, S, T, F, TP (F e C), G (F) (Okwuosa et al., 2012)  

F S, T, F, A, G (cardiotônicos) (Aromolaran e Badejo, 2014) 

F S, F, E, TP, T, A, G (cardiotônicos) (Akinmoladun et al., 2014) 

F A, F, T, S, E, TP, G (cardiotônicos) (Omoregie e Oikeh, 2015)  

F TP, E, T, AF, F (Vasconcelos, De, Vasconcelos, 

De e Randau, 2016) 

F AF, T, TP, E (Nayim et al., 2018)  

F, C S, T, F, G (cardiotônicos) (Nwidu et al., 2018)  
Partes usadas (F: folha, C: casca do caule, Fr: fruto) 

Classes de metabólitos (T: taninos, S: saponinas, F: flavonoides, TP: terpenos, E: esterois, A: alcaloides, 

G: glicosídeos, AF: fenois ou ácidos fenólicos, AQ: antraquinonas, R: resinas) 

 

Conforme observado na Quadro 2, diversos tipos de compostos foram 

identificados e/ou isolados de diferentes partes da espécie S. mombin, sendo a grande 

maioria identificados em extratos obtidos das folhas, seguido dos frutos, e em menor 

relato nas cascas do caule e flores. Os solventes mais utilizados nessas extrações são 

misturas hidroalcóolicas de etanol ou metanol, bem como hidrodestilação para obtenção 

de óleos essenciais ou extrações com solventes não-polares para obtenção de compostos 

de menor polaridade. Os principais compostos identificados são flavonoides, fenólicos e 

taninos, sendo estes encontrados na maioria das vezes em extratos polares das folhas. 

Nos óleos essenciais dos frutos ou folhas foram encontrados diversos terpenos. Já em 

extratos ou frações apolares das folhas verificou-se a presença de triterpenos e 

salicilatos de cadeia longa, enquanto que em fração apolar de extrato metanólico da 

casca identificou-se a presença de esterois. Conforme apresentado na Tabela 2, só 

quatro estudos foram realizados com as cascas do caule e um estudo com os frutos. 

Os flavonoides identificados nas folhas ou frutos de Spondias mombin são 

derivados O-glicosilados dos núcleos quercetina ou canferol, tais como a isoquercitrina 

e o canferol-3-O-glicosídeo, assim como suas agliconas (Cabral et al., 2016; Soares et 

al., 2019; Siqueira et al., 2020). Os derivados desses núcleos já foram descritos também 

em outras espécies do gênero, como S. purpurea e S. tuberosa (Engels et al., 2012; 
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Siqueira et al., 2016). Os taninos identificados são do tipo hidrolisáveis e tem estruturas 

relacionadas à geranina, como a galoilgeranina e a corilagina. Os taninos encontrados na 

espécie apresentaram atividade antiviral em estudos não-clínicos contra o vírus herpes e 

coxsackie (Corthout et al., 1990; Silva, 2016; Siqueira et al., 2020). Essa classe de 

substâncias parece estar relacionada ao efeito antiviral in vitro, da mesma forma, tais 

metabólitos parecem ser limitados a essa espécie dentro do gênero Spondias, uma vez 

que não foram identificados em estudos fitoquímicos relatados com as outras espécies, 

sendo assim os taninos hidrolisáveis poderiam ser considerados marcadores para o 

controle de qualidade da droga vegetal e derivados vegetais da espécie S. mombin.  

Outros compostos identificados em extratos obtidos das folhas ou frutos de S. 

mombin foram os fenólicos, sendo esses derivados do ácido cinâmico ou do ácido gálico 

(Corthout, Pieters, Claeys, VandenBerghe, et al., 1992; Silva, 2015; Cabral et al., 2016; 

Souza, de et al., 2018; Soares et al., 2019; Siqueira et al., 2020). Foi verificada 

atividade anti-inflamatória em estudo não-clínico para os fenólicos ácido elágico e 

clorogênico identificados na espécie (Cabral et al., 2016). Em extratos ou frações 

apolares obtidos das folhas foram identificados salicilatos de cadeia longa derivados do 

ácido anacárdico (Coates et al., 1994; Corthout et al., 1994).  
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Quadro 2 Metabólitos especializados descritos na literatura para a espécie Spondias mombin 

Parte da planta Classificação Extrato Composto Referência 

Compostos fenólicos 

Folhas e caules Taninos Hidroetanólico (80%) Geranina (17); galoilgeranina (18) Corthout et al. (1991) 

Folhas e caules Ácidos fenólicos Fração BuOH:AcOEt 

(1:1) do extrato 

hidroetanólico 80% 

Ácido 2-O-cafeoil-hidroxicítrico 

(12); ácido clorogênico (10); ácido 

clorogênico-éster butílico (11) 

Corthout et al. (1992) 

Folhas e caules Salicilatos de 

cadeia longa 

Hidroetanólico (80%) Ácidos pelandjauicos: (17:0) (21); 

(17:1) (22); (17:2) (23); e (17:3) (24); 

ácido 6-(12’Z-nonadecenil) salicílico 

(26); ácido 6-nonadecilsalicílico (25);  

ácido 6-(15’Z-heneicosenil) salicílico 

(27) 

Corthout et al. 

(1990_2; 1994) 

Folhas e ramos Salicilato de 

cadeia longa 

Hexânico Ácido pelandjauico (17:3) (24) Coates et al. (1994) 

Folhas Flavonoides e 

ácido fenólico  

Hidroetanólico (70%) Isoquercitrina (32); quercetina (30); 

canferol (31); resveratrol (13) 

Silva (2015) 

Folhas Flavonoide e 

ácido fenólico 

Hidrometanólico 

(80%) 

Quercetina (30); ácido elágico (6) Silva et al. (2011) 

Folhas Ácidos fenólicos  Metanólico Ácido elágico (6); 

1-O-galoil-6-O-luteoil-α-D-glicose 

(15) 

Ajaegbu1 et al. 

(2016) 

Folhas Tanino e ácido 

fenólico 

Hidroetanólico 70% Geranina (17) e ácido clorogênico 

(10) 

Silva (2016) 

Folhas Flavonoide e 

ácidos fenólicos  

Hidroetanólico (70%) Ácido clorogênico (10); ácido elágico 

(6); isoquercitrina (32) 

Cabral et al. (2016) 

Fruto Flavonoides Suco Epicatequina (29); quercetina (30) Brito et al. (2018) 

Folhas Flavonoide e 

ácidos fenólicos 

Metanólico Rutina (37); ácido gálico (1); ácido 

elágico (6) 

Souza et al. (2018)  

Fruto Flavonoides e 

ácidos fenólicos 

Hidroetanólico (80%) Ácido cumárico-O-hexosideo (9); 

ácido vanílico-O-hexosideo (5); 

quercetina-7-O-glucosideo; ácido 

elágico (6); quercetina (30) 

Soares et al. (2019) 

Folhas Flavonoides e 

ácidos fenólicos 

Diversos extratos Ácido cafeico (8); ácido vanílico (4); 

ácido elágico (6); ácido gálico (1); 

rutina (37); catequina (28) 

Cristofoli (2017; 

2019) 

Folhas Ácidos fenólicos, 

flavonoides e 

taninos 

Hidroetanólico (35%) Turanose (14); ácido cafeico (8); 

ácido 3-glucogálico (3); ácido 

clorogênico (10); elaeocarpusina 

(20); corilagina (16); quercetina-3-O-

gentiobiosídeo (38);  

geranina (17); canferol-3-O-

gentiobiosídeo (39); quercetina-

desoxihexosideo (36); quercetina-3-

O- arabinoglucosideo (40); 

isoquercitrina (32); canferol-3-O-

arabinoglucosideo (41); galato de 

etila (2); canferol-3-O- glucosideo 

(33); quercetina-3-O-arabinosideo 

(34); canferol-3-O- arabinosideo 

(35); quercetina-galoil-glucosideo 

(42); quercetina (30); canferol (31); 

ácido chebulágico (19); ácido 

elágico-arabinosideo (7) 

Siqueira et al. (2020) 
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Continuação Quadro 2 Metabólitos especializados descritos na literatura para a espécie Spondias mombin  
Parte da planta Classificação Extrato Composto Referência 

Terpenos e Esteróis 

Frutos  Terpenos  Óleo essencial α-humuleno (97); α-terpineol (60); β-

cariofileno (98); δ-cadineno (86) 

Sagrero-Nieves et al. 

(1992) 

Folhas Terpenos Óleo essencial β-farneseno (77); 4-terpineol (59); α-

bisabolol (73); α-cadinol (80); α-

copaeno (81); ar-curcumeno (74); β-

bisaboleno (75); β-cubebeno (84); cis-

α-bergamoteno (95); trans-α-

bergamoteno (96); óxido cis-linalool 

(71); óxido trans-linalool (72); cubenol 

(85); δ-cadineno (86); δ-cadinol (87); 

linalool (54); metil eugenol (102); T-

cadinol (91); β-cariofileno (98); δ-

terpineol (63); α-humuleno (97); α-

selineno (82) 

Lemos et al. (1995) 

Folhas e frutos Terpenos  Óleo essencial α-bisabolol (73); α-copaeno (81); α-

humuleno (97); α-selineno (82); β-

cariofileno (98); canfeno (66); δ-

cadineno (86); fenchona (68); 

muuroleno (90); ocimeno (57) 

Olufunke et al. (2003) 

Folhas Triterpeno Fração etérea do extrato 

hidrometanólico 80%  

3β-oleano-12-en-3-il (9Z)-hexadeca-9-

enoato (43) 

Fred-Jaiyesimi et al. 

(2009) 

Cascas Esteróis Fração do extrato 

metanólico 

Mombintano I (45); mombintano II 

(46) 

Olugbuyiro et al. 

(2013) 

Folhas Terpenos  Óleo essencial β-cariofileno (98); γ-cadineno (88); 

α-humuleno (97); β-cadineno (83); 

óxido de cariofileno (99); 5-isocedranol 

(101); α-gurjuneno (94); 

neral (56); geranial (53); muuroleno 

(90); γ-muuroleno (89); β-elemeno (76) 

Oladimeji et al. 

(2016) 

Flores Terpenos Óleo essencial Óxido de cariofileno (99); α-terpineol 

(60); mirceno (55); ar-curcumeno (74); 

α-pineno (65); β-pineno (70); orto-

cimeno (58); limoneno (64); exo-

fenchol (67); salicilato de metila (103); 

mirtenol (69); cuminal (62); carvona 

(61); formiato de citronelil (52); α-

copaeno (81); β-cariofileno (98); 

farneseno (78); valenceno (93); α-

cadineno (79); epóxido de humuleno 

(100); α-cadinol (80) 

Silva (2016) 

Fruto  Terpenos  Diclorometano  α-pineno (65); linalool (54); mirceno 

(55); ocimeno (57); trans-calameneno 

(92); vanilina (104) 

Neiens et al. (2017) 

Sementes Alquilfenois 

e esterois 

Fração diclorometano de 

extrato etanólico 

β-sitosterol (47); estigmasterol (48); 1-

hidroxil-3-[(Z)-10’-octadecenil]-

benzeno (49);  

1-hidroxil-3-[(Z) -10’-docosenil]-

benzeno (50) 

Rezende et al. (2018) 

Folhas Diterpeno e 

triterpeno 

Hexano α-tocoferolquinona (51); 

α -amirina (44) 

Guedes et al. (2019) 
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Continuação Quadro 2 Metabólitos especializados descritos na literatura para a espécie Spondias mombin  

Compostos fenólicos 
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Continuação Quadro 2 Metabólitos especializados descritos na literatura para a espécie Spondias mombin  

Compostos fenólicos 

 



29 
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Continuação Quadro 2 Metabólitos especializados descritos na literatura para a espécie Spondias mombin  

Terpenos, Esterois e Alquilfenois 
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Já os triterpenos encontrados foram a α-amirina e o (3β)-oleano-12-en-3-il-(9Z)-

hexadeca-9-enoato, este último apresentou efeito inibidor da enzima α-amilase in vitro 

(Fred-Jaiyesimi, Kio e Richard, 2009; Guedes et al., 2019). A partir de uma fração 

apolar de extrato metanólico das cascas foram isolados dois esterois com atividade 

inibidora da enzima beta-lactamase, mobintano I e mombintano II (Olugbuyiro, Moody 

e Hamann, 2013). Nos óleos essenciais dos frutos ou folhas foram identificados 

diversos terpenos do tipo mono ou sesquiterpenos, tais como β-cariofileno, α-humuleno, 

δ-cadineno e γ-muuroleno (Sagrero-Nieves e Pooter, De, 1992; Lemos et al., 1995; 

Olufunke, Kasali e Olusegun, 2003; Oladimeji et al., 2016; Silva, Da, 2016; Neiens, 

Geißlitz e Steinhaus, 2017). 

 

2.1.3 Uso tradicional 

Conforme observado na Quadro 3 tem vários relatos etnofarmacológicos do uso 

de S. mombin, com destaque o tratamento de doenças causadas por protozoários como 

malária e leishmaniose, doenças infecciosas como herpes, conjuntivite, furúnculos, 

tuberculose, gonorreia e DSTs. Também foram encontrados relatos do uso da espécie 

para tratar anemia/cansaço, dor/febre, tratar problemas de pressão, diabetes, asma, 

inflamações de mucosa (boca ou garganta), prostatite, diarreia/disenteria, tratar câncer e 

facilitar o parto. As principais partes utilizadas pela população são folhas e cascas do 

caule, mas também existe relatos do uso dos frutos, córtex e raízes. Em relação as 

formas de preparação, as mais relatadas foram a decocção e a maceração, seguido da 

infusão e do suco dos frutos. Suas vias de administração na medicina tradicional são 

principalmente pela via oral, por via tópica (uso externo) ou por gargarejo.  

As folhas da espécie têm sido utilizadas por via interna na forma de decocção ou 

macerado para tratar malária e leishmaniose, prostatite, diabetes, disenteria, 

hemorroidas, gonorreia, hepatite e fadiga (Caraballo, Caraballo e Rodríguez-Acosta, 

2004; Diallo et al., 2007; Abo, Fred-Jaiyesimi e Jaiyesimi, 2008; Ajibesin et al., 2008; 

Lorenzi e Matos, 2008; Ajibesin, Bala e Umoh, 2011; Traore et al., 2014; Kpodar et al., 

2016; Adeniyi et al., 2018). Adicionalmente, há relatos do uso das folhas como 

uterotônico, tratar DSTs e doenças do trato genitourinário, bem como uso local para 

tratar conjuntivite e na forma de gargarejo para inflamações da boca e garganta (Lorenzi 

e Matos, 2008; Adiko et al., 2014; Nazer et al., 2019; Ijioma et al., 2020). Um uso 

tradicional bastante difundido é para tratar herpes labial, no qual o decocto das folhas é  

utilizado na forma de gargarejo ou ingerido (Lorenzi e Matos, 2008).  
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Quadro 3 Relatos de etnofarmacologia descritos na literatura para Spondias mombin. 
Uso tradicional Parte da planta Preparação Referência 

Cicatrizante Frutos Decocto dos frutos aplicados externamente (Villegas et al., 1997) 

Hipertensão Folhas e cascas 

Fermentar a mistura de folhas e casca dela com outras duas plantas 

(Dracaena perrottettii e Clausea anisata) por 3 dias, tomar o 

líquido resultante por via oral e usar para banho 

(Igoli, Igwue e Igoli, 2003) 

Febre ou malária Cascas __________ (Oliveira et al., 2003) 

Tratar furúnculos Cascas do caule Um pó é aplicado sobre a ferida (Inngjerdingen et al., 2004) 

Tratar malária Folhas Decocção 
(Caraballo, Caraballo e Rodríguez-

Acosta, 2004) 

Anemia Cascas do caule Extrato aquoso. Tomar três vezes ao dia (Morais et al., 2005) 

Tratar leishmaniose Córtex __________ (Kvist et al., 2006) 

Tratar malária __________ __________ (Diallo et al., 2006) 

Dor 

Febre 

Cascas 

Folhas 

Decocção 

Infusão. Banhar cabeça e corpo 
(Rodrigues, Mendes e Negri, 2006) 

Tratar malária Folhas __________ (Diallo et al., 2007) 

Asma e tuberculose Cascas do caule __________ (Mann et al., 2007) 

Tratar leishmaniose cutânea Cascas  
Decocção. Uso oral e lavagem do local afetado. A casca também é 

ralada e aplicada diretamente na área afetada. 
(Estevez et al., 2007) 

Conjuntivite Folhas _________ (Albuquerque, de et al., 2007) 

Tosse, lesões (pancadas) ______ _________ (Albuquerque e Oliveira, 2007) 
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Continuação Quadro 3 Relatos de etnofarmacologia descritos na literatura para Spondias mombin.  
Uso tradicional Parte da planta Preparação Referência 

Diabetes Folhas Decocção (Abo, Fred-Jaiyesimi e Jaiyesimi, 2008) 

Herpes labial, inflamações da boca 

e garganta; Prostatite 
Folhas 

Decocção. Gargarejo como adstringente nas inflamações da boca e 

da garganta e uso oral em casos de prostatite e herpes labial. 
(Lorenzi e Matos, 2008) 

Disenteria e hemorroidas Folhas 
Para disenteria: Comprimido na água e bebido. Uso interno, 3 

vezes ao dia por 7 dias. 
(Ajibesin et al., 2008) 

Anemia Cascas do caule Bebida preparada por maceração 
(Cartaxo, Almeida Souza, de e 

Albuquerque, de, 2010) 

Gonorreia Folhas Decocção. Uso interno 3 vezes ao dia por 5 dias (Ajibesin, Bala e Umoh, 2011) 

Tratar micose cutânea Córtex  ________ (Wen et al., 2011) 

Diarreia e disenteria Cascas do caule 
Decocção e uso por via interna. Preparação com outras duas 

plantas (Triplaris americana e Tabebuia aurea) 
(Hajdu e Hohmann, 2012) 

Conjuntivite, vermelhidão nos 

olhos 
Raízes e folhas Decocção. Instilação ocular (Adiko et al., 2014) 

Tratar doenças por protozoários Folhas e cascas do caule _________ (Traore et al., 2014) 

Diabetes Folhas Decocção (Kpodar et al., 2015) 

Doenças hepáticas Folhas Decocção (Kpodar et al., 2016) 

Diurético Frutos Suco (Ribeiro et al., 2017) 

Tratar leishmaniose Folhas e cascas _________ (Odonne et al., 2017) 

Tratar fadiga Folhas Decocto tomado por via oral (Adeniyi et al., 2018) 

Tratar câncer Folhas e cascas _________ (Segun, Ogbole e Ajaiyeoba, 2018) 
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Continuação Quadro 3 Relatos de etnofarmacologia descritos na literatura para Spondias mombin.  
Uso tradicional Parte da planta Preparação Referência 

Dor externa, cansaço Cascas 
Forma triturada aplicada topicamente com manteiga de karité ou 

tomado por via oral. 
(Danton et al., 2019) 

Doenças do trato genital e DSTs  Folhas _________ (Nazer et al., 2019) 

Uterotônico, facilitar o parto Folhas _________ (Ijioma et al., 2020) 
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Adicionalmente, importante destacar que S. mombin é cultivada no projeto 

Farmácia Viva da Universidade Federal do Ceará onde é disponibilizada para a 

população fazer seu uso medicinal com indicação para o tratamento de herpes (Brasil, 

2012a).  

O projeto Farmácia Viva teve como precursor o Professor Francisco José Abreu 

Matos, iniciando esse trabalho no ano de 1983 no Horto de Plantas Medicinais da 

Universidade Federal do Ceará – UFC (Campus – Pici). Seu objetivo compreende 

desenvolver pesquisas em plantas medicinais escolhidas pela comunidade no combate a 

doenças. O projeto promove oficinas sobre saúde e educação para comunidade, com 

vista à manipulação correta de plantas medicinais. Bem como, trabalha o cultivo e 

disponibilização das plantas medicinais para a comunidade. Atualmente, existem 

diversas Farmácias Vivas implantadas pelas universidades do Brasil (Antunes, Cassiano 

e Verola, 2016). 

Devido a importância da espécie S. mombin, ela inserida na Relação de Plantas 

Medicinais do estado do Ceará (REPLAME) (Brasil, 2012b). Também é popularmente 

utilizada como facilitadora do parto e seu efeito abortivo é bastante difundido no 

continente africano. Tem evidências de estudos não-clínicos sobre esses efeitos (Asuquo 

et al., 2012; Oloye et al., 2013; Ijioma et al., 2020). 

 

2.1.4 Atividades farmacológicas 

 

Diversos estudos farmacológicos não-clínicos têm sido realizados com várias 

partes da espécie S. mombin (Figuras 2-4). Esses trabalhos estão listados com mais 

detalhes nas Quadros 4-7. 

Em relação aos estudos não-clínicos in vitro (Quadro 4), grande parte dos 

estudos foram realizados com extratos das folhas ou cascas. Os extratos são produzidos 

majoritariamente com etanol, metanol ou água, no entanto, alguns estudos utilizaram 

solventes mais apolares como hexano ou diclorometano. Nos ensaios farmacológicos in 

vitro, as principais investigações foram em relação ao seu efeito antibacteriano, 

antiparasitário, antiviral, antifúngico e antitumoral. Também foram encontrados estudos 

não-clínicos in vitro que avaliaram o efeito anti-inflamatório, antidiabético, larvicida e 

anti-idade de S. mombin. 

Nos estudos que avaliaram o efeito antibacteriano foi observada uma ação 

promissora de extratos das folhas ou casca sobretudo em bactérias Gram-positivas como 
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Staphylococcus aureus, enquanto que nas pesquisas contra cepas Gram-negativas não 

foi efetiva em todos estudos. Nas avaliações antifúngicas os extratos apresentaram 

efeitos em alguns estudos e em outros foram ineficazes. Adicionalmente, nos estudos 

antiparasitários foram investigados sua ação em Trypanossoma, Leishmania e 

Plasmodium, onde a espécie apresentou os efeitos mais promissores contra os parasitas 

maláricos. Na avaliação contra os parasitas da leishmaniose os estudos foram 

contraditórios e nos testes em Trypanossoma foi ineficaz. Sua ação antiviral foi avaliada 

algumas vezes, sendo os principais estudos contra o vírus herpes simples tipo-1, onde 

tanto o extrato, frações e isolados foram ativos contra o vírus. O extrato também 

apresentou ação antiviral contra os vírus coxsackie, rotavírus e um tipo específico de 

ecovírus, no entanto, não apresentou efeito contra o vírus da dengue.  

Nas avaliações em células tumorais o extrato mostrou-se citotóxico contra 

células de câncer de próstata (PC3) com baixa citotoxicidade contra células não-

tumorais (L929) (Guedes et al., 2019). Bem como, foi eficaz em reduzir a viabilidade de 

células de carcinoma de ovário humano A2780 e ACRP (Souza, De et al., 2019).  

A espécie tem sido amplamente estudada no que se refere ao seu efeito 

antioxidante (Quadro 5). Sendo sua principal parte investigada o fruto, seguido das 

folhas. Os extratos mais encontrados nos testes têm sido os hidroalcóolicos (metanol ou 

etanol) e os aquosos. Nos trabalhos que avaliaram o efeito antioxidante dos frutos têm 

sido observado uma ação de média a baixa quando comparada com outras espécies 

vegetais. Já nas folhas têm sido observado um efeito um pouco melhor. 

 

 

Figura 2 Representação gráfica dos tipos de estudos encontrados para Spondias mombin 
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Figura 3 Representação gráfica dos tipos de estudos farmacológicos in vitro relatados para 

Spondias mombin 

 

 
Figura 4 Representação gráfica dos tipos de estudos farmacológicos in vivo relatados para 

Spondias mombin 
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Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro descritos na literatura para Spondias mombin. 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antibacteriana 

Folhas 

Aquoso e etanólico: extrato seco 

dissolvido em água nos seguintes 

percentuais do extrato líquido 

anterior a secagem: 5, 10, 20, 25 e 

50% 

Difusão em placa contra cepas Gram-

positiva e negativas: Micrococcus luteus, 

Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Shigella spp. e Salmonella spp 

Os extratos testados mostraram atividade 

contra todas as cepas testadas, sendo o mais 

ativo o etanólico 50%. O extrato etanólico 

mostrou-se mais ativo que o aquoso. 

(Ajao, Shonukan e 

Femi-Onadeko, 

1985) 

Antibacteriana e 

antifúngica 

Casca ou folhas 

Aquoso até 100 mg/mL (casca ou 

folhas) 

Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

contra cepas gram-positivas e negativas e 

contra cepas de fungos 

Na concentração de 100 mg/mL o extrato da 

casca apresentou atividade antimicrobiana 

contra cepas gram-positivas com a maior 

atividade contra Staphylococcus aureus (CIM 

de 0,1 mg/mL) e menor atividade contra 

Bacillus cereus. No entanto, não apresentou 

atividade antimicrobiana contra cepas gram-

negativas: E. coli e Pseudomonas aerginosa. 

Apresentou atividade antifúngica contra 

Aspergillus flavus. O extrato das folhas não 

apresentou atividade antimicrobiana contra as 

cepas testadas.  

(Arias Arroyo, 1985) 

Antiviral 

Folhas e caules 

Etanólico 80%; Elagitaninos isolados 

do extrato etanólico 80%: geranina e 

galoilgeraniina (50 µg/mL)  

Ensaio de formação de placas em cultura 

de células contra os vírus Coxsackie B2 e 

Herpes simplex tipo 1 

O extrato exibiu atividade antiviral 

pronunciada contra os vírus Coxsackie B2 e 

Herpes simplex tipo 1. Os isolados geranina e 

galoilgeranina possuíram atividade 

significativa na concentração de 50 µg/mL 

contra os vírus testados. Ambos compostos 

tiveram atividade fraca contra Enterobacter 

aeruginosa e Proteus vulgaris em 500 

µg/mL. 

(Corthout, J et al., 

1991) 

Antiviral 

Folhas e caules 

Ácidos fenólicos isolados do extrato 

etanólico 80%: ácido clorogênico, 

ácido clorogênico-butil-estér e 

cafeoil-éster (100 µg/mL) 

Ensaio de formação de placas em cultura 

de células contra os vírus Coxsackie B2 e 

Herpes simplex tipo 1 

Ácido clorogênico-butil-éster (acredita-se que 

foi um artefato da extração) mostrou 

atividade contra o vírus Herpes simplex tipo 

1, enquanto que o Cafeoil-éster mostrou 

atividade contra o Coxsackie B2, ambos na 

concentração de 100 µg/mL. O ácido 

clorogênico não apresentou atividade. 

(Corthout, Pieters, 

Claeys, Berghe, et 

al., 1992) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antibacteriana e 

Moluscicida 

Folhas e caules 

Salicilatos de cadeia longa isolados 

do extrato etanólico 80%: cinco 

ácidos 6-alquenil-salicílicos 

Concentração Bactericida Mínima 

(CBM) contra diversas cepas de 

bactérias; e Avaliação do efeito 

moluscicida contra Biomphalaraia 

glabrata 

Os isolados tiveram efeito antibacteriano 

pronunciado contra Bacillus cereus, 

Streptococcus pyogenes e Mycobacterium 

fortuitum (CBM numa faixa de concentração 

de 3-25 µg/mL) e elevado efeito moluscicida 

contra o caramujo Biomphalaraia glabrata 

(LC90 abaixo de 1-3 ppm). 

(Corthout et al., 

1994) 

Antibacteriana 

(Inibitória da β-

lactamase) 

Partes aéreas 

Hexânico e isolado derivado do ácido 

anacárdico: ácido 6-(heptadecatrieno- 

8(Z),11(Z),l4(Z)-il)-2-

hidroxibenzoico 

Inibição da enzima β-lactamase O extrato hexânico exibiu uma resposta 

positiva quando testado no bioensaio para 

detectar atividade inibidora da ß-lactamase. O 

composto isolado desse extrato teve atividade 

contra as duas enzimas utilizadas no ensaio 

com um IC50 de 5 µg/mL. 

(Coates et al., 1994) 

Antifúngica 

Folhas  

 

Etanólico  Métodos de diluição em caldo e placa de 

ágar contra cepas de sete fungos 

patogênicos: Basidiobolus haptosporus e 

B. ranarum; Trichophyton rubrum e T. 

mentugrophytes; Aspergillus fumigatus, 

Geotrichum candidum e Candida 

albicans 

O extrato na diluição 1:10 inibiu o 

crescimento de Basidiobolus haptosporus e 

B. ranarum. O extrato também suprimiu o 

crescimento de T. rubrum e T. 

mentugrophyte. No entanto, não inibiu o 

crescimento de Aspergillus fumigatus, 

Geotrichum candidum e Candida albicans.  

(Nwosu e Okafor, 

1995) 

Antibacteriana e 

Antifúngica 

Folhas ou casca 

Metanólico (25, 50 e 100 mg/mL) Método de difusão em ágar e diluição de 

cultura de bactérias e contra algumas 

cepas de fungos: Aspergillus niger, 

Microsporum spp., Penicillium spp. 

and Candida albicans 

O extrato das folhas de S. mombin apresentou 

atividade antibacteriana significativa contra 

Pseudomonas aeruginosa e Shigella 

dysenteriae, enquanto que as cascas foram 

ativas contra Escherichia coli e Klebsiella 

pneumoniae. S. mombin não teve atividade 

contra os fungos testados. 

