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RESUMO 

 

Considerado um dos países de maior biodiversidade de fauna e flora do planeta, o Brasil é um 

país de vasta extensão territorial, apresentando uma diversidade de biomas. Dentre os biomas 

em território nacional, a Caatinga se destaca por ser um bioma exclusivamente brasileiro, cuja 

vegetação é uma das mais ameaçadas do planeta, e, apesar disto, ainda não possuem muitos 

estudos botânicos nesta área, sendo grande parte dessas plantas usadas empiricamente pela 

população com finalidade terapêutica. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar 

o efeito neuroprotetor e o efeito antimicrobiano dos extratos metanólicos das folhas da 

catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus), plantas nativas da 

Caatinga pertencente à família Fabaceae. Para isso, foram obtidos extratos das folhas da 

catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus) com o metanol. Foi 

verificada a presença de metabólitos secundários, da atividade hemolítica e antimicrobiana, 

além da verificação do potencial neuroprotetor. Os resultados obtidos nesse estudo 

possibilitaram a percepção da presença de diferentes classes de metabólitos, dentre eles os 

taninos, flavonoides, saponinas, alcaloides e cumarinas. Além disso, foi possível verificar que 

os extratos apresentaram efeito significativo na inibição no crescimento dos micro-organismos 

S. saprophyticus  e P. aeruginosa, cuja halos de inibição variaram de 10 à 20mm. Acerca do 

potencial neuroprotetor da catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna 

trachypus) foi possível perceber que em baixas concentrações (4mg/mL) as células 

conseguiram se desenvolver, apresentando possível neuroplasticidade. Por fim, as propriedades 

investigadas neste estudo proporcionam o conhecimento sobre as possíveis indicações 

terapêuticas dessas duas espécies de plantas da família Fabaceae, no entanto ainda se faz 

necessário maiores investigações a fim de comprovar propriedades medicinais. 

 

Palavras-chave: Fabaceae, Metabólitos Secundários, Neuroprotetor, Antimicrobiano. 
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ABSTRACT 

 

Considered one of the countries with the greatest biodiversity of fauna and flora on the planet, 

Brazil is a country of vast territorial extension, presenting a diversity of biomes. Among the 

biomes in the national territory, the Caatinga stands out for being an exclusively Brazilian 

biome, whose vegetation is one of the most threatened on the planet, and, despite this, there are 

still not many botanical studies in this area, with a large part of these plants used empirically 

by the population for therapeutic purposes. In this sense, the objective of the present study was 

to evaluate the neuroprotective effect and the antimicrobial effect of methanolic extracts from 

the leaves of catingueira (Cenostigma bracteosum) and canafístula (Senna trachypus), native 

plants of the Caatinga belonging to the Fabaceae family. For this, extracts of catingueira 

(Cenostigma bracteosum) and canafístula (Senna trachypus) leaves were obtained with 

methanol. The presence of secondary metabolites, hemolytic and antimicrobial activity was 

verified, in addition to the verification of the neuroprotective potential. The results obtained in 

this study enabled the perception of the presence of different classes of metabolites, including 

tannins, flavonoids, saponins, alkaloids and coumarins. Furthermore, it was possible to verify 

that the extracts had a significant effect in inhibiting the growth of the microorganisms S. 

saprophyticus and P. aeruginosa, whose inhibition halos ranged from 10 to 20 mm. Regarding 

the neuroprotective potential of catingueira (Cenostigma bracteosum) and canafístula (Senna 

trachypus) it was possible to perceive that at low concentrations (4mg/mL) the cells were able 

to develop, showing possible neuroplasticity. Finally, the properties investigated in this study 

provide knowledge about the possible therapeutic indications of these two species of plants of 

the Fabaceae family, however, further investigations are still necessary in order to prove 

medicinal properties. 

 

Keywords: Fabaceae, Secondary Metabolites, Neuroprotective, Antimicrobial. 
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1. INTRODUÇÃO 

O interesse em pesquisar propriedades medicinais de plantas para fins terapêuticos 

acompanha a história da humanidade (Calixto e Siqueira, 2008), isso em decorrência da tradição 

do uso das plantas pela medicina popular, realizado mesmo sem o conhecimento químico das 

plantas, mas trazendo eficácia na cura da enfermidade (Maciel et al., 2002). Ao longo dos 

séculos, importantes informações terapêuticas foram sendo acumuladas, visto que propriedades 

medicinais vêm sendo exploradas extensivamente pelos pesquisadores e pela indústria 

farmacêutica interessada em desenvolver novos medicamentos baseados nas plantas (Novaes e 

Novaes, 2021). 

A Caatinga é um bioma bastante heterogêneo, principalmente em relação às espécies 

vegetais, isso possibilita à população da região uma diversidade de plantas para utilizar em 

intervenções terapêuticas (MMA, 2003; Guedes et al., 2014). Levantamentos 

etnofarmacológicos realizados na região mostram que as plantas da Caatinga são utilizadas pela 

comunidade para tratar diferentes enfermidades, entre elas: doenças de pele, respiratórias, 

gastrintestinais e infecções variadas (Trovão et al., 2007), demonstrando aumento do interesse 

em pesquisar potencial terapêutico neste bioma. Mesmo com o número de estudos e publicações 

científicas sobre o potencial biológico de plantas da Caatinga ter crescido nos últimos anos (Sá-

Filho et al., 2021), ainda existe uma extensa lacuna das plantas que são utilizadas para fins 

medicinais pela população que não foram submetidas a estudos científicos para confirmar sua 

eficácia no tratamento terapêutico (Silva et al., 2015).  

Dentre as famílias do reino vegetal, destaca-se a Fabaceae (Leguminosae), que 

compreende cerca de 19.325 espécies, distribuídas em 727 gêneros e 36 tribos (GBIF, 2021). 

No Brasil, são registrados aproximadamente 222 gêneros e 2.822 espécies, das quais 1.523 são 

endêmicas (Amorim, 2014). Segundo algumas estimativas, esta família é considerada uma das 

maiores do mundo, tanto em número de gêneros e espécies, quanto em importância econômica 

(Silva, 2011). 

As espécies de Fabaceae são amplamente utilizadas tanto na farmacologia quanto na 

medicina popular. Silva (2011) cita algumas dessas espécies, sendo elas: a Catingueira 

(Cenostigma bracteosum), Canafístula (Senna trachypus), Angico (Anadenanthera peregrina), 

Pau-Ferro (Libidibia ferrea), Mulungu (Erythrina mulungu), reveladas, por meio de 

levantamentos fitoquímicos, que possuem uma grande variedade de metabólitos secundários, 

os quais são empregados como corantes, inseticidas e fármacos. 
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Os estudos fitoquímicos compreendem a extração e identificação dos constituintes 

presentes no vegetal, principalmente os metabólitos secundários que são os responsáveis por 

ações biológicas (Sonaglio et al., 2010). A qualidade da extração dos metabólitos secundários 

é influenciada diretamente por diversos fatores, dentre eles o tipo de solvente utilizado (Ferro, 

2008; Ncube et al., 2011). As plantas que possuem um ampla gama de diversidade de 

compostos bioativos em sua estrutura, são muitas vezes utilizadas em estudos de investigação 

como método alternativo de tratamento em várias doenças (Ozel et al., 2021).  

O cérebro devido à grande quantidade de oxigênio para manter sua função normal é 

mais sensível ao estresse oxidativo, se comparada às células dos outros órgãos do corpo 

(NirmalaDevi et al., 2014). O hipocampo que está localizado no lobo temporal exerce 

importante papel na regulação de respostas emocionais. Está  relacionado a memória, 

localização e aprendizagem (Yassa, 2011), e está envolvido na plasticidade sináptica e na 

neurogênese adulta (Bettio, et al., 2020). Nesse sentido, a inibição do estresse oxidativo é 

considerada uma estratégia para prevenir e melhorar a função neuronal do hipocampo (Feng et 

al., 2016).  

O estresse oxidativo leva à morte celular neuronal apoptótica ao iniciar a disfunção 

mitocondrial, que causa doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e a doença 

de Parkinson, até o momento, nenhuma droga potente que previne totalmente a morte de células 

neuronais em doenças neurodegenerativas está disponível (Dhuna et al., 2013). Este processo 

pode ser influenciado negativamente por diversos fatores como  envelhecimento  (Apple  et  al.,  

2017),  estresse  (Schoenfeldet  al.,  2017; Vasic  &Schmidt, 2017) e inflamação (Chesnokova 

et al., 2016). 

 A neuroplasticidade é a capacidade de modificação e adaptação do sistema nervoso 

através do nascimento de novos neurônios e das sinapses (Chesnokova et al., 2016). O processo 

de preservação da estrutura e função neuronal é chamado de neuroproteção, seu objetivo é inibir 

ou retardar a progressão de doenças causadas pelo dano às células nervosas, prevenindo ou 

reduzindo a perda de neurônios, já sendo demonstrado que polifenóis dietéticos exibem 

poderosos efeitos neuroprotetores, sendo esses polifenóis compostos bioativos produzidos pelas 

plantas (González-Sarrías el al., 2017; Hashim et al., 2021). Existem dois  tipos  de  

neuroplasticidade:  a  Estrutural  e  a  Funcional  ou  Sináptica.  A  plasticidade estrutural é 

caracterizada pelo processo de neurogênese adulta e por alterações numéricas e morfológicas  
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dos  dendríticos, e a  plasticidade  sináptica  pelo  fortalecimento, enfraquecimento e/ou 

remodelamento das sinapses existentes (Gage, 2004).  

A ampliação de estudos que envolvam plantas medicinais e seu potencial terapêutico 

é extremamente relevante, isso porque possibilita o aumento do volume de informações sobre 

as propriedades medicinais dessas plantas, permitindo cada vez mais o aprimoramento e 

desenvolvimento de técnicas e/ou medicamentos fitoterápicos e industrializados (Fernandes et 

al., 2019).  

Neste contexto, pesquisas voltadas para estudos investigativos sobre as propriedades 

biológicas das plantas medicinais da Caatinga são necessárias para comprovar ou refutar suas 

ações terapêuticas, visto que algumas delas já são utilizadas pela população. Desta forma, essas 

espécies vegetais constituem uma riqueza única, capaz de fornecer recursos terapêuticos de 

baixo custo e fácil acesso. Além disso, o bioma  Caatinga traz consigo uma forte identificação 

cultural para a população nordestina, visto que é uma bioma exclusivamente brasileiro.  

Desse modo, o trabalho tem por objetivo realizar a caracterização fitoquímica, 

antimicrobiana e a avaliação do potencial neuroprotetor das espécies Catingueira (Cenostigma 

bracteosum)e Canafístula (Senna trachypus), plantas pertencentes ao bioma Caatinga. 

1.1. HISTÓRICO DO USO DE PLANTAS MEDICINAIS DO BIOMA CAATINGA NA 

HISTÓRIA HUMANA 

Desde os tempos remotos que o homem busca recursos na natureza para melhorar sua 

qualidade de vida e aumentar sua chance de sobreviver (Lorenzi e Matos, 2008). As plantas 

medicinais são as fontes mais antigas utilizadas pelo homem no tratamento das diversas 

enfermidades, sendo uma prática que sempre existiu na história da humanidade para a 

prevenção e/ou cura de doenças (Moraes e Santana, 2001). Existem registros da utilização de 

plantas no tratamento das enfermidades desde 4.000 a.C (Helfand e Cowen, 1990). Em meio às 

tentativas e erros, o homem primitivo passou a adquirir conhecimentos sobre as plantas, 

identificando quais poderiam ser utilizadas como alimentos, medicamentos e determinando 

aquelas que poderiam apresentar algum perigo à saúde, como as plantas venenosas (Amorozo 

et al., 1996). 

A natureza oferece ao homem uma grande quantidade de plantas com valores 

medicinais, esse conhecimento antes era baseado apenas nas crenças, hoje tem estudos 

científicos que comprovam a eficácia (Yadav, 2011). Alguns fatores estimulam o aumento da 
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utilização das plantas medicinais, como, por exemplo, a dificuldade de assistência médica pela 

população, o alto custo dos medicamentos industrializados e a tendência da utilização de 

produtos de origem natural, contribuem para aumentar o uso das plantas como recurso 

terapêutico (Badke et al., 2012; de Souza Machado et al., 2021). Além disso, o uso de plantas 

medicinais já é conhecido e aplicado em diversas culturas de todo o mundo, mostrando sua 

importância, principalmente, em lugares que o serviço de saúde não é muito acessível (Agra et 

al., 2008). 

O conhecimento popular do uso de plantas medicinais no Brasil é derivado das culturas 

indígenas, europeias e africanas que tiveram influência no processo de colonização (Martins et 

al., 2000). Mesmo anos após a colonização do Brasil, diversos estudos na atualidade são 

realizados como forma de verificar o modo como essas plantas são utilizadas pela população 

(Braga e Silva, 2021; De Andrade et al., 2021; Nóbrega, 2021). Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS), 80% da população de países desenvolvidos utilizam práticas 

tradicionais na atenção primária à saúde, e 85% dessa população faz uso de plantas medicinais 

(Rosa et al., 2011). Calixto (2001) afirma que cerca de 40% dos medicamentos disponíveis 

foram desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo que 25% de plantas, 12% de 

microrganismos e 3% de animais. 

No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou em 2006, pela portaria n° 648, a Política 

Nacional de Atenção Básica que inclui as plantas medicinais no SUS e pelo Decreto nº 5.813 

de 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Esta última estabelece 

diretrizes e linhas prioritárias para o desenvolvimento de ações pelos diversos parceiros em 

torno de objetivos comuns voltados à garantia de acesso seguro e uso racional de plantas 

medicinais e fitoterápicos em nosso país, ao desenvolvimento de tecnologias e inovações, assim 

como ao fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso sustentável da 

biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do complexo produtivo da saúde (Brasil, 2006). 

O Brasil possui uma das maiores biodiversidades de vegetação do mundo, existindo 

mais de 55 mil espécies descritas no território nacional, ou seja, 22% do número total de 

espécies do planeta (Moreira et al., 2006). Em média, 42% das florestas presentes no globo são 

as florestas secas, onde está inclusa a caatinga (Moreira et al., 2006). A caatinga é um bioma 

que possui 844.000 km², o que corresponde a 10% da área do país e tem uma população de mais 

de 23 milhões de pessoas (MMA, 2010). Envolve áreas dos Estados do Ceará, Rio Grande do 
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Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sudoeste do Piauí, partes do interior da Bahia 

e do norte de Minas Gerais (Figura 1; Andrade et al., 2005). 

 

Figura 1. Destaque do território brasileiro com a representação do bioma 

Caatinga, e a abrangência territorial nos diferentes estados do Brasil. Fonte: SNIF 

FLORESTAL, 2020. 

  

Historicamente, a Caatinga foi negligenciada por conta das suas características visuais 

onde acreditavam que se tratava de um bioma homogêneo, com baixa riqueza e endemismos 

(Vanzolini, 1976). Porém, estudos atestam o contrário, que a Caatinga é um bioma bastante 

heterogêneo (Guedes et al., 2014; Serafim-Filho et al., 2021),  caracterizada por distintas 

fisionomias e elevado endemismo (MMA, 2003), com clima quente e chuva distribuída no 

período de três a seis meses durante o ano (Velloso et al., 2002). A Caatinga é altamente 

impactada por atividades de agropecuária e extrativismo (Giulietti et al., 2004), o que tem 

levado a uma formação de desertificação, e como consequência, a uma perda de diversidade 
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que ainda não foi mensurada (Camardelli e Napoli, 2012). Apesar de ser o único bioma 

exclusivamente brasileiro, apenas 1% do seu território é protegido por unidades de conservação 

de proteção integral (Leal et al., 2005), tornando o bioma brasileiro menos protegido (MMA, 

2004). Tornando imprescindível a investigação sobre o potencial de sua vegetação, 

possibilitando melhor visibilidade quanto a necessidade de sua conservação e recuperação 

(Santana e Souto, 2006).  

As espécies de plantas da Caatinga possuem características fisiológicas com adaptações 

complexas e peculiares às condições do ambiente, isso tem despertado o interesse dos cientistas 

(Agra et al., 2007). Além disso, estudos etnobotânicos realizados na região mostram que as 

plantas da Caatinga são utilizadas pela comunidade para tratar doenças variadas, como doenças 

de pele, doenças respiratórias e gastrointestinais, além de infecções variadas (Trovão et al., 

2007). Apesar do número de estudos em relação ao potencial biológico de plantas da Caatinga 

ter crescido, muitas plantas que são utilizadas pelas comunidades para fins medicinais ainda 

não foram submetidas a estudos científicos para confirmar sua eficácia no tratamento de 

algumas doenças (Silva et al., 2015). Nesse sentido, é importante investigar as espécies 

oriundas da Caatinga e o potencial terapêutico que elas podem oferecer (Cartaxo et al, 2010). 

 

1.2. ESPÉCIES DE PLANTAS UTILIZADAS PELA POPULAÇÃO DA CAATINGA E SEU 

POTENCIAL TERAPÊUTICO 

Aproximadamente 48% dos medicamentos utilizados na terapêutica são resultado de 

forma direta ou indireta da exploração de produtos naturais, principalmente das plantas 

medicinais através do conhecimento etnofarmacológico (Carvalho et al., 2007). No Nordeste 

brasileiro a utilização de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades é bastante 

difundida com as plantas de fácil acesso pela população local (Marreiros et al., 2015). As 

comunidades tradicionais do Nordeste (e consequentemente, da Caatinga) possuem uma vasta 

farmacopeia natural, em boa parte proveniente dos recursos vegetais encontrados no ambiente, 

ou cultivados quando se tem conhecimento da utilidade terapêutica ou alimentícia da planta 

(Morgan, 1995). Nesse sentido, além do grande interesse da população pelas plantas 

medicinais, a indústria farmacêutica também tem lugar cativo nesse interesse, visto que essas 

plantas podem proporcionar novos medicamentos (Albuquerque, 1997). Conhecer as 

possibilidades de usos, locais de aquisição e as partes das plantas medicinais utilizadas, é muito 

importante para a correta utilização das espécies de plantas medicinais presentes na Caatinga.  
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Estudos se propuseram a verificar quais as plantas medicinais e as suas respectivas 

finalidades terapêuticas tradicionalmente utilizadas pela população da Caatinga, mesmo com 

diferentes objetivos é possível perceber um crescente conhecimento científico sobre a utilização 

de plantas medicinais neste Bioma (Silva et al., 2015; Barbosa et al., 2020; Lima, Araújo e 

Brito, 2020; Novaes e Novaes, 2021). Para uma melhor observação, as espécies de plantas 

medicinais da Caatinga estão apresentadas na Tabela 1. É possível observar que dentre as 

famílias de plantas relatadas com potencial medicinal, a que apresentou maior quantidade de 

espécies foi a família Fabaceae. Nesse sentido, sabendo que a família Fabaceae constitui uma 

das famílias botânicas de maior importância econômica e medicinal (Gomes et al., 2008), as 

espécies relatadas possibilitam levantar as principais propriedades terapêuticas das plantas 

medicinais utilizadas no bioma Caatinga. Essa abordagem da medicina popular como 

instrumento importante para o desenvolvimento de novos fármacos é mencionada em estudos 

com comunidades rurais da Caatinga (Costa, 2021), além disso outro estudo enfatiza a 

influência das espécies de Fabaceae na cultura popular nordestina, e consequentemente, na 

utilização terapêutica (Loiola et al., 2010).
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Tabela 1. Levantamento das famílias/nomes científicos, nomes populares e os principais usos terapêuticos das plantas 

medicinais pela população Nordestina. 

Família/Nome científico Nome popular Uso terapêutico popular Uso terapêutico técnico 

Anacardiaceae      

Anacardium ocidentalis L. Cajueiro Gripe; Inflamação. Antigripal; Antiinflamatório 

Myracrotrum urundeuva Allemão Aroeira Inflamação Antiinflamatório 

Annonaceae      

Annona sp. Imbiriba Amigdalite Antibacteriano 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 

Pimenta de 

macaco Dores Antiinflamatório 

Xylopia serica St Hill Araticum Próstata Antiinflamatório 

Asteraceae      

Aconthospermum sp. Capim de caboclo Sinusite; Gripe Antibiótico; Antigripal 

Baccharis sylvestris L. Alecrim Aneurisma; Gripe; Febre Anti-hipertensivo; Antigripal; Antitérmico 

Martricaria chamomilla L. Camomila Nervos Sedativo 

Egletes viscosa (L.) Less. Marcela Problemas estomacais Antidiarréico 

Helianthus annus L. Girassol Dores Antiinflamatório 
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Bignoniaceae      

Anemopaegma arvenses (Vell.) Catuaba Impotência sexual Disfunção erétil 

Tabebuia caraiba (Mart.) Ber. Craibeira Analgésico Antiinflamatório 

Bombacaceae      

Bombax coreaceae Mart. Umburuçú Hérnia; Coluna Antiinflamatório 

Cacteceae      

Melocactus sp. Raiz de quipá Catarro preso Expectorante 

Capifloraceae      

Sambucus nigra L. Flor de 

sabugueiro 

Dentição Antiinflamatório 

Cecropiaceae      

Cecropia sp. Umburana de 

cheiro 

Problemas estomacais; Gripe; Pressão 

alta 

Antidiarréico; Antigripal; Anti-hipertensivo 

Convolvulaceae      

Ipomoea purga (Wender.) Hayne Batata de purga Laxante; Gripe; Vermes Regulador intestinal; Antigripal; 

Antiparasitário  

Cucurbitaceae      

Luffa operculata (L.) Cogn. Cabacinha Sinusite;  Abortivo Antibiótico; Abortivo. 

Wilbrandia sp. Batata de teiú Próstata; Rins Antiinflamatório 
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Euphorbiacea      

Cnidoscolus phyllacanthus Pax & Hoffm. Favela Intestino;  Fígado Regulador intestinal; 

Croton rhamniflolius H.B.K. Quebra fraco Fraqueza; Fígado; Estimulante do apetite Estimulante; Antiinflamatório; Estimulante de 

apetite 

Euphorbia phosphorea Mat. Pau de leite Infertilidade feminina; Inflamação Esterilidade; Antiinflamatório 

Krameriaceae      

Krameria tomentosa A. St. Hil. Carqueja Colesterol Tratamento de dislipidemia 

Lamiaceae/Labiatae      

Plectranthus barbatus Andrews Boldo Problemas estomacais Regulador intestinal; 

Rosmaris officinalis L. Alecrim de 

caboclo 

Gripe Antigripal 

Lauraceae       

Cinnamomum zeylanicum Beryn. Canela Nervos; Sangue  Sedativo; Anticoagulante 

Fabaceae       

Anadenthera peregrina (L.) Speg. Angico Gripe; Expectorante Antigripal; Expectorante 

Bauhinia forficata Link. Mororó Diabetes; Colesterol 

Regulador de insulina; Tratamento de 

dislipidemia  

Bowdicha major Benth. Sucupira 

Coluna; Reumatismo; Dor de cabeça; 

Aneurisma Antiinflamatório; Anticoagulante 
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Cenostigma bracteosum Tul. Gagnon & 

G.P.Lewis.. Catingueira Útero; Ovário; Próstata  Antibacteriano; Antiinflamatório; 

Libidibia férrea Pau ferro Gripe; Asma; Anemia 

Antigripal; Broncodilatador; Suplemento de 

vitamina 

Erytrina mulungu Mart. Ex. Benth Mulungu 

Nervos; Insônia; Pressão alta; Dores de 

cabeça Sedativo; Anti-hipertensivo; Antiinflamatório 

Leucaena leucocephala Lam. Leucena Nervos; Problemas estomacais Sedativo; Regulador intestinal 

Mimosa sp. Jurema preta Cicatrizante Cicatrizante 

Stryphnodendron barbatimao Mart. Barbatimão Inflamação; Gastrite Antiinflamatório; Antiácido 

Linaceae      

Linum usitaissimum L. Linhaça Colesterol Tratamento de dislipidemia  

Illicium verum Hook. F. Anis estrelado Dor de cabeça Antiinflamatório;  

Myristicaceae      

Myristica frangans Houtt. Noz-moscada Dor de cabeça Antiinflamatório 

Myrtaceae      

Eucaliptus sp. Eucalipto Gripe; Expectorante Antigripal; Expectorante 

Olacaceae     

Olea europaea L. Oliveira Todos os males  
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Ximenia americana L. Ameixa Inflamação, dores Antiinflamatório 

Phytolacaceae      

Petiveria alliceae L. Tipi, tipé Reumatismo Antiinflamatório 

Poaceae      

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Pichuri Dores Antiinflamatório 

Punicaceae      

Punica granatum L. Romã Amigdalite Antibacteriano 

Rubiaceae      

Cephaelus ipecacunha Rich. Papaconha Gripe; Ameba Antigripal; Antiparasitário  

Coutarea hexandra Schum Quina-quina Febre; Sinusite; Dor de cabeça; Fraqueza 

Antitérmico; Antibiótico; Antiinflamatório; 

Suplemento 

Sapotaceae     

 Bumelia sertorum Mart. Quixabeira  Rins; Inflamação Antiinflamatório 

Terstroemiaceae     

Thea sinensis L. Chá preto  Emagrecimento Diurético 

Tiliaceae    

Triumpheta semitrilobata L. Carrapicho de boi  Fluxo menstrual Hemorragia uterina 

Umbeliferae      
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 Foeniculum vulgare Mill. Endro Dentição Antiinflamatório 

Pimpinella anisum L. Erva doce Dentição Antiinflamatório 

Zingiberaceae      

Zingiber officinalis L. Gengibre Gripe Antigripal 

 Adaptado de: Silva et al., 2015; Kabera, Semana e Mussa, 2014; Silva, Miranda e Conceição, 2010; Agra et al., 2008; Agra et al., 2007; Cowan, 1999; Shale, 

Stirk e Van Staden, 1999.  
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As principais atividades terapêuticas descrita nos estudos envolvendo as espécies de 

plantas da família Fabaceae relatam, principalmente, efeitos antiinflamatórios, antimicrobianos, 

antigripal, antioxidantes e sedativos, contribuindo para o tratamento de diversas enfermidades 

afligidas pelas populações (Silva et al., 2015; Kabera, Semana e Mussa, 2014; Silva, Miranda 

e Conceição, 2010; Agra et al., 2008; Agra et al., 2007; Cowan, 1999; Shale, Stirk e Van 

Staden, 1999). 

1.3. CARACTERÍSTICAS BOTÂNICAS DA CATINGUEIRA (Cenostigma bracteosum) E 

DA CANAFÍSTULA (Senna trachypus) 

A Caatinga, mesmo sendo muito conhecida por possuir espécies vegetais xerofíticas, 

apresenta em sua composição florística espécies com fitofisionomia arbustivo-arbórea (Rodal 

e Melo 1999). A identificação das espécies do bioma Caatinga ganhou destaque devido ao alto 

grau de endemismo da região (Leal et al., 2003), por exemplo, quanto à flora há registro de 932 

espécies vegetais, sendo 380 endêmicas (Giulietti et al., 2004; Machado et al., 2006). As 

famílias Fabaceae, Euphorbiaceae e Anacardiaceae predominam em ambiente de Caatinga, 

além disso, apresentam o maior número de ocorrências em levantamento etnobotânico sobre as 

propriedades medicinais, mostrando tendência do elevado potencial medicinal das espécies de 

plantas dessas famílias (Pereira Júnior et al., 2014).  

A família Fabaceae consiste em uma das mais representativas da Caatinga, e o gênero 

Cenostigma pertencente a essa família possui, no Brasil, sete espécies das quais cinco são 

endêmicas, com ampla distribuição e ocorrendo em todos os domínios fitogeográficos (Queiroz, 

2021). A espécie Cenostigma bracteosum, popularmente conhecida como “catingueira”, é 

endêmica da Caatinga e ocorre principalmente nos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e 

Bahia (Giulietti et al., 2004; Flora do Brasil, 2021), enquanto Queiroz (2009) afirma sua 

ocorrência em áreas de Caatinga sobre arenito nos estados do PI, CE, RN e BA. Anteriormente 

era conhecida cientificamente por Poincianella pyramidalis (Tul.) L. P. Queiroz e Caesalpinia 

pyramidalis (Gomes-Copeland, 2015).  