(Abo, Ogunleye e 

Ashidi, 1999) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antibacteriana e 

Antifúngica 

Folhas 

 

Hidroetanólico 90% (30; 3 e 0,3 

mg/mL) 

Antibiograma de difusão em meio 

gelificado; e Método de microdiluição 

em meio líquido de cepas gram-

negativas: Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa; gram-

positivas Staphylococcus aureus e 

Enterococcus faecalis; e Bioautografia 

contra os fungos Candida albicans e 

Cladosporium cucumerinum 

O extrato de S. mombin apresentou atividade 

apenas contra Staphylococcus aureus, com 

uma Concentração Inibitória de 100% (IC100) 

de 94 µg/mL. No entanto, sem atividade 

significativa contra as outras bactérias, nem 

contra os fungos.  

(Atindehou et al., 

2002) 

Tripanocida 

Sementes 

Metanólico  Determinação de Concentração Mínima 

de 100% (MC100) da eliminação do 

parasita depois da incubação por 24 h 

O extrato apresentou atividade fraca contra a 

forma tripomastigota com MC100 entre 250-

500 µg/ml, sem apresentar efeito contra a 

forma epimastigota. 

(Abe et al., 2005) 

Antiviral  

Folhas e casca 

Aquoso  Atividade antiviral contra o Rotavírus 

humano (RH) e Rotavírus símio (RS) em 

células MA-104 com efeito obtido pela 

redução do título viral medido pela Dose 

Infecciosa de 50% da Cultura Tecidual 

(TCID50/ml) 

O extrato das folhas apresentou atividade 

antiviral contra ambos os vírus numa 

concentração (não citotóxica) de 160 µg/mL. 

Com inibição de 97% contra RH e 96,2% 

contra RS. O extrato da casca (40 µg/mL) 

inibiu (82,2%) o RH apenas. 

(Gonçalves et al., 

2005) 

Larvicida e 

moluscicida 

Sementes  

Etanólico (1.000, 500 e 100 ppm) Atividade moluscicida contra ovos e a 

forma adulta do caracol Biomphalaria 

glabrata; Atividade larvicida contra 

larvas do mosquito Aedes aegypti; e 

Toxicidade geral contra as larvas do 

camarão de água salgada Artemia salina 

O extrato apresentou atividade larvicida 

contra as larvas do mosquito Aedes aegypti 

com mortalidade de 85% na concentração de 

500 ppm e toxicidade contra Artemia salina 

de 96% na concentração de 1.000 ppm. O 

extrato não apresentou efeito contra 

Biomphalaria glabrata. 

(Luna et al., 2005) 

Anti-helmíntica 

Folhas 

 

Etanólico e aquoso (0,25 a 2,0 

mg/mL) 

Ensaio de desenvolvimento larval contra 

nematódeos (strongyle larvae) de ovelhas 

e determinação de Concentração Letal de 

50% (LC50) 

A presença do extrato em culturas de larvas 

diminuiu a sobrevivência de larvas tipo L3. A 

LC50 do extrato aquoso de S. mombin foi de 

0,907 mg/mL, enquanto a LC50 do extrato 

etanólico foi de 0,456 mg/mL.  

(Ademola, Fagbemi 

e Idowu, 2005) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antiplasmodial 

 

_______ Avaliação antiplasmodial em culturas de 

P. falciparum resistentes à cloroquina 

O extrato apresentou uma Concentração 

Inibitória média (IC50) menor que 5 µg/mL. 
(Diallo et al., 2006) 

Antiplasmodial 

Folhas 

Metanólico, diclorometano e aquoso Avaliação antiplasmodial em culturas de 

P. falciparum resistentes à cloroquina 

Todos os extratos apresentaram atividade 

antiplasmódica com uma Concentração 

Inibitória média (IC50) de 3,93 µg/mL 

(metanólico), de 2,57 µg/mL (diclorometano) 

e 7,66-7,89 µg/mL (aquoso). 

(Diallo et al., 2007) 

Leishmanicida  

Casca  

Etanólico  Método colorimétrico por MTT para 

avaliar a viabilidade das formas 

amastigotas e promastigotas de 

Leishmania amazonensis 

Apresentou uma ação muito fraca com IC50 

acima de 100 µg/mL para as formas 

amastigotas e promastigotas. 
(Estevez et al., 2007) 

Antibacteriano 

Folhas 

Aquoso e etanólico Diâmetro de inibição (ID) na difusão em 

ágar (técnica do poço) contra bactéria 

Streptococos cariogênicos 

Todos os extratos de S. mombin sozinhos não 

inibiram o microorganismo em teste.  (Amadi et al., 2007) 

Leishmanicida 

Folhas 

Metanólico e suas frações (6,25; 

12,5; 25; 50 e 100 µg/mL) 

Avaliação in vitro contra as formas 

promastigotas e amastigotas de 

Leishmania chagasi  

O extrato metanólico e a fração AcOEt: 

metanol (80:20) foram as mais ativas contra a 

forma promastigota. As frações AcOEt: 

metanol (70:30 e 80:20, v/v) foram as mais 

ativas contra a forma amastigota. 

(Accioly, 2009) 

Antidiabética  

Folhas  

Metanólico 80% e fração purificada Bioensaio guiado pela atividade inibidora 

da enzima α-amilase 

A fração inibidora da α-amilase mais ativa foi 

purificada. A fração mais ativa produziu uma 

inibição da α-amilase de 69,8%, a partir da 

qual o α-sitosterol foi caracterizado como o 

principal inibidor.  

(Fred-Jaiyesimi, 

Wilkins e Abo, 

2009) 

Antidiabética 

Folhas 

Metanólico, fração éter etílico e 

triterpeno isolado (3β-oleano-12-en-

3-il(9z)-hexadeca-9-enoato) 

Ensaio de inibição da enzima α-amilase O extrato metanólico, fração éter etílico e um 

composto isolado (3β-oleano-12-en-3-il(9z)-

hexadeca-9-enoato) exibiram significante 

atividade inibitória contra enzima α-amilase 

de Aspergillus oryzae no ensaio inibitório da 

α-amilase. 

(Fred-Jaiyesimi, Kio 

e Richard, 2009) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antibacteriana 

Casca do caule 

Metanólico, frações e isolado 

semipuro (triterpenos) 

Ensaio de microplaca contra 

Mycobacterium tuberculosis 

Três frações semipurificadas (uma delas rica 

em terpenos) mostraram-se 

significativamente efetivas contra a bactéria 

de maneira dose-dependente com uma 

inibição de 92,8% numa concentração de 64 

µg/mL. 

(Olugbuyiro, Moody 

e Hamann, 2009) 

Anti-idade 

Folhas, casca da 

raiz e casca do 

caule 

Metanólico 80% (42,5 μg/mL) Antividade inibidora das enzimas 

acetilcolinesterase e butirilcolinesterase 

pelo método espectrofotométrico de 

Ellman in situ e método de bioautografia 

utilizando fisostigmina como padrão 

O extrato da casca da raiz de S. mombin 

apresentou a maior atividade contra as duas 

enzimas, 64,77% para AChE e 83,94% 

para BuChE. Os outros extratos também 

foram ativos mas em menor percentual. 

(Elufioye et al., 

2010) 

Antiviral 

Folhas 

Metanólico 80% e padrões 

identificados: ácido elágico e 

quercetina 

Antiviral contra o vírus da dengue tipo 2 

pelo método do MTT e pela contagem de 

carga viral por PCR-RT em células 

C6/36; Ensaio de redução citopática (para 

compostos que foram ativos) 

Dos compostos identificados (ácido elágico e 

quercetina) apenas a quercetina (IC50 de 500 

µg/mL) teve atividade significativa contra o 

vírus. O extrato não apresentou atividade 

significativa. 

(Silva et al., 2011) 

Antibacteriano 

Casca 

Etanólico  Avaliação contra Mycobacterium 

tuberculosis pelo método de 

microdiluição com uso de resazurina 

como indicador de viabilidade celular 

O extrato não apresentou atividade 

antibacteriana na concentração de 200 µg/mL 

em duas cepas diferentes (H37Rv e 35338) de 

M. tuberculosis. 

(Oliveira et al., 

2011) 

Antiplasmodial 

Folhas 

Aquoso: maceração ou decocção Atividade antiplasmodial in vitro Os dois tipos de extrato apresentaram 

atividade antiplasmodial com IC50 de 7,66 

µg/mL (macerado) e IC50 de 7,89 µg/mL 

(decocto) 

(Willcox et al., 2011) 

Antifúngica 

Córtex 

Etanólico (20 mg/mL) Diâmetro de inibição (ID) na difusão em 

ágar (técnica do poço) contra os fungos 

Candida albicans, Sporothrix schenckii e 

Trichophyton mentagrophytes 

O extrato de S. mombin teve atividade apenas 

contra o fungo T. mentagrophytes com 

inibição de 19 mm. O extrato não apresentou 

atividade contra os outros fungos. 

(Wen et al., 2011) 

Anti-

inflamatória 

Folhas 

Metanólico (0–100 μg/mL) Efeito na produção de TNF-α e óxido 

nítrico induzível (iNO) por cultura 

célular de macrófagos derivados da 

medula óssea estimulados por LPS (BM-

MØ) 

O extrato causou uma diminuição dose-

dependente na produção de TNF-α e iNO 

induzidas por LPS nos macrófagos em 

comparação com o controle negativo.  

(Nworu, Akah, 

Okoye, Toukam, K., 

et al., 2011) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antifúngica 

Folhas ou casca 

Aquoso, metanólico e n-hexânico 

(400, 40 ou 4 µg/mL) 

Diâmetro de inibição (ID) na difusão em 

ágar (técnica do poço) contra os fungos 

Aspergillus niger e Candida albicans 

O extrato metanólico de S. mobin apresentou 

atividade anticândida com ID de 11,00 mm 

(casca ou folhas) na concentração de 400 

µg/mL. No entanto, não apresentou atividade 

contra A. niger. 

(Okwuosa et al., 

2012) 

Leishmanicida 

Folhas 

Etanólico e frações: Sm1, Sm2, Sm3 

e Sm4 (6,25; 12,5; 25; 50 e 100 

µg/mL) 

Método colorimétrico do MTT para 

formas promastigotas; e Método de 

ELISA in situ para formas amastigotas de 

Leishmania chagasi  

 

A fração Sm3 (caracterizada como ácido 

tânico) apresentou atividade contra 

promastigotas com IC50 de 11,26 µg/mL. As 

frações Sm1 e Sm2 de S. mombin não tiveram 

ação contra promastigotas. As frações Sm2 e 

Sm3 apresentaram boa atividade contra 

amastigotas, com valores de IC50 de 0,61 

µg/mL e 0,27 µg/mL, respectivamente. 

(Accioly et al., 2012) 

Antibacteriana 

Folhas 

Metanólico 80% Diâmetro de inibição (ID) na difusão em 

ágar (técnica do poço); e Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) contra diversas 

cepas de bactérias 

O extrato foi ativo contra as cepas de Serratia 

marcescens (ID: 11 mm; CIM: 125 µg/mL), 

Proteus mirabilis (ID: 9,6 mm; CIM: 125 

µg/mL) e Enterobacter cloacae (ID: 20 mm; 

CIM: 125 µg/mL). 

(Silva, Da et al., 

2012) 

Antibacteriana 

Folhas 

Aquoso e etanólico 70% (0,317-

0,002 mg/mL) 

Método de difusão em disco para 

determinação de CIM e CIB contra cepas 

das bactérias Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa; e do fungo 

Candida albicans 

Os dois extratos (na concentração de 0,317 

mg/mL) apresentaram atividade significativa 

contra as bactérias testadas, menos o 

etanólico contra E. coli. Os melhores 

resultados foram contra S aureus. No entanto, 

S. mombin não foi ativa contra C. albicans. 

(Pérez-Portero et al., 

2013) 

Antibacteriana 

Casca do caule 

Extrato metanólico, frações e 

fitosteróis isolados (mombintano I e 

mombintano II) 

Ensaio de azul de alamar em microplaca 

fluorométrica (MABA) contra 

Mycobacterium tuberculosis 

A fração ativa exibiu 91% de inibição contra 

M. tuberculosis numa concentração de 40 

μg/mL. A fração obtida por HPLC (SMi-15) 

contendo os compostos 1 e 2 mostrou 92,8% 

de inibição. Dois novos fitoesteróis 

antimicobacterianos foram isolados da casca 

do caule de S. mombin e as estruturas foram 

identificadas como os terpenos mombintano I 

e mombintano II.  

(Olugbuyiro, Moody 

e Hamann, 2013) 
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Continuação Quadro 4 Estudos farmacológicos in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antibacteriana 

Folhas 

Metanólico, acetona, etanólico e 

aquoso 

Diâmetro de inibição (ID) na difusão em 

ágar (técnica do poço) contra as bactérias 

gram-negativas: Klebsiella pneumonia, 

Serratia marcescens, Salmonella typhi e 

Enterobacter aerogens; e a gram-positiva 

Staphylococcus aureus 

Todos os tipos de extratos mostraram-se 

ativos contra as bactérias testadas, sendo os 

resultados mais relevantes do extrato aquoso 

que mostrou a melhor atividade contra 

Serratia marcescens e o extrato etanólico que 

apresentou a melhor atividade contra 

Staphylococcus aureus. A Concentração 

Inibitória Mínima (CIM) dos extratos esteve 

entre 10-90 mg/mL. 

(Aromolaran e 

Badejo, 2014) 

Antibacteriana 

Folhas 

Etanólico 70% e frações (2 mg por 

disco) 

Difusão em disco; Método de 

bioautografia; e Determinação de CIM e 

CBM. As bactérias analisadas foram: 

Staphylococcus aureus, Enterococcus 

faecalis, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus pyogenes, 

Streptococcus pneumonie, Clostridium 

sporogenes, Enterobacter clocae, 

Salmonella typhimurium e Shigella 

flexneri 

O extrato apresentou atividade significativa 

contra as bactérias gram-positivas, com os 

efeitos mais promissores contra S. 

pneumonie, S. pyogenes e a gram-negativa S. 

flexineri. O extrato e a fração AcOEt 

apresentaram inibição bacteriana significativa 

contra algumas bactérias, com o melhor 

resultado contra S. flexineri. O extrato 

apresentou um CIM = 62,5 ug/mL contra S. 

pneumonie. 

(Cabral, 2014) 

Antifúngica 

Folhas e casca 

Clorofórmico e metanólico (0,01; 0,1 

e 1,0 mg/mL) 

Ensaio de microdiluição em microplacas 

contra o fungo Candida albicans 

O extrato metanólico da casca de S. mombin 

apresentou o melhor efeito contra C. albicans 

com inibição de 54% na concentração de 1,0 

mg/mL. 

(Bertrand et al., 

2014) 

Antiveneno 

Raízes e córtex 

Aquoso e etanólico Avaliação contra enzimas que induzem a 

necrose tecidual a partir do veneno de 

cobra: Hialuronidase, fosfolipase A2 e 

protease, usando Bitis arietans e 

Naja nigricollis como fonte enzimática 

O extrato etanólico das raízes de S. mombin 

apresentou os melhores efeitos contra as 

enzimas. Com IC50 de 10 µg/mL contra 

hialuronidase de B. arietans e de 50 µg/mL 

de N. nigricollis. 

(Molander et al., 

2014) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antiprotozoária 

Folhas e casca 

do caule 

Aquoso, metanólico e hexânico Avaliação antiprotozoária contra 

Plasmodium falciparum, Trypanosoma 

brucei brucei, Trypanosoma cruzi e 

Leishmania infantum 

O extrato metanólico das folhas apresentou 

resultado significativo contra P. falciparum 

com um IC50 = 2,8 µg/mL. Adicionalmente, 

o extrato aquoso e metanólico da casca do 

caule apresentaram resultados significativos 

contra T. brucei brucei, com os IC50 = 2,3 e 

8,5 µg/mL, respectivamente. A espécie não 

foi ativa contra T. cruzi nem L. infantum.  

(Traore et al., 2014) 

Antiveneno  

Raízes e córtex 

Etanólico (10 µg/mL) Ensaio de cicatrização celular por 

arranhão em células 3T3; Inibição da 

morte celular induzida por veneno na 

mesma cultura celular 

O extrato não promoveu aumento na 

migração celular comparado ao controle 

positivo no ensaio de cicatrização. Na 

concentração de 100 μg/mL, o extrato das 

raízes promoveu morte parcial das células. 

Nenhum dos extratos foi capaz de interagir 

diretamente com as enzimas para diminuir a 

toxicidade celular do veneno.  

(Molander et al., 

2015) 

Antibacteriano 

Fruto (polpa 

liofilizada) 

Etanólico 50% Ensaio de difusão em ágar (expresso em 

mm de diâmetro de inibição - ID); Ensaio 

de CIM e CBM. Cepas bacterianas 

(isoladas de fontes alimentares) testadas 

Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli e Salmonella sp. 

O extrato do fruto apresentou atividade 

antibacteriana contra as bactérias gram-

positivas S. aureus (ID = 14 mm) e L. 

monocytogenes (ID = 12 mm) no ensaio de 

difusão. Com CIM e CBM, repectivamente, 

de 18,75 e 37,5 para S. aureus; e de 18,75 e 

25 mg/mL para L. monocytogenes. O extrato 

não teve atividade significativa contra as 

outras cepas. 

(Paz et al., 2015) 

Antibacteriano 

Folhas 

 

Etanólico  Avaliar ação moduladora frente a 

Staphylococcus aureus resistentes a 

eritromicina (SA01, SA02, SA03, SA04, 

SA05, SA06) e não resistente (ATCC 

25923); Determinar o CIM e a 

capacidade moduladora pelo método de 

microdiluição 

O extrato apresentou atividade antibacteriana 

sobre todas as cepas testadas como CIM de 

1,04 mg/mL, com exceção de SA04. Os 

resultados mostraram que a associação de 

eritromicina com Spondias mombin 

apresentou efeito sinérgico sobre as cepas 

ATCC, SA01, SA03 e SA05.  

(Alencar et al., 2015) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antiviral  

Folhas 

Etanólico 30% e composto geranina Método de titulação viral contra o vírus 

herpes simples tipo-1 em células Vero 

para obtenção do TCID50 (dose que dá 

origem ao efeito citopático em 50% das 

culturas inoculadas) 

O extrato apresentou atividade antiviral 

significativa com CI50 = 342,5 μg/mL, sendo 

considerado mais potente que a geranina 

(CI50 = 417,5 μg/mL). 
(Silva, 2016) 

Anti-

inflamatória 

Folhas 

Etanólico 30% (1, 10, 50, 100 

μg/mL) e composto geranina (1, 10, 

25, 50 e 100 μg/mL) 

Efeito protetor contra ação inflamatória 

induzida por forbol-miristato-acetato 

(PMA) na determinação de 

mieloperoxidase (MPO) em neutrófilos 

O extrato inibiu parcialmente a liberação de 

MPO, com melhor efeito na maior 

concentração (50,4% de inibição). Enquanto 

que a geranina aumentou a desgranulação de 

neutrófilos nas menores concentrações (1–25 

μg/mL) e inibiu (40,3 e 83,5%) nas maiores 

concentrações (50 e 100 μg/mL). 

(Silva, 2016) 

Inseticida 

(mosquito) 

Folhas 

Frações (n-hexano, diclorometano e 

AcOEt) do extrato metanólico 

Efeito inseticida contra mosquito adulto 

do Aedes aegypti após 24 h de exposição 

A fração diclorometano foi a mais efetiva 

com valor de CL50 de 2.172,8 μg/mL. Foram 

isolados e identificados compostos ativos 

dessa fração. 

(Ajaegbu et al., 

2016) 

Leishmanicida  

Casca  

 

Aquoso  Efeito na viabilidade das promastigotas 

de Leishmania guyanensis, L. major e L. 

donovani, bem como amastigotas 

intracelulares de L. donovani em células 

THP-1 infectadas 

O extrato da casca de S. mombin foi 

considerado praticamente inativo quando 

comparado as outras espécies testadas, com 

IC50 > 500 µg/mL. 

(Mans et al., 2016) 

Antibacteriana  

Folhas 

Aquoso, etanólico, hidroetanólico, 

AcOEt e hexânico; e extratos obtidos 

por extração supercrítica (ESC) 

Método de difusão em ágar; e 

Determinação da CIM por microdiluição 

contra as bactérias Bacillus cereus, 

Escherichia coli, Listeria innocua, 

Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococus aureus e contra o fungo 

Saccharomyces cerevisiae. 

Os extratos hexânico e AcOEt foram fortes 

inibidores contra a bactéria E. coli e os 

extratos da ESC com adição de 2,5 % de 

cossolvente foram os únicos a inibir o 

crescimento da levedura S. cerevisiae. 

(Cristofoli, 2017; 

Cristofoli et al., 

2019) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antiprotozoária  

Folhas 

 

Etanólico 50% Método de Azul de Alamar e Método de 

classificação celular ativada por 

fluorescência (FACS) para avaliação 

antiprotozoária contra parasitas de 

Trypanosoma brucei brucei, Leishmania 

donovani e Plasmodium falciparum 

Quando comparado a outras espécies 

testadas, o extrato de S. mombin apresentou 

atividade fraca contra T. b. brucei, L. 

donovani e P. falciparum, com IC50 de 77,04; 

81,5 e 46,66 μg/mL, respectivamente. As 

espécies com atividade antiprotozoária 

significativa apresentaram IC50 inferiores a 20 

μg/mL. 

(Ohashi et al., 2018) 

Antiviral 

Folhas ou casca 

 

Metanólico  Ensaio de neutralização pela diminuição 

do efeito citopático na cultura de células 

de rabdomiossarcoma contra os sorotipos 

7, 13 e 19 do echovírus 7 (E7, E13 e E19, 

respectivamente) 

O extrato da casca de S. mombin apresentou 

atividade apenas contra E7 com IC50 de 0,10 

µg/mL. O extrato das folhas não foi ativo 

contra os sorotipos testados.  

(Ogbole et al., 2018) 

Antibacteriana e 

Antifúngica 

Casca  

Etanólico  Determinação da CIM pelo ensaio de 

microdiluição contra as bactérias 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebisiella 

pneumoniae, Streptococcus mutans, S. 

oralis, S. Salivares; e contra os fungos 

Candida albicans, C. guilliermondii e C. 

kruzei 

O extrato foi eficaz contra S. aureus (CIM de 

125 µg/mL) e E. coli (CIM de 500 µg/mL). 

No entanto, não foi ativo contra os fungos 

testados e as outras cepas bacterianas. (Clementino et al., 

2018) 

Antibacteriana 

Folhas  

Metanólico  Determinação da CIM e CBM pelo 

ensaio de microdiluição colorimétrico 

INT contra cepas sensíveis e multi-

resistentes das bactérias Escherichia coli, 

Enterobacter aerogenes, Klebisiella 

pneumoniae, Providencia stuartii, 

Enterobacter cloacae e Pseudomonas 

aeruginosa  

O extrato apresentou um CIM de 1.024 

µg/mL contra duas cepas de E. aerogenes e 

uma de K. pneumoniae, mas o valor foi 

considerado não significativo no estudo. O 

extrato não apresentou atividade significativa 

contra nenhuma das cepas testadas. 

(Nayim et al., 2018) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ composto Método 

 

Resultados Referência 

Antiviral 

Folhas 

Etanólico 35%, frações e composto 

geranina 

Ensaio in vitro contra vírus herpes 

simples tipo 1 em modelos virucida, pós-

infecção, adesão e penetração em cultura 

de células Vero; Ensaio in sílico de 

interação da geranina com glicoproteínas 

virais 

O extrato, a fração rica em taninos e a 

geranina mostraram importante atividade 

virucida in vitro através do bloqueio da 

adesão viral, mas não mostraram inibição 

relevante da penetração viral nem no ensaio 

pós-infecção. No ensaio in sílico, a geranina 

apresentou forte interação com a 

glicoproteína gB (responsável pela adesão 

viral).  

(Siqueira et al., 

2020) 
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Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Fruto  Metanólico 50% e acetônico 70% 

(extraído do resíduo) reunidos para 

material fresco ou material seco 

(liofilizado) 

ABTS, DDPH, FRAP, branqueamento do 

β-caroteno e fenólicos totais (equivalente 

de ácido gálico – GAE) 

Apresentou um EC50 de 9.397 g/g de DPPH, 

7,8 µmol trolox/g no ensaio do ABTS, 11,8 

µmol Fe2SO4/g no FRAP, 92,7% inibição da 

oxidação do β-caroteno e 72,0 mg GAE/100 g 

para o material fresco. Adicionalmente, um 

EC50 de 1.064 g/g de DPPH, 40,7 µmol no 

ensaio do ABTS, 97,6 µmol Fe2SO4/g no 

FRAP, 84,9% inibição da oxidação do β-

caroteno e 579 mg GAE/100 g para o 

material seco. Comparado aos outros 18 

frutos testados, no método DPPH, ABTS e 

FRAP, figurou entre os três piores valores, 

com conteúdo fenólico baixo (<100 para 

fresco e <1.000 mg GAE/100 g para seco), 

mas no ensaio do β-caroteno apresentou 

capacidade antioxidante alta (>70%).  

(Rufino et al., 2010) 

Fruto (polpa) Aquoso (Aq) ou Hidroetanólico 80% 

(HE) 

DPPH, ABTS e fenólicos totais 

(equivalente de ácido gálico) 

O extrato Aq apresentou um valor de 70,92 

mg/100 g e 6,62 mg/100 g no HE de 

fenólicos totais. No ensaio do DPPH obteve 

um EC50 de 535,53 (Aq) e 486,65 μg/mL 

(HE) e no método ABTS um valor de 0,140 

(Aq) e 0,219 mM trolox/g (HE). O extrato 

teve uma quantidade intermediária para baixa 

de fenólicos, assim como na sua capacidade 

antioxidante pelos métodos DPPH e ABTS. 

(Vieira et al., 2011) 

Fruto (polpa) Metanólico 50% e acetônico 70% 

reunidos 

ABTS e fenólicos totais (equivalente de 

ácido gálico) 

A atividade antioxidante pelo método ABTS 

e os fenólicos totais apresentaram valores de 

17,5 mmol de TEAC/g e 260 mg/100 g, 

respectivamente.  

(Tiburski et al., 

2011) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Folhas Metanólico 80% DPPH e ABTS O extrato apresentou um EC50 de 0,417 

mg/mL no teste do DPPH e de 0,451 mg/mL 

para o teste do ABTS. O valor de DPPH foi 

considerado médio em comparação ao BHT 

(padrão antioxidante). 

(Silva, da et al., 

2012) 

Fruto (polpa) Metanólico  DPPH, FRAP e fenólicos totais 

(equivalente de ácido gálico) 

O extrato apresentou valores que não foram 

considerados significativos considerando as 

outras 23 espécies testadas no estudo. No 

método FRAP com valores de 745 (μg de 

extrato seco equivalente ao ácido gálico 

necessário para reduzir 20% de ferro); DPPH 

com EC50 de 13,42 (concentração inibitória 

de DPPH expressa em mg de extrato seco) e 

fenólicos totais de 3,53 mg/g. 

(Cáceres et al., 2012) 

Fruto (polpa) Metanólico 50%  Método do β-caroteno e fenólicos totais 

(equivalente de ácido gálico); 12 

genótipos diferentes, clonados e não 

clonados 

O extrato apresentou atividade antioxidante 

superior a 75% de inibição da oxidação no 

método do β-caroteno para todos os genótipos 

avaliados. Para os fenólicos totais, os valores 

variaram de 29,12 mg/100 g a 102,88 mg/100 

g, com os melhores resultados para os 

genótipos clonados. 

(Silva et al., 2012) 

Frutos em 

diferentes 

estágios de 

maturação 

_______ Método do β-caroteno e fenólicos totais 

(equivalente de ácido gálico); 6 genótipos 

diferentes: 3 descendentes e 3 clones 

O conteúdo de fenólicos diminuiu com o 

amadurecimento do fruto. Os valores de 

fenólicos totais variaram de 200,65 mg/100 g 

a 26,86 mg/100 g. Os genótipos descendentes 

apresentaram os menores percentuais de 

inibição da oxidação com valores variando de 

82,06 a 90,72%, enquanto os clonados 

variaram de 95,19 a 96,00% quando os frutos 

estavam totalmente maduros. 

(Gomes Da Silva et 

al., 2013) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Fruto Polpa, suco homogeneizado (SH) e 

suco pasteurizado (SP) 

ABTS (apenas na polpa) e fenólicos 

totais pelo reagente Folin-Denis 

(equivalente de ácido tânico) 

TEAC (Capacidade antioxidante 

equivalente do Trolox) 

O conteúdo de fenólicos apresentou os 

valores de 112,4; 55,2 e 54,6 mg/100 g, para 

a polpa, SH e SP, respectivamente. Na 

atividade antioxidante da polpa foi observada 

um valor de 2,45 μmol equivalente ao Trolox 

(TEAC). 

(Carvalho, de et al., 

2015) 

Casca do caule Aquoso e metanólico Método do tiocianato férrico (FTC); 

Método do ácido tiobarbitúrico (TBA); 

DPPH; FRAP; e Fenólicos totais 

O extrato metanólico apresentou os maiores 

teores de fenólicos totais comparado ao 

aquoso. No método do DPPH, o valor de 

EC50 do extrato metanólico foi de 5,83 

µg/mL. Tal extrato também apresentou forte 

poder redutor, atividade FRAP e atividade 

antioxidante com o método FTC em 

comparação ao extrato aquoso. No entanto, 

não houve diferença estatística entre os 

extratos pelo método TBA. 