C. bracteosum é uma árvore de pequeno porte (Figura 2A), atingindo cerca de 10 metros 

de altura, caule com tronco de coloração acinzentada, ramos inermes, folhas compostas 

bipinadas, flores amarelas com uma pétala central que exibe pontuações avermelhadas (Figura 

2B), o fruto é um legume seco deiscente, glabro, de coloração marrom escura, polispérmico, 

com sementes ovaladas, comprimidas lateralmente (Maia, 2004; Maia-Silva et al., 2012). Um 

dos grandes problemas que se encontra nas espécies que são popularmente conhecidas como 



26  

  

 

catingueiras é a sua real determinação taxonômica, sendo que existem três espécies que são 

popularmente conhecidas como catingueira, são elas: Cenostigma bracteosum, Cenostigma 

nordestinum e Cenostigma pyramidale, sendo caracteres reprodutivos que as diferenciam, dessa 

forma dificultando a correta identificação (Queiroz, 2021). 

A utilização de C. bracteosum como terapêutica medicinal é abordada em estudo 

etnobotânico, evidenciando que a população já a utiliza para tratar a tosse, bronquite, infecção 

respiratória, asma, gastrite, cólica, febre, azia, diarreia, diabetes, dor (Gonçalves et al., 2013). 

Isso fomenta a necessidade de haver mais buscas, podendo contribuir com a indústria 

farmacêutica para o desenvolvimento de novas drogas, visto que os vegetais são uma excelente 

fonte de novas substâncias bioativas (Gomes-Copeland, 2015).  

 

 

Figura 2. Fotografias da Cenostigma bracteosum da planta inteira (A) e das suas 

inflorescências (B). Fonte: Queiroz, 2021. 

 

 

Também pertencente à família Fabaceae, a Senna trachypus é uma espécie endêmica do 

Brasil, cuja morfologia botânica é caracterizada por ser arbusto com cerca de 2,5 metros de 

altura, folhas paripinada e folíolos obovados (Figura 3A). Suas flores são grandes com pétalas 

unguiculadas amarelas (Figura 3B), já o fruto é tipo legume, estipitado e plana, enquanto as 

sementes são oblongas, monocromadas e castanhas (Souza e Bortoluzzi, 2021). Houve 

alteração do sistema de classificação taxonômica, várias espécies do gênero Cassia mudaram 

para Senna, incluindo a S. trachypus (Lacerda, 2017). S. trachypus apresenta grande 

semelhança com S. acuruensis quanto ao hábito, o formato das folhas, presença de glândulas e 
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formato do fruto, sendo uma espécie encontrada em ambiente com solo raso e pedregoso (Souza 

e Bortoluzzi, 2021). O potencial medicinal da S. trachypus foi relatado em estudos 

etnobotânicos (Loiola et al., 2010; Paulino et al., 2011), bem como propriedade antimicrobiana 

(Mondal, 2015). 

 

Figura 3. Fotografias da Senna trachypus das folhas (A) e da inflorescência (B).  

Fonte: Queiroz, 2021. 

 

 

1.4. EXTRATOS VEGETAIS: OBTENÇÃO E CARACTERÍSTICAS FITOQUÍMICAS 

Extratos são manipulações concentradas que podem estar na forma líquida, viscosa ou 

em pó e que são feitas a partir das partes secas da planta através de alguns métodos já 

predefinidos na literatura científica (Schulz et al., 2002). A extração ocorre através de processo 

físico-químico de transferência de massa, em que sólidos solúveis e voláteis são extraídos por 

meio do contato entre o solvente e os sólidos (Clarke, 1985). As condições em que o processo 

de extração é realizado e a qualidade da matéria-prima vegetal influenciam o rendimento da 

extração (Wongkittipong et al., 2004; Schulz et al., 2002). 

Esses processos de extração visam retirar os princípios ativos de uma determinada droga 

vegetal, através de um solvente, obtendo-se, assim, formas terapêuticas para o manuseio e 

administração.  A forma mais comum, de usos dos produtos naturais, é a infusão e a maceração. 

Porém, o modo de preparo varia de acordo com as tradições culturais locais e/ou da parte da 

planta utilizada (De Paula et al., 2001). Ferro (2008) descreve os processos de maceração, 
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infusão, decocção, digestão, percolação e destilação como os principais métodos extrativos de 

propriedades medicinais e que são amplamente utilizados pela população (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Métodos extrativos utilizados para obtenção de extratos botânicos para 

utilização das propriedades medicinais das plantas. 

MÉTODO EXTRATIVO DESCRIÇÃO 

Maceração  Contato da droga vegetal com o líquido por um período em 

condições estáticas e temperatura ambiente. 

Infusão Adicionada água em ponto de ebulição à droga vegetal. 

Decocção  A água atinge o ponto de ebulição em contato com a droga vegetal. 

Digestão  O contato droga-solvente é mantido numa temperatura de 40 a 60 ºC. 

Percolação Ocorre a passagem do líquido extrator através de uma camada da 

droga vegetal moída. 

Destilação A droga vegetal em contato com água ou outro solvente orgânico é 

submetida ao processo de destilação. 

Adaptado de: Ferro (2002). 

  

A escolha do solvente, a temperatura de extração e a ação mecânica (agitação e pressão) 

são fatores importantes que influenciam no resultado do processo de extração (Veggi, 2009). 

Além disso, a droga vegetal, por si só, apresenta uma microestrutura complexa formada por 

células, espaços intracelulares, capilares e poros, dessa forma, a extração é influenciada pela 

estrutura molecular do soluto, o tamanho, localização e a ligação com outros componentes 

(Pinelo et al., 2004). Avaliações de métodos extrativos disponíveis são de extrema importância, 

pois a composição química dos vegetais são complexas (Simões et al., 2003). 

Ainda a respeito da complexidade dos processos de extração de produtos naturais, Veggi 

(2006) relata que há uma variedade de compostos químicos que estão presentes em diferentes 

partes das plantas como folhas, raízes, flores, caules e frutos que estão intimamente ligados à 

benefícios da saúde para os seres humanos, como a prevenção e/ou tratamento de enfermidades. 
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Etanol, água ou a mistura de etanol e água são exemplos de solventes mais utilizados para 

realizar o processo de extração de plantas medicinais (Schulz et al., 2002). Dessa forma, a 

escolha do solvente é um fator importante no processo de extração sólido-líquido (Tabela 3).  

 Pelo crescente interesse da população e da indústria farmacêutica nas propriedades 

medicinais de plantas que o número de pesquisas em busca de diferentes técnicas e solventes 

em plantas tem aumentado (Silva et al., 2021). Além disso, mesmo com solventes idênticos, a 

própria técnica de extração pode resultar em produtos com ações farmacológicas diferentes 

(Schulz et al., 2002).  

 

Tabela 3. Solventes descritos na literatura comumente utilizados para extração de 

componentes ativos. 

Solventes 

Metabólitos                  

Água Etanol Metanol Clorofórmio Éter Acetona 

Ácidos Graxos     *  

Alcaloides   * *  * *   

Cumarinas   *  *  

Fenóis     *     * 

Flavonoides * * * *  * 

Heterosídeos cardioativos     *       

Lignanas   *    

Polissacarídeos * * *       

Quinonas   *    

Saponinas *   *       

Taninos * * *    

Terpenoides * * * * *   

 Modificado de Tiwari et al., 2011 e Cowan, 1999. 
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O metabolismo vegetal é constituído por dois tipos de substâncias, os metabólitos 

primários e os secundários. O metabolismo primário é aquele que fornece as substâncias 

envolvidas nas funções básicas essenciais da vida celular. Os metabólitos secundários são 

específicos de cada espécie e participam das interações intra e intercelular do próprio organismo 

ou com células de outros organismos, também atuam em processos de polinização pela 

produção de substâncias que atraem os agentes vivos deste processo ou contribuem para a 

resistência dos organismos pela defesa contra pestes e outras doenças e estabelecendo a 

competência para a guerra química dos ajustes necessários à convivência e sobrevivência 

ambiental (Braz-Filho, 2009).   

Os estudos fitoquímicos compreendem a extração e identificação dos constituintes 

presentes no vegetal, principalmente os metabólitos secundários que geralmente são os 

responsáveis por ações biológicas (Sonaglio et al., 2010). Os metabólitos secundários presentes 

nas plantas correspondem a uma série de substâncias com um perfil terapêutico variado (Tabela 

4), e muitos deles podem revelar efeitos biológicos quando utilizados pelo homem, tornando-

se um importante foco de estudos para pesquisadores que visam o isolamento e a identificação 

dessas substâncias biologicamente ativas, potenciais candidatas para o desenvolvimento de 

novos fármacos (Kabera et al., 2014). Alguns agem como compostos de defesa contra 

herbívoros e patógenos, enquanto outros têm função como atrativos de polinizadores ou 

dispersores de frutos, na proteção contra a radiação ultravioleta, no suporte mecânico ou 

reduzindo o crescimento de plantas competidoras adjacentes (alelopatia) (Santos, 2010; Taiz e 

Zeiger, 2009). 

Tabela 4. Principais propriedades terapêuticas dos metabólitos secundários 

estudados 

COMPOSTO PRINCIPAIS PROPRIEDADES TERAPÊUTICAS 

Alcalóides Estimulantes do sistema nervoso central (SNC). 

Cumarinas Anticoagulante, broncodilatador e antifungico. 

Flavonóides Antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana. 

Óleo essencial Antioxidante, anti-inflamatória e ansiolítica. 
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Quinonas Antimicrobiana, antitumoral e antiviral. 

Saponinas Anti-inflamatória, antioxidantes, antimicrobiana e expectorante. 

Taninos Antioxidante, cicatrizante e anti séptico. 

Adaptado de:  Fonseca, 2005; Monteiro, 2005; Campanini, 2000; Meira Neto e 

Almeida 2015. 

 

1.5. IMPORTÂNCIA DA INVESTIGAÇÃO DE PROPRIEDADES NEUROPROTETORAS E 

ANTIMICROBIANAS DE EXTRATOS VEGETAIS 

 

As plantas medicinais são frequentemente utilizadas como precursoras para a origem de 

novos fármacos, sendo inegável que elas atuam como fonte para o descobrimento de novas 

substâncias bioativas (Pinto et al., 2005). Além de maximizar o descobrimento de novas 

substâncias, e consequentemente seus mecanismos de ação no corpo humano, a pesquisa com 

plantas medicinais colabora para a redução de supostas novidades farmacológicas, muitas vezes 

encontradas através de modificações em estruturas já conhecidas e que atuam pelas mesmas 

vias (Elisabetsky, 2002; Faustino et al., 2010). Nesse sentido, é importante desenvolver mais 

pesquisas averiguando todas as potencialidades das plantas medicinais, principalmente 

daquelas que já são usadas pela população.  

Eldin e Dunford (2001) afirmam que já existem algumas pesquisas que associam o uso 

de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais em infusões, extratos ou óleos a doenças 

neurodegenerativas, estimando uma forma promissora de tratamento pela população. Várias 

condições patológicas neurodegenerativas, como por exemplo, a Doença de Parkinson (DP) e 

Doença de Alzheimer (DA) atingem o Sistema Nervoso Central (SNC), visto que o SNC 

apresenta sensibilidade e incapacidade de regeneração desses pacientes acometidos, sendo 

doenças que não possuem cura (Perez, 2018). Por isso, se faz importante a realização de estudos 

voltados para identificar substâncias que inibem ou reduzem os danos no SNC. A neuroproteção 

figura como estratégia terapêutica que impede ou retarda a perda neuronal, onde as estratégias 

neuroprotetoras estão voltadas para atuar nos mecanismos patológicos da enfermidade, como o 
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combate ao estresse oxidativo, a inibição de apoptose celular, o combate a excitotoxicidade e 

no melhoramento da função mitocondrial (Fahn e Sulzer, 2004; Oliveira, 2009). 

Egea (2021), analisando estudos pré-clínicos, observou que o canabidiol (CBD) 

extraído da Cannabis sativa preveniu a morte neuronal, induziu a sinaptogênese e reduziu os 

déficits motores e não motores induzidos pelo modelo de Parkinson. Outras evidências 

experimentais indicam que os compostos bioativos de plantas podem proteger contra os danos 

neuronais (Junior, 2009). Além disso, as plantas também são utilizadas para tratar infecções 

pela população, o que contribui para o crescente interesse de pesquisas em busca dessa 

atividade, possibilitando a descoberta de substâncias bioativas que também tem relação com 

atividade antimicrobiana (Silva et  al.,  2012).   

Mesmo a utilização de plantas medicinais ser uma prática realizada pela  população há 

séculos para a cura de enfermidades, levantamentos revelam que a busca por essas alternativas 

de tratamento cresceu mais de 100%  (Bruning et al., 2012; De Melo Silva, 2021). Além disso, 

para se obter a verdadeira eficácia terapêutica das plantas medicinais não é puramente 

selecionar e cultivar a espécie vegetal, mas sim ter informações concretas e científicas sobre a 

sua eficácia, o correto modo de preparação, os riscos envolvidos no uso (Costa, 2016). 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

Avaliar o efeito neuroprotetor e do potencial antimicrobiano dos extratos metanólicos 

das folhas da catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus), plantas 

nativas da Caatinga pertencente à família Fabaceae, bem como verificar o potencial tóxico. 

2.2. ESPECÍFICOS 

● Identificar os metabólitos secundários presentes nos extratos metanólicos das folhas da 

catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus). 

● Investigar a atividade antimicrobiana dos extratos das folhas da catingueira 

(Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus) em bactérias Gram 

positivas (Staphylococcus saprofíticos) e Gram-negativas (Escherichia coli e 

Pseudomonas aeruginosa) . 
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● Verificar o potencial tóxico in vitro dos extratos das folhas da catingueira (Cenostigma 

bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus), através da atividade hemolítica. 

● Averiguar o potencial fitotóxico in vitro dos extratos das folhas da catingueira 

(Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus). 

● Investigar o potencial neuroprotetor in vitro em células hipocampais dos extratos das 

folhas da catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus). 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Caracterização do local de estudo 

O estudo foi realizado no Bioma Caatinga que é abrangido na área do semiárido brasileiro 

(Figura 4), exceto as zonas de transições onde prevalecem as formações vegetais de outros 

biomas. Segundo Jacomine (1996), as caatingas se estendem na porção mais seca do Nordeste 

do Brasil indo até o norte de Minas Gerais numa extensão de aproximadamente 748.600 km2 . 

Em estudo recente (Sá e Silva, 2010) foi redefinida a área do semiárido com um valor 

aproximado de 982.563 km2. 
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Figura 4. Abrangência do semi-árido brasileiro. 

Fonte:https://www.estudopratico.com.br/complexo-regional-do-

nordeste   

 

3.2. Seleção do material e preparação dos extratos 

As espécies de plantas utilizadas no presente estudo foram coletadas na zona rural de 

Mossoró/RN (5°27'55.1"S 37°19'34.2"W) durante o mês de março de 2020. O primeiro 

trimestre de 2020 registrou bons volumes de chuvas no RN (EMPARN, 2020). As exsicatas das 

plantas Catingueira (Cenostigma bracteosum) e Canafístula (Senna trachypus) (Figura 5 A e 

B) foram confeccionadas e depositadas no herbário "Dárdano de Andrade Lima" pertencente à 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA) e identificadas pelo Professor Doutor 

Leandro D. De Sousa, curador do herbário, sob os números MOSS 15055 e MOSS 15057, 

respectivamente.  

https://www.estudopratico.com.br/complexo-regional-do-nordeste
https://www.estudopratico.com.br/complexo-regional-do-nordeste
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Figura 5. Imagens da Catingueira (Cenostigma bracteosum) (A) e Canafístula 

(Senna trachypus) (B), plantas nativas da Caatinga. Fonte das imagens: 

@faunaefloradorn. 

 

 

Para a produção dos extratos (Figura 6), foram separadas as folhas das espécies das 

plantas em bom estado, livres de qualquer deficiência e/ou com indícios de parasitismo, as quais 

foram catalogadas e etiquetadas em sacos plásticos para posterior processamento em 

laboratório. Em laboratório as folhas das espécies, devidamente acondicionadas, foram lavadas, 

para retirada de possíveis impurezas, em seguida passaram pelo processo de secagem em estufa 

a 35°C até atingir peso constante (aproximadamente por 72 horas). Após o processo de 

secagem, as folhas foram trituradas em moinho de facas tipo Willey SL-31, reduzidas a 

partículas pequenas, aproximadamente 5mm, no laboratório de tecnologia da Madeira na 

Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA).  
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Figura 6. Esquema do processo de obtenção dos extratos utilizados no presente 

estudo. 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

Com as folhas reduzidas a pó foi possível efetivar o processo de obtenção dos extratos. 

Essa etapa foi realizada no laboratório de química da Faculdade Nova Esperança de Mossoró 

(FACENE/RN), através do processo de maceração, utilizando como solvente o metanol 

absoluto (CH3OH), onde a parte sólida do material foi pesada e submetida à maceração, durante 

7 dias (1:10, p/v). Posteriormente, as soluções foram filtradas (Figura 7A) e levadas ao 

rotaevaporador à banho maria 80ºC, por aproximadamente 5 minutos (Figura 7B) (QUIMIS® 

Microprocessado - Q344M) para a retirada completa do solvente, por fim os extratos foram 

dispostos em placas de petri envolta com papel filme perfurados para evaporação de possíveis 

resíduos do solvente restantes nas amostras. Após um período de 24 horas os extratos foram 

transferidos para frascos de vidro tipo âmbar e armazenados em local seco, em temperatura 

ambiente e com ausência de luz. 
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Figura 7. Processo de filtração dos extratos após a maceração (A) e 

rotaevaporador retirando o solvente dos extratos (B). 

 

 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DO EXTRATOS 

3.3.1. Rendimento dos extratos 

Após a filtração, os rendimentos dos extratos foram calculados levando em 

consideração o peso do material inicial, esse peso foi padronizado em 100g e em seguida 

registrado o peso após a rotaevaporação.  

Calculou-se o rendimento de acordo com a fórmula proposta por Rodrigues et. al. (2011): 

Re = (Pext /Pmaterial) x 100.  

Onde: Re = Rendimento total do extrato (%); Pext = Peso do extrato seco (g); 

Pmaterial = Peso do material seco inicial (g) 

A densidade do extrato foi determinada através de uma adaptação do método do 

picnômetro (ANVISA, 2010). Foi utilizado uma proveta de 10ml, cujo procedimento envolveu 

a pesagem dessa proveta vazia, e em seguida com 10ml da amostra. Posteriormente a proveta 

foi pesada em balança analítica e subtraído o valor da proveta sem líquido, para posterior 

registro. Assim, o cálculo da densidade foi obtido do seguinte modo: 

d = Pext / Vext 
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Onde: d = Densidade (g/ml); Pext = Peso do extrato (g); Vext = Volume do extrato para 

a pesagem (ml). 

 

3.3.2. Triagem Fitoquímica 

A triagem fitoquímica foi realizada no mês de abril de 2020 para obter a identificação 

qualitativa da presença dos seguintes compostos através de reações colorimétricas: Compostos 

Fenólicos, Taninos, Flavonoides, Cumarinas, Saponinas, Alcaloides e Quinonas. As 

metodologias utilizadas nesta etapa do experimento foram adaptadas dos seguintes autores: 

Costa (1994), Matos (1997), Brasil (2005), Harbone (1998), Simões et al., (2004) e estão 

sumarizadas na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5. Classes de metabólitos secundários analisados através de reações 

colorimétricas com os reagentes estabelecidos pela literatura. 

Classe de Metabólito 

Secundário 

Reagentes para Identificação 
Referência 

Protocolo 

Alcalóides Reagente de Dragendorf, Mayer e Bouchardat. Costa (1994) 

Cumarinas Solução metanólica de hidróxido de potássio 5%. Matos (1994) 

Flavonóides Cloreto férrico 2% e Cloreto de alumínio. Brasil (2005) 

Quinonas Solução aquosa de hidróxido de potássio 5%. Harbone (1998) 

Taninos Solução gelatina 1% e Cloreto férrico 1%. Simões et al. (2004) 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOLÓGICO DOS EXTRATOS 

Sabendo da importância da verificação da atividade biológica dos extratos botânicos das 

folhas da catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus), foram 

realizados alguns ensaios toxicológicos in vitro e alternativos como proposto na literatura 

científica. 

3.4.1. DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL TÓXICO ATRAVÉS DA 

ATIVIDADE HEMOLÍTICA 

O índice de hemólise dos extratos foi realizado conforme a metodologia descrita pela 

Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998). Em placas de Petri contendo ágar sangue de 

carneiro (Himedia) foram realizadas perfurações, formando poços, onde foram dispensados 1,0 

mL dos extratos das folhas da Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna 
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trachypus) na menor concentração analisada neste estudo (4mg/mL), onde a atividade 

hemolítica in vitro dos extratos foi verificada através da ruptura do eritrócito com a liberação 

de hemoglobina (Carvalho et al., 2007). A concentração analisada foi a menor devido caso não 

seja identificado o potencial tóxico, se entende que os outros extratos em maiores concentrações 

não irão oferecer risco, visto que na menor não foi possível observar. O experimento foi 

realizado em triplicata, utilizando-se como controle negativo 1,00 mL de solução aquosa de 

extrato de salsaparrilha (Smilax sp) na concentração de 2%. 

3.4.2. DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL FITOTÓXICO ATRAVÉS DA 

ATIVIDADE ALELOPÁTICA 

A metodologia foi adaptada de Macias et al., 2000; Chon et al., 2005 e Dias et al., 2005, 

sendo utilizado a semente de alface (Lactuca sativa L.), por apresentar germinação rápida e 

uniforme. 

O teste de germinação foi conduzido em placas de petri de vidro transparentes com 150 

mm de diâmetro. Estas foram previamente limpas com água sanitária comercial (2,5% de cloro 

ativo) diluída em água a 5% (v/v) e álcool 70% (v/v). Para  cada  repetição  do  teste  foram  

dispostas  12  sementes de alface (Lactuca sativa L.) sobre folhas de papel filtro previamente 

autoclavadas a 120 ºC por 20 min onde cada placa foi umedecida, respectivamente, com água 

destilada (controle positivo), extrato da catingueira (Cenostigma bracteosum) e extrato da 

canafístula (Senna trachypus). Em seguida as placas de petri foram mantidas em câmaras 

B.O.D. com controle de temperatura de 25 °C. 

A avaliação do potencial alelopático dos extratos foi realizada pela  determinação da 

porcentagem de germinação. A avaliação dos resultados foi realizada após 7 dias de incubação 

das sementes. A porcentagem de germinação foi realizada de  acordo com Labouriau e 

Valadares (1976) e Maguire (1962), sendo calculada pela seguinte fórmula: 

 

G = (N/12) x 100 

em que: 

Germinação (G): calculada em porcentagem (%) 

N = número de sementes germinadas ao final do teste. 
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3.5. ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

3.5.1. Micro-organismos utilizados 

As cepas bacterianas utilizadas foram provenientes de coleções padronizadas American 

Type Cell Culture (ATCC), devidamente caracterizadas morfologicamente, fisiologicamente e 

bioquimicamente, sendo os ensaios realizados com bactérias Gram positivas (Staphylococcus 

saprofiticos ATCC 19701) e Gram-negativas (Escherichia coli ATCC 25299, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853). 

A Escherichia coli é o principal patógeno envolvido na contaminação na UTI, 

responsável por cerca de 80% dos episódios de infecção, já os Staphylococcus saprophyticus, 

e as Pseudomonas aeruginosa representam 4% de todos os episódios de cistite aguda (Barbosa 

et al., 2022). 

3.5.2. Preparo do inóculo 

O preparo dos inóculos seguiu o esquema metodológico apresentado na figura 8. 

Inicialmente todas as cepas foram reativadas em caldo Brain Heart Infusion –BHI por 24 h para 

obter turvação equivalente ao padrão 0,5 da escala Mac Farland o que corresponde a uma 

concentração de aproximadamente 1,5 x 108 UFC/mL (CLSI, 2015). Posteriormente, foram 

definidos os antibióticos Levofloxacina (10μg) e Ceftriaxona (10μg) como controle positivo da 

inibição do crescimento bacteriano e, como controle negativo, 20 μL de água destilada. 
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Figura 8. Esquema do processo de inoculação dos microrganismos testados no 

presente estudo. 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

 

3.5.3. Avaliação da atividade antimicrobiana 

Para análise do potencial antimicrobiano dos extratos, foi utilizada a técnica do poço 

segundo Grove e Randall (1955), com modificações. As placas contendo ágar Mueller-Hinton 

foram perfuradas com paços de 6 mm de diâmetro, com auxílio de ponteira estéril, e semeados 

com um swab estéril os inóculos bacterianos com turvação equivalente a 0,5 da escala de 

MacFarland, sendo distribuído uniformemente sobre a superfície do ágar, pelo método de 

Kirby-Bauer. Nos poços perfurados em cada placa, devidamente identificados, foram 

adicionados 40μL do extrato das plantas nas seguintes concentrações: 4, 8, 16 e 32 mg.mL-1, 

além do controle positivo contendo o antibiótico, Levofloxacina (10μg) e Cefitriaxona (10μg). 

As placas foram incubadas em estufa a 37 °C por 24h. Em seguida, foi mensurado em 

milímetros o halo de inibição do crescimento, utilizando paquímetro com auxílio de lupa. O 

estudo para todas as bactérias foi desenvolvido em triplicatas.  

A leitura dos resultados foi realizada medindo-se o diâmetro dos halos (Figura 9), em 

millimetros (mm), formados ao redor dos poços contendo os extratos. Foi considerado como 

resultado final de cada extrato a média das três medidas dos halos e, como positivo, o extrato 
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que apresentou halo maior ou igual a 9 mm, segundo Carvalho et al. (2014). Para verificar a 

diferença estatística entre os grupos analisados, foi utilizado o teste de Two Way (ANOVA). 

 

Figura 9. Imagem ilustrativa da medição dos halos para verificação da 

atividade antimicrobina dos extratos da catingueira e canafístula. 

Fonte: http://www.profbio.com.br/aulas/ac2_06.pdf.  

 

3.6. DESENHO EXPERIMENTAL – POTENCIAL NEUROPROTETOR 

Seguindo a metodologia utilizada por Fernandes (2020), neste estudo experimental 

foram utilizados ao todo 2 ratos Wistar (Rattus norvegicus) saudáveis, machos, jovens (idade 

de 3 dias), com peso variando entre 4 e 8 gramas. Os ratos foram advindos do biotério da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e mantidos na sala de 

acondicionamento do Laboratório de Neurologia Experimental – LABNEURO/UERN. 

Para a realização do experimento do potencial neuroprotetor dos extratos das espécies 

catingueira (Cenostigma bracteosum) e da canafístula (Senna trachypus) o projeto atendeu a 

todas as normas éticas para a realização da pesquisa em animais, sendo os procedimentos aqui 

descritos aprovados pelo Comissão de Ética em Experimentação Animal (CEEA/UERN) 

http://www.profbio.com.br/aulas/ac2_06.pdf
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mediante Parecer Consubstanciado Nº 001/2021, além disso, foi seguido a norma internacional 

que rege o guia para o cuidado e uso de animais de laboratório e de acordo com o princípio dos 

3R’s (Russel e Burch, 1959). 

3.6.1. EXTRAÇÃO E CULTIVO DAS CÉLULAS DO HIPOCAMPO 

As células do hipocampo serão coletadas de 2 ratos Wistar com 3 dias de vida, após a 

eutanásia realizada com a injeção de anestésicos químicos (Cetamina (80 mg/kg) e Xilazina (20 

mg/kg)) e o método físico Deslocamento Cervical (Neves, 2013). Os neonatos serão submetidos 

à incisão na região facial, sendo rebatido o tecido tegumentarEm seguida, será realizada secção 

na região anterior do crânio e recortada lateralmente a calota craniana, resultando em exposição 

do encéfalo (Figura 10 A). Após isso, sob o fluxo laminar com auxílio de tesoura, pinça e 

espátula o tecido cerebral será rebatido e 10 exposto o hipocampo, possibilitando assim a sua 

remoção e inclusão em placa de petri contendo 4mL de meio Leibovitz-15 (L-15: GIBCO 

Invitrogen Corporation) (Figura 10 B). 