(Boni et al., 2014) 

Fruto (polpa) Aquoso  

 

Fenólicos totais pelo reagente de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE), FRAP (equivalente de trolox – 

TE) e DPPH 

O extrato apresentou um valor de fenólicos 

totais de 270,43 mg GAE/kg, um percentual 

de redução no ensaio do DPPH de 55,97% e 

um valor de 12.644,44 μmol TE/kg no ensaio 

do FRAP. 

(Zielinski et al., 

2014) 

Folhas  Metanólico 80% (SMC) e frações: 

éter (SME), rica em saponinas (SMS) 

e rica em flavonoides (SMF) 

In vitro: Atividade antioxidante total 

(TAA), Quelação de íons ferrosos e 

Método do DPPH; Ex vivo: Inibição da 

peroxidação lipídica (LPIA) em cérebro, 

fígado e testículos de ratos Wistar 

Somado todos os resultados observaram-se 

que as atividades antioxidantes do extrato e 

frações seguiam a seguinte ordem de potência 

SME> SMF> SMC> SMS, com a fração éter 

sendo a mais ativa.  

(Akinmoladun et al., 

2014) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Folhas  Metanólico  Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE), DPPH, FRAP e Inibição da 

peroxidação lipídica (método do ácido 

tiobarbitúrico) 

Em comparação ao extrato das folhas de 

Polyathia longifólia, o extrato de S. mombin 

apresentou melhores atividades antioxidantes.  

De acordo com os resultados, S. mombin 

apresentou os valores de 213,50 mg GAE/g 

de fenólicos totais; e nas atividades 

antioxidantes os valore de IC50 = 144,89 

μg/mL no ensaio do DPPH, 68,13 mg 

Fe(II)/0,05g de extrato no FRAP e 11,7% de 

inibição da peroxidação lipídica. Os 

resultados indicam que o extrato de S. 

mombin apresenta atividades antioxidantes 

moderadas. 

(Omoregie e Oikeh, 

2015) 

Fruto (polpa 

liofilizada) 

Etanólico 50% DPPH (expresso como equivalente de 

trolox – TE), FRAP (expresso como 

equivalente de ácido ascórbico – AAE) e 

Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE) 

O extrato apresentou um nível considerado 

médio de fenólicos (744 mg GAE/100 g). Da 

mesma forma, as atividades antioxidantes 

apresentaram os valores de 1.199 mg TE/100 

g no ensaio DPPH, e 872 mg AAE/100 g no 

ensaio FRAP, sendo considerados valores 

antioxidantes intermediários. 

(Paz et al., 2015) 

Fruto (polpa) Metanólico 50% e acetônico 70% 

reunidos 

Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (TP) (equivalente de ácido 

gálico - GAE), Capacidade antioxidante 

total (TAC) e teor de ácido ascórbico 

O extrato da polpa de S. mombin (cajá) 

sozinha apresentou os valores de 24,8 mg/100 

g de ácido ascórbico, 77,97 mg de GAE/100 

g de TP e 7,29 μM Trolox/g de TAC. 

Resultados em peso da polpa fresca. 

(Silva Pereira, Da et 

al., 2015) 

Caroço da 

semente 

_________ DPPH, Capacidade antioxidante total 

(equivalente de ácido ascórbico – AAE) e 

Fenólicos totais (equivalente de ácido 

gálico - GAE) 

A atividade antioxidante de eliminação do 

radical DPPH alcançou 15,09%, enquanto 

que a capacidade antioxidante total e os 

fenólicos totais foram de 856,7 mg 

AAE/100g e 573,32 mg GAE/100g, 

respectivamente.  

(Esua et al., 2016) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Folhas Etanólico 70% (HE) e frações: 

Diclorometano (DCM), AcOEt, 

BuOH e Residual (ARF) (60, 125, 

250 e 500 µg/mL) 

DPPH (percentual de atividade 

comparado ao grupo controle: ácido 

gálico 30 mg/mL), Eliminação de íons 

superóxido (grupo controle: ácido gálico 

30 mg/mL) e Sequestro de radical 

hidroxila (grupo controle: ácido gálico 15 

mg/mL) 

O HE e a fração BuOH apresentaram os 

melhores resultados no ensaio de eliminação 

dos superóxidos e foram capazes de eliminar 

em torno de 75% dos íons comparado ao 

controle. No ensaio do radical hidroxila as 

amostras tiveram um percentual de sequestro 

acima de 100%. Enquanto que, no ensaio 

DPPH todas as inibições foram em torno de 

70%. Resultados relativos ao grupo controle. 

(Cabral et al., 2016) 

Folhas  Óleo essencial das folhas frescas ou 

secas (1000-200 μg/mL) 

Eliminação de radicais hidroxila e Poder 

redutor do ferro férrico 

Foi observado que os dois óleos (folhas 

frescas ou secas) a 1,0 mg/mL eliminaram o 

radical hidroxila em 83% e 99,8%, 

respectivamente. Além disso, eles reduziram 

significativamente o íon férrico comparado 

ao padrão antioxidante vitamina C.  

(Oladimeji et al., 

2016) 

Fruto  Suco bruto DPPH (equivalente de trolox – TE) e 

FRAP (equivalente de ácido ascórbico – 

AAE) 

No ensaio do DPPH o suco bruto apresentou 

poder de eliminação de radicais livres de 

93,97 μmol TE/mg de extrato úmido; e poder 

de redução férrica (FRAP) de 11,8 μmol 

AAE/mg de extrato úmido.  

(Coolborn et al., 

2016) 

Fruto (bagaço: 

resíduo 

industrial) 

Mistura de etanol, acetona e água Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE); ABTS; DPPH 

Foi observado que os melhores resultados 

foram obtidos com o extrato 

água:acetona:etanol (60,8:30,3:8,8, v/v/v), 

onde obteve-se o rendimento de fenólicos 

totais de 355,63 mg GAE/100 g; e nos 

ensaios antioxidantes uma CE50 de 3.962,24 g 

fruto/g de DPPH, e no ensaio do ABTS 

alcançou 8,36 μM trolox/g fruto. 

(Santos Felix et al., 

2018) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Fruto  Aquoso, etanólico e éter etílico 

(etéreo) 

DPPH; ABTS (expresso em equivalente 

de Trolox – TE); FRAP e Fenólicos totais 

pelo método de Folin-Ciocalteau 

(equivalente de ácido gálico - GAE) 

No estágio final de desenvolvimento do fruto, 

os extratos etanólico e aquoso apresentaram 

os maiores teores de fenólicos, com 58,88 mg 

e 57,66 mg de GAE/g de polpa, 

respectivamente. Nesse mesmo estágio de 

desenvolvimento, os extratos éter etílico e 

etanólico apresentaram a maior atividade 

antioxidante pelo método DPPH (IC50 = 

15,13 e 12,47, respectivamente). Já no ensaio 

ABTS, todos extratos apresentaram atividade 

antioxidante semelhante, com 40,61 (etéreo), 

42,77 (etanólico) e 55,31 (aquoso) mM TE/g 

de fruto. Por fim, no ensaio FRAP, os 

extratos etanólico e aquoso apresentaram 

poder redutor férrico maior, com valores de 

113,23 e 91,88 mM de sulfato ferroso/g de 

polpa, respectivamente. 

(Silva et al., 2018) 

Folhas  Etanólico 70% Ex vivo: em isolados de cérebros de ratos 

para estimativa do status de estresse 

oxidativo induzido pela escopolamina; In 

vitro: DPPH, Ensaio do óxido nítrico 

(NO), FRAP, Capacidade antioxidante 

total (TAC) (equivalente de ácido gálico 

- GAE) e Fenólicos totais (TPC) pelo 

método de Folin-Ciocalteau (equivalente 

de ácido gálico - GAE) 

Os resultados mostraram que o extrato de S. 

mombin atenuou significativamente o estresse 

oxidativo induzido pela escopolamina no 

ensaio ex vivo. Adicionalmente, S. mombin 

mostrou um efeito promissor de eliminação 

de radicais livres no ensaio do DPPH e 

atividade antioxidante moderada nos testes de 

NO e FRAP. Por fim, apresentou os valores 

de 41,06 mg GAE/g e 29,28 mg GAE/g de 

extrato seco nos ensaios TAC e TPC, 

respectivamente. 

(Ishola, Ikuomola e 

Adeyemi, 2018) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Fruto (polpa, 

semente e pele 

liofilizados) 

Metanólico 80% DPPH, FRAP e Fenólicos totais pelo 

método de Folin-Ciocalteau (equivalente 

de ácido gálico - GAE) 

Na determinação dos fenólicos S. mombin 

apresentou os valores de 524,3 (polpa), 558,3 

(pele) e 7,13 (sementes) mg GAE/100 g de 

amostra. No ensaio do DPPH um EC50 de 

1931,24 (polpa) e 1811,31 (pele) g/g DPPH.. 

Enquanto que, no ensaio do FRAP apresentou 

valores de 18,04 (polpa) e 19,11 (pele) μmol 

Fe2SO4/g. 

(Ismael Montero et 

al., 2018) 

Fruto (polpa) Etanólico 80% Capacidade de eliminação de espécie 

reativas de oxigênio e nitrogênio: 

Eliminação do radical peróxido (ROO.) 

(equivalente de trolox - TE); Eliminação 

do radical superóxido (O2.-); Eliminação 

do ácido hipocloroso (HOCl); e 

Eliminação de óxido nítrico (NO.). 

O extrato seco do fruto de S. mombin 

apresentou o menor efeito antioxidante sobre 

os radicais peróxidos (20,03 μmol TE/g), 

superóxidos (IC50 = 1447,94 μg/mL) e óxido 

nítrico (IC50 = 32,21 μg/mL) entre os cinco 

frutos avaliados no estudo. Mas um efeito 

moderado na eliminação do ácido 

hipocloroso com IC50 de 13,68 μg/mL. 

(Soares et al., 2019) 

Fruto (polpa) Aquoso  Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE); DPPH; FRAP; ORAC 

(capacidade de absorbância do radical 

oxigênio) e TEAC (capacidade 

antioxidante equivalente de Trolox - TE) 

O extrato seco dos frutos de S. mombin 

apresentou um teor de fenólicos de 1049,09 
mg GAE/mL. Adicionalmente, os valores 

obtidos nos ensaios antioxidantes de ORAC, 

FRAP, DPPH e TEAC foram de 623,72 µM 

TE/g, 644,55 µmol de sulfato ferroso/g), 

78,70% de redução e 1090,90 µmol TE/g. A 

espécie S. mombin apresentou atividade 

antioxidante menor em quase todos os 

ensaios comparado ao fruto de Murici 

(Byrsonima crassifolia e B. verbascifolia), 

sendo superior apenas no ensaio do DPPH. 

(Souza, De et al., 

2019) 
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Continuação Quadro 5 Estudos farmacológicos antioxidantes in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ composto Método Resultados Referência 

Fruto (parte 

comestível 

liofilizada) 

Hidroetanólico  Fenólicos totais pelo método de Folin-

Ciocalteau (equivalente de ácido gálico - 

GAE); 

DPPH e FRAP: ambos expressos em 

µmol equivalente de Trolox (TE) por 

grama de peso fresco do fruto 

O extrato de S. mombin apresentou um teor 

considerado alto de fenólicos de 787,87 mg 

GAE/100 g de fruto fresco. E uma capacidade 

antioxidante total (TAC) de 519,18 e 46,63 

µmol TE/g de fruto fresco nos ensaios de 

DPPH e FRAP, respectivamente. A atividade 

antioxidante foi de média (DPPH) a fraca 

(FRAP), comparada às outras 18 espécies 

analisadas no estudo. 

(Guevara et al., 

2019) 

Folhas  Etanólico 70% (tratamento oral in 

vivo com 200 mg/kg) 

Ex vivo da mucosa bucal de hamsters 

sírios pós-inflamação induzida por 

trauma mecânico e 5-fluoracil i.p. 

(5FU/MT): Dosagem de glutationa 

(GSH); Dosagem de malonaldeído 

(MDA); Estimativa da superóxido 

dismutase (SOD) 

Os animais tratados com o extrato na dose de 

200 mg/kg foram capazes de impedir de 

maneira significativa a redução dos níveis de 

GSH em comparação ao grupo controle não 

tratado (5FU/MT). Adicionalmente, os níveis 

de MDA e estimativa de SOD foram menores 

nesse grupo quando comparados ao controle 

não tratado, indicando um efeito antioxidante 

protetor da mucosa. 

(Gomes et al., 2020) 
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Num estudo antioxidante ex vivo, com extrato etanólico das folhas, a dose de 

200 mg/kg foi capaz de impedir a redução de GSH na mucosa bucal de ratos que 

sofreram inflamação mecânica e por 5-fluoracil, como também os níveis de MDA e 

SOD foram menores no grupo tratado, indicando um efeito antioxidante protetor da 

mucosa (Gomes et al., 2020). Numa comparação com outros 18 frutos, pelos métodos 

de DPPH, ABTS e FRAP, o extrato dos frutos não apresentou bom resultado, com 

conteúdo fenólico considerado baixo, mas no ensaio do β-caroteno apresentou 

capacidade antioxidante alta (Rufino et al., 2010). Em outra avaliação, o extrato 

metanólico das folhas apresentou atividade antioxidante moderada nos testes de DPPH, 

FRAP e conteúdo de fenólicos elevado (Omoregie e Oikeh, 2015). Por fim, em testes 

realizados com extrato hidroetanólico das folhas, foi observado um efeito promissor 

quando comparado ao controle positivo, com eliminação 75% dos íons superóxidos, 

sequestro acima de 100% do radical hidroxila e inibição em torno de 70% no ensaio do 

DPPH (Cabral et al., 2016). 

Em relação aos estudos farmacológicos in vivo (Quadro 6), de uma maneira 

geral os estudos foram desenvolvidos com as folhas, mas há também a utilização das 

cascas e frutos. Nos testes são produzidos essencialmente extratos aquosos, alcoólicos 

(etanol ou metanol) ou hidroalcoólicos. As atividades sobretudo foram investigadas em 

relação ao seu efeito uterotônico, anti-inflamatório, anti-úlcera, antidiabetes, protetor 

cardiovascular, depressor do SNC e antitumoral. 

A administração oral ou i.p. de extratos obtidos com as folhas de S. mombin têm 

demonstrado efeito abortivo em vários estudos, bem como, ação anticonceptiva. Os 

extratos também têm demonstrado atividade antifertilidade tanto em animais machos 

quanto fêmeas testados, através de alterações no sistema reprodutor ou hormonais. O 

tratamento oral com uma fração obtida de extrato etanólico das folhas promoveu 

diminuição do peso médio e diâmetro testicular em ratos albinos (Ola-Davies et al., 

2014). Somado a isso, extrato etanólico das folhas desencadeou alterações danosas na 

histologia de algumas regiões do sistema reprodutor feminino, como ovário e útero, em 

ratas Wistar (Asuquo et al., 2013). Adicionalmente, Oloye et al. (2013) observaram 

efeito abortivo após administração oral de extrato etanólico das folhas em coelhas 

grávidas nos dias 22 e 23 de gestação. 
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Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Abortiva 

Folhas  

Aquoso 20 mL de 

extrato, onde 1 

mL equivalente 

a 1 g de planta 

extraída, oral 

Avaliação do efeito 

abortivo 

Porquinhos-da-

índia fêmeas 

grávidas 

Administração oral do extrato nos animais 

produziu aborto no quinto dia, a mãe 

permaneceu saudável. 
(Akubue, Mittal e 

Aguwa, 1983) 

Antifertilidade/ 

Abortiva 

Folhas 

Aquoso 750 e 1.500 

mg/kg, i.p. 

Avaliação do efeito 

teratogênico e 

abortivo em 

camundongos 

fêmeas e ratas 

grávidas 

Camundongos 

albino fêmeas e 

ratas grávidas 

Foi verificado efeitos danosos aos fetos e às 

grávidas com a administração dos extratos. 

Nos camundongos fêmeas, a dose abortiva 

efetiva em 50% (ED50) foi de 750 mg/kg e a 

dose letal em 50% (LD50) foi de 1863 mg/kg. 

Os extratos causaram liberação fetal nos 

animais, simultâneo a sangramento vaginal. 

(Offiah e Anyanwu, 

1989) 

Antifertilidade 

Cascas 

Aquoso 8,4; 16,8 ou 33,6 

mg/kg, 

intragástrica 

Análise de órgãos 

do sistema 

reprodutor; Análise 

do esperma 

Ratos albinos 

machos Wistar 

Os resultados sugeriram que o extrato teve 

ação antifertilidade reversível e que os 

testículos e epidídimo seriam os sítios de 

ação primordiais. 

(Raji et al., 2006) 

Abortiva/ 

Antifertilidade 

Folhas 

Metanólico 50, 100 ou 150 

mg/kg, i.p. 

Avaliação do efeito 

abortivo; 

Fertilidade em 

fêmeas 

Camundongos 

fêmeas grávidas e 

ratas albinas 

Foi observado efeito abortivo com ED50 de 

105,33 mg/kg. No ensaio de fertilidade, não 

houve aborto no primeiro e segundo 

trimestre. No entanto, o extrato causou a 

morte intra-uterina de fetos em duas ratas no 

primeiro trimestre e em uma das ratas em 

cada um dos grupos do segundo e terceiro 

trimestre. Duas ratas morreram dentro de uma 

semana após a indução do aborto em cada um 

dos grupos do primeiro e segundo trimestre. 

(Nworu et al., 2007) 

Abortivo/ 

Anticonceptiva e 

Estrogênica 

Folhas 

Etanólico 70% 800 mg/kg, i.p. 

(abortiva/ 

anticonceptiva); 

500 mg/kg, s.c. 

(estrogênica) 

Avaliação da 

capacidade 

abortiva/ 

anticonceptiva; 

Atividade 

estrogênica 

Ratas Wistar 

sexualmente 

maduras e 

imaturas 

O extrato apresentou atividade 

anticonceptiva, mas não abortiva e não exibiu 

atividade estrogênica. (Uchendu e Isek, 

2008) 
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Continuação Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Abortiva/ 

Espasmogênica 

Folhas 

Etanólico 75% 750 mg/kg, i.p. Avaliação das 

concentrações 

séricas de estradiol, 

progesterona e 

testosterona 

Coelhas albinas 

virgens 

Os resultados mostram que os níveis de 

estradiol e progesterona aumentaram 

significativamente nas coelhas após 7 dias de 

tratamento, mas não reduziram 

significativamente após administração 

prolongada por 14 dias. 

(Igwe e Onwuliri, 

2011) 

Antifertilidade 

Folhas 

Etanólico 250 e 500 

mg/kg, oral 

Alterações 

histológicas do 

testículo e 

epidídimo 

Ratos adultos 

machos Wistar 

Houve diminuição significativa no peso 

testicular e epididimal nos animais tratados. 

A histomorfologia dos testículos mostrou 

deformação em diversas porções. Os 

tamanhos tubulares do epidídimo foram 

reduzidos com vacuolação e diminuição dos 

espermatozóides. O nível sérico de 

testosterona diminuiu no grupo 500 mg/kg. 

(Asuquo, 2012) 

Antifertilidade 

Folhas 

Aquoso 400 e 800 

mg/kg, oral 

Alterações nas 

células da pituitária 

anterior e 

hormônios 

Ratos adultos 

machos Wistar 

Foi observada regressão das células da 

gonadotrofina nos grupos experimentais. O 

teste hormonal mostrou níveis reduzidos de 

FSH, LH e T nos grupos experimentais. 

Foram registradas alterações nos pesos dos 

testículos, epidídimo e da vesícula seminal. 

(Asuquo et al., 2012) 

Abortivo 

Folhas  

Etanólico 800 mg/kg, oral Análise das 

concentrações de 

hormônios sexuais 

esteróides 

Coelhas grávidas 

de raça mista 

A concentração média de progesterona 

aumentou significativamente no grupo 

tratamento. Os outros hormônios não 

apresentaram alterações significativas nos 

dois grupos, exceto o FSH, que reduziu 

significativamente no grupo controle. 

Observou-se aborto no grupo de tratamento 

nos dias 22 e 23 de gestação. 

(Oloye et al., 2013) 

Antifertilidade 

Folhas 

Etanólico 250, 350 e 500 

mg/kg, oral 

Avaliação da 

histologia do 

sistema reprodutor 

feminino; Dosagem 

hormonal 

Ratas adultas 

Wistar 

Foram observadas alterações histológicas 

danosas nos tecidos avaliados (pituitária 

anterior, ovário e útero) e redução sérica dos 

hormônios sexuais das ratas tratadas em 

relação ao controle. 

(Asuquo et al., 2013) 
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Continuação Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Antifertilidade/ 

Proteção 

testicular e 

epididimal 

Folhas 

Frações acetato 

de etila e 

metanólica, 

provenientes do 

extrato etanólico  

100 mg/kg, 

oral 

Análises de 

tamanho e pesos 

testiculares e 

epididimais à 

exposição de 

arsenito de sódio 

Ratos albinos 

machos Wistar 

Foi observado que o grupo tratado com a 

fração metanólica apresentou o menor valor 

médio para o peso dos testículos e o diâmetro 

testicular. Também foi observado que esse 

grupo apresentou os menores valores para os 

parâmetros epididimais. Houve uma 

diminuição do peso epididimal e seu 

comprimento no grupo metanólico em 

comparação com o grupo controle negativo. A 

fração metanólica não teve efeito protetor nos 

ratos expostos ao arsenito de sódio e pode 

desencadear a degeneração testicular levando 

à infertilidade. 

(Ola-Davies et al., 

2014) 

Anti-inflamatória 

Cascas 

Etanólico Equivalente à 

de 1,5 g de 

planta seca/kg, 

oral 

Inflamação 

induzida por 

carragenina 

Ratos Sprague-

Dawley machos 

O extrato mostrou resultado significativo 

apenas na redução da inflamação aguda após 

3 h, não tendo efeito significativo em 5 h nem 

no tratamento crônico após 24 h. 

(Abad et al., 1996) 

Anti-inflamatória 

Folhas 

Metanólico 100, 200 ou 

400 mg/kg, 

oral 

Edema de pata 

induzido por 

carragenina 

Ratos machos 

Wistar 

O extrato causou uma inibição dose-

dependente no modelo de edema causado pela 

carragenina num período de 4 h.  

(Nworu, Akah, 

Okoye, Toukam, D. 

K., et al., 2011) 

Anti-inflamatória 

Folhas 

Hidroetanólico 

70%; diferentes 

frações; ácido 

elágico e ácido 

clorogênico 

100, 200, 300 

e 500 mg/kg 

i.p., para 

extrato ou 200 

mg/kg, para 

frações; 2,5, 5 

e 10 mg/kg, 

para isolados 

Peritonite induzida 

por carragenina 

Camundongos 

Balb/c 

O extrato apresentou efeito anti-inflamatório 

nas doses de 100, 200, 300 e 500 mg/kg, 

porém a fração acetato de etila, na dose de 

200 mg/kg, apresentou os melhores 

resultados. O ácido elágico e o ácido 

clorogênico (2,5, 5 e 10 mg/kg) também 

inibiram a migração de leucócitos para o local 

da inflamação.  

(Cabral, 2014; Cabral 

et al., 2016) 

Anti-inflamatória 

Fruto 

Suco 

Hidroetanólico 

80% 

500 mg/kg, 

oral 

Migração de 

neutrófilos induzida 

por carragenina 

Camundongos 

machos 

C57BL/6JUnib 

Os animais tratados com S. mombin 

apresentaram diminuição do influxo de 

neutrófilos (55% de inibição) e ativação de 

NF-kB.  

(Soares et al., 2019) 
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Continuação Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Anti-inflamatória 

(mucosa oral) 

Folhas 

 

Hidroetanólico 

70% 

50, 100 ou 

200 mg/kg, 

oral 

Mucosite oral 

induzida por 5-

fluorouracil 

Hamsters Syrian 

machos 

O tratamento com o extrato na dose de 200 

mg/kg apresentou o melhor efeito cicatrizante, 

não mostrando evidência de ulceração na 

análise macroscópica. A análise 

histopatológica mostrou reepitelização, 

infiltrado inflamatório mononuclear discreto e 

ausência de hemorragia e escore de edema de 

1, além de grande quantidade de fibras 

colágenas e menor imunoexpressão de fatores 

inflamatórios.  

(Gomes et al., 2020) 

Ansiolítica 

Folhas 

Aquoso, etanólico 

e metanólico 50% 

12,5; 25; 50 e 

100 µg/mL, 

i.p. 

Resposta ao 

comportamento 

agressivo (ação 

muricida); 

Comportamento do 

nado relacionado à 

depressão 

Ratos albinos 

Wistar (muricida) 

e camundongos 

Swiss (nado) 

Verificou-se que os três extratos aboliram os 

ataques agressivos e reduziram o tempo de 

natação dos ratos. Esses efeitos foram 

considerados mais potentes com a 

administração do extrato etanólico. Os efeitos 

dos extratos foram bloqueados pelo 

flumazenil, um antagonista do receptor 

GABAA.  

(Ayoka et al., 2005) 

Antipsicótica 

Folhas 

Aquoso, 

metanólico e 

etanólico 

12,5-100 

mg/kg, i.p. 

Comportamento 

estereotipado 

induzido por 

anfetamina e 

apomorfina 

Ratos albinos 

Wistar 

Todos extratos diminuíram o comportamento 

estereotipado sendo o extrato mais potente o 

extrato etanólico.  (Ayoka et al., 2006) 

Sedativa e 

Ansiolítica 

Folhas 

Aquoso, 

metanólico e 

etanólico 

12,5-100 

mg/kg, i.p. 

Tempo de sono 

induzido pelo 

hexobarbital; 

Comportamento 

exploratório 

induzido por 

novidade 

Camundongos 

albinos Swiss e 

ratos albinos 

Wistar 

Os extratos metanólico e etanólico (12,5-100 

mg/kg) foram ativos nos dois modelos de 

avaliação utilizados, enquanto que o extrato 

aquoso foi ativo apenas nas doses de 50 e 100 

mg/kg. Os extratos tiveram suas ações 

bloqueadas pelo flumazenil, indicando que os 

extratos possuíam efeito sedativo e 

antidopaminérgicos. 

(Ayoka et al., 2006) 
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Continuação Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Anticonvulsivante 

Folhas 

Aquoso, 

metanólico e 

etanólico 

25, 50 ou 100 

mg/kg, i.p. 

Convulsão 

induzida por 

estricnina e 

picrotoxina 

Camundongos 

albinos Swiss 

Os extratos metanólico e etanólico 

protegeram contra convulsões induzidas por 

picrotoxina nas doses de 50 e 100 mg/kg, 

enquanto que o aquoso não apresentou ação. 

Os extratos não tiveram efeito na convulsão 

induzida por estricnina. 

(Ayoka et al., 2006) 

Melhora 

cognitiva, Anti-

idade, SNC 

Folhas 

Hidroetanólico 

70% 

50, 100 ou 200 

mg/kg, oral 

Disfunção 

cognitiva induzida 

por escopolamina; 

Teste do labirinto 

em Y ou Teste do 

labirinto de água 

Morris (MWM); 

Estresse oxidativo-

nitritivo induzido 

por escopolamina 

Ratos Sprague-

Dawley machos e 

camundongos 

albinos Swiss 

fêmeas 

O pré-tratamento dos ratos com Spondias 

mombin melhorou significativamente o 

comprometimento da aprendizagem e da 

memória induzido por escopolamina, 

evidenciado no labirinto em Y e MWM. 

Além disso, atenuou significativamente o 

estresse oxidativo-nitritivo induzido pela 

escopolamina. Por fim, o extrato mostrou 

um efeito promissor de eliminação de 

radicais livres e atividade antioxidante 

moderada. 

(Ishola, Ikuomola e 

Adeyemi, 2018) 

Hipoglicemiante/ 

Antidiabética 

Folhas 

Metanólico 80% _____ Diabetes induzida 

por aloxana 

Ratos albinos 

diabéticos 

O extrato ativo foi fracionado por coluna 

para selecioar a fração e o composto mais 

ativos sobre a α-amilase. O extrato 

apresentou pico de diminuição da glicose de 

41,4% após 60 min e o ensaio bioguiado 

resultou no α-sitosterol como o principal 

ativo com 69,8% de inibição da α-amilase. 

(Fred-Jaiyesimi, 

Wilkins e Abo, 2009) 

Hipoglicemiante/ 

Antidiabética 

Folhas 

Metanólico 80%; 

Fração 

clorofórmio 

1 g/kg Teste de tolerância 

oral à glicose; 

Diabetes induzida 

por aloxana 

Ratos albinos 

Wistar 

O extrato metanólico apresentou efeito 

significativo de redução da glicose no 

sangue no teste de tolerância à glicose oral 

quando comparado ao controle. Enquanto 

que, a fração clorofórmio do extrato 

metanólico mostrou um efeito hipoglicêmico 

com 60,6% de redução após 4 h no teste 

com ratos diabéticos.  

(Fred-Jaiyesimi e 

Kio, 2009) 
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Continuação Quadro 6 Estudos farmacológicos in vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Hipoglicemiante/ 

Antidiabética 

Sementes 

Etanólico 90% 100 mg/kg, oral Diabetes induzida 

por aloxana; 

Alterações 

histológicas e 

bioquímicas 

Ratos albinos 

machos 

Foi observado que os níveis de glicose e 

proteína total foram significativamente 

reduzidos nos animais tratados com o 

extrato, já os outros parâmetros 

bioquímicos não apresentaram mudança 

significativa em relação ao controle. Na 

histologia, as células hepáticas não 

apresentaram danos.  