As células de hipocampo extraídas foram adicionadas posteriormentes em placas com 

6 poços com 4mL de meio D-10 (Knockout DMEM low - Dulbecco’s modified Eagle`s 

medium) (Figura 10 C), suplementados com 10% de soro bovino fetal e 100 μl de gentamicina 

obtida da Cultilab®), mantidas em estufa úmida a 37ºC com 5% de CO2 e 95% de ar. A 

microscopia de luz invertida com contraste de fases será utilizada para observação da adesão 

celular no fundo das placas.  

 

Figura 10. Procedimento de extração e cultivo das células do hipocampais dos ratos neonatos 

utilizados no presente estudo. (A – Extração das células, B – Adição do meio D-10, C – 

Células extraídas prontas multiplicação na estufa). Fonte: Autoria própria, 2022. 
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3.6.2. SUBCULTIVOS DAS CÉLULAS DO HIPOCAMPO E OS GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

Quando as células do hipocampo atingiram 70-90% de confluência no fundo da placa, 

o meio básico foi removido e adicionado aos poços 2 ml de tripsina/EDTA (0,25% de tripsina 

contendo 1 mM de EDTA-Cutilab/Brasil®). A suspensão celular foi colocada em tubo cônico 

tipo Falcon com o mesmo volume de meio D-10 por 10 minutos, com o objetivo de inativar a 

tripsina. A suspensão foi centrifugada a 1500 rpm durante cinco minutos por três vezes, após o 

qual o sobrenadante foi desprezado e as células foram ressuspendidas em 1 ml de meio.  

As células foram depositadas em placas de 24 poços, sendo 4 poços para cada grupo, e 

adicionadas lamínulas redondas estéreis de 13 mm. As células foram observadas após 96 horas, 

período em que as células se desenvolveram ao máximo e a fim de evitar contaminação durante 

observações em menor tempo. Com este procedimento foi possível avaliar a aderência e 

plasticidade das células do hipocampo nos seguintes grupos (Figura 11):  

• Grupo Controle (C): Hipocampo + meio D-10;  

• Grupo 1 (G1): Hipocampo + 5µl Extrato da Catingueira (Cenostigma bracteosum) 4mg/mL;  

• Grupo 2 (G2): Hipocampo + 5µl Extrato da Catingueira (Cenostigma bracteosum) 8mg/mL;  

• Grupo 3 (G3): Hipocampo + 5µl Extrato da Catingueira (Cenostigma bracteosum) 16mg/mL;  

• Grupo 4 (G4): Hipocampo + 5µl Extrato da Catingueira (Cenostigma bracteosum) 32mg/mL;  

• Grupo 5 (G5): Hipocampo + 5µl Extrato da Canafístula (Senna trachypus) 4mg/mL;  

• Grupo 6 (G6): Hipocampo + 5µl Extrato da Canafístula (Senna trachypus) 8mg/mL.  

• Grupo 7 (G7): Hipocampo + 5µl Extrato da Canafístula (Senna trachypus) 16mg/mL;  

• Grupo 8 (G8): Hipocampo + 5µl Extrato da Canafístula (Senna trachypus) 32mg/mL. 
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Figura 11. Disposição dos grupos testados no presente estudo na placa de 24 poços. 

Fonte: https://pt.dreamstime.com/photos-images/24-placas-dos-po%C3%A7os.html  

Para observação celular foi utilizado um microscópio invertido com contraste de fases 

CKX41 (Olympus®) com câmera digital Moticam 3.0 (Motic®) acoplada, sendo realizadas as 

fotomicrografias dos grupos e tratamentos (Figura 12). 

 

Figura 12. Esquema para análise do desenvolvimento das células neuronais após 

testes nos grupos experimentais. 

Fonte: Autoria própria, 2022. 

https://pt.dreamstime.com/photos-images/24-placas-dos-po%C3%A7os.html
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3.6.3. ANÁLISE ESTATÍSTICA DO POTENCIAL NEUROPLÁSTICO 

Neste estudo as células cultivadas que são consideradas o objeto de estudo para verificar 

a neuroplasticidade. Para isso, foi aferido o perímetro (μm), área (μm2) e comprimento de 

axônio de cada célula em campos visuais não sobrepostos aleatoriamente, usando cultura de 

células com aumento de 20x. Foram utilizados o software Motic Images Plus 2.0 (Motic®) para 

observação morfológica e aferição, bem como o software Adobe Photoshop CS6.0 (Adobe®) 

para correção mínima de brilho e contraste das fotomicrografias. O banco de dados da pesquisa 

será construído no software Excel® (Microsoft Corporation). Após a estruturação final do banco 

de dados, foi realizada inicialmente uma análise descritiva de todos os dados (número, área e 

perímetro celular). Os dados de morfometria celular após 96 horas foram verificados enquanto 

sua normalidade (Shapiro-Wilk), e em seguida aplicado os testes paramétricos ANOVA. Os 

valores de p menores que 0,05 serão considerados significativos. Os dados de morfometria 

celular após 96 horas foram comparados estatisticamente através da análise de variância 

(ANOVA) com teste de Tukey e Bonferroni considerando significante quando p < 0,05, através 

do software SigmaPlot® (Systat Software, Inc, USA). 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Rendimento dos extratos 

Após a obtenção dos extratos vegetais foi possível calcular e observar os rendimentos 

dos processos de extração dos metabólitos secundários de ambas as espécies (Tabela 6). O 

rendimento do extrato metanólico da Catingueira foi de 5,20%, sendo maior que o rendimento 

do extrato da canafístula, que foi de 3,99%. A densidade do extrato metanólico da catingueira 

(0,8285 g/ml) foi maior que a densidade do extrato metanólico da canafístula que foi 0,8006 

g/ml (Tabela 7). 
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Tabela 6. Porcentagem (%) dos rendimentos dos extratos obtidos das folhas da 

Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus) 

submetidas à maceração no metanol 

Espécie de planta Massa utilizada (g) Massa do extrato (g) Rendimento % 

Canafístula 100g 3,99g 3,99% 

Catingueira 100g 5,20g 5,20% 

 

 

Tabela 7. Densidade dos extratos obtidos das folhas da Catingueira (Cenostigma 

bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus) submetidas à maceração no 

metanol. 

Espécie de planta Volume utilizado 

(ml) 

Massa do volume 

(g) 

Densidade (g/ml) 

Canafístula 10ml 8,006g 0,8006g/ml 

Catingueira 10ml 8,285g 0,8285g/ml 

 

O método extrativo, temperatura utilizada, o tempo de extração (Fernández-Agulló et 

al., 2013) e, principalmente, o solvente, são fatores que influenciam diretamente o rendimento 

dos extratos (Guimarães Sobrinho et al., 2020). Autores relatam que maiores rendimentos de 

extratos vegetais têm relação com maiores níveis de metabólitos extraídos (Souza et al., 2007; 

Chagas et al., 2011). Adicionalmente, vale destacar que o presente estudo verificou que quanto 

ao parâmetro da densidade, o extrato da Catingueira apresentou-se mais denso quando 

comparado ao extrato da Canafístula (Tabela 7), corroborando para ser uma das razões do 

rendimento do extrato da Catingueira também ter sido maior se comparado ao extrato da 

canafístula. Sendo a densidade, além de ser uma propriedade física importante, também tem 

uma íntima relação com as concentrações de metabólitos dos extratos obtidos das plantas 

(Andre et al., 2013).  

Mota et al. (2007) avaliando o rendimento da catingueira comprovam que a maceração 

foi o método de extração utilizado capaz de apresentar maior rendimento (até 15,2%), enquanto 

Fernandes e Bezerra (2019) obtiveram rendimento do extrato etanólico da Catingueira de 

3,08%, reforçando que o solvente é um agente importante no processo de extração. Outro 

trabalho encontrado com a Catingueira avaliou o rendimento e densidade da planta utilizando 
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uma outra metodologia, não servindo para fins comparativos com este estudo (Medeiros et al, 

2012). Vale lembrar que trabalhos avaliando o rendimento ou densidade da canafístula não 

foram encontrados, nem mesmo sendo utilizadas metodologias diferentes.  

4.2. Análise fitoquímica dos extratos  

A análise qualitativa dos extratos metanólicos da Canafístula (Senna trachypus) e da 

Catingueira (Cenostigma bracteosum) possibilitou a percepção da presença de diferentes 

classes de compostos (Tabela 8). Além disso, através da metodologia aplicada foi possível 

perceber que ambos os extratos apresentaram similaridade na identificação das classes de 

metabólitos.  

Como ambas as espécies pertencem à família Fabaceae, uma das famílias botânicas de 

grande importância econômica e medicinal, onde algumas espécies se destacam no tratamento 

de doenças devido às suas propriedades curativas e terapêuticas (Sá-Filho et al., 2021), é 

possível que ambas possuam propriedades terapêuticas similares, já que muitas das plantas 

dessa família são usadas tanto na farmacologia quanto na medicina popular (Gomes et al., 

2008). 

 

 

Tabela 8. Perfil fitoquímico dos extratos metanólicos das folhas da Catingueira 

(Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus). 

Metabólitos 

Secundários 

Extrato metanólico da 

Catingueira 

Extrato metanólico da 

Canafístula 

Compostos Fenólicos + + 

Taninos + + 

Flavonoides + + 

Saponinas + + 

Quinonas - + 

Alcalóides + + 

Cumarinas - - 

(+) Presença; (-) Ausência. 

Na literatura, os solventes mais utilizados e recomendados na extração de  metabólitos 

são o metanol,  etanol,  acetona  e hexano (Mallam et al., 2021), porém nesse estudo foi utilizado 
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apenas o Metanol. Visto que Simões et al., (2010) afirmaram que a utilização do metanol, na 

fase de extração de drogas vegetais, é considerado um dos mais eficientes em relação a extração 

dos compostos fenólicos. Como o processo de extração das folhas da Canafístula (Senna 

trachypus) e da Catingueira (Cenostigma bracteosum), no presente estudo, foi com metanol, é 

provável que esse solvente tenha extraído mais compostos e em decorrência disso foi possível 

a identificação, em ambos os extratos, dos seguintes metabólitos: Compostos fenólicos, 

Taninos, Flavonóides, Saponinas e Alcaloides.  

As plantas da família Fabaceae se destacam no uso como recurso medicinal em várias 

comunidades rurais da Caatinga, mencionando a utilização dessas plantas em rituais religiosos 

além de enfatizarem a influência desse grupo de plantas na cultura sertaneja (Loiola et al., 

2010), sendo a Fabaceae é uma das famílias botânicas de maior importância econômica e 

medicinal (Gomes et al. 2008). 

Em geral, as espécies de Fabaceae são ricas em flavonoides e compostos 

biossinteticamente relacionados, como o rotenóides e isoflavonóides. Além deles, alcalóides 

também são classes de substâncias que ocorrem em diversos exemplares da família (Rocha e 

Silva et al. 2007). Como no presente estudo foi possível observar alcaloides e flavonoides, em 

ambos os extratos, segundo Lutomski e Wrocinski (1960), em estudo químico farmacológico, 

existe uma importância terapêutica quando há a presença do complexo alcalóide-flavonoide.  

Vale salientar que os alcalóides são característicos por possuírem diferentes atividades, 

dentre elas atividade antimicrobiana e efeitos analgésicos (Pessoa, 2015). Enquanto os 

flavonóides são conhecidos pela atividade antioxidante, antiinflamatória e antitumoral (Araújo, 

2008). Além disso, já se sabe que as presenças e concentração desses metabólitos estão 

relacionadas à fisiologia, ao estágio de desenvolvimento, às condições ambientais (como a 

salinidade, do solo, umidade e temperatura) da época que foi realizada a coleta da planta 

(Sangwan, 2001; Brum et al., 2011). Ferro (2008) e Gobbo-Neto e Lopes, (2007), afirma que a 

identificação dos metabólitos pode sofrer influência da época do ano em que foi realizada a 

coleta, do método de extração, do solvente utilizado e parte da planta utilizada, pois todos esses 

fatores influenciam no resultado final.  

As quinonas são vastamente encontradas na natureza, tanto em fungos e líquens, como 

nas angiospermas, e são substâncias encontradas principalmente nas famílias botâncias 

Fabaceas, Rubiaceas, Poligonaceas, Rhamnaceas, Liliaceas e Escrofulariaceas (Tiwari e 
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Richards, 1979). No entanto, na Fabaceae é comumente encontrada no gênero Senna (Monteiro, 

2018), corroborando com o presente estudo onde foi possível identificar na Canafístula (Senna 

trachypus) e não na Catingueira (Cenostigma bracteosum), pertencente a outro gênero.  

De modo geral, a necessidade de se obter conhecimento científico intensificou os 

estudos sobre plantas medicinais utilizadas pela população tradicional, sendo relacionada a sua 

composição química com os seus efeitos, confirmando, muitas vezes, a sua utilização popular 

(Cavalcante et al. 2013). Assim, os metabólitos secundários, encontrados nas plantas são 

comumente utilizados como base na área da farmacologia devido a seus efeitos biológicos sobre 

a saúde da espécie humana (Pereira e Cardoso, 2012). Diversas espécies vegetais apresentam, 

em sua composição química, constituintes que possuem alguma atividade biológica, como 

atividades antimicrobianas, antioxidantes, entre outras (Pereira e Cardoso, 2012). 

4.3. Avaliação do potencial biológico dos extratos 

4.3.1. Atividade Hemolítica 

A avaliação da atividade hemolítica do presente estudo foi realizada através do teste de 

hemólise em ágar sangue in vitro para avaliar o possível potencial tóxico dos extratos obtidos 

das folhas da Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus). Foi 

possível observar que nenhum dos extratos analisados, neste estudo, apresentaram potencial 

tóxico, visto que não foi constatada a ação hemolítica através da ruptura do eritrócito (Figura 

13).   
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Figura 13. Registros das placas de petri com destaque para o resultado do teste de hemólise 

em ágar sangue para avaliar o possível potencial tóxico dos extratos obtidos das folhas da 

Catingueira (Cenostigma bracteosum) (A) e da Canafístula (Senna trachypus) (B). 
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A avaliação da toxicidade de extratos de vegetais é de extrema importância para atestar 

que o mesmo não oferece riscos, independente de seu potencial medicinal (Zubair et al. 2013). 