(Iweala e Oludare, 

2011) 

Antidiabética 

Folhas 

 

Aquoso 100, 200 e 400 

mg/kg, oral 

Diabetes induzida 

por aloxana, 

medição de glicose 

sanguínea 

Ratos Wistar 

de ambos os 

sexos 

O extrato aquoso de Spondias mombin 

apresentou efeito hipoglicêmico 

significativo, apresentando os melhores 

efeitos antidiabéticos quando co-

administrado com o extrato do caule de 

Costus afer na proporção 1:1.  

(Goodies et al., 

2015) 

Cardioproterora 

Folhas 

Metanólico 80% 100 e 250 mg/kg, 

oral 

Infarto do 

miocárdio 

induzido por 

isoproterenol 

Ratos adultos 

machos Sprague–

Dawley 

As alterações nos marcadores de lesão 

miocárdica e índices de capacidade 

antioxidante por intoxicação por 

isoproterenol (ISP) foram 

significativamente corrigidos nos grupos 

tratados com os extratos.  

(Akinmoladun et al., 

2010) 

Hemostática e 

Hipocolesteromiante 

Folhas 

Hidroetanólico 

50% 

125 e 250 mg/kg, 

oral 

Avaliação de 

parâmetros 

hemostáticos e 

níveis de 

colesterol no 

sangue do baço  

Ratos fêmeas 

Sprague-Dawley 

adultas e imaturas 

Os resultados mostraram um aumento do 

hematócrito, dos elementos sanguíneos e 

do nível de hemoglobina em ratos tratados 

com extrato em comparação com seu 

controle. O extrato exibe uma propriedade 

anti-fibrinolítica. A colesterolemia 

diminuiu em ratos que foram alimentados 

com extrato em relação ao seu respectivo 

controle. 

(Pakoussi et al., 

2016) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Cardioprotetora 

Frutos 

 

Suco 100 e 250 mg/kg, 

oral 

Avaliação da 

remodelação 

cardíaca induzida 

pelo tabaco 

Ratos machos 

Wistar 

A suplementação com os extratos atenuou o 

processo de remodelação cardíaca observado 

no grupo controle que foi exposto apenas à 

fumaça do tabaco (grupo ETS), juntamente 

com a redução do estresse oxidativo e a 

modulação do metabolismo energético.  

(Lourenço et al., 

2018) 

Cardioproterora 

Frutos 

Suco da polpa 

(88,2% de água) 

Equivalente a 100 

e 200 mg/kg de 

extrato seco da 

polpa, oral 

Avaliação do 

remodelamento 

cardíaco após 

infarto do 

miocárdio (IM) 

Ratos Wistar 

machos 

A suplementação com S. mombin (SM) 

atenuou o remodelamento cardíaco após o 

IM, reduzindo a fibrose e a hipertrofia. O IM 

induziu alterações estruturais e funcionais 

no ventrículo com piora sistólica e 

diastólica, e a suplementação com SM não 

influenciou essas variáveis. A 

suplementação com SM melhorou a 

eficiência do metabolismo energético e 

diminuiu o hidroperóxido lipídico no 

miocárdio, e diminuiu a ativação da via 

inflamatória após o IM.  

(Pereira et al., 2020) 

Anti-úlcera 

Cascas 

 

Metanólico 70% 250, 500 ou 1000 

mg/kg, oral 

Ulceração gástrica 

induzida por 

indometacina 

Ratos machos 

Wistar 

A acidez gástrica e perfis lipídicos 

mostraram-se menores nos grupos tratados. 

As avaliações histopatológicas mostraram 

restaurações dependentes da dose do 

estômago e do fígado para os ratos dos 

grupos tratados. O extrato promoveu 

restaurações histopatológicas do estômago e 

fígado; e perfil lipídico dos animais na 

ulceração gástrica. 

(Akinlolu et al., 

2014) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Gastroprotetiva, 

Anti-úlcera 

Folhas 

 

Aquoso  100 ou 200 

mg/kg, oral 

Ulceração gástrica 

induzida por 

indometacina 

Ratos Wistar Foi observado que o índice de ulceração, 

volume gástrico, nível de malondialdeído e 

atividade da pepsina foram efetivamente 

reduzidos após o tratamento com S. mombin. 

O extrato também atenuou a atividade da 

superóxido dismutase, bem como o pH e o 

conteúdo de mucina nos ratos ulcerados.  

(Sabiu et al., 2015) 

Gastroprotetiva, 

Anti-ulcera e 

Cicatrizante 

Fruto 

Suco Suco 100, 50 e 

25% (diluídos em 

NaCl 0,9%), oral 

Ulceração gástrica 

induzida por etanol 

ou indometacina; 

Proteção da 

mucosa gástrica e 

Cicatricial de 

úlcera induzida por 

ácido acético 

Ratos Wistar de 

ambos os sexos 

As lesões gástricas induzidas por etanol 

foram inibidas pelos três extratos de maneira 

dose-dependente e as lesões induzidas por 

indometacina foram inibidas pelo extrato 

100% em comparação ao grupo controle. 

Além disso, o extrato reduziu o conteúdo 

gástrico e o ácido total. O tratamento com 

extrato também promoveu a cicatrização de 

úlcera crônica, a regeneração da mucosa 

gástrica e a restauração dos níveis de muco 

nas células glandulares. Também aumentou 

a proliferação celular. 

(Brito et al., 2018) 

Hepatoprotetor e 

Antioxidante 

Folhas ou caules 

Metanólico 50% 

das folhas (SML) 

ou caule (SMS) 

500 ou 1000 

mg/kg de extrato 

SML ou SMS, 

oral 

Hepatotoxicidade 

induzida por 

tetracloreto de 

carbono  

Ratos Wistar de 

ambos os sexos 

O pré-tratamento com os extratos SML e 

SMS em ambas as doses melhoraram 

significativamente a lesão hepática; 

reduziram os níveis de alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST), fosfatase alcalina 

(ALP), bilirrubina total (TBIL) e bilirrubina 

conjugada (CBIL); níveis elevados de 

glutationa celular, atividade de catalase e 

superóxido dismutase; e diminuiu os níveis 

de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico. 

(Nwidu et al., 2018) 
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Atividade   

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Cicatrizante e 

Permeabilidade 

capilar 

Fruto 

Aquoso 5 mg em 50 uL, 

tópico 

(cicatrizante); 

2,5-5,0 mg, i.d. 

(permeabilidade) 

Método de 

resistência à tração 

da ferida; 

Permeabilidade 

capilar por corante 

Evans Blue 

Camundongos 

machos Strain A; 

Ratos albinos 

machos 

O extrato não apresentou uma atividade 

cicatrizante significativa. No entanto, 

aumentou a permeabilidade capilar nas 

doses de 2,5-5,0 mg aplicadas 

intradermicamente. 

(Villegas et al., 

1997) 

Antimicrobiana 

Folhas 

Metanólico 60% 5 g em 20 mL de 

água, oral 

Análises 

hematológicas e 

urinálises após 

infecções 

induzidas por 

Bacillus cereus e 

Clostridium 

sporogenes 

Ratos albinos O extrato teve efeito sobre os parâmetros 

hematológicos nos ratos sugerindo possível 

atividade antibacteriana in vivo sobre a 

patogênese. 
(Oladunmoye, 2007) 

Anti-helmíntica 

Folhas 

Etanólico e 

aquoso 

125, 250 e 500 

mg/kg, oral 

Contagem de 

nematódeos 

intestinais 

Ovelhas 

naturalmente 

infectadas 

O extrato apresentou controle sobre os 

helmintos uma vez que a contagem dos 

nematódeos apresentou diminuição 

significativa nos grupos tratados de maneira 

dose-dependente. 

(Ademola, Fagbemi 

e Idowu, 2005) 

Anti-tumoral 

Casca 

Aquoso Várias 

concentrações 

concomitantes 

(grupo B) ou 

posteriores (grupo 

C) ao agente 

cancerígeno 

Proteção e 

tratamento contra 

câncer induzido 

pela planta 

carcinogênica 

Cycas revoluta 

Ratos Wistar Os ratos do grupo B alimentados com ração 

cancerígena juntamente com o extrato 

mostraram alguma recuperação, pois o 

tratamento suprimiu alguns efeitos do 

carcinógeno. Por outro lado, os ratos do 

grupo C, que foram tratados posteriormente 

mostraram uma melhora em torno de 50% 

comparado ao controle não tratado.  

(Idu et al., 2002) 

Anti-tumoral 

Casca 

Aquoso e 

etanólico 

______ Proteção contra 

tumor induzido 

pela planta 

carcinogênica 

Cycas revoluta 

Ratos Wistar Houve uma recuperação significativa no 

tumor induzido em ratos com extrato aquoso 

quando comparado com o extrato etanólico. 

O extrato etanólico não conferiu 

recuperação significativa nos animais.  

(Ataman et al., 2002) 
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Quadro 7 Estudos farmacológicos ex vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade 

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Concentração Método e Modelo 

 

Resultados Referência 

Contrativa da 

musculatura lisa 

(íleo, jejuno e 

útero) 

Folhas 

Aquoso 10 mL (íleo); 2 

mL (bloqueio dos 

padrões); 1-2 mL 

(jejuno); 2-3 mL 

(útero). Em que, 1 

mL do extrato 

equivale a 1 g do 

material vegetal 

bruto 

Efeito na contração da musculatura lisa 

em íleo isolado de porquinho-da-índia, 

em jejuno isolado de coelhos, em úteros 

gravídicos e não-gravídicos de 

porquinhas-da-índia 

O extrato não produziu nenhuma contração 

do íleo isolado do animal. Entretanto, o 

extrato bloqueou as contrações devido a 

presença de acetilcolina, 5-HT, histamina ou 

nicotina. O extrato deprimiu o tônus e 

amplitude das contrações em jejuno isolado 

de coelhos. Tal efeito depressor foi 

parcialmente modificado pela 

diidroergotamina. Diferentemente, o extrato 

produziu contrações em úteros gravídicos e 

não-gravídicos de porquinhas-da-índia. 

(Akubue, Mittal e 

Aguwa, 1983) 

Contrativa da 

musculatura lisa 

Folhas  

Aquoso 2,6 mg/mL Efeito na contração da musculatura lisa 

em íleo isolado de porquinho-da-índia  

A adição de até 25,8 mg/mL do extrato ao 

banho de órgãos não promoveu contração do 

íleo do animal. No entanto, a adição do 

extrato potencializou as contrações por 

acetilcolina e inibiu as contrações devido a 

5-HT e nicotina. 

(Offiah e Anyanwu, 

1989) 

Contrativa da 

musculatura lisa 

Cascas 

 

Metanólico  _________ Efeito espasmolítico sobre contrações 

espontâneas em isolado de íleo de ratos 

Wistar. 

O extrato não apresentou atividade 

espasmolítica no isolado de íleo de ratos. 
(Rodriguez-Lopez, 

Salazar e Estrada, 

2003) 

Contrativa da 

musculatura lisa/ 

Uterotônica 

Folhas 

Fração butanólica 

obtida de extrato 

etanólico 80% 

0,06; 0,14 e 0,57 

mg/mL 

Isolado de músculo uterino de ratos 

Wistar (papel do cálcio) 

A fração butanólica promoveu a contração 

da musculatura uterina de maneira 

concentração-dependente (EC50 de 0,08 

mg/ml). Essa contração dependeu apenas do 

fluido extracelular de Ca2+ via um canal de 

entrada de Ca2+ voltagem-dependente. Os 

agonistas do receptor β-adrenérgico 

causaram uma inibição deste aumento 

mediado pela fração na motilidade uterina. 

(Uchendu e 

Nwankwo, 2005) 
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Continuação Quadro 7 Estudos farmacológicos ex vivo descritos na literatura para Spondias mombin 
Atividade 

Parte da planta 

Extrato/ fração/ 

composto 

Concentração Método e Modelo 

 

Resultados Referência 

Contrativa da 

musculatura lisa/ 

Uterotônica 

Folhas  

Metanólico  0,1–1,6 mg/mL Isolado de útero de ratas gravídico e 

não-gravídico: amplitude e frequência 

contrátil 

O extrato aumentou significativamente a 

amplitude e a frequência da contração 

espontânea das preparações isoladas do 

útero, que foram mantidas por períodos mais 

longos. Os efeitos estimulantes uterinos da 

acetilcolina, ocitocina, ergometrina e PGF2α 

foram todos potencializados pelo extrato de 

maneira dose-dependente. 

(Nworu et al., 2007) 

Espasmogênica 

Folhas 

Etanólico 75% e 

neutro 

125-4.000 μg/mL Isolado de músculo uterino gravídico e 

não-gravídico de ratas albinas Wistar 

O extrato causou contração muscular com 

efeito mais prolongado, quando comparado 

ao padrão ocitocina, que apresentou um 

efeito mais forte.  

(Igwe e Onwuliri, 

2011) 

Antiespasmódica/ 

Antidiarreica 

Casca do caule 

 

Aquoso e frações 

(hexano, 

clorofórmio, 

AcOEt e ButOH) 

397 μg/ml a 794 

μg/ml 

Contratilidade de isolado de duodeno de 

coelho.  

O extrato causou uma diminuição da 

contração espontânea e rítmica do músculo 

liso do duodeno de coelho, de maneira 

concentração-dependente, com um EC50 de 

625 μg/ml. Todas as frações tiveram 

atividade semelhante ao extrato. No entanto, 

a fração AcOEt causou maior redução e seu 

EC50 foi de 143 μg/ml.  

(Diby, Koné e Yapo, 

2012) 

Uterotônica/ 

Tocolítica 

Folhas 

Extrato etanólico 

poliervas 

contendo S. 

mombin 

(Ajumbise); 

etanólico de S. 

mombin sozinha 

333,33; 999,99 e 

1666,66 μg/ml de 

Ajumbise; 

333,33; 666,666; 

999,99 e 1333,33 

μg/ml de S. 

mombin 

Contratilidade de musculatura uterina de 

ratas em banho de órgãos 

O extrato de Ajumbise causou contrações 

significativas do tecido uterino isolado 

quando comparado às contrações rítmicas 

basais com atividades percentuais de 16,03; 

24,12 e 17,78% para as concentrações de 

333,33; 999,99 e 1666,66 μg/ml, 

respectivamente. No entanto, S. mombin 

sozinha não teve efeito contrátil, mas 

proporcionou efeito tocolítico. As respostas 

contráteis desencadeadas por Ajumbise 

foram menores do que as dos fármacos 

padrão (ocitocina e acetilcolina).  

(Ijioma et al., 2020) 
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Os estudos farmacológicos ex vivo (Quadro 7), corroboram com o que têm sido 

demonstrado nos ensaios in vivo, onde extrato das folhas apresentaram aumento das 

contrações uterinas em isolados de musculatura uterinas de animais. Já em estudo com 

extratos obtidos das cascas de S. mombin foi observado um efeito antiespasmódico na 

musculatura lisa do duodeno. As atividades corroboram com seu uso tradicional como 

abortivo e antidiarreico, respectivamente. 

Os estudos na literatura têm demonstrado que os extrato das folhas, cascas ou 

frutos possuem atividade anti-inflamatória após administração oral ou i.p. nos animais 

tratados após indução de inflamação aguda. Gomes et al. (2020) observaram que o 

tratamento oral com o extrato em hamsters promoveu uma proteção e melhor efeito 

cicatrizante para a inflamação induzida por 5-fluorouracil na mucosa oral. Já Cabral et 

al. (2016) observaram um efeito anti-inflamatório no modelo de peritonite induzida por 

carragenina, após administração i.p. do extrato hidroetanólico das folhas em 

camundongos. 

Alguns estudos demonstraram a ação gastroprotetora e anti-úlcera tanto de 

extratos das folhas, como das cascas e frutos, através de administração oral em ratos. 

Como observado por Sabiu et al. (2015), o índice de ulceração e volume gástrico foram 

reduzidos após o tratamento com S. mombin em ulceração induzida por indometacina.  

Extratos das folhas têm apresentado efeitos hipoglicemiantes após administração 

oral em animais (Fred-Jaiyesimi, Wilkins e Abo, 2009; Fred-Jaiyesimi e Kio, 2009; 

Iweala e Oludare, 2011; Goodies et al., 2015). Extratos dos frutos ou folhas também 

promoveram uma ação cardioprotetora in vivo (Akinmoladun et al., 2010; Lourenço et 

al., 2018; Pereira et al., 2020), hipocolesterêmica e hepatoprotetora em estudos não-

clínicos (Pakoussi et al., 2016; Nwidu et al., 2018). 

Quanto a possíveis efeitos sobre o SNC, extratos alcoólicos das folhas têm 

exibido efeitos sedativo, ansiolítico, antipsicótico e anticonvulsivo (Ayoka et al., 2005, 

2006). Adicionalmente, foi observado uma proteção da função cognitiva em ratos pré-

tratados anteriormente a indução da disfunção cognitiva por escopolamina (Ishola, 

Ikuomola e Adeyemi, 2018). 

Atividade antitumoral dos extratos das cascas também foram observadas em 

estudos in vivo (Ataman et al., 2002; Idu et al., 2002). Assim como, efeito 

antimicrobiano e anti-helmíntico das folhas de S. mombin (Ademola, Fagbemi e Idowu, 

2005; Oladunmoye, 2007). 
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Em suma, alguns dos usos tradicionais de S. mombin têm sido investigados em 

estudos não-clínicos in vivo, tais como a utilização como abortivo, tratar inflamações e 

dor, diabetes e cicatrizante. De acordo com a literatura, os diversos tipos de extratos 

testados têm apresentado efeito abortivo em estudos in vivo, o que corrobora com esse 

uso tradicional. A ação anti-inflamatória também já foi investigada e demonstrou efeito 

nos estudos realizados até o momento. Os compostos fenólicos encontrados na espécie 

podem ser os metabólitos responsáveis, pelo menos em parte, por este efeito (Cabral et 

al., 2016), no entanto, mais estudos são necessários para comprovar esta hipótese e 

entender o mecanismo de ação. O uso da espécie também foi investigado para tratar 

diabetes e foi verificado efeitos positivos na redução dos índices glicêmicos. Seu efeito 

cicatrizante também foi observado em estudos não-clínicos tanto na mucosa gástrica 

como na mucosa oral dos animais testados, corroborando com seu uso tradicional nesse 

sentido. 

Para todas as propriedades farmacológicas já investigadas são necessários 

estudos clínicos para comprovação da segurança e efetividade. Até o momento, nenhum 

estudo clínico em humanos foi encontrado na literatura abordada. 

Importante ressaltar que seu efeito abortivo observado em estudos não-clínicos 

in vivo é um fator limitante para utilização em mulheres gestantes ou com intenção de 

engravidar. O efeito antifertilidade observado preliminarmente em ratos machos 

também deve ser ressaltado. 

 

2.1.5 Toxicologia 

 

Os estudos toxicológicos estão detalhados na Quadro 8. A Figura 5 detalha os 

tipos de estudo de toxicidade, partes da planta e solventes utilizados. Em relação aos 

estudos de toxicidade in vitro, as partes mais utilizadas foram as folhas, seguidas de 

cascas e frutos. Foram produzidos diferentes tipos de extratos, sendo os mais frequentes 

os etanólicos ou hidroetanólicos. Os tipos de estudos realizados foram de avaliação da 

citotoxicidade e toxicidade frente Artemia salina ou A. franciscana. 
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Figura 5 Representação gráfica dos estudos toxicológicos relatados para Spondias mombin 

Nos estudos realizados em células não-tumorais os extratos apresentaram 

relativa segurança até determinadas concentrações. Já na avaliação de toxicidade frente 

Artemia o extrato mostrou-se tóxico em dois estudos, sendo um deles um extrato 

etanólico e outro óleos essências, ambos com folhas (Alencar et al., 2015; Oladimeji et 

al., 2016) e seguro num terceiro, realizado com extrato etanólico das cascas 

(Clementino et al., 2018).  

Os estudos de toxicidade in vivo foram realizados em sua grande maioria com 

extratos obtidos das folhas, sendo utilizados majoritariamente extratos aquosos, 

alcoólicos (metanol ou etanol) ou hidroalcoólicos. Foram avaliados por via oral ou 

intraperitoneal (i.p.), principalmente através de estudos de toxicidade aguda. Mas 

também foram realizados estudos para avaliar a toxicidade subaguda, subcrônica, 

reprodutiva, renal, locomotora e genotoxicidade. 
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Quadro 8 Estudos toxicológicos in vivo e in vitro descritos na literatura para Spondias mombin. 
Parte da planta Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Folhas Aquoso i.p. Toxicidade aguda, 

contagem de 

mortes em 24 h 

Camundongos Não foram detectadas mortes e não foi 

possível determinar a LD50 para o extrato 

neste estudo. 

(Akubue, Mittal e 

Aguwa, 1983) 

Folhas Hidroetanólico 5 g/kg, oral 

(aguda); 200, 500 

e 2000 mg/kg, 

oral (repetidas e 

reprodutiva) 

Toxicidade aguda; 

Teste de doses 

repetidas; 

Toxicidade 

reprodutiva 

Ratos Wistar de 

ambos os sexos 

O extrato não provocou mortes na 

administração por via oral da dose de 5 g/kg. 

O tratamento de doses repetidas não 

produziu sinais significativos de toxicidade 

ou mortes. Ratas grávidas tratadas no 

período da pré-implantação com extrato não 

apresentaram alterações nos parâmetros 

reprodutivos, entretanto, o tratamento 

provocou redução no ganho de massa 

corporal no período do tratamento. 

Nenhuma morte e/ou malformações dos 

fetos foi observada com a dose mais alta 

sugerindo que o extrato não possui efeito 

abortivo 

(Silva, 2015) 

Folhas Aquoso, 

metanólico 50% 

e etanólico 50% 

Até 0,5-5 g/kg, 

oral; 12,5-3.200 

mg/kg, i.p. 

Toxicidade aguda 

por 48 h (i.p.) ou 

sub-aguda (6 dias) 

(oral) 

Ratos albinos 

Wistar e 

camundongos 

Swiss 

Todos os extratos administrados oralmente 

não foram tóxicos até a dose de 5 g/kg. No 

entanto, na via i.p. os valores de LD50 

(camundongos/ ratos) foram de 0,48 g/kg / 

0,62 g/kg para etanólico, 1,10 g/kg / 1,08 

g/kg para metanólico e 1,36 g/kg / 1,42 g/kg 

para aquoso 

(Ayoka et al., 2005) 

Folhas Metanólico  10, 100 ou 1.000 

mg/kg, i.p.; e 

200, 400, 800 ou 

1.600 mg/kg, i.p. 

Toxicidade aguda 

e Letalidade dentro 

de 24 h 

Camundongos 

albinos adultos de 

ambos os sexos 

O teste de toxicidade aguda em 

camundongos revelou uma LD50 de 282,44 

mg/kg. 
(Nworu et al., 2007) 

Folhas Hidroetanólico 

70% 

500, 1.000 e 

2.000 mg/kg, i.p. 

Toxicidade aguda 

dentro de 24 h 

Ratos Wistar de 

ambos os sexos 

O resultado revelou que o extrato não 

apresentou toxicidade, pois não foi 

observado nenhum efeito letal ou qualquer 

outro efeito relacionado ao tratamento. 

(Uchendu e Isek, 

2008) 
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Continuação Quadro 8 Estudos toxicológicos in vivo e in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Folhas Aquoso e 

etanólico 

250, 500 e 750 

mg/kg, oral, 2x 

dia por 12 dias 

Avaliação do perfil 

da função renal 

Coelhos Foi observado aumentos nas concentrações 

séricas de sódio, potássio, cloreto e 

bicarbonato, bem como uréia e creatinina 

dos animais de forma dose- e duração-

dependentes, com os extratos etanólicos 

causando maiores aumentos percentuais 

não-significativos (P> 0,05) nos parâmetros 

do que os extratos aquosos.  

(Igwe et al., 2009) 

Folhas  Metanólico  1ª fase: 10, 100 e 

1.000 mg/kg, 

oral; 2ª fase: 

2.000, 3.000, 

4.000 e 5.000 

mg/kg, oral 

Toxicidade aguda 

dentro de 24 h 

Camundongos 

BALB/c 

Até a dose de 5.000 mg/kg via oral, o 

extrato não resultou em mortes e não causou 

sinais evidentes de intoxicação aguda nos 

animais. 

(Nworu, Akah, 

Okoye, Toukam, D. 

K., et al., 2011) 

Folhas  Aquoso e 

hidrometanólico 

80% 

5.000 mg/kg, oral 

(aguda); 0,2 mL 

por 10 dias  

Toxicidade aguda; 

Ensaio de 

micronúcleo de 

medula óssea 

(genotoxicidade e 

antigenotoxicidade); 

Morfologia do 

esperma 

(genotoxicidade) 

Camundongos 

albinos Swiss 

Os extratos na concentração de 5.000 mg/kg 

não induziram toxicidade aguda nos 

camundongos. Nas concentrações testadas, 

o extrato hidrometanólico aumentou os 

eritrócitos policromáticos micronucleados. 

Todos os extratos foram capazes de 

melhorar a genotoxicidade induzida por 

sulfonato metil metano (MMS) nas células 

da medula óssea dos camundongos 

expostos. Os resultados mostraram o 

potencial dos extratos para induzir mutação 

somática e de células germinativas. 

(Oyeyemi et al., 

2015) 

Folhas Aquoso Aguda: 1ª fase: 

10-1.000 mg/kg; 

2ª fase: 2-5 g/kg, 

oral; Subcrônica: 

250, 500 e 1.000 

mg/kg, oral 

Toxicidade aguda 

dentro de 24 h; 

Subcrônica por 60 

dias (hematológica 

e hepática) (extrato 

de S. mombin com 

Costur afer, 1:1) 

Ratos e 

camundongos de 

ambos os sexos 

Não houve toxicidade aguda até a dose de 

5.000 mg/kg via oral. Não houve alterações 

significativas no peso, concentração de 

hemácias, leucócitos, hematócrito e 

hemoglobina, bem como nos níveis de AST, 

ALT e ALP nos grupos testados. O extrato 

foi relativamente seguro no estudo. 

(Goodies et al., 

2015) 
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Continuação Quadro 8 Estudos toxicológicos in vivo e in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

Fruto  Suco Suco 15, 50, 80 e 

100%, oral, dose 

única 

Toxicidade aguda 

em cada 24 h por 

14 dias; Avaliação 

de parâmetros 

bioquímicos, 

hematológicos e 

histológicos 

Ratos Wistar de 

ambos os sexos 

O suco não foi considerado tóxico para os 

ratos em nenhuma das concentrações 

testadas. O suco mostrou-se benéfico nas 

análises bioquímicas e hematológicas dos 

ratos e também demonstrou preservar o 

fígado e os rins dos ratos. 

(Coolborn et al., 

2018) 

Folhas ou caules Metanólico 50% 

das folhas (SML) 

ou caule (SMS) 

100, 500, 1.000, 

2.000, 3.000, 

4.000 ou 5.000 

mg/kg, i.p. 

Toxicidade aguda 

por 24 h  

Camundongos 

albinos de ambos 

os sexos 

Nenhum sinal de toxicidade foi observado 

até 24 h após a administração dos extratos 

por dose única (por via intraperitoneal) dos 

extratos SML ou SMS (100-5.000 mg/kg) 

(Nwidu et al., 2018) 

Folhas  Hidroetanólico 250, 2.500 e 

5.000 mg/kg, 

oral, dose única 

Toxicidade aguda 

em cada 24 h por 

14 dias; Teste de 

campo aberto 

(atividade 

locomotora 

espontânea) 

Camundongos 

albino Swiss 

fêmeas 

Até a dose de 5.000 mg/kg o extrato não 

induziu mortalidade, mas os 

comportamentos de toxicidade observados 

incluem inquietação e taquipneia. O extrato 

também produziu alteração significativa no 

levantamento e auto-limpeza dos animais, 

mas não causou alteração significativa na 

atividade locomotora. 

(Ishola, Ikuomola e 

Adeyemi, 2018) 

Fruto Hidroetanólico 

80% 

10 µL de 0,31; 

0,62; 1,25; 2,5; 5 

e 10 g/kg, 

intralinfa 

Toxicidade aguda 

em Galleria 

mellonella 

observadas por 72h 

Traça grande da 

cera (Galleria 

mellonella) 

S. mombin na dose de 10 g/kg apresentou 

toxicidade reduzindo a sobrevivência da 

população de larvas em quase 50% quando 

comparado ao veículo. 

(Soares et al., 2019) 

In vitro 

Folhas 

Frações Sm1, 

Sm2, Sm3 e Sm4 

derivadas do 

extrato etanólico 

100 µg/mL Citotoxicidade 

pelo método do 

MTT 

Cultura de células 

RAW 264.7 

A fração Sm1 foi atóxica para as células. As 

frações Sm2, Sm3 e Sm4 apresentaram 

mortalidade de 31,3; 22,9 e 40,2%, 

respectivamente, contra as células na 

concentração testada. 

(Accioly et al., 2012) 

In vitro 

Folhas e casca do 

caule 

Aquoso, 

metanólico e 

hexânico 

Diluições seriadas 

a partir de 1.000 

µg/mL 

Citotoxicidade in 

vitro 

Cultura de células 

MRC-5 

Todos os extratos foram considerados não-

tóxicos (CC50 > 64,0 μg/mL) no estudo 

realizado, com exceção do hexânico das 

folhas que apresentou CC50 = 24,2 μg/mL. 