Em estudo realizado por Manetti et al. (2010) reforçou que extratos que demonstraram 

hemólise frente a hemácias de carneiro possuem a presença de compostos saponínicos, 

atividade que também já foi relatada por outros autores. Porém, no presente estudo, mesmo 

com a identificação de saponinas em ambos os extratos, não foi identificado o potencial tóxico, 

sendo provavelmente em decorrência de uma baixa concentração de saponinas, sendo 

necessário uma metodologia quantitativa para verificar, conduta que não foi adotada neste 

estudo.  

 

4.3.2. Potencial alelopático 

Na análise do efeito alelopático (fitotóxico) foi possível perceber que os extratos se 

comportaram de maneira diferente, se comparado ao controle (Figura 14). O extrato da 

Catingueira inibiu a germinação de sementes (G=0,0%), enquanto a Canafístula permitiu a 

germinação de 44,7% da amostra (Tabela 9).  
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Figura 14. Resultado dos teste de potencial fitotóxico na verificação da germinação de 

sementes, através do crescimento da radícula, dos extratos da Catingueira (Cenostigma 

bracteosum) (B) e Canafístula (Senna trachypus) (C) em comparação ao controle (A). 
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Tabela 9. Porcentagem (%) de germinação dos extratos obtidos das folhas da Catingueira 

(Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus) submetidas à maceração no 

metanol 

Grupos Porcentagem de 

Germinação (%) 

Controle 83,3,0 % 

Catingueira 0,0 % 

Canafístula 41,7 % 

 

Fiorenza et al. (2016) afirmam que o efeito alelopático está ligado à presença de 

compostos fenólicos, a exemplo dos flavonoides. Outros compostos fenólicos, os taninos, 

também foram encontrados nos extratos avaliados. Porém, o efeito alelopático pode não ter sido 

percebido em decorrência da variação na concentração desses bioativos nas espécies vegetais. 

Como esse estudo não foi de aspecto quantitativo, em relação aos metabólitos secundários, não 

é possível ter clareza quanto às variações nas concentrações desses metabólitos nas espécies 

analisadas foram o fator de interferência na porcentagem de germinação. 

Os  compostos  fenólicos  são  considerados  os  principais  grupos  de  aleloquímicos 

vegetais e podem impactar vários processos fisiológicos e bioquímicos nas plantas, como 

inibição  da  divisão  celular,  alongamento,  alterações  na  permeabilidade  da  membrana, 

fotossíntese e respiração da planta e várias funções e atividades de enzimas (John e Sarada,  

2012).  Os  flavonóides  correspondem  a  uma  importante  classe de  polifenóis  com  forte  

atividade  biológica,  dentre  elas,  controle  de  ação  de  hormônios vegetais,  agentes  

alelopáticos  e  inibidores  enzimáticos  (Harborne e Williams, 2000; Silva et al., 2021). 

 

4.3.3. Atividade antimicrobiana  

Para a verificação da atividade antimicrobiana os resultados foram coletados com 24 

horas após a incubação das placas, sendo analisadas inicialmente a presença ou ausência de 

halos de inibição. Foi possível verificar que os extratos apresentaram efeito de inibição no 

crescimento dos micro-organismos testados: S. saprophyticus (Figura 15 - A e D) e P. 

aeruginosa (Figura 14 - C e F), antagonicamente não foi observado potencial de inibição dos 

extratos sobre o crescimento de E. coli (Figura 14 - B e E).  
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Figura 15. Registro da presença de halos de inibição (círculo tracejado) dos extratos da 

Catingueira (Cenostigma bracteosum) (A, B e C) e Canafístula (Senna trachypus) (D, E e F). 
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Posteriormente, após a observação da presença ou ausência, foram registrados os 

diâmetros (mm) dos halos de inibição, onde a média e o desvio padrão dos halos em diferentes 

concentrações dos extratos da Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna 

trachypus) são apresentados na tabela 10. 
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Tabela 10. Valores de média ± desvio padrão dos extratos da Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus) 

em diferentes concentrações. 

Bactérias Concentrações dos extratos 

(mg/mL) 

Grupos experimentais p-valor 

(ANOVA) 
Canafístula (mm) Catingueira (mm) 

E.coli 

4 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

- 
8 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

16 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

32 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 

S. Saprophyticus 

4 0,0 ± 0,0Cb 13,0 ± 1,0Ca 

<0,001* 
8 0,0 ± 0,0Cb 14,0 ± 1,0CBa 

16 10,0 ± 1,0Bb 15,67 ± 0,58Ba 

32 12,67 ± 0,58Ab 20,0 ± 0,0Aa 

P. aeruginosa 

4 0,0 ± 0,0Cb 14,33 ± 0,58Ba 

<0,001* 
8 0,0 ± 0,0Cb 20,0 ± 0,0Aa 

16 10,0 ± 0,0Bb 20,0 ± 0,0Aa 

32 12,0 ± 1,0Ab 20,0 ± 0,0Aa 

A,B,C
 Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na coluna e a,b minúsculas diferentes na linha significa diferença estatística (p<0,05 - 

Bonferroni). 
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Após realização da ANOVA de uma via seguida de pós teste de Bonferroni para 

verificar o potencial de inibição dos extratos das duas espécies botânicas analisadas em relação 

aos micro-organismos testados, foi possível observar diferença estatística (p<0,001) entre os 

extratos da Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus). Foi 

perceptível que o extrato da Catingueira (Cenostigma bracteosum) inibiu o crescimento de 

Staphylococcus saprophyticus e Pseudomonas aeruginosa a partir das menores concentrações 

analisadas (4mg/mL), com halos de inibição aumentando de acordo com o aumento das 

concentrações, no entanto não foi observada diferenças estatísticas entre as concentrações 

testadas (Tabela 11). Enquanto os extratos da Canafístula (Senna trachypus) apresentaram 

inibição do crescimento apenas quando administrados nas maiores concentrações analisadas no 

estudo (16 mg/mL e 32 mg/mL), onde os halos de inibição foram de 10,0 mm e 12,00 mm, 

respectivamente.   

Silva et al. (2021) analisando o extrato da jurema preta (Mimosa tenuiflora) uma planta 

também pertencente à família Fabaceae, como as utilizadas no presente estudo, testaram seus 

efeitos contra uma espécie do gênero Staphylococcus, cujo halo de inibição foi de um diâmetro 

de 9,85 mm, sendo os observados no presente estudo maiores. Além disso, Pereira (2010) 

afirmou que a formação de halos de inibição entre 5-20 mm varia de acordo com as 

concentrações de extrato vegetais, caso também perceptível no presente estudo. 

Outra pesquisa avaliou a atividade antimicrobiana por meio de disco difusão de extratos 

vegetais em cepas de E. coli, onde eles observaram que os extratos apresentaram inibição em 

concentrações de 400mg/mL (Costa et  al.,  2017),  vale  salientar  que os efeitos 

antimicrobianos observados no presente estudo foram em concentrações menores atestando o 

potencial antimicrobiano das espécies. Adicionalmente, a E. coli é  uma bactéria Gram-negativa  

apresentando parede bacteriana mais complexa quando comparadas às bactérias Gram-

positivas, como espécies do gênero Staphylococcus sp. 

O potencial antimicrobiano dos extratos vegetais da Catingueira (Cenostigma 

bracteosum) e da Canafístula (Senna trachypus) possivelmente estão intimamente  relacionados 

com os metabólitos identificados nos perfis fitoquímicos analisados no presente estudo. Os  

flavonoides, encontrados em ambos os extratos,  atuam  na  membrana  plasmática  e  na  parede  

bacteriana,  causando rupturas  e,  consequentemente,  diminuindo  a  fluidez,  além  de  inibir  

a  síntese  de  ácidos nucleicos  e  o  metabolismo  energético  (Samy e Gopalakrishnakone,  

2010; Cushnie e Lamb, 2011). Além disso, extratos onde houve a detecção de taninos foram 
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também observado o efeito antimicrobiano e antifúngico, justificado devido a capacidade de 

precipitação de proteínas proveniente dos taninos (Monteiro et al., 2005; Jardim et al., 2019) 

A análise de regressão mostrou forte relação das concentrações dos extratos analisados 

na inibição do crescimento de Staphylococcus saprophyticus (r=0,97 para catingueira e r=0,91 

para canafístula), a relação da inibição das Pseudomonas aeruginosa foi maior na Canafístula 

(Senna trachypus) (r=0,89) que na Catingueira (Cenostigma bracteosum) r=0,60. 

Neves et al. (2017) evidenciaram que 17 espécies do gênero Senna Mill., encontradas 

em várias partes do mundo, apresentaram atividade antibacteriana e antifúngica. Foi verificado 

também que as espécies investigadas apresentaram composição química estruturalmente 

diversificada, sendo identificados compostos de diversas classes como os flavonóides, 

saponinas, taninos, entre outros.  

 Vale salientar que os microrganismos analisados neste presente estudo estão ligados 

diretamente nos risco de morte por contaminação na UTI’s, a Escherichia coli sendo 

responsável por aproximadamente 80% dos episódios de infecção, já os Staphylococcus 

saprophyticus, e as Pseudomonas aeruginosa 4% desses episódios (Barbosa et al., 2022). 
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Tabela 11. Valores de regressão das diferentes variáveis estudadas com a concentração fitoterápica para Catingueira e 

Canafístula nos microrganismos estudados. 

Grupos experimentais Bactérias Equação de regressão r R2 Erro padrão 

Canafístula 

E.coli - - - - 

S. saprophyticus y = -1,681 + 0,490 x concentração 0,91* 0,81 2,59 

P. aeruginosa y = -1,478+ 0,465 x concentração 0,89* 0,79 2,68 

Catingueira 

E.coli - - - - 

S. saprophyticus y = 11,92 + 0,249 x concentração 0,97* 0,94 0,70 

P. aeruginosa y = 16,551+ 0,136 x concentração 0,60* 0,28 2,18 

r = Coeficiente de associação; R
2

= Coeficiente de determinação; * Significância estatística (p<0,05). 
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4.3.4. Potencial neuroplástico dos extratos 

Este trabalho investigou o comportamento plástico de células gliais e neuronais 

após 96 horas de tratamento com extratos obtidos de duas espécies oriundas da Caatinga, 

popularmente conhecida como Catingueira e Canafístula. O potencial neuropplástico das 

concentrações dos extratos de Catingueira (Cenostigma bracteosum) e da Canafístula 

(Senna trachypus), em células provenientes do hipocampo, foi avaliado através da 

aferição do desenvolvimento axonal, registrando comprimento, área e perímetro (Figura 

16).  
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Figura 16. Morfologia das células gliais e células neuronais após 96 horas sob extratos 

da Catingueira (Cenostigma bracteosum) (A) e da Canafístula (Senna trachypus) (B), 

em comparação com o controle (C). 
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Esta pesquisa, mesmo não sendo pioneira quanto ao seu protocolo, já 

desenvolvido em outro momento (Machado, 2016; Fernandes, 2020), foi importante para 

investigar as propriedades medicinais de plantas oriundas da Caatinga, proporcionando a 

divulgação do conhecimento acerca das indicações terapêuticas dessas espécies de plantas 

da família Fabaceae. 

Após a análise, em diferentes concentrações de ambos os extratos, foi possível 

perceber que apenas em concentrações menores (4mg/mL) as células conseguiram se 

desenvolver, enquanto em maiores concentrações analisadas (8, 16 e 32 mg/mL) não foi 

registrado desenvolvimento, possivelmente por terem sido tóxicas às células. 

Um estudo de Turkez; Celik; Togar (2013), em concentrações superiores a 100 

mg/L não foi possível observar efeitos no crescimento das células, isso pode apontar que 

mesmo sendo em concentrações menores (a partir de 8 mg/mL) a combinação dos 

fitoconstituintes presentes nos extratos pode ter possibilitado uma possível 

neurotoxicidade presente nas concentrações maiores nos testes realizados no presente 

trabalho.  

Manetti et al. (2010) reforçou que extratos que possuem a presença de compostos 

saponínicos apresentam potencial tóxico, nesse sentido, a presença de saponinas 

encontrada na triagem fitoquímica pode ser a provável razão pelo efeito tóxico em 

concentrações mais elevadas, visto que, as células neuronais são extremamente sensíveis 

durante experimentos desse tipo. 

A análise estatística feita por ANOVA (Tabela 12) de uma via seguida de pós teste 

de Mann-Whitney apontou que houve diferença significativa entre o desenvolvimento 

provocado pelos dois extratos na área e no perímetro (p=0,021) (Figura 17 - B e C). 

Observou-se que não houve influência no desenvolvimento do comprimento em ambos 

extratos analisados (p=0,773) (Figura 17 - A).  
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Tabela 12. Valores de média ± desvio padrão (mediana) das diferentes variáveis em 

relação às diferentes concentrações dos extratos de Catingueira e Canafístula. 

Variáveis 
Canafístula (Senna 

trachypus) 

Catingueira 

(Cenostigma 

bracteosum) 

Controle p-valor 

Comprimento 127,67 ± 49,69 (118,01) 140,67 ± 43,75 (157,71) 175,43 ± 18,24 (175,00) 0,773 

Área 924,02 ± 182,16 (909,23) 523,26 ± 114,93 (564,28) 190,75 ± 36,39 (174,00) 0,021* 

Perímetro 320,44 ± 202,01 (229,51) 124,18 ± 46,78 (124,28) 915,76 ± 144,88 (983,00) 0,021* 

* Diferença estatística (p<0,05 – Mann-Whitney). 