(Traore et al., 2014) 
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Continuação Quadro 8 Estudos toxicológicos in vivo e in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

In vitro 

Folhas 

Hidroetanólico 

70%, frações ou 

compostos 

60, 125 e 500 

µg/ml (extrato e 

frações) ou 5, 15 

e 60 µg/ml 

(compostos) por 

24 h 

Citotoxicidade 

pelo método do 

MTT 

Células de 

fibroblastos 3T3 

O extrato, frações e compostos (ácido 

clorogênico e ácido elágico) não 

apresentaram efeito citotóxico nas 

concentrações testadas nesse ensaio. 

(Cabral, 2014; 

Cabral et al., 2016) 

In vitro 

Folhas  

Etanólico  2000, 1500, 1000, 

500, e 250 μg/ml 

Bioensaio com 

Artemia salina  

Artemia salina O bioensaio com A. salina demonstrou que 

S. mombin apresentou toxicidade com uma 

LC50 de 482,5 μg/mL. 

(Alencar et al., 2015) 

In vitro 

Folhas  

Óleos essenciais 

das folhas frescas 

ou secas 

10.000–0,01 

µg/mL 

Toxicidade pelo 

teste de letalidade 

de Artemia 

franciscana 

Artemia 

franciscana 

Os dois óleos foram tóxicos no modelo 

testado, sendo que, o óleo obtido das folhas 

frescas foi mais ativo do que o obtido das 

folhas secas, com valores de LC50 de 0,01 e 

4,78 µg/mL, respectivamente. 

(Oladimeji et al., 

2016) 

In vitro 

Folhas 

Hidroetanólico 

30%, geranina 

(composto) 

1 – 200 µg/mL 

(extrato) e 1 – 

100 µg/mL 

(geranina) por 30 

min (neutrófilos); 

125 - 1000 μg/mL 

por 72 h (Vero) 

Citotoxicidade 

pelo método do 

MTT 

Células de 

neutrófilos 

humanos; e 

Células Vero 

Apenas a concentração de 200 μg/mL do 

extrato mostrou citotoxicidade em 

neutrófilos humanos no teste do MTT. Na 

avaliação da citotoxicidade em células Vero, 

o extrato apresentou CC50 de 1.680 μg/mL e 

a geranina de 392,5 μg/mL. 

(Silva, 2016) 

In vitro 

Casca  

Etanólico  2.000-250 µg/mL Toxicidade frente à 

Artemia salina 

Artemia salina O extrato apresentou toxicidade moderada 

com LC50 de 893,62 µg/mL. 

(Clementino et al., 

2018) 

In vitro 

Folhas 

Hexânico  100 µg/mL por 

72 h 

Citotoxicidade 

(antitumoral) pelo 

método do MTT  

Células tumorais: 

PC3, HCT-116, 

SNB19, HL60, 

MCF-7, HeLa; e 

saudável: 

fibroblasto (L929) 

Os extratos de S. mombin foram citotóxicos 

apenas contra as células da próstata (PC3), a 

uma taxa de inibição de 75,28% e 

mostraram baixa citotoxicidade para a 

linhagem celular não tumoral (L929). 

(Guedes, 2018; 

Guedes et al., 2019) 
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Continuação Quadro 8 Estudos toxicológicos in vivo e in vitro de Spondias mombin descritos na literatura 
Parte da planta Extrato/ fração/ 

composto 

Dose e rota Método Modelo animal Resultados Referência 

In vitro 

Fruto 

Polpa aquosa 0,001 a 20 

mg/mL por 24 h 

Citotoxicidade 

(antitumoral) pelo 

método do MTT; 

Citometria de 

fluxo (influência 

no ciclo celular) 

Célula de 

carcinoma de 

ovário humano 

(A2780) e seu 

derivado resistente 

a cisplatina 

(ACRP) 

O extrato de Spondias mombin, na 

concentração de 20 mg/mL, promoveu uma 

redução significativa na viabilidade celular 

de A2780 em 69,40% e de ACRP em 

65,54%. 

(Souza, De et al., 

2019) 

In vitro 

Fruto 

Hidroetanólico 

80% 

10, 50, 100, 500 e 

1.000 μg/mL por 

24 h 

Citotoxicidade 

pelo método do 

MTT 

Macrófagos RAW 

264.7 

S. mombin não exibiu efeito citotóxico em 

nenhuma concentração testada. (Soares et al., 2019) 

In vitro 

Folhas 

Hidroetanólico 

35%, frações e 

geranina 

1.000-7,2 μg/mL 

por 48 h 

Citotoxicidade 

pelo método do 

MTT 

Cultura de células 

Vero 

O extrato foi considerado pouco tóxico para 

as células e apresentou CC50 de 494 µg/mL. 

A fração que apresentou a maior toxicidade 

foi a rica em flavonoides com CC50 de 45,7 

µg/mL. A fração rica em taninos e a rica em 

ácidos fenólicos tiveram respectivamente 

CC50 de 163,4 e 1.706,50 µg/mL, e o 

composto geranina de 147,5 µg/mL. 

(Siqueira et al., 

2020) 
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De maneira geral, não foi observado morte ou sinais de toxicidade a partir da 

administração oral de extratos das folhas de S. monbin. No entanto, pela via i.p. os 

resultados foram controversos, pois em alguns estudos o extrato foi considerado seguro e 

não apresentou toxicidade e em outros o extrato apresentou toxicidade. No estudo de 

Ayoka et al. (2005) os extratos aquoso, hidrometanólico e hidroetanólico das folhas 

administrados por via oral não foram tóxicos até a dose de 5 g/kg, contudo, apresentaram 

toxicidade pela via i.p. em camundongos. Adicionalmente, Oyeyemi et al. (2015) 

observaram o potencial dos extratos aquoso e hidrometanólico das folhas em induzir 

mutação somática e de células germinativas após administração oral a camundongos em 

uma dose alta de 5.000 mg/kg por 10 dias. 

Após administração intraperitoneal em camundongos, o extrato metanólico das 

folhas apresentou uma LD50 de 282,44 mg/kg (Nworu et al., 2007). No entanto, num 

segundo estudo de toxicidade aguda após administração intraperitoneal em ratos do extrato 

hidroetanólico das folhas, não foi observado sinais de toxicidade nos animais até a dose de 

2.000 mg/kg (Uchendu e Isek, 2008). Cabe ressaltar que a administração intraperitoneal 

garante uma absorção total do extrato, com isso potencializando sua ação e sua toxicidade. 

Da mesma forma o tipo de solvente utilizado na extração pode influenciar na concentração 

de compostos que possam promover a toxicidade. Ademais, o resíduo de solvente utilizado 

na extração também pode ser um promotor de toxicidade. 

Após administração oral, o extrato aquoso ou hidroetanólico das folhas não causou 

alteração significativa na atividade locomotora e foi relativamente seguro em uso por 60 

dias em avaliação subcrônica (Goodies et al., 2015; Ishola, Ikuomola e Adeyemi, 2018). O 

suco do frutos foi considerado seguro e preservou o fígado e os rins dos animais (Coolborn 

et al., 2018). Os efeitos adversos observados após administração oral do extrato 

hidroetanólico das folhas incluem inquietação e taquipneia (Ishola, Ikuomola e Adeyemi, 

2018). 

Portanto, os resultados sugerem que a utilização do extrato aquoso ou 

hidroetanólico das folhas por via oral demonstrou-se seguro para uso agudo. Nos estudos 

pela via i.p., especialmente o extrato metanólico demonstrou toxicidade. Adicionalmente, 

pode-se observar que o extrato hidroetanólico ou aquoso foi mais seguro que o metanólico, 

mas são necessários estudos adicionais para avaliar sua toxicidade crônica. 

Em suma, a espécie Spondias mombin apresenta vários estudos etnofarmacológicos, 

farmacológicos e toxicológicos não-clínicos, e alguns estudos sobre sua composição 
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fitoquímica. Os estudos toxicológicos não-clínicos do extrato aquoso ou hidroetanólico das 

folhas demonstraram uma segurança na sua utilização por via oral, mesmo em doses 

elevadas. Alguns usos etnofarmacológicos foram confirmados em estudos farmacológicos 

não-clínicos, tais como sua atividade antiviral, abortiva, anti-inflamatória, antibacteriana, 

etc. Apesar dos diversos estudos não-clínicos realizados com a espécie, nenhum estudo 

clínico foi encontrado, o que evidencia a necessidade da avaliação da eficácia e segurança 

clínica. Alguns estudos fitoquímicos realizados com a espécie relacionam as atividades 

farmacológicas à presença de compostos como a geranina para antiviral e os fitosteróis 

como responsáveis pelo efeito antibacteriano. Por fim, as informações compiladas nesta 

revisão podem contribuir para a promoção da importância da espécie no cunho 

etnofarmacológico e resumir os achados farmacológicos, toxicológicos e fitoquímicos para 

o avanço nos estudos com a planta que possam contribuir para uma possível produção de 

um fitoterápico com uma espécie vegetal nativa. Além de contribuir para sua utilização 

através do projeto Fármacia Viva. 

Diante da revisão da espécie e objetivo do trabalho, a seguir será feito uma revisão 

das principais classes de metabólitos especializados encontrados na espécie. 

Adicionalmente, será feito uma revisão sobre o vírus herpes simplex e sua respectiva 

doença ocasionada em humanos. Por fim, a legislação pertinente aos fitoterápicos e 

aspectos relacionados ao desenvolvimento e validação de metodologia analítica para 

quantificação de seus marcadores. 

 

2.2 COMPOSTOS FENÓLICOS 

 

Os compostos fenólicos de origem vegetal, também conhecidos como polifenois, 

são definidos como compostos que possuem um ou mais anéis aromáticos contendo 

radicais hidroxilas ligados e que são derivados do metabolismo secundário das plantas 

(Parr e Bolwell, 2000). 

Os polifenois podem ser divididos em diferentes grupos de acordo com o número 

de anéis fenólicos que contêm e pela estrutura básica. Eles são classificados em diferentes 

grupos de metabólitos especializados tais como taninos, flavonoides, ácidos fenólicos, 

lignanas e estilbenos (Li et al., 2014; Manach et al., 2004; Scalbert e Williamson, 2000). A 

Figura 6 apresenta alguns exemplos dessas estruturas. 
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Os compostos fenólicos apresentam uma gama de funções para a planta, tais como 

fornecer pigmentação, atração de polinizadores, reprodução, proteção contra luz UV e 

proteção contra microrganismos, patógenos e predadores (Petti e Scully, 2009). 

Os polifenois apresentam diversas funções biológicas já conhecidas, sendo 

destacada sua propriedade antioxidante e capacidade de capturar radicais livres, devido a 

isso tem sido postulado que estes compostos contribuem para muitos benefícios na saúde, 

tais como prevenção de câncer e doenças cardiovasculares (Sang et al., 2005). Além desta, 

as principais atividades biológicas relatadas para os polifenois são atividade anticâncer, 

anti-inflamatória, antimicrobiana e efeito anti-idade, dentre outras (Li et al., 2014; Quideau 

et al., 2011; Xia et al., 2010). 

Flavonoides são os mais importantes e bem conhecidos grupo de compostos 

fenólicos com vários efeitos farmacológicos. Outro grupo também importante de polifenois 

são os taninos (Macáková et al., 2014). Atualmente, mais de 8.000 taninos diferentes já 

foram isolados e caracterizados quimicamente (Krzyzowska et al., 2017). A seguir, será 

feita uma breve revisão sobre essa classe de metabólitos especializados. 
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Figura 6 Exemplos de estruturas de compostos fenólicos 

 

2.3 TANINOS 

 

Os taninos são compostos fenólicos solúveis em água, provenientes do 

metabolismo especializado das plantas que apresentam alto peso molecular, com peso 

geralmente entre 500 e 3.000 Da, no entanto, existem alguns taninos que apresentam maior 

peso molecular. Esses compostos apresentam a propriedade de se complexarem com 

macromoléculas como proteínas, ácidos nucleicos, polissacarídeos, alcaloides, esteroides e 

saponinas, como também com alguns íons metálicos. São substâncias conhecidas por 

serem utilizadas no curtimento de peles de animais para produção do couro e pelo sabor 

adstringente característico de alguns frutos e folhas, tal fenômeno é associado a interação 
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destes polifenois com as proteínas presentes na saliva (Das et al., 2020; Haslam, 2007; 

Hassanpour, S., Maheri-Sis, N., Eshratkhah, B., & Mehmandar, 2011; Swanson, 2003). 

Nas plantas são encontrados principalmente nas cascas, caules, sementes, frutos, 

raízes e folhas, com quantidade maior na casca quando comparado as demais partes da 

plantas (Das et al., 2020; Haslam, 2007) e são classificados em dois principais grupos de 

acordo com sua estrutura química: taninos hidrolisáveis e condensados (Macáková et al., 

2014). 

Os taninos hidrolisáveis contêm um açúcar central (geralmente glicose) ou outro 

poliol esterificado a uma ou mais unidades de ácido gálico ou ácido hexahidroxidifênico. 

São chamados de taninos hidrolisáveis pois sofrem clivagem hidrolítica da ligação éster 

sob tratamento com ácidos diluídos. São chamados de galotaninos os que apresentam 

apenas unidade de ácido gálico na estrutura, e elagitaninos os que apresentam o ácido 

hexahidroxidifênico (que gera o ácido elágico após hidrólise) ou uma mistura de ambos 

(Macáková et al., 2014; Serrano et al., 2009).  

Já os taninos condensados, também conhecidos como proantocianidinas, tem como 

unidade fundamental o núcleo flavan-3-ol (catequina). Eles existem como oligômeros 

(solúveis em água) contendo de 2 a 10 ou mais unidades de flavan-3-ol, e polímeros 

(insolúveis em água). As unidades são ligadas através das posições 4 ou 8. A nomenclatura 

vem da propriedade de gerar a antocianidina por degradação em condições alcoólicas-

ácidas sob aquecimento (Haslam, 2007). São classificadas em tipo-A, tipo-B e tipo-C de 

acordo com os locais de ligações entre as subunidades de flavan-3-ol (Macáková et al., 

2014).  

Os taninos condensados tem uma presença mais generalizada nas plantas 

superiores, já os hidrolisáveis tem sua presença mais limitada a algumas espécies 

(Macáková et al., 2014). 

A Figura 7 fornece alguns exemplos dessas estruturas e suas respectivas 

classificações. 
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Figura 7 Exemplos de estruturas de taninos. A: taninos hidrolisáveis; B: taninos condensados. 

 

As plantas contendo taninos tem seu uso bastante difundido na medicina 

tradicional, com relatos de diversos usos medicinais, tais como tratamento do diabetes, 

tratar tosse, conjuntivite, lavagem e limpeza de úlceras e feridas, cicatrização de feridas, 

tratar desinteria e prevenção de doenças cardiovasculares (Sharma et al., 2019). Somado a 

isso, dados epidemiológicos sugerem que são úteis para os tratamentos externos de 

inflamações de feridas e injúrias e que seu consumo na alimentação pode prevenir o início 

de doenças crônicas tais como diabetes e arteriosclerose (Sieniawska, 2015). 

Diversos estudos não-clínicos têm sido conduzidos com os taninos onde se tem 

descoberto preliminarmente várias atividades farmacológicas. Alguns autores sugerem que 

suas propriedades biológicas acontecem por diferentes vias: (i) por complexação com íons 

metálicos; (ii) por meio de atividades antioxidantes e de eliminação de radicais; ou (iii) 
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através de sua capacidade de complexar com outras moléculas, incluindo macromoléculas, 

como proteínas e polissacarídeos (Serrano et al., 2009). 

Estudos in vitro tem demonstrado atividade antioxidante e captura de radicais, 

anticarcinogênica, antimutagênica, antihelmíntica, antimicrobiana e efeitos na saúde 

cardiovascular (Macáková et al., 2014; Sharma et al., 2019). Seu efeito antimicrobiano 

pode ser devido inibição de enzimas extracelulares, substratos requeridos para crescimento 

microbiano e ação direta sobre o metabolismo microbiano. A atividade antibacteriana é 

principalmente contra bactérias gastrintestinais. Sua atividade antiviral ocorre por meio da 

interação com múltiplos alvos virais. O efeito antiviral de taninos hidrolisáveis e 

condensados galoilatados parece ser devido a inibição da adsorção viral, e a atividade anti-

herpética observada tem sido dependente do número de grupos galoil ou 

hexahidroxidifenoil, enquanto que no caso dos condensados sua atividade aumenta com o 

grau de condensação. Tem sido sugerido que a inibição na adsorção acontece devido a 

interação desses compostos com componentes do envelope viral, resultando em inibição da 

adesão e penetração viral à membrana plasmática (Fukuchi et al., 1989; Macáková et al., 

2014; Serrano et al., 2009; Sieniawska, 2015). 

Dentre as bioatividades demonstradas in vivo têm sido relatadas as atividades 

antiúlcera (ação citoprotetora e cicatrizante sobre ulceras gástricas), atividade antioxidante, 

antidiabética, anti-inflamatória, efeito protetor nas células-tronco hematopoiéticas da 

medula óssea, inibição da promoção de tumor de pele e inibição de tumor no trato 

gastrintestinal (Sieniawska, 2015). 

Os taninos hidrolisáveis têm demonstrado uma potente ação antiviral in vitro contra 

os vírus HSV-1 e HSV-2, em que se observou a inibição da adesão e penetração, 

impedindo a adesão da glicoproteína viral com a superfície da célula hospedeira. Alguns 

taninos desse grupo apresentaram atividade contra citomegalovírus, hepatite C, dengue 

vírus tipo-2, sarampo, vírus sincicial respiratório e coxsackie vírus B2, bem como, 

atividade antiretroviral contra HIV, sendo esta última de grande relevância dada a 

gravidade da doença (Al-snafi, 2019; Corthout, J et al., 1991; Ekambaram, Perumal e 

Balakrishnan, 2016; Fukuchi et al., 1989; Lin, Hsu e Lin, 2014; Sayed, El, 2000). 

Os estudos que avaliaram o efeito anti-herpético de taninos têm demonstrado uma 

potente ação antiviral. A literatura tem demonstrado que os taninos hidrolisáveis ou 

condensados apresentam uma potente ação anti-herpética tanto para o HSV-1 quanto para 

o HSV-2 em estudos in vitro. A atividade tem sido observada principalmente nas fases 
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iniciais da infecção viral, seja na adesão ou penetração viral, bem como apresenta eficácia 

na inativação viral após incubação com o mesmo (ação virucida). Os extratos, frações 

enriquecidas ou substâncias isoladas tendem a ser pouco eficazes quando adicionados a 

fases mais avançadas do ciclo de replicação viral, como observado nos ensaios de redução 

de placas pós-infecção, bem como, não garantem proteção celular quando adicionados 

diretamente às células anteriormente ao contato com o vírus. Quando ativos, os taninos 

apresentam IC50 muitas vezes menores que 10 µg/mL nos ensaios virucida ou de adsorção 

(Kesharwani et al., 2017; Orlowski et al., 2014; Terlizzi et al., 2016). 

Dentre os taninos, o composto geranina, tem sido bastante estudado nos últimos 

anos. Pertence ao grupo dos elagitaninos e apresenta massa molecular de 952,64 g/mol. A 

presença de geranina já foi descrita em pelo menos 71 espécies vegetais. Tem sido 

demonstrado que a geranina possui propriedades antioxidante, antimicrobiana, anticâncer, 

citoprotetora, antihiperglicemiante, antiulcerativa, imunomoduladora e analgésica, além de 

promover efeito antihipertensivo, ou em doenças cardiovasculares e na desregulação 

metabólica (Cheng, Ton e Abdul Kadir, 2017; Perera, Ton e Palanisamy, 2015).  

Dentre os efeitos antimicrobianos verificados para a geranina destaca-se o potencial 

contra bactérias como S. aureus, E. coli e H. pylori. Enquanto que sua ação antiviral tem 

sido observada contra os vírus dengue tipo-2, hepatite B e HIV. Sua ação antiviral também 

tem sido observada contra enterovírus 71, vírus coxsackie B2 e herpes vírus tipo-1 e tipo-2. 

Também possui efeito antifúngico e antiprotozoário, inibindo o crescimento de algumas 

espécies de Candida, Plasmodium e Leishmania (Cheng, Ton e Abdul Kadir, 2017; Perera, 

Ton e Palanisamy, 2015). 

Atualmente no mercado de fitoterápicos brasileiro têm medicamentos registrados 

na ANVISA que contêm como marcadores taninos, como por exemplo, o fitoterápico para 

uso ginecológico com Schinus terebinthifolius (aroeira) e creme cicatrizante de uso tópico 

com Stryphnodendron adstringens (bartatimão). 
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2.4 FITOTERÁPICOS 

 

Fitoterápicos são produtos elaborados produzidos com emprego exclusivo de 

matérias-primas ativas vegetais cuja segurança e eficácia são baseadas em evidências 

clínicas ou em dados de uso seguro e efetivo contidos em literatura técnico científica, por 

no mínimo 30 anos (Brasil, 2014a).  

O mercado de fitoterápicos está se expandindo no mundo. No Brasil, estima-se que 

o mercado brasileiro de fitoterápicos apresenta um aumento de 12% ao ano, maior do que 

os medicamentos convencionais, que se estima um aumento de cerca de 5% anualmente. 

Apesar disso, o número de fitoterápicos licenciados no Brasil é pequeno e o número desses 

medicamentos obtidos de espécies nativas é ainda menor (Carvalho et al., 2018). 

Muitas plantas, como no caso de S. mombin, ainda carecem de monografias oficiais 

para controle de qualidade, e principalmente de métodos analíticos para determinar o teor 

de marcadores, necessário para garantir a autenticidade e a estabilidade das características 

químicas da espécie, desde a droga vegetal até o produto acabado (Brasil, 2014a). Por isso, 

justifica-se desenvolver métodos analíticos para caracterizar o perfil cromatográfico desses 

extratos e avaliar o teor de marcadores. 

O desenvolvimento tecnológico de produtos oriundos de plantas medicinais exige 

uma cadeia de abordagens que objetivam a obtenção de um produto farmacológico de 

potencial aplicação no mercado. De acordo com o delineamento seguinte: o ponto de 

partida geralmente é o conhecimento tradicional; seguido da obtenção das matérias-primas 

vegetais identificadas; determinação dos marcadores químicos, preferencialmente 

responsáveis pela ação farmacológica; validação das metodologias analíticas para 

avaliação dos marcadores; desenvolvimento e otimização de soluções extrativas; 

desenvolvimento de forma farmacêutica adequada para incorporação do extrato; realização 

de ensaios farmacológicos e toxicológicos não-clínicos e clínicos para avaliação da 

segurança e eficácia (Bassani, Gonzáles e Petrovick, 2013).  

Importante mencionar que não tem fitoterápico registrado na ANVISA que 

contenha como insumo ativo extrato de S. mombin, tampouco insumos disponíveis para 

produção de fitoterápicos manipulados.  

 



86 
 

 

2.5 VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

Nos casos de plantas medicinais que não tem monografia em compêndios oficiais 

para controle de qualidade da droga vegetal e do derivado vegetal, é necessário 

desenvolver e validar o método para provar que o método é adequado para quantificar o 

analito proposto. Para isso é necessário avaliar os fatores de adequabilidade e os 

parâmetros de validação. No Brasil a resolução vigente sobre validação de métodos 

analíticos é RE Nº166 de 2017. No caso da espécie S. mombin, não tem monografia para a 

droga vegetal na Farmacopeia Brasileira. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de uma metodologia analítica para determinação 

de um marcador de uma espécie vegetal é a primeira etapa para obtenção do teor desse 

analito no extrato. O desenvolvimento do método analítico envolve a otimização de etapas 

anteriores a validação, tais como a preparação da amostra e a separação cromatográfica. 

Parâmetros como a fase móvel, a vazão, a coluna cromatográfica e o comprimento de onda 

de detecção devem ser pré-estabelecidos nesta etapa. Tal etapa pode ser desenvolvida 

através da investigação de método disponível na literatura ou da produção de um método 

novo. O intuito de desenvolver a metodologia é buscar um perfil cromatográfico que seja 

possível caracterizar o perfil do extrato e promover uma validação para quantificar seu(s) 

marcador(es). A estratégia utilizada em matrizes complexas, como extratos vegetais, é a 

determinação do teor de um ou mais marcadores presentes na matriz (Cass e Degani, 2001; 

Causon, 1997; Lanças, 2004; Ribani et al., 2004). 

A validação de um método analítico é fundamental para a etapa de controle de 

qualidade de um fitoterápico e garante que a metodologia desenvolvida e empregada seja 

adequada para quantificação dos marcadores na matriz. Um método validado para 

quantificação do(s) marcador(es) é etapa determinante para o registro de fitoterápicos de 

acordo com a legislação vigente, para espécies vegetais que não apresentam monografia 

oficial. A validação do método é feita para garantir que a metodologia analítica seja exata, 

reprodutível e segura sobre uma faixa específica na qual o marcador será analisado (Brasil, 

2014a; Ribani et al., 2004).  

De acordo com a RDC 26/2014 o marcador é “uma substância ou classe de 

substâncias utilizada como referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e 

do fitoterápico, preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico” e pode ser 

dividido em duas categorias: marcador ativo ou marcador analítico (Brasil, 2014a). 
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- Marcador ativo: quando relacionado com a atividade terapêutica do fitocomplexo; 

- Marcador analítico:, quando não demonstrada, até o momento, sua relação com a 

atividade terapêutica do fitocomplexo (Brasil, 2014a). 

 

2.5.1 Fatores de adequabilidade 

 

Os Fatores de Adequabilidade garantem que um método desenvolvido está apto ao 

que se propõe e devem ser analisados antes do início da validação propriamente dita. Os 

parâmetros que devem ser avaliados são: Resolução, Eficiência e Assimetria, para cada 

pico a ser validado. A Resolução mede a distância adequada entre picos próximos e deve 

apresentar valor acima de 2; a Eficiência garante que o tempo que a substância demora a 

eluir da coluna é adequado e deve ser maior que 2000 pratos teóricos; e a Assimetria (fator 

de cauda) indica o tempo que a substância fica retida na coluna e deve ser menor ou igual a 

2 (USP, 2003). 

 

2.5.2 Parâmetros da Validação 

  

2.5.2.1 Seletividade 

 

A Seletividade consiste na capacidade do método analítico em identificar ou 

quantificar o analito de interesse na presença de outros componentes da amostra. Em 

cromatografia deve ser demonstrada através da pureza do sinal do analito (Brasil, 2017; 

ICH, 2005). 

 

2.5.2.2 Linearidade e Faixa de trabalho 

 

A Linearidade de um método se dá pela capacidade de obter respostas analíticas 

proporcionais à concentração de um analito em uma amostra, através de uma relação linear 

obtida numa faixa estabelecida para o método (Brasil, 2017; ICH, 2005).  
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2.5.2.3 Precisão 

 

A Precisão de um método analítico visa medir a proximidade entre os resultados, e 

pode ser obtida através de análise por três níveis distintos: Repetibilidade, Precisão 

Intermediária ou Reprodutibilidade (Brasil, 2017; ICH, 2005). 

A Repetibilidade é determinada sob as mesmas condições de análise, sendo elas: 

mesmo analista e mesmo instrumento. Já a Precisão Intermediária deve ser realizada em 

pelo menos dois dias diferentes e por operadores distintos. Enquanto que, a 

Reprodutibilidade é alcançada através de análises realizadas com o mesmo método em 

laboratórios diferentes (Brasil, 2017; ICH, 2005). 

 

2.5.2.4 Exatidão 

 

A Exatidão trata-se da concordância entre os resultados individuais do método em 

relação a um valor aceito como verdadeiro. Este teste é realizado a partir de, no mínimo 

nove determinações, em três diferentes concentrações, sendo uma baixa, média e alta, 

ambas em triplicata (Brasil, 2017; ICH, 2005). 

 

2.5.2.5 Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

 

O Limite de Detecção (LD) é a menor quantidade que pode ser detectada, não 

necessariamente quantificada. Pode ser identificado pelo método visual de relação sinal-

ruído, onde a razão sinal-ruído deve ser ≥ 2:1. Por fim, o Limite de Quantificação (LQ) é a 

menor quantidade que pode ser determinada com precisão e exatidão. Pode ser identificado 

pelo método visual de relação sinal-ruído, onde a razão sinal-ruído deve ser ≥ 10:1 (Brasil, 

2017; ICH, 2005). 

A validação de uma metodologia analítica é etapa crucial para quantificação de um 

ou mais marcadores dentro do desenvolvimento de um fitoterápico. O método precisa 

apresentar todos os parâmetros satisfatórios dentro da legislação em vigor. Dessa forma, 

poderá ser utilizado para determinação do teor do(s) marcador(es) dentro das etapas 

produtivas do medicamento. O marcador deverá estar presente na faixa de teor 

determinada nos estudos, em todas as etapas da produção para garantir a eficácia, 

segurança e qualidade do produto final. 
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2.6 HERPES 

 

A família Herpesviridae compreende oito espécies diferentes de vírus que infectam 

humanos, sendo eles os vírus: herpes simples tipo-1 (HSV-1), herpes simples tipo-2 (HSV-

2), varicela zoster, vírus Epstein-Bar, citomegalovírus, herpesvírus humano 6, herpesvírus 

humano 7 e herpesvírus humano 8 (Chisholm e Lopez, 2011; Miyagawa e Yamanishi, 

1999).  

Os vírus HSV-1 e HSV-2 causam diferentes doenças leves de pele como herpes 

labial e genital, mas também podem provocar doenças graves como a encefalite herpética e 

herpes neonatal. Tais vírus promovem infecções latentes em nervos sensoriais, 

permanecendo no organismo por toda vida do portador, podendo serem reativados 

causando lesões na mucosa da região afetada (Watanabe, 2010; Whitley e Roizman, 2001).  

Herpes simples é uma doença causada pelos vírus HSV-1 ou HSV-2, sendo 

geralmente associada a lesões de mucosas e pele da boca ou no seu entorno (herpes labial) 

e da genitália (herpes genital), respectivamente. No entanto, tanto o vírus HSV-1 quanto o 

HSV-2 podem promover infecções em qualquer área da pele ou mucosas, podendo o HSV-

1 também desencadear o herpes genital e o HSV-2 o herpes oral (Brasil, 2010).  

A infecção é transmitida principalmente através da exposição às secreções das 

regiões infectadas. Depois de promover uma infecção inicial o vírus fica alojado nos 

gânglios e nervos do hospedeiro e podem ser reativados diversas vezes, tornando uma 

infecção recorrente e latente (Brasil, 2010; Chayavichitsilp et al., 2009). 

O vírus herpes simples tipo-1 (HSV-1) apresenta o material genético do tipo DNA 

de fita dupla contido em um núcleo coberto por um capsídeo icosaédrico. Um tegumento 

contendo uma camada de proteínas que revestem o capsídeo, que por fim é recoberta por 

um envelope lipídico que contém glicoproteínas em sua superfície (Santos et al., 2012; 

Smith et al., 2014). Sua estrutura está representada na Figura 8. 

O envelope externo do vírion consiste em uma bicamada lipídica e 11 

glicoproteínas de membrana: gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gJ, gK, gL e gM; e pelo menos 

duas proteínas de membrana não glicosiladas: UL20 e US9. A bicamada lipídica é formada 

pela membrana celular durante a saída do vírus por exocitose (Kukhanova, Korovina e 

Kochetkov, 2014). 



90 
 

 

 

Figura 8 Representação da estrutura do HSV-1. Envelope (1), tegumento (2), capsídeo (3), DNA 

(4) e glicoproteínas (5). 

Fonte: Figura adaptada de Amen e Griffiths (2011). 

 

Em relação ao tratamento da doença, tem sido dado muita ênfase ao controle da 

infecção através de inibidores da síntese do DNA viral. Entretanto, novos mecanismos de 

ações diferentes precisam ser explorados no intuito de alcançar tratamentos mais efetivos 

que atuem nas fases iniciais da infecção viral e para prevenir o desenvolvimento de 

resistência ao fármaco pelo vírus (Antoine, Park e Shukla, 2013). 

As etapas de replicação viral podem ser divididas em: 1) adesão das glicoproteínas 

do envelope viral ao receptor da superfície celular do hospedeiro; 2) fusão com a 

membrana plasmática e penetração na célula; 3) liberação do capsídeo e seu transporte 

para o poro nuclear onde é liberado seu conteúdo genético (desnudamento); 4) replicação 

do DNA viral e transcrição de suas proteínas (biossíntese); 5) montagem e formação de 

novos vírus (morfogênese); 6) liberação de novas partículas virais da célula (Louten, 

2016). A Figura 9 ilustra essas etapas. 
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Figura 9 Representação das etapas de replicação viral do HSV-1. 

Fonte: Figura adaptada de Borges (2013). 

 

A adesão e posterior penetração das partículas virais na membrana da célula 

hospedeira são promovidas por glicoproteínas do envelope viral. A adesão do vírion à 

membrana celular acontece através da interação das glicoproteínas virais gC e gB, que 

interagem com receptores da superfície celular do hospedeiro (glicosaminoglicanos). A 

interação entre quatro glicoproteínas, gD, gB, e o heterodímero gH/gL, é necessária para a 

entrada viral na célula hospedeira por fusão do envelope viral externo com a membrana 

plasmática. O ciclo replicativo completo dura em torno de 18 horas (Hennig e O’Hare, 

2015; Kukhanova, Korovina e Kochetkov, 2014; Whitley, Kimberlin e Roizman, 1998). 

Estima-se que em 2016, o equivalente a 3,7 bilhões de pessoas ou 66,6% da 

população mundial com idades abaixo de 50 anos tiveram infecção pelo HSV-1 (James et 

al., 2020). 

O aciclovir ainda permanece como terapia de escolha para infecções pelo HSV. A 

doença apresenta características mais graves em pacientes imunocomprometidos. A 

resistência às terapias de escolha também surge nesses pacientes uma vez que o vírus 

continua a se replicar e devido ao seu uso prolongado. Mesmo em pacientes 

imunocompetentes as terapias atuais podem falhar em alcançar uma supressão viral 

adequada. As limitações das terapias existentes destacam a necessidade de terapias 

diferentes para o tratamento (James e Prichard, 2014). 
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Os principais agentes atuais para tratar infecções por HSV são os análogos de 

nucleosídeos como o aciclovir e os compostos relacionados penciclovir, valaciclovir e 

fanciclovir, que atuam por um mecanismo de ação em comum: agem prevenindo a síntese 

de DNA viral através da inibição da DNA polimerase. Além destes, as terapias antivirais 

de segunda linha atuais para infecções por HSV resistentes ao tratamento consistem no 

análogo de pirofosfato, foscarnet, e no análogo de fosfonato de nucleosídeo acíclico, 

cidofovir (James e Prichard, 2014; Piret e Boivin, 2011). 

Aciclovir (ACV) é um análogo de desoxiguanosina que sofre fosforilação à forma 

trifosfato dentro da célula infectada com HSV antes de sua inibição competitiva da DNA 

polimerase viral. Dentro de uma célula infectada, a primeira fosforilação do ACV ocorre 

através da timidina quinase codificada pelo vírus, enquanto que a segunda e terceira 

fosforilações são realizadas por quinases celulares. O trifosfato de ACV compete com os 

trifosfatos de nucleosídeos de ocorrência natural e é incorporado à cadeia de DNA em 

alongamento à medida que se replica, resultando na terminação da cadeia (Elion, 1982; 

Piret e Boivin, 2011). 

Diversas plantas medicinais têm sido utilizadas para o tratamento do herpes labial, 

e algumas delas tiveram sua atividade antiviral comprovada preliminarmente através de 

estudos in vitro. A espécie Hypericum connatum é uma planta utilizada no Brasil para o 

tratamento agudo de gengivoestomatite herpética. Seu extrato metanólico já foi investigado 

contra HSV e exibiu um significativo efeito citopático. Punica granatum, conhecido 

popularmente como romã, é uma planta que apresenta um pericarpo rico em taninos que 

também já apresentou efeito anti-herpético em estudos in vitro. Outras espécies vegetais 

como Ventilago denticulata, Moringa oleifera e Aglaia odorata, também já apresentaram 

evidências de potencial efeito antiviral contra cepas de HSV-1 resistentes (Akram et al., 

2018). 

No Brasil existe apenas um fitoterápico registrado com indicação de uso contra o 

herpes labial, trata-se do Imunomax®, patenteado e produzido pela empresa Herbarium, um 

medicamento de uso tópico contra a infecção por HSV (Brasil, 2019a). O fitoterápico é 

produzido com extrato obtido da espécie Uncaria tomentosa (unha de gato), uma planta 

medicinal das florestas da América Central e região Amazônica, que já vem sendo 

utilizada por muitos anos pela população indígena e foi constatado através de estudos 

científicos suas atividades imunomoduladora, anti-inflamatória e antiviral (Feltrin et al., 

2014; Souza e Cimerman, 2010). O extrato é obtido a partir das cascas do caule, e 
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disponibilizado na forma de gel-creme, na concentração de 50 mg/g, que contém 50 mg do 

extrato de casca de Uncaria tomentosa/g creme. O extrato de 50 mg é equivalente a 0,03 a 

0,045 mg de alcaloides oxindólicos, seus marcadores ativos (sem mais detalhes sobre 

solvente e tipo de extração utilizados) (Caldas et al., 2010). Estudos clínicos realizados em 

humanos têm demonstrado que o uso tópico do extrato de Uncaria tomentosa na forma de 

gel foi eficaz e seguro no tratamento e controle das lesões orais e genitais decorrentes da 

infecção com HSV-1 e HSV-2 (Caldas et al., 2010; Gama, 2011). 

Diante de todo contexto apresentado nessa revisão, justifica-se a realização do 

presente trabalho, de avaliar o efeito anti-herpético por meio de um estudo in vitro e in 

silico de um extrato hidroetanólico e frações obtidos das folhas de Spondias mombin, uma 

planta nativa brasileira, que também carece de estudos de controle de qualidade que 

possam contribuir nas análises de futuros medicamentos que contenham como ativo o 

extrato de S. mombin. 
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3. OBJETIVOS 

Avaliar o efeito antiviral do extrato e frações das folhas de Spondias mombin e do 

tanino geranina contra o vírus HSV-1, analisar o perfil cromatográfico do extrato e das 

frações e quantificar o teor de geranina no extrato. Para tanto a proposta tem como 

objetivos específicos: 

❖ OBJETIVO 1: Obter um extrato das folhas de Spondias mombin e promover seu 

fracionamento; 

❖ OBJETIVO 2: Analisar o perfil cromatográfico do extrato e frações de Spondias 

mombin por Cromatografia em Camada Delgada (CCD); 

❖ OBJETIVO 3: Analisar o perfil cromatográfico da espécie S. mombin e das frações 

por CL-EM/EM; 

❖ OBJETIVO 4: Desenvolver e validar metodologia analítica por CLUE-DAD para 

quantificação do marcador geranina no extrato de S. mombin; 

❖ OBJETIVO 5: Avaliar a atividade e mecanismo de ação antiviral in vitro contra o 

vírus herpes simplex tipo-1 do extrato e frações de S. mombin e da geranina; 

❖ OBJETIVO 6: Identificar o possível mecanismo de ação envolvido na ação anti-

herpética do extrato de S. mombin e geranina através de ensaios in vitro nos modelos 

virucida, pós-infecção, adesão e penetração; 

❖ OBJETIVO 7: Avaliar in silico a interação do tanino geranina com proteínas do 

capsídeo viral do HSV-1. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A Figura 10 representa um resumo das metodologias e delineamento utilizado no 

trabalho: 

 

Figura 10 Delineamento e metodologias utilizadas no trabalho. 

 

 

4.1 ESTUDO FITOQUÍMICO 

 

4.1.1 Material Vegetal  

 

As folhas de Spondias mombin foram obtidas em Lagoa Salgada, Rio Grande do 

Norte, Brasil, em junho de 2016. O material vegetal foi catalogado e identificado em 

parceria com o M.Sc. Alan de Araújo Roque e uma exsicata (RN 1918) foi depositada no 

Herbário do “Parque das Dunas” do Rio Grande do Norte, Brasil. 

A autorização de coleta foi obtida no Sistema de Autorização e informação em 

Biodiversidade (SISBIO), sob número 35017. Enquanto que, a autorização para acesso ao 

patrimônio genético pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi registrada sob número de processo 

010688/2012–9. 
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As folhas foram secas ao ar livre por 7 dias e trituradas em liquidificador industrial. 

Posteriormente, 100 g das folhas secas e trituradas foram extraídas com 1000 mL de 

etanol:água (35:65 v/v) por maceração por cinco dias. Em seguida, o extrato foi seco sob 

pressão reduzida em evaporador rotativo (45 ºC). Finalmente, o extrato foi liofilizado para 

obtenção do extrato hidroetanólico seco (EH). 

O EH foi submetido a fracionamento por cromatografia de filtração em gel em 

coluna cromatográfica com Sephadex LH-20 (60 x 300 mm). Para isso, 1 mL do EH foi 

solubilizado em etanol:água (35:65 v/v) (200 mg/mL) e foi aplicado na coluna com fase 

móvel em gradiente de água:metanol (MeOH) (70:30 v/v até MeOH a 100%) e 

MeOH:acetona (50:50 v/v), obtendo-se ao final oito frações (frações 1-8). 

 

4.1.2 Análise do perfil cromatográfico do extrato e frações de Spondias mombin por 

Cromatografia em Camada Delgada (CCD)  

 

As frações obtidas da coluna cromatográfica foram analisadas preliminarmente por 

CCD, que foi realizada em sílica gel F254 (Merck, Darmstadt, Alemanha) utilizando as 

seguintes fases móveis: (A) butanol:ácido acético:água (3:1:1 v/v/v); (B) tolueno:acetato 

de etila:ácido fórmico (5:5:0,5 v/v/v) e (C) acetato de etila:ácido fórmico:água:metanol 

(10:0,5:0,6:0,2 v/v/v/v). As placas foram pulverizadas com Cloreto Férrico, Reagente 

Natural A (difenilboriloxietilamina a 0,2% em metanol) e Vanilina Sulfúrica para verificar 

a presença de fenois, taninos, flavonoides e outros metabólitos. Adicionalmente, os 

componentes foram observados sob luz UV (254 e 365 nm). De acordo com o perfil 

cromatográfico semelhante observado por CCD, as frações foram reunidas e secas em 

evaporador rotatório. As frações foram denominadas fração rica em ácidos fenólicos (Fr. 1-

3), fração rica em flavonoides (Fr. 4-6) e fração rica em taninos (Fr. 7-8). Amostras do 

extrato e das frações de Spondias mombin foram analisadas por Cromatografia Líquida 

acoplada a Detectores de Ultravioleta e Espectrômetro de Massas (CL-UV-EM/EM) e 

avaliadas quanto ao potencial efeito antiviral em ensaios in vitro. 

 

4.1.3 Análise qualitativa de compostos fenólicos por CL-UV-EM/EM 

 

Análises por CL-UV-EM/EM de alta resolução foram realizadas em colaboração 

com o Prof. Dr. Leandro de Santis Ferreira da UFRN, no Núcleo de Pesquisa em Produtos 
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Naturais e Sintéticos da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo (USP) de Ribeirão Preto num cromatógrafo Shimadzu LC-20AD equipado com um 

amostrador automático (SIL-20A, Shimadzu) e detectores DAD (SPD-M20AV, Shimadzu) 

acoplado a um espectrômetro de massa micrOTOFII (Bruker Daltonics) ESI-qTOF. Para 

análise cromatográfica, foi utilizada água ultrapura (Millipore, EUA), acetonitrila grau 

HPLC (J.T. Baker) e ácido fórmico (J.T. Baker). As amostras foram diluídas em 1 mL de 

acetonitrila:água (1:1 v/v) e o padrão geranina (98% de pureza, Biopurify Phytochemicals) 

em 0,5 mL de acetonitrila:água (1:1 v/v). A coluna utilizada para as análises 

cromatográficas foi de fase reversa com as seguintes especificações: Phenomenex™; Luna 

C18; 250 × 4,6 mm x 5 µm. 

Utilizou-se um sistema de eluição com ácido fórmico a 0,1% (solvente A) e ácido 

fórmico em acetonitrila a 0,1% (solvente B) em modo positivo. Em modo negativo, 

utilizou-se água (solvente A) e acetonitrila (solvente B). Nos dois modos, aplicou-se o 

seguinte gradiente: 0-5 min, uma eluição isocrática com A:B (97:3 v/v); 5 a 45 min, com 

variação linear até 100% de B; 45 a 50 min, uma eluição isocrática com 100% de B; 50 a 

55 min, uma variação linear até A:B (97:3 v/v); 55-60 min, uma eluição isocrática com 

A:B (97:3 v/v). A taxa de fluxo foi de 1,0 mL/min com um volume de injeção de 3 μL. O 

eluente da coluna foi dividido em uma razão de 7:3, com o maior fluxo seguindo para o 

detector DAD e o menor para o espectrômetro de massa. As amostras foram diluídas na 

concentração de 1 mg/mL em acetonitrila:água (1:1 v/v) 

Os cromatogramas de CL-EM/EM foram registrados com razão de m/z 50 até m/z 

1300 em ambos os modos, e EM/EM foi ajustado para o modo automático, portanto, a 

energia de colisão foi ajustada automaticamente para cada íon. O capilar e a placa final 

foram ajustadas para 3,5 kV e 500 V, respectivamente. O nitrogênio foi usado como 

nebulizador (5,5 bar) e gás de secagem (fluxo de 10 L/min, temperatura de 220 °C). 

 

4.2 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

O desenvolvimento e validação da metodologia analítica foi realizada para avaliar o 

teor do marcador geranina no extrato de S. mombin. 

 

4.2.1 Desenvolvimento de Método Cromatográfico por CLUE-DAD 
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O desenvolvimento do método partiu de uma condição já desenvolvida por CLAE-

DAD para S. mombin (Cabral et al., 2016). Os autores Cabral et al. fazem parte do nosso 

grupo de pesquisa, que já vem trabalhando com espécies do gênero Spondias há alguns 

anos. Adaptações nas condições cromatográficas foram realizadas para se obter um método 

capaz de separar e avaliar os componentes do extrato de S. mombin, de acordo com os 

parâmetros de adequabilidade (Brasil, 2017; Cass e Degani, 2001; Lanças, 2004). 

Sendo assim, a seguinte metodologia foi utilizada: Cromatógrafo Líquido de Ultra 

Eficiência (CLUE/UFLC, Prominence LC–20 AD, Shimadzu), provido de injetor 

automático, forno de coluna, detector UV-DAD e o software LCsolution. Os reagentes 

utilizados foram Acetonitrila (ACN) grau HPLC (J.T. Baker®), Ácido Trifluoroacético 

(TFA) grau PA (J.T. Baker®) e água ultrapura Milli-Q®. As análises foram realizadas com 

uma coluna modelo Kinetex, Phenomenex, C18 (150 x 4,6 mm x 2,6 µm) equipada com 

uma coluna guarda C18 Phenomenex (4,0 × 2,0 mm). O volume de injeção foi de 12 µL 

com fluxo de 0,7 mL/min e detecção em 275 e 340 nm com aquisição de espectros de UV 

na faixa de 190 – 500 nm. A temperatura da coluna foi mantida em 30 ºC. As fases móveis 

utilizadas foram filtradas em membrana de 0,45 µm de PTFE, e em seguida, degaseificadas 

em banho de ultrassom por 15 min. 

A eluição foi realizada utilizando uma fase móvel composta por Água Ultrapura 

acidificada com 0,3 % de Ácido Trifluoroacético (TFA) (A) e Acetonitrila (ACN) (B) com 

o seguinte gradiente: 0 –5 min, uma eluição isocrática com A:B (87:13, v/v); 5 – 25min, 

uma variação linear até 17% de B; 25 – 30 min, uma variação linear até 25% de B; 30 – 35 

min, uma eluição isocrática com 25% de B; 35 – 40 min, uma variação linear até retornar a 

13% de B;  40 – 45 min, uma eluição isocrática com A:B (87:13, v/v). A metodologia 

desenvolvida para análise por CL-EM/EM não pôde ser utilizada para as análises em 

CLUE-DAD, pois na primeira houve muita co-eluição, o que impossibilita sua utilização 

para um método que precisa apresentar boa resolução entre os picos. 

As amostras foram solubilizadas em uma mistura de metanol e água (1:1, v/v). Para 

uma análise exploratória, o extrato foi analisado na concentração final de 500 µg/mL e o 

padrão geranina na concentração de 100 µg/mL. Após dissolução, as amostras foram 

filtradas em membranas de PVDF, 0,45 μm, 13 mm (Millipore, Millex-HV®) 

anteriormente às análises. As análises foram realizadas em triplicata. 

 

4.2.2 Validação 
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Inicialmente, foram avaliados os parâmetros de adequabilidade do sistema, tais 

como, resolução, eficiência e assimetria, para o pico a ser analisado no cromatograma. A 

validação do método analítico para quantificação da geranina no extrato de Spondias 

mombin por CLUE-DAD foi realizada de acordo com a Resolução da ANVISA RDC nº 

166, de 24 de julho de 2017, que dispõe sobre a validação de métodos analíticos e as 

Diretrizes da Conferência Internacional sobre Harmonização (ICH) dos requisitos técnicos 

para registro de produtos farmacêuticos para uso humano para validação de método 

(Brasil, 2017; ICH, 2005). Os parâmetros validados foram seletividade, linearidade, 

exatidão, precisão (repetibilidade e precisão intermediária), limite de quantificação e limite 

de detecção. 

 

4.2.2.1 Seletividade 

 

A análise da Seletividade foi realizada a partir da observação dos espectros de 

absorção de Ultravioleta (UV) do pico no cromatograma do extrato correspondente ao 

analito em três níveis: baixo, médio e alto. Para ter uma seletividade adequada é necessário 

que o espectro de ultravioleta do pico analisado seja idêntico nos três níveis. 

 

4.2.2.2 Linearidade e Faixa de trabalho 

 

Para avaliação da linearidade foram selecionadas cinco concentrações diferentes do 

analito para preparação das soluções que foram analisadas em triplicata. As soluções 

preparadas foram diluídas de uma mesma solução mãe. A faixa de trabalho de 

concentrações utilizados foi de 80-120% da concentração provável a ser encontrada. Sendo 

assim, as concentrações utilizadas foram de 80, 90, 100, 110 e 120 µg/mL do padrão 

geranina diluído em MeOH:H2O (1:1; v/v). As áreas dos picos obtidas no comprimento de 

onda de 275 nm foram plotadas num gráfico em função das concentrações das soluções de 

geranina, para obtenção da equação da reta e coeficiente de correlação. 

Inicialmente, foi preparada uma solução estoque de geranina a 120 µg/mL em 

MeOH:H2O (1:1, v/v) da qual foram preparadas diluições para obter as concentrações 

anteriormente descritas. Cada solução foi analisada em triplicata. 
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Um método linear deve apresentar respostas analíticas diretamente proporcionais à 

concentração do analito na amostra, alcançando uma relação linear por toda a faixa de 

trabalho. Nos testes estatísticos foi utilizado um nível de significância de 5%. O coeficiente 

de correlação deve estar acima de 0,990 para ser considerado satisfatório (Brasil, 2017; 

ICH, 2005). 

 

4.2.2.3 Precisão 

 

A precisão indica o grau de proximidade dos resultados, através do cálculo do 

desvio padrão relativo obtido de diferentes análises. Tal parâmetro deve ser avaliado em 

dois níveis, sendo eles a repetibilidade e a precisão intermediária (Brasil, 2017). 

A relação de proximidade entre os resultados da precisão foi demonstrada pelo 

Desvio Padrão Relativo (DPR) conforme a fórmula: DPR = (DP/CMC) x 100, em que DP 

é o desvio padrão e CMC, a concentração média determinada. 

Nesta validação foram utilizados os níveis de Repetibilidade e Precisão 

Intermediária. Foram feitas nove determinações em três concentrações diferentes, sendo 

uma baixa, uma média e uma alta, ambas em triplicata. Para isso, na repetibilidade, foram 

preparadas três soluções individuais para cada concentração e em seguida, foram 

analisadas em triplicata. Já na precisão intermediária, foram preparadas três soluções 

individuais para cada concentração em três dias diferentes por três analistas distintos. 

Então, cada amostra foi analisada em triplicata. 

Para ter uma precisão aceitável o DPR deve ser menor que 5%. 

 

4.2.2.4 Exatidão 

 

A exatidão determina a proximidade dos resultados obtidos pelo método em estudo 

em relação ao valor tido como verdadeiro (Brasil, 2017). 

O ensaio foi realizado por meio da Adição de Padrão (Fortificação) com 

quantidades conhecidas à amostra (Extrato). 

Neste estudo a exatidão foi realizada através do ensaio de recuperação de acordo 

com a fórmula:  

Recuperação = Área da fortificação x 100% / área do extrato e FM (1:1) + área 

do padrão e FM (1:1) 
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Onde, FM = fase móvel.  

A fortificação foi realizada através da adição (1:1, v/v) do extrato na concentração 

de 500 µg/mL com soluções do padrão geranina produzidas em três níveis diferentes, 80, 

100 e 120 µg/mL, que em seguida foram analisados em triplicata e as áreas dos seus picos 

no cromatograma da mistura extrato + geranina foram utilizadas no cálculo da fórmula 

acima. Separadamente, foi analisado o extrato na concentração de 500 µg/mL. Por fim, o 

padrão de geranina foi analisado separadamente nas mesmas concentrações acima. Essas 

análises foram realizadas em triplicata e suas áreas foram utilizadas no cálculo de 

recuperação. 

Os resultados foram expressos em percentual de recuperação. De acordo com os 

resultados foram calculados o DPR para cada concentração e os critérios de aceitação são 

conforme no ensaio de precisão.  

 

4.2.2.5 Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

 

O limite de detecção (LOD) pode ser definido com a menor concentração do 

analítico que pode ser detectado na amostra. Enquanto que, o limite de quantificação 

(LOQ), pode ser definido como a menor quantidade do analítico que pode ser quantificado 

na amostra com precisão e exatidão (Brasil, 2017). 

O Limite de Quantificação foi identificado pelo método visual de relação sinal-

ruído, onde a razão sinal-ruído deve ser ≥ 10:1. A concentração determinada deve 

apresentar DPR menor ou igual a 5%. 

Na prática, a solução do analito teve sua concentração reduzida à partir da menor 

concentração utilizada na linearidade (80 µg/mL) em diluições seriadas (1:2) e em seguida 

analisadas em triplicata. O DPR da triplicata de cada concentração diluída foi calculado até 

alcançar uma diluição em que o DPR de sua triplicata fosse maior que 5%, quando essa 

concentração foi alcançada considerou-se a diluição (concentração) anterior a esta como o 

limite de quantificação. Essa concentração também apresentou uma relação sinal-ruído 

acima de 10. 

O Limite de Detecção foi identificado pelo método visual de relação sinal-ruído, 

onde a razão sinal-ruído deve ser ≥ 2:1.  

Para isso, utilizou-se a solução do analito com concentração tida como limite de 

quantificação e diluiu-se essa solução em diluições seriadas (1:2) até alcançar a diluição 
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(concentração) que tivesse uma altura equivalente ao dobro do tamanho médio do ruído do 

cromatograma. Por exemplo, se o ruído que apresentasse uma altura média de 5 mAU, o 

limite de detecção do analito para aquele método seria uma concentração que alcançasse a 

altura de 10 mAU. Essas análises foram feitas em triplicata. 

 

4.3 ESTUDO FARMACOLÓGICO 

 

4.3.1 Avaliação da Atividade Antiviral 

 

A avaliação da atividade antiviral e a citotoxicidade do extrato das folhas, frações 

de S. mombin, geranina (tanino identificado na espécie) e aciclovir (fármaco antiviral 

padrão) foi inicialmente realizada no Laboratório de Imunologia da Faculdade de Farmácia 

e posteriormente no Laboratório de Biotecnologia de Polímeros Naturais do Departamento 

de Bioquímica, ambos da UFRN, em colaboração com os professores Dra. Paula Machado 

e Dr. Hugo Rocha, respectivamente. 

 

4.3.1.1 Cultura de células e vírus 

 

Células Vero E6 (linhagem celular contínua originada a partir do rim de macacos 

verdes africanos) cultivadas em Meio de Cultura Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM, 

Thermo Fisher, EUA) suplementado com 10% de Soro Bovino Fetal (SBF) (Sigma-

Aldrich™). As células Vero foram mantidas a 37 °C e 5% de CO2. 

O vírus herpes simplex tipo-1 (HSV-1) (cepa KOS, proveniente da Faculdade de 

Farmácia da Université Rennes 1, Rennes, França) sensível ao aciclovir foi gentilmente 

cedido pela Profa. Dra. Cláudia Simões da Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. 

O estoque viral de HSV-1 foi preparado em células Vero e titulado pelo ensaio de unidades 

formadoras de placas (PFU) e os estoques virais foram armazenados a -80 °C até o uso. 

 

4.3.1.2 Ensaio de Citotoxicidade 

 

A citotoxicidade induzida pelo extrato de S. mombin (EH), frações, geranina e 

aciclovir foi determinada pelo ensaio do MTT (Brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-

difeniltetrazólio) de acordo com Mosman (1983) com pequenas modificações. As amostras 
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foram dissolvidas em 2% de dimetilsulfóxido (DMSO, Synth™) e meio de cultura com 2% 

de SFB e armazenadas a -20 °C até o uso. Em resumo, as células Vero (2,0 x 104 

células/poço) foram semeadas em placas de 96 poços e após 24 horas, foram expostas as 

amostras (1.000 a 7,2 µg/mL) por 48 h (Mosmann, 1983). Depois, o meio foi coletado e 50 

µL de solução de MTT (1 mg/mL) foi adicionado em cada poço por 4 h. Finalmente, 100 

µL de DMSO foi adicionado em cada poço e as absorbâncias foram medidas a 540 nm. A 

concentração citotóxica de 50% (CC50) foi definida como a concentração que reduziu a 

viabilidade celular em 50% quando comparada aos controles não tratados. 

Em seguida, foram selecionadas as concentrações dos tratamentos que 

apresentaram viabilidade celular acima de 80% nos ensaios antivirais. Os ensaios antivirais 

descritos abaixo foram realizados como descritos previamente (Kesharwani et al., 2017; 

Boff et al., 2016; Orlowski et al., 2014), com pequenas modificações. 

 

4.3.1.3 Ensaio Virucida 

 

A inativação viral direta foi avaliada pelo ensaio de redução do número de placas 

virais quando comparado aos controles não tratados, de acordo com Kesharwani et al. 