 



62  

  

 

 

Figura 17. Box-plot com valores de média ± desvio padrão (mediana) das diferentes 

variáveis analisadas Comprimento (A), Perimetro (B) e Área (C) das células neuronais 

em relação aos tratamentos dos extratos de Catingueira e Canafístula. *Diferença 

estatística (p<0,005). 
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A literatura relata que algumas espécies de plantas possuem compostos bioativos 

capazes de influenciar a plasticidade neural, dentre essas espécies estão: Bacopa monnieri 

(L.) Pennell, Crocus sativus L., Hypericum perforatum L., Camellia sinensis (L.) Kuntze 

(green tea), Ginkgo biloba L., dentre outras (Sangiovanni et al., 2017), no entanto, poucas 

espécies da família fabaceae foram descritas com tal potencial. 

Reforçando a importância do presente estudo, Menezes et al. (2021) afirmaram 

que, em geral, espécies de plantas que apresentaram propriedades neuroprotetoras ou 

neuroplásticas, pertencem à família Fabaceae. Isso corrobora com o presente estudo onde 

as duas espécies de plantas apresentaram essa atividade, mesmo que de forma menos 

expressiva. Isso também está intimamente relacionado com a presença dos metabólitos 

secundários, como alcalóides e flavonóides. 

Metabólitos já foram descritos em várias espécies vegetais como o manjericão 

(Ocimum spp), lavanda (Lavandula angustifolia) e maconha (Cannabis sativa), sobre 

suas relações com propriedades de influência no Sistema Nervoso Central  (Fidyt et al., 

2016; Varga et al., 2017). Cabe destacar também os efeitos neuroplásticos já foram 

testados em modelos de isquemia cerebral (Choi et al., 2013), convulsão (Liu et al., 

2015), hipóxia em células da glia (Guo et al., 2014) e doença de Alzheimer (Cheng et al., 

2014).  

No que diz respeito à área e perímetro neuronal e glial, também ocorreram 

diferenças estatísticas. Entretanto, quando tais resultados são comparados, os resultados 

para o extrato da Canafístula mostraram que este foi mais expressivo que as células 

tratadas com o extrato da Catingueira. O tamanho da célula depende do tipo celular e de 

seu estágio no ciclo celular (Kharitonova e Vasiliev, 2008). No cultivo, as alterações do 

tamanho e da área celular acontecem durante o crescimento (Vasiliev, 2004; Narazaki et 

al., 2006; Centenaro, 2012).  

No presente estudo, também foi avaliado o comprimento axonal dos neurônios, 

onde não houve diferença estatística entre os grupos. Mesmo se tratando de um parâmetro 

importante, pois o axônio é uma extensão longa e delgada do corpo celular do neurônio 

capaz de transportar informações químicas e elétricas a longas distâncias (Landon e Hall, 

1976), não foi possível identificar diferenças expressivas neste parâmetro.  
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Cerca de um quarto da energia produzida pelo organismo a partir da glicose é 

utilizada pelo cérebro para manter mecanismos fisiológicos possibilitando a ação dos 

neurotransmissores (Guedes et. al., 2021). As células utilizadas no presente estudo foram 

provenientes de organismos neonatos, e como a idade é um fator determinante da 

neuroplasticidade, já que as mudanças estruturais acontecem predominantemente no 

início da vida (Knudsen, 2004), pode ter sido um fato que influenciou o efeito 

desempenhado pelos extratos nas neuroplasticidade das células.  

O SNC com sua capacidade de modificação e adaptação existente através do 

remodelamento das sinapses, correspondente a neuroplasticidade. O hipocampo que 

apresenta plasticidade estrutural e plasticidade sináptica é importante avaliar com mais 

atenção, através da sua morfologia celular e nas projeções de suas fibras (Fuchs e Flugge, 

2014; Knierim, 2015; Nascimento-Castro et al., 2017). Além do papel desempenhado 

pelos sistemas sensorial e afetivo na neuroplasticidade durante o desenvolvimento 

humano, a formação de novas sinapses, assim como o enfraquecimento de tantas outras, 

são eventos correntes até o fim da vida. Tal realidade implica na possibilidade de se 

combater os efeitos dessas conexões desfeitas ou enfraquecidas através do estímulo à 

formação de novas ligações pelo exercício da cognição, ilustrando a capacidade da 

neuroplasticidade ocorrer em todos os períodos da vida (Santos-monteiro et al., 2002). 

5. CONCLUSÃO 

No estudo, foi confirmada a presença de diferentes classes de metabólitos 

secundários (dentre eles os alcaloides e flavonoides) nos extratos metanólicos das plantas 

Canafístula (Senna trachypus) e da Catingueira (Cenostigma bracteosum), nativas da 

Caatinga. Foi possível observar que nenhum dos extratos analisados, neste estudo, 

apresentaram potencial tóxico, e no efeito fitotóxico a germinação das sementes apenas a 

catingueira inibiu a germinação. Além disso, foi verificada a atividade antimicrobiana 

frente a micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos (Staphylococcus 

saprophyticus e Pseudomonas aeruginosa, respectivamente). Quanto ao potencial 

neuroplástico foi possível perceber que apenas em baixas concentrações as células se 

desenvolveram. 

As propriedades investigadas neste estudo proporcionam o conhecimento sobre 

as possíveis indicações terapêuticas dessas duas espécies de plantas da família Fabaceae, 
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no entanto ainda se faz necessário maiores investigações a fim de comprovar propriedades 

medicinais. 
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Resumo 

O bioma Caatinga possui uma ampla diversidade e proporciona a população a utilização de plantas para fins 

medicinais. A indústria farmacêutica tem um grande interesse em pesquisar os metabólitos presentes nas espécies 

desse bioma, além de comprovar cientificamente qual patologia pode ser tratada utilizando a espécie em estudo. 

Muitas espécies que são utilizadas pela população ainda não foram estudadas. Esse estudo teve como objetivo 

buscar informações acerca das plantas medicinais da Caatinga, reunir as informações históricas sobre as espécies 

utilizadas pela população, abordar os principais métodos de extração e as classes de metabólitos secundários com 

suas respectivas propriedades medicinais. Para elaboração desta revisão integrativa foram feitas pesquisas a partir 

de bancos de dados como SCIELO, LILACS, PUBMED e Science direct. Os artigos foram pesquisados em língua 

portuguesa e inglesa, tendo sido a maioria publicada nos últimos 20 anos. Diversas famílias de plantas foram 

descritas nos estudos, porém a família com maior quantidade de espécie que possui potencial medicinal foi a 

família Fabaceae. A forma de preparação da planta para o uso varia de acordo com a tradição cultural local, mas a 

que predomina é a infusão e a maceração.  

Palavras-chave: Espécies medicinais; Fitoquímica; Fitoterapia; Semiárido. 
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Abstract  

The Caatinga biome has a wide diversity and provides the population with the use of plants for medicinal purposes. 

The pharmaceutical industry has a great interest in researching the metabolites present in the species of this biome, 

in addition to scientifically proving which pathology can be treated using the species under study. Many species 

that are used by the population have not yet been studied. This study aimed to seek information about medicinal 

plants in the Caatinga, gather historical information about the species used by the population, address the main 

extraction methods and the classes of secondary metabolites with their respective medicinal properties. For the 

elaboration of this integrative review, searches were carried out from databases such as SCIELO, LILACS, 

PUBMED and Science direct. The articles were searched in Portuguese and English, with the majority having been 

published in the last 20 years. Several plant families have been described in the studies, but the family with the 

largest amount of species that has medicinal potential was the Fabaceae family. The way in which the plant is 

prepared for use varies according to the local cultural tradition, but the predominant one is infusion and maceration. 

Keywords: Medicinal species; Phytochemistry; Phytotherapy; Semiarid. 

 

Resumen  

El bioma de Caatinga tiene una amplia diversidad y proporciona a la población el uso de plantas con fines 

medicinales. La industria farmacéutica tiene un gran interés en investigar los metabolitos presentes en las especies 

de este bioma, además de demostrar científicamente qué patología se puede tratar utilizando la especie en estudio. 

Muchas especies que son utilizadas por la población aún no han sido estudiadas. Este estudio tuvo como objetivo 

buscar información sobre plantas medicinales en la Caatinga, recabar información histórica sobre las especies 

utilizadas por la población, abordar los principales métodos de extracción y clases de metabolitos secundarios con 

sus respectivas propiedades medicinales. For the elaboration of this integrative review, searches were carried out 

from databases such as SCIELO, LILACS, PUBMED and Science direct. The articles were searched in Portuguese 

and English, with the majority having been published in the last 20 years. En los estudios se describieron varias 

familias de plantas, pero la familia con mayor cantidad de especies que tiene potencial medicinal fue la familia 

Fabaceae. La forma de preparación de la planta para su uso varía según la tradición cultural local, pero la 

predominante es la infusión y la maceración. 

Palabras clave: Especies medicinales; Fitoquímica; Fitoterapia; Semi árido. 

 

1. Introdução  

A biodiversidade de plantas do Brasil é considerada a maior do mundo, são mais de 55 mil espécies descritas, 

correspondente a 22% do número total de espécies do planeta (Carvalho et al., 2007). Em média, 40% do planeta é formado 

com florestas tropicais e subtropicais e 42% destas formam as florestas secas, onde está inclusa a caatinga (Moreira et al., 

2006). 

A Caatinga, um bioma exclusivamente brasileiro e com ampla diversidade vegetal e animal (Guedes et al., 2014), 

tem proporcionado a população local a utilização de plantas com finalidade medicinal (Gomes et al., 2008). Em decorrência 

disso a indústria farmacêutica despertou um interesse crescente pelas pesquisas de plantas medicinais com potencial 

terapêutico neste bioma. Os estudos etnobotânicos que têm sido realizados na região mostram que as plantas da Caatinga são 

utilizadas pela comunidade para tratar doenças variadas, como doenças de pele, doenças respiratórias e gastrintestinais, além 

de infecções variadas (Trovão et al., 2007). 

Esse interesse em pesquisar as propriedades medicinais das plantas da Caatinga, para fins terapêuticos, vêm sendo 

exploradas extensivamente pelos pesquisadores e pela indústria farmacêutica, interessada em desenvolver novos 

medicamentos. Isso se deve, sobretudo, à grande tradição do uso das plantas pela medicina popular (Calixto & Siqueira, 2008), 

já que o uso tradicional de plantas pela população é feito sem o conhecimento científico, apenas levando em conta as 

informações terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos (Maciel et al., 2002). As análises científicas dessas 

espécies de plantas da Caatinga podem possibilitar um melhor entendimento de quais propriedades, e uma consequente 

dosagem, corresponde a um efeito terapêutico na população.  

Apesar do número de estudos em relação ao potencial biológico de plantas da Caatinga ter crescido (Gomes et al., 

2008), muitas plantas que são utilizadas pelas comunidades para fins medicinais ainda não foram submetidas a estudos 

científicos para confirmar sua eficácia no tratamento de doenças (Silva et al., 2015).  
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Os estudos dos constituintes presentes nos extratos botânicos, extratos esses obtidos através de processos de 

extração já amplamente conhecidos pela ciência e população, são necessários para embasar o inicio da investigação científica, 

principalmente em relação aos metabólitos secundários que geralmente são os responsáveis por ações biológicas ligados aos 

extratos (Sonaglio et al., 2010). Outro parâmetro que influencia na extração desses metabólitos secundários das plantas 

medicinais é o tipo de solvente utilizado, isso terá um intima relação com o sucesso da abordagem terapêutica. Além disso, 

existem outros parâmetros básicos que influenciam na qualidade de um extrato como a metodologia de extração e a parte da 

planta utilizada (Ncube et al., 2011).  

Neste sentido, o estudo objetiva reunir informações sobre as principais espécies e famílias de plantas medicinais da 

caatinga, relatando um contexto histórico de uso pela população da região além de esclarecer os principais métodos extrativos 

e as classes de metabólitos secundários e suas respectivas propriedades medicinais de plantas utilizadas pela população da 

região semiárida. 

 

2. Metodologia 

A revisão integrativa é um método que proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de 

resultados de estudos significativos na prática (Koche, 2011; Ludke & Andre, 2013; Estrela, 2018). Nesse sentido, o presente 

trabalho trata-se de uma revisão integrativa realizada por meio de levantamentos bibliográficos presentes em bases de dados 

científicas (Pereira et al., 2018). Para elaboração desta revisão integrativa foram feitas pesquisas a partir de bancos de dados 

como SCIELO, LILACS, PUBMED e Science direct (Tabela 1). Os artigos foram pesquisados em língua portuguesa e inglesa, 

tendo sido a maioria publicada nos últimos 20 anos. Os artigos foram selecionados inicialmente pelos títulos, e a seleção foi 

refinada pelos resumos. Após a leitura dos resumos, os estudos que pareceram corresponder aos objetivos dessa revisão foram 

lidos integralmente e participaram deste estudo. 

As palavras utilizadas na busca de informações deste artigo foram: “Caatinga”, “Plantas Medicinais”, “Propriedades 

Terapêuticas” e “Metabólitos Secundários”. Os dados presentes nesta revisão foram encontrados nos próprios artigos sobre os 

temas pesquisados. Os critérios de inclusão para seleção de artigos foram estudos que descrevessem diversas espécies de 

plantas medicinais utilizadas pela população tradicional da Caatinga, além das formas de obtenção dos extratos botânicos e da 

identificação dos metabólitos secundários. Quanto aos critérios de exclusão, foram desconsiderados os artigos que não 

trouxessem relevância empírica para o processo de evolução do conhecimento sobre as plantas medicinas pela população da 

Caatinga. 

 

Tabela 1. Lista de banco de dados e a quantidade de artigos selecionados após critérios de inclusão e exclusão. 

 

Bancos de dados Quantidade de artigos selecionados 

SCIELO 21 

LILACS 12 

PUBMED 7 

Science direct 4 

TOTAL 44 

Fonte: Autores. 
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3. Resultados e Discussão 

3.1 Histórico do uso de plantas medicinais na história humana com enfoque no bioma caatinga 

Desde os tempos remotos que o homem busca recursos na natureza para melhorar sua qualidade de vida e aumentar 

sua chance de sobreviver (Lorenzi e Matos, 2008). As plantas medicinais são os mais antigos meios empregados pelo homem 

no tratamento de enfermidades de todos os tipos, isto é, a utilização de plantas na prevenção e/ou na cura de doenças é uma 

prática que sempre existiu na história da humanidade (Moraes & Santana, 2001).  