(2017). Misturas de iguais volumes do EH, fração rica em ácidos fenólicos (FAF), fração 

rica em flavonoides (FF), fração rica em taninos (FT), geranina (0,09 a 1,5 µg/mL) ou 

aciclovir (3,125 a 50 µg/mL) e 100 PFU de HSV-1 (título do HSV-1 foi de 3,75 × 107 

PFU/mL) diluídos em DMEM sem soro foram co-incubados por 60 min a 37 °C. Em 

seguida, as monocamadas confluentes de células Vero (2,0 x 105 células/poço) receberam 

esses tratamentos e foram incubadas por mais 60 minutos. Após esse período, os 

sobrenadantes foram removidos e as células infectadas foram lavadas duas vezes com PBS 

e recobertas com DMEM contendo carboximetilcelulose sódica 1% (CMC; Sigma-

Aldrich™) (overlay) seguido de incubação por 48 h. Depois, as células foram fixadas e 

coradas com solução aquosa de preto de naftaleno (Sigma-Aldrich ™) à 0,1% diluído em 

ácido acético a 5% e o número de placas virais foi contado. Foi calculada a concentração 

de cada tratamento que reduziu o número de placas em 50% (IC50). O aciclovir (Pharma 

Nostra™) foi usado como controle positivo. 

 

4.3.1.4 Ensaio pós-infecção 
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Em resumo, as monocamadas confluentes de células Vero foram infectadas com o 

vírus HSV-1 (100 PFU/poço) por 60 minutos a 37 °C. Após o período de adsorção, os 

vírions não adsorvidos foram removidos lavando as células duas vezes com PBS e as 

células foram incubadas com o overlay contendo diferentes concentrações das amostras 

(6,25 a 100 µg/mL do EH, FT e geranina) e aciclovir (0,0625 a 1 µg/mL). Após 48 h de 

incubação, as placas foram processadas como descrito anteriormente para o ensaio de 

redução do número de placas virais. O aciclovir foi usado como controle positivo. Foi 

calculada a concentração de cada tratamento que reduziu o número de placas em 50% 

(IC50). A inibição percentual da replicação do HSV-1 foi calculada como 100 - [(Pp/Pa) x 

100], onde Pp e Pa são o número de placas na presença e na ausência das amostras, 

respectivamente. É importante ressaltar que a fração rica em taninos (FT) foi escolhida 

para continuar o estudo, pois apresentou o melhor resultado quando comparado às demais 

frações. 

 

4.3.1.5 Ensaios de adsorção e penetração 

 

Estes ensaios foram realizados seguindo a metodologia descrita por Kesharwani et 

al. (2017) com pequenas modificações. 

Para o ensaio de adsorção, as monocamadas confluentes de células Vero foram pré-

resfriadas a 4 °C por 1 h. O meio foi removido e o HSV-1 (100 PFU/poço) foi adicionado 

às células na ausência (controle viral) ou na presença de diferentes concentrações das 

amostras (0,09 a 1,5 µg/mL do EH, FT e geranina) e aciclovir (3,125 a 50 µg/mL) e foram 

incubados por mais 3 h a 4 °C. Os vírus não adsorvidos foram removidos por lavagem com 

PBS frio, as células foram cobertas com overlay e processadas como descrito 

anteriormente para o ensaio de redução do número de placas virais para determinar os 

valores de IC50 e a porcentagem de inibição da adsorção do HSV-1. 

Para o ensaio de penetração, foi adicionado HSV-1 (100 PFU/poço) às 

monocamadas confluentes pré-resfriadas das células Vero (4 °C por 30 min, uma vez que a 

essa temperatura o vírus pode se ligar, mas não pode penetrar nas células) e permaneceu 

por 3 h a 4 °C para ser adsorvido. Em seguida, o meio foi substituído por meio fresco pré-

aquecido (37 °C), contendo diferentes concentrações das amostras (0,625 a 10 µg/mL do 

EH, FT e geranina) e aciclovir (3,125 a 50 µg/mL), e foram incubados a 37 °C por 60 min 

para permitir a penetração do vírus. Após a incubação, as monocamadas de células 
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infectadas foram lavadas duas vezes com PBS (pH 3,0) por 1 min para inativar as 

partículas de vírus não penetradas. Finalmente, as células foram lavadas com meio sem 

soro, cobertas com overlay e após 48 h de incubação foram processadas como descrito 

anteriormente para o ensaio de redução do número de placas virais para determinar os 

valores de IC50 e a porcentagem de inibição da penetração do HSV-1. 

 

4.3.1.6 Análise estatística 

 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão de dois experimentos 

independentes realizados em duplicata. Para a determinação dos valores de CC50 e IC50, foi 

preparada a regressão não linear das curvas concentração-resposta utilizando o GraphPad 

Prism 7 (GraphPad Software Inc., CA, EUA). As análises estatísticas foram determinadas 

por ANOVA unidirecional considerando estatisticamente significante quando p <0,05. A 

significância entre os vários grupos de tratamento foi posteriormente analisada usando o 

teste post-hoc de Tukey. 

 

4.4 ESTUDOS IN SILICO 

 

Os ensaios in silico foram realizados no Laboratório de Química Farmacêutica da 

Faculdade de Farmácia da UFRN em colaboração com a mestranda Estela Mariana 

Guimarães Lourenço e sob supervisão do Prof. Dr. Euzébio Guimarães Barbosa. 

Um modelo 3D de geranina foi construído com base na estrutura cristalográfica 

deste composto encontrada na literatura (Luger et al., 1998). O software Avogadro 

(Hanwell et al., 2012) foi utilizado para construir o modelo que foi geometricamente 

otimizado utilizando o método semi-empírico PM7 incorporado no software MOPAC2016 

(Stewart, 2016). 

As estruturas cristalográficas das glicoproteínas gB e gD (PDB: 2GUM e PDB: 

3U82, respectivamente) foram consideradas como alvos neste estudo e obtidas na base de 

dados RCSB PDB Protein Data Bank (Bernstein, 1977). A fim de determinar o possível 

modo de ligação da geranina, a caixa de grade foi construída grande o suficiente para 

compor toda a proteína (docking cego). Cada simulação de acoplamento molecular foi 

realizada usando o AutoDockVINA (Trott e Olson, 2010). 
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O melhor resultado obtido pelas simulações de docking molecular foi selecionado 

para a otimização do modo de ligação através da otimização da geometria com o pacote 

GROMAC 2018 (Spoel, Van Der et al., 2005) utilizando o campo de força CHARMM 

(Vanommeslaeghe, 2010). A topologia do ligante foi obtida do servidor SwissParam 

(Zoete et al., 2011). As propriedades do solvente foram miméticas baseadas no modelo de 

água TIP3P e foi utilizada uma caixa cúbica que garante um espaço de 1,2 nm entre a 

proteína e as paredes da caixa. As cargas do sistema foram neutralizadas com adição de 

íons na concentração fisiológica (0,15 µM). Utilizou-se o algoritmo de minimização de 

descida mais acentuada e gradientes conjugados com força máxima de 10 kJ/mol. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O desenvolvimento de um fitoterápico pode partir do uso tradicional de uma 

espécie, como a proposta deste estudo, de avaliar a atividade antiviral de uma espécie já 

usada popularmente para esse fim. Depois de escolhida a espécie vegetal objeto de uma 

pesquisa, pode-se seguir para a coleta/colheita, identificação e autenticação botânica 

correta da espécie. Posteriormente, segue-se a etapa de extração, onde deve-se ser obtido 

um extrato com melhores rendimentos dos constituintes ativos. Em seguida, realiza-se a 

avaliação farmacológica e toxicológica por meio de estudos não-clínicos, como os ensaios 

in vitro e in vivo, bem como, identificação das substâncias ativas através de fracionamento 

bioguiado. Segue-se então a caracterização dos compostos ativos através de técnicas 

espectroscópicas e espectrométricas, padronização do processo de produção do extrato e 

quantificação dos marcadores. Em seguida, deve-se realizar os ensaios de avaliação da 

eficácia e segurança em humanos através de ensaios clínicos. Por fim, dar-se-á o registro e 

comercialização do produto e chegada ao mercado (Mukherjee et al., 2015). 

Paralelo a isso, e não menos importante, podem ser realizados estudos de 

desenvolvimento de formulações, para adequada dosagem e liberação dos ativos; estudos 

de farmacocinética e farmacodinâmica, para avaliação das etapas de interação dos ativos 

com o organismo e possível mecanismo de ação; estudos de cultivo da espécie; estudos de 

biodisponibilidade, tais quais poderão auxiliar ainda mais na busca de um produto ideal 

(Mukherjee et al., 2015). 

Cabe ressaltar que, a região de coleta/colheita, o estágio de desenvolvimento da 

planta e os fatores ambientais são fatores importantes a se considerar no que tange o perfil 

fitoquímico obtido das plantas. Da mesma forma, técnicas de cultivo, coleta/colheita e 

processamento, condições de armazenamento, uso de pesticidas, adulteração e 

contaminação microbiana também causam uma variação considerável no perfil fitoquímico 

do material vegetal (Dhami e Mishra, 2015). Como consequência, tais variações podem 

provocar alterações na resposta terapêutica. Nesse sentido, o perfil cromatográfico e o teor 

de marcadores é uma etapa fundamental do processo de garantia da qualidade para a droga 

vegetal/produto intermediário/produto acabado que será utilizado no desenvolvimento de 

um medicamento fitoterápico. 

Neste trabalho foram abordadas algumas etapas que devem ser realizadas no 

desenvolvimento de um medicamento fitoterápico de acordo com o que determina a RDC 
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nº 26/2014, tais como, desenvolvimento de metodologia analítica para determinação de 

perfil cromatográfico, desenvolvimento e validação de metodologia analítica para 

quantificação de marcador através de CLUE-DAD. Adicionalmente, sua eficácia e 

segurança foi avaliada através de ensaios não-clínicos. Cabe ressaltar que outros ensaios 

não-clínicos e clínicos para avaliação da segurança e eficácia devem ser realizados para 

obtenção de registro de um medicamento, bem como, outros ensaios de controle de 

qualidade, conforme demonstrado na Figura 11 (ensaios de controle de qualidade que 

devem ser realizados em cada etapa do desenvolvimento do fitoterápico). 

 

Figura 11 Ensaios de controle de qualidade exigidos no desenvolvimento de medicamento 

fitoterápico. A: Droga vegetal; B: Derivado vegetal; C: Produto acabado. 

 

Cabe destacar que nossa proposta foi trabalhar com uma planta nativa do país, que 

ainda não possui fitoterápico registrado na ANVISA, e nem mesmo possui insumo 

registrado para produção de fitoterápico manipulado. A espécie apresenta matéria-prima 

abundante, tem uso tradicional reconhecido como anti-herpético e é objeto de pesquisa de 
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alguns grupos de pesquisa no Brasil. Devido a sua importância, consta numa lista de 

plantas medicinais importantes do estado do Ceará (Brasil, 2012b).  

 

5.1 PERFIL CROMATOGRÁFICO DO EXTRATO E FRAÇÕES DE Spondias 

mombin POR CCD 

 

O rendimento obtido do extrato das folhas de Spondias mombin após liofilização 

foi de 16%. Inicialmente, avaliou-se o perfil cromatográfico preliminar do extrato por CCD 

para verificar as principais classes de metabólitos especializados presentes. Posteriormente, 

realizou-se um fracionamento com o intuito de separar, na medida do possível, as classes 

majoritárias presentes no extrato, de maneira que as mesmas pudessem ser analisadas 

individualmente do ponto de vista fitoquímico e farmacológico. 

A análise por CCD do extrato e das frações de S. mombin (obtidas da coluna 

cromatográfica por filtração em gel) mostrou a predominância de ácidos fenólicos, 

flavonoides e taninos. As frações 1 a 3 apresentaram manchas azuis fluorescentes quando 

observadas sob luz UV, indicando a possível presença de ácidos fenólicos. As frações 4–6 

apresentaram manchas de coloração laranja e amarelas após reveladas com Reagente 

Natural A e observadas sob UV-365 nm, que indica a presença de flavonoides. As frações 

7-8 apresentaram manchas escuras (pretas e cinzas), colorações características de taninos 

após revelação com cloreto férrico. Estas foram reagrupados e resultaram em três frações 

de acordo com seu perfil cromatográfico. As frações 1–3, 4–6 e 7–8 foram denominadas 

fração rica em ácidos fenólicos (FAF), fração rica em flavonoides (FF) e fração rica em 

taninos (FT), respectivamente. A filtração em gel foi realizada com 1.000 mg de extrato 

que gerou os rendimentos de 430 mg (43%), 150 mg (15%) e 80 mg (8%) para as frações 

FAF, FF e FT, respectivamente. 

 

5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO EXTRATO HIDROETANÓLICO DAS FOLHAS 

DE Spondias mombin POR CL-UV-EM/EM 

 

A determinação do perfil cromatográfico somado a análise quantitativa do 

marcador através de uma metodologia analítica validada são etapas necessárias do controle 

de qualidade aplicado à matéria-prima vegetal, derivado vegetal e do produto acabado 

(Brasil, 2014a). Não basta a determinação do marcador em todas as etapas da produção, o 
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perfil cromatográfico também deve ser bem característico e analisado em cada lote da 

produção (Brasil, 2014c). Nesse contexto, foi determinado o perfil fitoquímico do extrato 

por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas. 

As análises por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrômetro de Massas (CL-

UV-EM/EM) foram realizadas para caracterizar os compostos fenólicos presentes no 

extrato e nas frações de Spondias mombin. Os modos de ionização negativos e positivos 

foram usados na análise de ionização por eletrospray (ESI). O espectro de massas das 

substâncias foi comparado com a literatura e com os bancos de dados MassBank 

(http://www.massbank.jp/) e Metlin (https://metlin.scripps.edu/). Abaixo estão resumidas 

as características espectrais dos picos do cromatograma (Quado 9). A análise do extrato e 

das frações por CL-UV-EM/EM revelou a presença de vários picos no cromatograma. Por 

meio da análise dos espectros de massas foi possível caracterizar 22 substâncias (Figura 12 

e 13), pertencentes às classes de taninos, flavonoides, ácidos fenólicos e um dissacarídeo. 
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Figura 12 Cromatograma de Pico Base (BPC) obtido por CL-UV-EM/EM do extrato das folhas de Spondias mombin no modo positivo. Os números 

representam as substâncias que foram caracterizadas. 
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Em relação a estudos fitoquímicos com folhas de S. mombin, algumas substâncias 

já haviam sido relatadas anteriormente, sendo as principais dos grupos dos taninos, 

flavonoides e ácidos fenólicos (Cabral et al., 2016; Corthout, J et al., 1991; Corthout, 

Pieters, Claeys, Berghe, et al., 1992; Cristofoli et al., 2019; Silva et al., 2011; Silva, 2015; 

Souza, de et al., 2018). Esses estudos contribuíram com a caracterização das substâncias 

presentes na espécie neste estudo. Outras publicações com demais espécies do gênero 

Spondias também auxiliaram para comparação de espectros de massas obtidos desta 

análise, tais como os trabalhos de Engels et al. (2012) e Siqueira et al. (2016), onde foram 

identificados diversos compostos fenólicos nos frutos de S. purpurea e folhas de S. 

tuberosa, respectivamente. Através dos estudos encontrados na literatura, pode-se 

evidenciar que a classe dos taninos parece ser exclusiva da espécie S. mombin, pois não 

foram observados relatos dessa classe em outras espécies do gênero. Abaixo será descrito 

detalhadamente a caracterização dos picos identificados no cromatograma disposto na 

Figura 12 e espectros em anexo. 

Como mostrado para o pico 1, o íon [M+Na]+ no espectro ESI-EM foi observado 

com m/z 365, o qual corresponde ao dissacarídeo turanose (342u) ionizado com íon sódio, 

enquanto o íon fragmento com m/z 203 foi atribuído à porção frutose [M+Na-162]+, com a 

perda de 162u correspondente à eliminação da glicose (Metlin, 2019) (Material 

Suplementar – A). 

Para o pico 2, o íon [M-H]- foi observado com m/z 179, que corresponde ao ácido 

cafeico desprotonado (180u) e o íon [M+H]+ em m/z 181, atribuído à molécula protonada 

(Kumar, Singh e Kumar, 2017). O ácido cafeico já havia sido descrito anteriormente para a 

espécie, bem como outros ácidos fenólicos (Cristofoli et al., 2019) (Material Suplementar 

– B). 

O pico 3 apresentou o íon [M+Na]+ com m/z 355 e um íon fragmento [M+Na-170]+ 

com m/z 185 atribuído à perda de açúcar, sugerindo o ácido-3-glicogálico (332u) (Kumar, 

Singh e Kumar, 2017; Metlin, 2019) (Material Suplementar – C). Esse composto não havia 

sido descrito anteriormente para a espécie. 

O pico 4 foi identificado como ácido clorogênico (354u), mostrando uma molécula 

protonada com m/z 355, e um íon fragmento [M+H-192]+ com m/z 163 atribuído à perda da 

porção de ácido quínico (Jiang et al., 2013) (Material Suplementar – D). O ácido 

clorogênico já havia sido descrito anteriormente para a espécie onde foi identificado como 

um dos picos majoritários no extrato das folhas de S. mombin (Cabral et al., 2016). 
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Os taninos foram identificados pelo padrão de fragmentação com a presença de 

fragmentos m/z 303 e 277 em modo positivo e m/z 463 e 301 em modo negativo (Perera et 

al., 2012). Além disso, apresentaram espectro de UV com absorção máxima em torno de 

275 nm, sendo este o comprimento de onda característico da geranina, tanino 

anteriormente relatado para a espécie (Corthout, J et al., 1991; Silva, 2016). Os picos 5, 6, 

8 e 20 foram identificados como elaeocarpusina, corilagina, geranina e ácido chebulágico, 

respectivamente (Perera et al., 2012; Sprenger e Cass, 2013; Sudjaroen et al., 2012) 

(Material Suplementar – E, F, H e T). Desses taninos identificados, apenas a geranina já 

havia sido descrita anteriormente para a espécie. 

O pico 8 da geranina mostrou o íon [M-H]- com m/z 951 no modo negativo 

correspondente à molécula desprotonada. O modo positivo apresentou o íon [M+H-galoil]+ 

com m/z 785, devido à ionização com perda da porção galoil, o fragmento com m/z 339, 

correspondente à porção ionizada hexa-hidroxi-difenoil e o fragmento com m/z 303 

correspondendo à porção de ácido elágico ionizado (Perera et al., 2012). 

Os flavonoides são outra classe abundante encontrada nas folhas de S. mombin. 

Alguns destes já haviam sido descritos anteriormente para a espécie, tais como, 

isoquercitrina, quercetina e canferol (Cabral et al., 2016; Silva et al., 2011; Silva, 2015). 

Outras substâncias caracterizadas neste trabalho são inéditas para a espécie, mas já haviam 

sido relatados para a espécie Spondias purpurea, onde foram identificados vários 

flavonoides O-glicosilados derivados do núcleo quercetina e canferol (Engels et al., 2012). 

Os picos 7, 10, 11, 12, 16, 18 e 19 foram caracterizados como quercetina-3-O-

gentiobiosídeo (626u), quercetina-deoxi-hexosídeo (448u), quercetina-3-O-

arabinoglucosídeo (596u), isoquercitrina (464u), quercetina-3-O-arabinosídeo (434u), 

quercetina-galoil-glucosídeo (616u) e quercetina (302u), respectivamente (Material 

Suplementar – G, J, K, L, P, R e S). A caracterização foi possível pela razão m/z do íon 

molecular e pela presença do fragmento m/z 303 no modo positivo correspondente à 

aglicona quercetina (Engels et al., 2012; Russo et al., 2013; Sánchez-Rabaneda et al., 

2003; Schmidt et al., 2010; Metlin, 2019). 

Da mesma forma, os picos 9, 13, 15, 17 e 21 foram caracterizados como canferol-3-

O-gentiobiosídeo (610u), canferol-3-O-arabinoglucosídeo (580u), canferol-3-O-glucosídeo 

(448u), canferol-3-O-arabinosídeo (418u) e canferol (286u), respectivamente (Material 

Suplementar – I, M, O, Q e U). Eles foram caracterizados pela razão m/z do íon molecular 

e pela presença do fragmento em m/z 287 no modo positivo correspondente à aglicona 
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canferol (Engels et al., 2012; Metlin, 2019; Russo et al., 2013; Sánchez-Rabaneda et al., 

2003). 

Para o pico 14, identificado como galato de etila (198u), o íon [M+H]+ foi 

observado com m/z 199 e um íon fragmento [M+H-28]+ com m/z 171, correspondendo à 

perda do grupo etila (Liu et al., 2009) (Material Suplementar – N). Esse ácido fenólico 

ainda não havia sido descrito para a espécie. 

O pico 22 mostrou um íon desprotonado com m/z 433, sugerindo o ácido elágico-

arabinosídeo, e um fragmento em m/z 301 [M-H-132]- da perda da porção arabinosídeo 

(132u) (Sudjaroen et al., 2012) (Material Suplementar – V). Devido à sua massa e perfil de 

fragmentação, esse composto pode ser derivado da degradação de algum outro tanino 

presente no extrato com estrutura correlata. Essa substância não havia sido descrita 

anteriormente nesta espécie. 
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Figura 13 Estruturas das substâncias que foram caracterizadas no extrato e frações de S. mombin 
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Quadro 9 Dados de CL-UV-EM/EM das substâncias caracterizadas no extrato e frações de 

Spondias mombin 
Pico TR 

(min) 

m/z m/z MS2 LC-DAD Composto (MM) 

Pos/Neg Pos/Neg λmax [nm] 

1 2,6 365,1030 [M+Na]+/ 

377,1056 [M+Cl]- 

203 / – – Turanose (342)b,c,d 

2 2,7 181,0696 [M+H]+/ 

179,0680 [M-H]- 

– / – – Ácido caféico (180)a 

3 6,3 355,0640 [M+Na]+/ 

331,0796 [M-H]- 

185 / 169 276 Ácido-3-glucogalico 

(332)b 

4 15,4 355,1005 [M+H]+/ – 163 / – – Ácido clorogênico (354)a,d 

5 16,5 1111,0951 [M+H]+/ – 941, 477, 303, 277, 

261, 221 / – 

275 Elaeocarpusina (1110)a 

6 16,7 617,0729 [M-H2O+H]+/ 

633,0909 [M-H]- 

303, 277/ 463, 301 275 Corilagina (634)a,b 

7 16,9 627,1517 [M+H]+/ 

625,1544 [M-H]- 

303/ 300 255, 353 Quercetina-3-O-

gentiobiosídeo (626)a,c 

8 17,3 785,0775 [M-galoil+H]+/ 

951,0955 [M-H]- 

339, 303, 277/ 933, 

301 

275 Geranina (952)a,b 

9 17,5 611,1590 [M+H]+ / – 287 / 265, 347 Canferol-3-O-

gentiobiosídeo (610)a,c 

10 17,6 449,1011 [M+H]+/ – 303/ – 252, 359 Quercetina-   

deoxihexosídeo (448)a,c,d 

11 17,9 597,1397 [M+H]+/ 

595,1468 [M-H]- 

303/ 300 – Quercetina-3-O-

arabinoglucosídeo (596)a,c 

12 18,6 465,1011 [M+H]+/ 

463,1017 [M-H]- 

303/ 300 255, 354 Isoquercitrina (464)a,c,d 

13 18,8 581 [M+H]+/ – 287/ – 253, 367 Canferol-3-O-

arabinoglucosídeo (580)a,c 

14 19,1 199,0590 [M+H]+/ 

197,0558 [M-H]- 

171/ 169, 125 271 Galato de etila (198)a,c 

15 19,4 449,1048 [M+H]+/ 

447,1075 [M-H]- 

287/ 284 265, 347 Canferol-3-O-glucosídeo 

(448)a,c 

16 19,5 435,0898 [M+H]+/ 

433,0907 [M-H]- 

303/ 300 265, 347 Quercetina-3-O- 

arabinosídeo (434)a,c 

17 20,3 419,0931 [M+H]+/ 

417,0913 [M-H]- 

287/ 284 265, 347 Canferol-3-O-arabinosídeo 

(418)a,c 

18 20,9 617,1128 [M+H]+/ 

615,1170 [M-H]- 

303/ 463 255, 354 Quercetina-galoil-

glucosídeo (616)a 

19 23,9 303,0494 [M+H]+/ 

301,0458 [M-H]- 

–/ 151, 179 255, 370 Quercetina (302)a,b,c 

20 24,7 – / 953,1110 [M-H]- –/ 463, 337, 301 275 Ácido chebulágico (954)a 

21 26,4 287,0551 [M+H]+/ 

285,0633 [M-H]- 

–/ – – Canferol (286)a,b 

22 27,9 –/ 433 [M-H]- –/ 867, 301 – Ácido elágico-     

arabinosídeo (434)a,c,d 
a identificado no extrato de Spondias mombin 
b identificado na fração rica em taninos (FT) 
c identificado na fração rica em flavonoides (FF)  
d identificado na fração rica em ácidos fenólicos (FAF) 
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Na literatura já havia sido identificado nas folhas de Spondias mombin os taninos 

geranina e galoilgeranina (Corthout, Jozef et al., 1991). Outros compostos fenólicos como 

ácido clorogênico e derivados de ácido cafeico, ácido elágico, rutina, isoquercitrina e 

quercetina foram identificados em diferentes extratos das folhas da espécie (Cabral et al., 

2016; Silva et al., 2011; Corthout, Pieters, Claeys, VandenBerghe, et al., 1992). 

Adicionalmente, a análise do perfil cromatográfico das frações obtidos por CL-UV 

mostrou uma separação efetiva dos compostos do extrato de S. mombin. Observou-se uma 

predominância de picos que absorvem no comprimento de onda de 365 nm (característico 

dos flavonoides) (Harborne, 2013) na fração rica em flavonoides. Na fração rica em 

taninos, muitos picos apresentaram absorção máxima de UV em 275 nm (característico de 

taninos) (Garcia et al., 2012). Por outro lado, os picos observados na fração rica em ácidos 

fenólicos apresentaram pouca absortividade nos dois comprimentos de onda mencionados 

acima (Figura 14). 
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Figura 14 Cromatogramas de CL-UV-EM/EM do extrato de S. mombin (A1 e A2), fração rica em ácidos fenólicos (B1 e B2), fração rica em flavonoides 

(C1 e C2) e fração rica em taninos (D1 e D2). Coluna da esquerda: cromatogramas de íons totais; Coluna da direita: cromatogramas de ultravioleta em 275 

nm (vermelho) e 350 nm (azul). 
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5.3 DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA ANALÍTICA E 

QUANTIFICAÇÃO DO MARCADOR 

 

O desenvolvimento e validação de metodologia analítica para quantificação de 

marcador é uma etapa fundamental do controle de qualidade do fitoterápico no caso de 

plantas que não possuem monografia oficial (Brasil, 2014a). Desta forma, foi adaptado e 

modificado uma metodologia já descrita na literatura (Cabral et al., 2016). 

Segundo a RDC nº 26, de 13 de maio de 2014, que dispõe sobre o registro de 

medicamentos fitoterápicos e o registro e a notificação de produtos tradicionais 

fitoterápicos, o marcador é definido como uma substância ou classe de substâncias 

utilizada como referência no controle da qualidade da matéria-prima vegetal e do 

fitoterápico, preferencialmente tendo correlação com o efeito terapêutico. O marcador pode 

ser do tipo ativo, quando relacionado com a atividade terapêutica do fitocomplexo, ou 

analítico, quando não demonstrada, até o momento, sua relação com a atividade terapêutica 

do fitocomplexo (EMEA, 2007; Brasil, 2014a). Dessa forma, o tanino geranina, marcador 

sugerido neste trabalho para o derivado vegetal de Spondias mombin pode ser hipotetizado 

como um dos metabólitos responsáveis pelo efeito antiviral contra o vírus herpes simples 

tipo-1, no entanto, são necessários mais estudos para confirmar essa hipótese. Por 

enquanto, seria pertinente considerá-lo apenas como um marcador analítico. Neste estudo 

foi observado que a fração rica em taninos e a geranina quando avaliada isoladamente 

apresentaram atividade antiviral semelhante ou superior ao extrato de S. mombin. 

O teor do marcador serve para calcular a quantidade de material vegetal ou de 

derivado vegetal à base da planta que será utilizado na produção do fitoterápico (EMEA, 

2007) e orientar na prescrição diária de um fitoterápico com base no teor de marcador que 

contem a forma farmacêutica (Brasil, 2014c).   

Ainda pode-se destacar a necessidade da determinação do marcador de um derivado 

vegetal devido a gama de aplicações na pesquisa e desenvolvimento de fitoterápico, tais 

como: identificação de adulterantes; diferenciação de fitoterápicos de fontes diferentes; 

determinação de melhor época para colheita; confirmação de locais de coleta; avaliação 

dos métodos de processamento; avaliação da qualidade da droga vegetal; identificação e 

determinação quantitativa do produto acabado; teste de estabilidade; diagnóstico de 

intoxicação por plantas; estudos de estabilidade e de farmacocinética (Kushwaha et al., 

2010; Mukherjee et al., 2015). 
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O método foi desenvolvido à partir de metodologia por CLAE-DAD já descrita na 

literatura para a espécie (Cabral et al., 2016). A metodologia foi adaptada para CLUE-

DAD partindo-se das condições originais do artigo e foram feitas diversas modificações no 

gradiente de eluição dos solventes até alcançar uma separação adequada dos analitos no 

cromatograma para ser possível a quantificação do marcador no extrato de S. mombin. 

O método foi considerado adequado uma vez que apresentou os valores de 

Resolução de 2,1, Eficiência de 4.349 pratos teóricos e uma Assimetria de 1,57. Sendo 

assim, o método foi considerado apto ao processo de validação para o pico analisado, de 

acordo com a legislação vigente (Brasil, 2017). 

O método foi seletivo para o analito geranina uma vez que no tempo de retenção 

correspondente a substância verificou-se a presença de um espectro de absorção de UV 

único em toda área do pico, conforme Figura 15. 

 

Figura 15 Seletividade da geranina na análise do extrato de S. mombin por CLUE. A: Pico 

analítico correspondente a geranina no cromatograma do extrato em torno de 12,3 minutos; B, C e 

D: Espectro de absorção no UV com comprimentos de onda máximos em 219 e 276 nm, do pico 

correspondente a geranina em diferentes tempos de retenção de 12,09; 12,27 e 12,41 minutos, 

respectivamente. 
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Conforme observado na Figura 16, o método foi considerado linear pois apresentou 

um valor de R de 0,99989 e R2 de 0,9998 com a análise de diferentes concentrações de 

geranina, em triplicata. A equação da reta obtida foi y = 12346x – 138961, tal equação foi 

utilizada para obtenção da concentração da geranina no extrato. 

 

 

Figura 16 Linearidade do método obtida da curva de calibração construída a partir de diferentes 

concentrações de geranina. A análise de cada concentração foi feita em triplicata e interdia. 

 

Conforme as Tabelas 1 e 2 a análise da geranina no método foi considerado precisa 

nos testes de Repetibilidade e Precisão Intermediária, pois todos os valores de DPR foram 

inferiores a 5% em todos as concentrações e níveis avaliados. 

 

Tabela 1 Repetibilidade da análise da geranina em diferentes concentrações em triplicata (R1 a 

R3). Resultados da concentração expressos pela área do pico em mAU. DP = Desvio padrão; DPR 

= Desvio Padrão Relativo. 

 

 

Concentração 120 µg/ml 110 µg/ml 100 µg/ml 90 µg/ml 80 µg/ml 

R1 1336378 1249581 1116818 966318 846652 

R2 1333517 1188919 1084383 963578 836303 

R3 1338033 1255935 1109870 964523 843172 

Média 1335976 1231478,333 1103690,333 964806,3333 842042,3333 

DP 2284,680941 36994,13426 17077,71988 1391,800393 5266,171316 

DPR (%) 0% 3,00% 1,55% 0,14% 1% 
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Tabela 2 Precisão Intermediária da análise da geranina em diferentes concentrações em triplicata 

(T1 a T3). Resultados da concentração expressos pela área do pico em mAU. DP = Desvio padrão; 

DPR = Desvio Padrão Relativo. 

 

O método foi considerado exato, uma vez que apresentou valores de recuperação 

com variação menor que 10% e valores de DPR ≤ 5%, conforme demonstrado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Exatidão da análise de geranina pelo método recuperação e desvio padrão relativo (DPR) 

avaliados em triplicata (E1 a E3). 

Conc. 120 µg/ml 100 µg/ml 80 µg/ml 

E1 (%) 97,9 103,3 92,3 

E2 (%) 106,5 98,8 94,4 

E3 (%) 108,4 99,8 92,9 

Média (%) 104,3 100,6 93,2 

DP 5,59 2,36 1,08 

DPR (%) 5% 2,35% 1% 

 

Para o Limite de Detecção foi utilizado o método sinal-ruído. Na concentração de 

0,2 µg/mL o analito apresentou uma altura de 0,1 mAU, enquanto que o ruído no 

cromatograma apresentou uma altura média de 0,05 mAU. Sendo assim, já que o limite de 

detecção deve ser maior ou igual duas vezes o valor do ruído, então o valor do LD é 

equivalente a 0,2 µg/mL de geranina. Por fim, o Limite de Quantificação encontrado foi de 

2,5 µg/mL, pois a concentração de 1 µg/mL apresentou valor de DPR acima de 5%, sendo 

assim, o LQ foi determinado pela concentração anteriormente testada com valor de DPR 

menor que 5%. 

A quantificação da geranina foi realizada a partir do uso da equação da reta obtida 

da curva de calibração da linearidade. O pico proveniente da geranina na análise do extrato 

Concentração 120 µg/ml 110 µg/ml 100 µg/ml 90 µg/ml 80 µg/ml 

T1 1335976 1231478,333 1103690,333 964806,3333 842042,3333 

T2 1393803,333 1246979 1132136,667 992532,6667 879703 

T3 1305875,333 1168195,667 1055063,667 951362 830980,6667 

Média 1345218,222 1215551 1096963,556 969567 850908,6667 

DP 44686,65684 41736,83461 38974,33754 20994,13987 25542,61814 

DPR (%) 3% 3,43% 3,55% 2,17% 3% 
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apresentou uma absorção de 1.057.343 mAU no comprimento de onda de 275 nm, no 

cromatograma do extrato EtOH 35% das folhas de S. mombin na concentração de 500 

µg/mL. Então, equivale a 96,9 µg em 500 µg de extrato ou 193,8 µg/mg de extrato. A 

Figura 17 representa a análise do extrato de S. mombin na concentração de 1 mg/mL no 

método desenvolvido e validado. 

 

 

Figura 17 Cromatograma do extrato das folhas de S. mombin na concentração de 1 mg/mL no 

comprimento de onda de 275 nm (A) e 365 nm (B). 
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5.4 ENSAIOS ANTIVIRAIS 

 

Uma vez encontrado os marcadores químicos ou grupo de marcadores responsáveis 

pela atividade biológica é possível investigar isoladamente seu(s) potencial(ais) na 

atividade total observada no extrato vegetal, bem como avaliar suas possíveis interações 

entre os componentes da própria planta, e com diferentes substâncias e extratos (Liu et al., 

2010). Para isso, foram realizados os estudos antivirais, tanto com o extrato, como frações 

e com a geranina isoladamente, com o intuito de investigar o potencial papel de cada um 

na atividade observada. 

 

5.4.1 Ensaio Virucida 

 

Inicialmente, testou-se os tratamentos na viabilidade das células Vero pelo ensaio 

do MTT. O extrato hidroetanólico das folhas de S. mombin apresentou valor de CC50 de 

494 ± 85,8 µg/mL. As frações ricas em ácidos fenólicos, flavonoides e taninos, 

apresentaram CC50 de 1.706,5 ± 12,02; 45,76 ± 0,01; 163,4 ± 26,4 µg/mL, 

respectivamente. A geranina e o aciclovir obtiveram CC50 de 147,5 ± 17,6 e 481,4 ± 112,8 

µg/mL, respectivamente (Tabela 4). 

A atividade virucida frente ao HSV-1 (KOS) foi testada incubando-se o vírus na 

presença do extrato, frações, geranina e aciclovir. Para isso, o HSV-1 foi pré-incubado com 

extrato de S. mombin, frações, geranina ou aciclovir (padrão antiviral) em diferentes 

concentrações e, em seguida, o vírus tratado foi adicionado à cultura de células Vero. De 

acordo com a Tabela 4, a pré-incubação de vírions com extrato de S. mombin, fração rica 

em taninos e geranina promoveu a inativação do vírus de forma mais efetiva que os demais 

tratamentos. O extrato de S. mombin apresentou redução significativa nas placas em 

relação ao controle tratado com veículo, apresentando valores de IC50 de 0,11 ± 0,01 

µg/mL, enquanto que, a fração rica em taninos apresentou o melhor efeito entre as frações 

com IC50 de 0,003 ± 0,001 µg/mL, já o padrão de geranina inativou totalmente as 

partículas virais em todas as concentrações testadas (0,09-1,5 µg/mL). Devido a estes 

resultados, a fração rica em taninos foi selecionada para continuar os estudos, por ser a 

amostra mais efetiva entre as frações testadas. O padrão antiviral aciclovir apresentou IC50 

de 27,39 ± 0,88 µg/mL, mais de 200 vezes maior que o extrato de S. mombin neste modelo. 
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Tabela 4 Citotoxicidade e atividade virucida contra HSV-1 do extrato hidroetanólico das folhas de 

Spondias mombin, frações ricas em ácidos fenólicos, flavonoides e taninos, geranina e aciclovir em 

células Vero. 

Tratamentos aCC50 (µg/mL) bIC50 (µg/mL) cIS 

Extrato de S. mombin 494 ± 85,8 0,11 ± 0,01 4490,91 

Fração rica em ácidos fenólicos 1.706,5 ± 12,02 1,55 ± 0,17 1100,97 

Fração rica em flavonoides 45,76 ± 0,01 0,34 ± 0,01 134,59 

Fração rica em taninos 163,4 ± 26,4 0,003 ± 0,001 54466,67 

Geranina 147,5 ± 17,6 <0,09d - 

Aciclovir 481,4 ± 112,8 27,39 ± 0,88 17,58 

Valores nesta Tabela representam a média ± erro padrão de dois experimentos independentes realizados em 

duplicata 
aCC50 foi a concentração que mostrou 50% de viabilidade das células Vero 
bIC50 foi a concentração que inibiu 50% do HSV-1 no ensaio de atividade antiviral virucida usando células 

Vero 
cIS Índice de Seletividade 
dInibição de 100% do HSV-1 na concentração de 0,09 μg/mL 

 

5.4.2 Ensaio pós-infecção 

 

Neste ensaio, o aciclovir mostrou uma inibição significativa da formação de placas 

de HSV-1 com IC50 de 0,038 ± 0,002 µg/mL (Figura 18). Entretanto, tanto o extrato, 

fração rica em taninos quanto a geranina tiveram um efeito cerca de 500 vezes menos 

potente quando comparado ao aciclovir no ensaio pós-infecção, com IC50 de 55,27 ± 4,31; 

17,35 ± 0,68; 20,40 ± 0,98 µg/mL, respectivamente. A fração rica em taninos e a geranina 

apresentaram atividade anti-HSV-1 significativamente maior em relação ao extrato de S. 

mombin nas concentrações abaixo de 50 µg/mL, mas não apresentaram diferença 

significativa entre elas neste ensaio (Figura 18). 
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Figura 18 Atividade anti-HSV-1 do extrato de S. mombin, fração rica em taninos, geranina e 

aciclovir no ensaio pós-infecção em células Vero. O eixo Y representa a porcentagem de inibição 

no número de placas em relação ao grupo controle do vírus tratado com veículo. Os valores são 

expressos como média ± erro padrão de dois experimentos independentes realizados em duplicata. 

Os quadros representam (a) extrato de S. mombin, (b) fração rica em taninos, (c) geranina e (d) 

aciclovir. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 e **** p ≤ 0,0001 entre o controle tratado com 

veículo e amostras nas respectivas concentrações de extrato/fração/composto. 

 

5.4.3 Ensaio de adsorção e penetração 

 

De modo a compreender o mecanismo da ação antiviral, testou-se o efeito dos 

tratamentos na adsorção e subsequente penetração do HSV-1 na superfície das células 

hospedeiras. Estes ensaios foram realizados para verificar se o extrato, a fração rica em 

taninos, a geranina e o aciclovir são capazes de inibir os primeiros passos da infecção. 

Extrato, fração rica em taninos e geranina impediram a adsorção do HSV-1 em 

diferentes níveis, com o IC50 de 0,787 ± 0,07; 0,219 ± 0,008 e 0,213 ± 0,011 μg/mL, 

respectivamente, enquanto o aciclovir apresentou IC50 maior que 50 μg/mL. A fração e a 

geranina foram significativamente mais ativas que o extrato, embora não tenha sido 

observada diferença significativa entre elas (Figura 19). 
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Figura 19 Avaliação da eficácia do extrato de S. mombin, fração rica em taninos, geranina e 

aciclovir para inibir a adsorção do HSV-1 às células Vero. O eixo Y representa a porcentagem de 

inibição no número de placas em relação ao grupo controle do vírus tratado com veículo. Os 

valores são expressos como média ± erro padrão de dois experimentos independentes realizados em 

duplicata. Os quadros representam (a) extrato de S. mombin, (b) fração rica em taninos, (c) 

geranina e (d) aciclovir. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 e **** p ≤ 0,0001 entre o controle 

tratado com veículo e amostras nas respectivas concentrações de extrato/fração/composto. 

 

Por outro lado, no ensaio de penetração, os tratamentos apresentaram baixa 

atividade na prevenção da entrada do vírus já aderido às células hospedeiras. O extrato 

apresentou IC50 de 0,787 ± 0,07 μg/mL, sendo o mais ativo entre os tratamentos neste 

ensaio. Já a fração e a geranina apresentaram IC50> 10 μg/mL, revelando atividade 

significativa apenas nas maiores concentrações avaliadas (5 e 10 μg/mL). Por fim, 

observou-se IC50> 50 μg/mL para o aciclovir, com alguma ação significativa apenas na 

maior concentração avaliada (Figura 20). 
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Figura 20 Avaliação da eficácia do extrato de S. mombin, fração rica em taninos, geranina e 

aciclovir para inibir a penetração do HSV-1 nas células Vero. O eixo Y representa a porcentagem 

de inibição no número de placas em relação ao grupo controle do vírus tratado com veículo. Os 

valores são expressos como média ± erro padrão de dois experimentos independentes realizados em 

duplicata. Os quadros representam (a) extrato de S. mombin, (b) fração rica em taninos, (c) 

geranina e (d) aciclovir. * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01, *** p ≤ 0,001 e **** p ≤ 0,0001 entre o controle 

tratado com veículo e amostras nas respectivas concentrações do extrato/fração/composto. 

 

5.5 ESTUDOS IN SILICO 

 

O HSV-1 é um vírus de DNA, dupla fita, encapsulado que apresenta glicoproteínas 

de superfície que executam importantes papéis no ciclo de replicação viral. As 

glicoproteínas gB e gD atuam, principalmente, no processo de adsorção e penetração viral, 

respectivamente. Sendo estas as etapas iniciais da infecção do vírus herpes (Antoine, Park 

e Shukla, 2013). 

Desta maneira, com o objetivo de investigar o possível mecanismo de ação da 

geranina, foram realizadas simulações de acoplamento considerando as glicoproteínas da 

superfície viral gB e gD como alvos potenciais. Por conseguinte, o composto geranina 

demonstrou uma ocupação promissora no sítio ativo de ambas as glicoproteínas. 
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No entanto, a geranina estava um pouco mais deslocada no sítio de ligação da 

glicoproteína gD (Figura 21B), embora ainda houvesse uma ocupação interessante com um 

elevado número de pontes de hidrogênio entre os grupos hidroxila da geranina e os 

aminoácidos polares da proteína (Figura 21D). Em contraste, o composto estava muito 

mais centralizado no sítio de ligação da glicoproteína gB, explorando muito mais ligações 

de hidrogênio com os aminoácidos polares dos locais de atividade na proteína (Figura 21A 

e 21C). 

 

 

Figura 21 Ocupação da geranina no sítio de ligação da glicoproteína gB (A) e gD (B). Ilustração 

da interação entre o composto e os resíduos de aminoácidos da glicoproteína gB (C) e da 

glicoproteína gD. Em rosa a estrutura da geranina e em cinza as estruturas das glicoproteínas. 

 

De acordo com os resultados apresentados pode-se constatar a atividade anti-

herpética do extrato de S. mombin e da geranina de forma isolada, que poderá ser utilizado 

em estudos futuros como marcador da espécie. Importante mencionar que a atividade anti-

herpética encontrada neste estudo é referente a um derivado vegetal que apresentou o teor 
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de 193,8 µg de geranina por mg de extrato e um perfil cromatográfico característico, mas 

que o efeito observado pode ser alterado com amostra coletada em outro local e/ou em 

outra época, visto que, é sabido que vários fatores podem promover alterações na 

constituição química da planta, tais como, fatores climáticos, época do ano, região de 

coleta e condições ambientais (Holopainen et al., 2018). Dessa forma, pode-se dizer que a 

concentração de geranina obtida nesse extrato de S. mombin foi alcançada no habitat 

natural, na época do ano coletada e sob as condições utilizadas no momento na coleta.  

Corthout et al. (1991) foi o primeiro estudo a identificar uma potencial atividade 

antiviral contra o vírus da herpes a partir do extrato etanólico 80% das folhas de S. 

mombin, bem como investigaram a atividade anti-herpética de dois compostos isolados, 

geranina e galoilgeranina, obtidos a partir de fração n-butanol-acetato de etila proveniente 

do extrato. Eles observaram que tanto o extrato quanto os isolados apresentaram atividade 

antiviral contra o HSV. O material vegetal foi coletado da região de Meise, no Jardim 

Botânico Nacional da Bélgica, e o estudo foi publicado no ano de 1991. Nele não foi 

analisado o teor de geranina no extrato, não são disponibilizados os resultados da avaliação 

da fração ativa, e foi realizado apenas um modelo de atividade antiviral, onde são descritos 

poucos detalhes da metodologia utilizada e dos resultados obtidos.  

Outro estudo realizado para a avaliação antiviral da espécie foi o de Silva (2016). 

Nele foi investigado o potencial anti-herpético in vitro do extrato etanólico 30% das folhas 

de S. mombin, obtido por maceração dinâmica. Bem como, fizeram desenvolvimento de 

método e validação para quantificação dos marcadores analíticos ácido clorogênico e 

geranina. O teor dos analitos é descrito como sendo de 0,83 mg/mL para o ác. clorogênico 

e de 7,37 mg/mL para geranina, sendo essas terminologias de concentração e não de teor, 

dessa forma não se encontra no trabalho o teor claro dos analitos no extrato. O 

cromatograma obtido no trabalho apresenta poucos picos, numa análise de 30 min, não 

sendo condizente com o perfil complexo do extrato. Eles realizaram apenas um modelo de 

avaliação antiviral in vitro, através de metodologia do TCID50 (dose que dá origem ao 

efeito citopático em 50% das culturas inoculadas), utilizado quando o vírus não forma 

placas adequadas para contagem, o que não é o caso do HSV-1 que tem um efeito 

citopático evidente com formação de placas (Rhim, Creasy e Angeles, 1969). O estudo 

deles não deixa claro, mas parece ter sido utilizado o modelo virucida para avaliação 

antiviral. Nele, na avaliação do potencial antiviral, o extrato apresentou um CI50 = 342,5 

μg/mL e a geranina de 417,5 μg/mL. O material vegetal utilizado no estudo deles foi 
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coletado na Universidade Federal do Ceará (Brasil) e os resultados foram publicados no 

formato de dissertação no ano de 2016.  

Outro estudo avaliou o perfil do extrato metanólico 80% das folhas de S. mombin 

por CLAE-DAD, onde foram identificadas as substâncias: ácido elágico e quercetina. O 

cromatograma também apresentava um perfil cromtográfico simples, não condizente com 

o perfil complexo obtido no nosso estudo (Silva et al., 2011). 

O diferencial do nosso estudo, com base nas exigências no desenvolvimento de um 

fitoterápico, foi avaliar o efeito do extrato de S. mombin frente a quatro diferentes modelos 

de ensaio antiviral in vitro, onde foi possível estabelecer o possível mecanismo de ação, 

que deve estar relacionado a inibição das etapas iniciais do ciclo replicativo viral, graças a 

propriedade intrínseca do tanino geranina de se ligar às glicoproteínas virais, bem como 

caracterizar os metabólitos responsáveis pela atividade antiviral com base no 

fracionamento bioguioado. A fração rica em taninos apresentou melhor efeito antiviral 

quando comparada com as demais frações.  

A análise por LC-EM permitiu a caracterização de 22 substâncias, das classes dos 

taninos, flavonoides e ácidos fenólicos.  

Adicionalmente, no método desenvolvido foi possível verificar a complexidade da 

matriz vegetal em estudo, uma vez que foi observado um perfil cromatográfico diferente 

dos trabalhos anteriores já relatados na literatura (Cabral et al., 2016; Silva, 2016; Silva et 

al., 2011). No perfil cromatográfico obtido por CLUE-DAD no nosso trabalho, foi possível 

observar a complexidade do extrato através da detecção de diversos picos que não 

apareciam em cromatogramas de trabalhos anteriores, o que poderia mascarar o real perfil 

do extrato, sendo estes inadequados para avaliação do perfil numa etapa de controle de 

qualidade.  

Por conseguinte, na validação do método conseguiu-se determinar o teor de 

geranina de 193,8 µg por mg de extrato, etapa primordial para avaliação da qualidade de 

produtos que possam ser obtidos com a espécie.  

Adicionalmente, foi avaliado in silico a interação da geranina com as glicoproteínas 

da membrana viral, onde foi demonstrado uma interação importante com a glicoproteína 

gB, o que pode estar correlacionado com o possível mecanismo de inibição da replicação 

viral nos modelos investigados. Esse foi o primeiro estudo que avaliou a interação in silico 

da geranina com as glicoproteínas do envelope viral do HSV-1. 
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Um extrato trata-se de uma preparação obtida a partir de uma droga vegetal. O 

mesmo pode ser definido de acordo com suas características de qualidade em três tipos: 

extrato padronizado, extrato quantificado e outros extratos. O extrato padronizado é aquele 

ajustado a um conteúdo definido do(s) marcador(es) ativo(s). Já o extrato quantificado é 

ajustado para uma faixa do conteúdo do(s) marcador(es) ativo(s). Por fim, outros extratos 

são aqueles ajustados a um conteúdo específico do(s) marcador(es), os quais não 

necessariamente apresentam atividade terapêutica estabelecida, sendo considerados 

marcadores analíticos. Tais extratos são definidos pelos parâmetros do processo de 

fabricação, tais como qualidade da droga vegetal, líquido extrator e método extrativo 

(Brasil, 2019b). Sendo assim, o extrato obtido nesse trabalho caminha para ser um extrato 

quantificado em uma faixa de teor de marcador. A identificação correta e a garantia da 

qualidade do material vegetal são fatores primordiais para garantir a qualidade reprodutível 

do fitoterápico, contribuindo para sua segurança e eficácia (Souza-Moreira, Salgado e 

Pietro, 2010). 

A eficácia e segurança de um fitoterápico são determinadas por sua composição 

fitoquímica. Sendo o objetivo do controle de qualidade garantir que a dose do 

medicamento forneça a quantidade necessária dos ativos e que esteja dentro do limite de 

impurezas. A manutenção dentro de uma faixa constante da concentração dos constituintes 

ativos dentro de um medicamento fitoterápico é essencial para a reprodutibilidade dos 

resultados terapêuticos (Kushwaha et al., 2010). 

No que tange o mecanismo de ação proposto neste trabalho, foi possível observar 

que a ação antiviral contra o HSV-1 se deu nas etapas iniciais do ciclo replicativo viral. Na 

literatura, os estudos não-clínicos com taninos têm demonstrado que suas propriedades 

biológicas acontecem por três principais vias, sejam elas, por complexação com íons 

metálicos; por meio de atividades antioxidantes e de eliminação de radicais; ou através de 

sua capacidade de complexar com outras moléculas, incluindo macromoléculas, como 

proteínas e polissacarídeos (Serrano et al., 2009). O que se viu neste estudo, através dos 

ensaios in vitro e principalmente in silico, é que possivelmente acontece uma interação 

entre os taninos e as proteínas do envelope viral, inibindo a adsorção do vírus na célula 

hospedeira. 

O efeito antiviral de taninos hidrolisáveis já tem sido relatado e parece ser 

realmente devido a inibição da adsorção viral. Tem sido sugerido que a inibição na 

adsorção acontece devido a interação desses compostos com componentes do envelope 
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viral, resultando em inibição da adesão e penetração viral à membrana plasmática 

(Sieniawska, 2015; Macáková et al., 2014; Serrano et al., 2009; Fukuchi et al., 1989). 

Além da ação virucida dos taninos, já bem relatada na literatura, os mesmos 

também tem uma boa atuação no processo inflamatório, auxiliando na sua inibição. Bem 

como, apresentam um forte efeito antioxidante, devido a presença de muitas hidroxilas 

fenólicas em suas estruturas (Fukuchi et al., 1989; Hassanpour, S., Maheri-Sis, N., 

Eshratkhah, B., & Mehmandar, 2011; Okuda, 2005; Serrano et al., 2009). Esses aspectos 

são importantes na atuação do quadro clínico da doença herpética, que é acometida 

também por um processo inflamatório intenso e liberação de radicais livre na região da 

lesão (Fatahzadeh e Schwartz, 2007). 

Vale citar, que a espécie Spondias mombin foi objeto de proposta de inclusão na 

“Lista de produtos tradicionais fitoterápicos de registro simplificado” da IN 02/2014, 

através de solicitação enviada na Consulta Pública 14/2013, que cursava sobre o tema: 

Lista de medicamentos e produtos fitoterápicos de registro simplificado. Nessa proposta 

argumentava-se o uso tradicional documentado de longa data da espécie com indicação 

como antiviral. No entanto, após análise da Consulta Pública, sua inclusão na IN 02/2014 

foi negada sob o argumento de que a indicação de uso pela proposta foi “auxiliar no 

controle sintomático de herpes simples do tipos-I e II”, indicação a qual foi considerada 

não apropriada para Produto Tradicional Fitoterápico, uma vez que tal indicação 

terapêutica ainda não é considerada para essa categoria de fitoterápico. Dessa forma a 

mesma teria que se enquadrar como Medicamento Fitoterápico, sendo necessários todos os 

estudos pertinentes a esta última categoria (Brasil, 2013, 2014b). 

De uma maneira geral, este trabalho contribuiu com informações para algumas 

etapas importantes para o desenvolvimento de fitoterápico que são as etapas de avaliações 

de segurança e eficácia não-clínicas, desenvolvimento e determinação de perfil 

cromatográfico, análise quantitativa de marcador e investigação do mecanismo de ação. 

Sendo assim, apresenta resultados promissores para uma planta nativa brasileira, que 

contém matéria-prima abundante. Essa proposta vai de encontro com a Política Nacional 

de Plantas Medicinais e Fitoterápicos de Interesse ao SUS (Brasil, 2012a) e contribui para 

o desenvolvimento do setor de produção de Fitoterápicos no Brasil, com um produto que 

poderia ser obtido no país, desde o cultivo até o produto acabado.  
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6. CONCLUSÕES 

 

• Foi obtido um extrato hidroetanólico das folhas de Spondias mombin e realizado 

um fracionamento deste em frações com características químicas distintas, sendo 

estas as frações ricas em ácidos fenólicos, fração rica em flavonoides e fração rica 

em taninos; 

• Através de análise por CL-EM/EM foi possível determinar o perfil cromatográfico 

da espécie Spondias mombin, e foram caracterizados 22 compostos das classes dos 

taninos, flavonoides, ácidos fenólicos e um carboidrato; 

• Foi desenvolvido e validado uma metodologia analítica por CLUE-DAD seguindo a 

legislação vigente onde foram avaliados os parâmetros de Seletividade, 

Linearidade, Precisão, Exatidão, Limite de Detecção e Limite de Quantificação; 

• Através do desenvolvimento e validação de metodologia analítica por CLUE-DAD 

foi possível determinar o teor do marcador geranina de 193,8 µg por mg do extrato 

hidroetanólico das folhas de S. mombin; 

• A atividade antiviral foi avaliada e comprovada in vitro contra o vírus herpes 

simples tipo-1 através dos modelos virucida, pós-infecção, adesão e penetração do 

extrato, frações e da geranina; 

• Foi possível identificar o mecanismo de ação envolvido na ação anti-herpética do 

extrato e geranina através dos ensaios in vitro, onde foi verificado uma atividade 

antiviral mais significativa nas etapas iniciais do ciclo replicativo viral; 

• A partir do estudo in silico do tanino geranina foi verificada suas interações com 

proteínas do capsídeo viral do HSV-1, principalmente quanto a glicoproteína gB, 

responsável pela etapa de adsorção. 
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H. Geranina (952) (Rt 17,3 min) 

Positivo: 785.0775 
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I. Canferol-3-O-gentiobiosideo (610) (Rt 17,5 min) 

Positivo: 611.1590 
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J. Quercetina-deoxihexosideo (448) (Rt 17,6 min) 

Positivo: 449.1011 
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K. Quercetina-3-o-arabinoglucosideo (596) (Rt 17,9 min) 

Positivo: 597.1397 
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L. Isoquercitrina (464) (Rt 18,6 min) 

Positivo: 465.1011 
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M. Canferol-3-O-arabinoglucosideo (580) (Rt 18,8 min) 

Positivo: 581.1457 
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N. Galato de etila (198) (Rt 19,1 min) 

Positivo: 199.0590 
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Negativo: 197.0558 
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O. Canferol-3-O-glucosideo (448) (Rt 19,4 min) 

Positivo: 449.1048 
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Negativo:  447.1075 
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P. Quercetina-3-O-arabinosideo (434) (Rt 19,5 min) 

Positivo: 435.0898 
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Negativo: 433.0907 
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Q. Canferol-3-O-arabinosideo (418) (Rt 20,3 min) 

Positivo: 419.0931 
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Negativo: 417.0913 
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R. Quercetina-galoil-glucosideo (616) (Rt 20,9 min) 

Positivo: 617.1128 
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Negativo: 615.1160 

128.0445
2-

197.0567
1-

351.0723
1-

475.0497
2-

785.1000

951.0992
1-

615.1160
1-

329.0986
1-

-MS, 20.9min #1243

138.6581
295.5626

463.1193

615.1117
1-

716.1831 837.4659
1-

1019.4528

-MS2(615.1160), 28.6eV, 20.9min #1244
0

1

2

3

4

4x10

Intens.

0

500

1000

1500

200 400 600 800 1000 1200 m/z  

S. Quercetina (302) (Rt 23,9 min) 

Positivo: 303.0494 
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Negativo: 301.0458 
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T. Ácido Chebulágico (954) (Rt 24,7 min) 

Negativo: 953.1110 
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U. Canferol (286) (Rt 26,4 min) 

Positivo: 287.0551 

287.0551
+MS, 26.4min #1572
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+MS2(287.0551), 18.2eV, 26.4min #1573
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V. Ácido elágico-arabinosideo (434) (Rt 27,9 min) 

Negativo: 433.0553 
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