Existem registros da utilização de plantas no tratamento das enfermidades desde 4.000 a.C (Helfand & Cowen, 

1990). Em meio às tentativas e erros o homem primitivo passou a adquirir conhecimentos sobre as plantas, identificando quais 

poderiam ser utilizadas como alimentos, medicamentos e determinando aquelas que poderiam apresentar algum perigo a saúde, 

como as plantas venenosas (Amorozo et al., 1996).  

A natureza oferece ao homem uma grande quantidade de plantas com valores medicinais. Um conhecimento que 

antes era baseado apenas em crenças, hoje tem bases científicas que comprovam a sua eficácia (Yadav, 2011). Atualmente, a 

dificuldade de assistência médica pela população, o alto custo dos medicamentos industrializados, aliado à tendência da 

utilização de produtos de origem natural contribuem para aumentar o uso das plantas como recurso terapêutico (Badke et al., 

2012). Além disso, o uso de plantas medicinais é conhecido e aplicado em diversas culturas de todo o mundo e em variadas 

formas. Isso mostra sua importância, principalmente, em lugares que o serviço de saúde não é muito acessível (Agra et al., 

2008). 

O conhecimento popular relacionado às plantas medicinais é base para a medicina popular no Brasil, é derivado de 

culturas indígenas brasileiras com influência dos europeus e africanos no período da colonização (Martins et al., 2000). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 80% da população de países desenvolvidos utilizam práticas tradicionais na 

atenção primária à saúde, sendo que 85% dessa população fazem uso de plantas medicinais (Rosa et al., 2011). Calixto (2001) 

afirma que cerca de 40% dos medicamentos disponíveis foram desenvolvidos a partir de fontes naturais, sendo que 25% de 

plantas, 12% de microrganismos e 3% de animais. 

No Brasil, o Ministério da Saúde aprovou em 2006, pela portaria n° 648, a Política Nacional de Atenção Básica que 

inclui as plantas medicinais no SUS e pelo Decreto nº 5.813 de 2006, a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

Esta última estabelece diretrizes e linhas prioritárias para o desenvolvimento de ações pelos diversos parceiros em torno de 

objetivos comuns voltados à garantia de acesso seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos em nosso país, ao 

desenvolvimento de tecnologias e inovações, assim como ao fortalecimento das cadeias e dos arranjos produtivos, ao uso 

sustentável da biodiversidade brasileira e ao desenvolvimento do complexo produtivo da saúde (Brasil, 2006).  

A biodiversidade da vegetação do Brasil é uma das maiores a nível mundial, existem mais de 55 mil espécies 

descritas no território nacional, ou seja, 22% do número total de espécies do planeta. Em média 40% do planeta é formado com 

florestas tropicais e subtropicais e 42% destas formam as florestas secas, onde está inclusa a caatinga (Moreira et al., 2006). 

A caatinga é um bioma que possui 844.000 Km², o que corresponde a 10% da área do país e tem uma população de 

mais de 23 milhões de pessoas (MMA, 2010). Envolve áreas dos Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, o sudoeste do Piauí, partes do interior da Bahia e do norte de Minas Gerais (Figura 1; Andrade 

et al., 2005). 
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Figura 1. Destaque do território brasileiro com a representação do bioma Caatinga, e as abrangência territorial nos diferentes 

estados do Brasil. 

 

Fonte: SNIF FLORESTAL (2021). 

 

Historicamente, a Caatinga teria sido negligenciada por conta das suas características visuais onde acreditavam que 

se tratava de um bioma homogêneo, com baixa riqueza e endemismos (Vanzolini, 1976). Outros estudos têm mostrado que a 

Caatinga possui um bioma bastante heterogêneo (Guedes et al., 2014), com clima quente e chuva distribuída no período de três 

a seis meses durante o ano (Velloso et al., 2002). A região é altamente impactada por atividades de agropecuária e extrativismo 

(Giulietti et al., 2004), o que tem levado a uma formação de desertificação, e como consequência, a uma perda de diversidade 

que ainda não foi mensurada (Camardelli e Napoli, 2012). Apesar de ser o único bioma exclusivamente brasileiro, apenas 1% 

do seu território é protegido por unidades de conservação de proteção integral (Leal et al., 2005), tornado o bioma brasileiro 

menos protegido (MMA, 2004). 

Além de o bioma estar ameaçado, a investigação sobre o potencial de sua vegetação se torna imprescindível para 

que haja um melhor planejamento e ocorra a sua conservação e recuperação (Santana e Souto, 2006). O Ministério do Meio 

Ambiente afirma que a Caatinga apresenta elevada heterogeneidade vegetacional, caracterizada por distintas fisionomias e 

elevado endemismo, fazendo deste um ambiente de extrema importância biológica (MMA, 2003). Umas das finalidades de se 

investigar as espécies oriundas da Caatinga é o uso medicinal de suas plantas, visto que seu potencial terapêutico é conhecido 

há décadas (Agra et al., 2007). As espécies possuem características fisiológicas com adaptações complexas e peculiares às 
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condições do ambiente onde vivem e tem despertado o interesse dos cientistas. Os estudos etnobotânicos que têm sido 

realizados na região mostram que as plantas da Caatinga são utilizadas pela comunidade para tratar doenças variadas, como 

doenças de pele, doenças respiratórias e gastrintestinais, além de infecções variadas (Trovão et al., 2007).  

Apesar do número de estudos em relação ao potencial biológico de plantas da Caatinga ter crescido, muitas plantas 

que são utilizadas pelas comunidades para fins medicinais ainda não foram submetidas a estudos científicos para confirmar sua 

eficácia no tratamento de algumas doenças (Silva et al., 2015; Silva et al., 2021). Dados fitoquímicos e farmacológicos dessas 

espécies precisam ser analisados para avaliar se o uso medicinal das mesmas corresponde aos metabólitos presentes (Cartaxo et 

al, 2010). 

 

3.2 Espécies de plantas utilizadas pela população da caatinga e seu potencial terapêutico 

Atualmente, aproximadamente 48% dos medicamentos utilizados na terapêutica é resultado de forma direta ou 

indireta da exploração de produtos naturais, principalmente das plantas medicinais através do conhecimento etnofarmacológico 

(Carvalho et al., 2007). Na caatinga nordestina estas plantas são amplamente utilizadas na medicina popular pelas 

comunidades locais. Estas comunidades possuem uma vasta farmacopeia natural, em boa parte proveniente dos recursos 

vegetais encontrados nos ambientes naturais ocupados por estas populações, ou cultivados em ambientes antropicamente 

alterados. Diante desse quadro, é possível constatar o grande interesse por plantas medicinais, tanto em âmbito nacional quanto 

internacional, pois estas apresentam um potencial terapêutico e econômico, visado especialmente pela indústria farmacêutica 

que realiza a prospecção de novos produtos (Morgan, 1995; Albuquerque, 1997). Conhecer as possibilidades de usos, locais de 

aquisição e as partes das plantas medicinais utilizadas, é muito importante para a correta utilização das espécies de plantas 

medicinais presente na Caatinga.  

Alguns estudos se propuseram a analisar as plantas medicinais e as finalidades terapêuticas das espécies utilizadas 

pela população da Caatinga tradicionalmente, mesmo com diferentes objetivos é possível perceber um crescente conhecimento 

científico sobre a utilização de plantas medicinais neste Bioma (Fernandes e Bezerra, 2020; Castro et al., 2021; Cruz et al., 

2021).   

Diversas espécies de plantas foram catalogadas com finalidades medicinais distribuídas em diferentes famílias e 

gêneros. Dentre as famílias de plantas relatadas com potencial medicinal a que apresentou maior quantidade de espécies foi a ; 

família Fabaceae (Tabela 2). Sabendo que a família Fabaceae constitui uma das famílias botânicas de maior importância 

econômica e medicinal (Gomes et al., 2008), as espécies relatadas possibilitam levantar as principais propriedades curativas e 

terapêuticas relacionadas as plantas medicinais utilizadas em ambiente de Caatinga. Muitas das plantas descritas são usadas 

tanto na farmacologia quanto na medicina popular, essa abordagem da medicina popular já é mencionada em estudos com 

comunidades rurais da Caatinga, enfatizando a influência desse grupo de plantas na cultura popular nordestina (Loiola et al., 

2010). 

 

Tabela 2. Levantamento das famílias/nomes científicos, nomes populares e os principais usos terapêuticos das plantas 

medicinais pela população Nordestina. 

Família/Nome científico Nome popular Uso terapêutico 

Anacardiaceae     

Anacardium ocidentalis L. Cajueiro Gripe, inflamação 

Myracrotrum urundeuva Allemão Aroeira Inflamação 

Annonaceae     

Annona sp. Imbiriba Amidalite 
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Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta de macaco Dores 

Xylopia serica St Hill Araticum Próstata 

Asteraceae     

Aconthospermum sp. Capim de caboclo Sinusite, gripe 

Baccharis sylvestris L. Alecrim Aneurisma, gripe, febre 

Martricaria chamomilla L. Camomila Nervos 

Egletes viscosa (L.) Less. Marcela Problemas estomacais 

Helianthus annus L. Girassol Dores 

Bignoniaceae     

Anemopaegma arvenses (Vell.) Catuaba Impotência sexual 

Tabebuia caraiba (Mart.) Ber. Craibeira Analgésico 

Bombacaceae     

Bombax coreaceae Mart. Umburuçú Hérnia, coluna 

Cacteceae     

Melocactus sp. Raiz de quipá Catarro preso 

Capifloraceae     

Sambucus nigra L. Flor de sabugueiro Dentição 

Cecropiaceae     

Cecropia sp.  Umburana de cheiro Problemas estomacais, gripe, pressão alta 

Convolvulaceae     

Ipomoea purga (Wender.) Hayne  Batata de purga Laxante, gripe, vermes 

Cucurbitaceae     

Luffa operculata (L.) Cogn.  Cabacinha Sinusite, abortivo 

Wilbrandia sp.  Batata de teiú Próstata, rins 

Euphorbiacea     

Cnidoscolus phyllacanthus Pax & Hoffm.  Favela Intestino, fígado 

Croton rhamniflolius H.B.K.  Quebra fraco Fraqueza, fígado, estimulante do apetite 

Euphorbia phosphorea Mat.  Pau de leite Infertilidade feminina, inflamação 

Krameriaceae     

Krameria tomentosa A. St. Hil.  Carqueja Colesterol 

Lamiaceae/Labiatae      

Plectranthus barbatus Andrews  Boldo Problemas estomacais 

Rosmaris officinalis L.  Alecrin de caboclo Gripe 

Lauraceae       

Cinnamomum zeylanicum Beryn.  Canela Nervos, sangue   

Fabaceae       

Anadenthera peregrina (L.) Speg.  Angico Gripe, expectorante  

Bauhinia forficata Link.  Mororó Diabetes, colesterol 

Bowdicha major Benth.  Sucupira Coluna, reumatismo, dor de cabeça, aneurisma 

Caesalpinea ferrea Mart.  Pau ferro Gripe, asma 

Caesalpinea piramdalys Tul. Catingueira Útero, ovário, próstata 

Chamaecrista ensiformis (Vell)  Pau ferro Gripe, asma, anemia 

Erytrina mulungu Mart. Ex. Benth Mulungu Nervos, insônia, pressão atla, dores de cabeça 

Leucaena leucocephala Lam. Leucena Nervos, problemas estomacais 
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Mimosa sp. Jurema preta Cicatrizante 

Stryphnodendron barbatimao Mart. Barbatimão Inflamação; gastrite 

Linaceae     

Linum usitaissimum L. Linhaça Colesterol 

Illicium verum Hook. F. Anis estrelado Dor de cabeça 

Myristicaceae     

Myristica frangans Houtt. Noz-moscada Dor de cabeça 

Myrtaceae     

Eucaliptus sp. Eucalipto Gripe, expectorante 

Olacaceae     

Olea europaea L. Oliveira Todos os males 

Ximenia americana L. Ameixa Inflamação, dores 

Phytolacaceae      

Petiveria alliceae L. Tipi, tipé Reumatismo 

PoaceaeA     

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf. Pichuri Dores 

Punicaceae      

Punica granatum L. Romã Amidalite 

Rubiaceae     

Cephaelus ipecacunha Rich. Papaconha Gripe, ameba 

Coutarea hexandra Schum Quina-quina Febre, sinusite, dor de cabeça, fraqueza 

Sapotaceae    

 Bumelia sertorum Mart.  Quixabeira  Rins; inflamação 

Terstroemiaceae     

Thea sinensis L.  Chá preto  emagrecimento 

Tiliaceae   

Triumpheta semitrilobata L.  Carrapicho de boi  fluxo menstrual 

Umbeliferae     

 Foeniculum vulgare Mill.  Endro Dentição 

Pimpinella anisum L.  Erva doce Dentição 

Zingiberaceae      

Zingiber officinalis L.  Gengibre Gripe 

Fonte: Autores. 

 

As principais atividades terapêuticas descrita nos estudos envolvendo as espécies de plantas da família Fabaceae 

relatam, além dos efeitos anti-inflamatórios, alguns efeitos anti-helmínticos; antinociceptivos, antiepiléticos, antioxidantes, 

analgésicos e sedativos, contribuindo para o tratamento de inflamações, afecções genitourinárias, doenças respiratórias, dores 

reumáticas, e doenças no aparelho digestório. 

A forma mais comum de usos dos produtos naturais é a infusão e a maceração, isto devido a grande quantidade de 

seus remédios serem preparados através da casca. Com essas plantas não foi diferente, porém o modo de preparo das plantas 

varia de acordo com as tradições culturais locais e/ou da parte utilizada segundo critérios regionais de indicações (De Paula et 

al., 2001). 
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3.3 Extratos vegetais: obtenção e características fitoquímicas 

Extratos são manipulações concentradas que podem estar na forma líquida, viscosa ou em pó e que são feitos a partir 

das partes secas da planta através de alguns métodos já predefinidos na literatura científica (Schulz et al., 2002). A extração 

ocorre através de processo físico-químico de transferência de massa, em que os sólidos solúveis e voláteis são extraídos por 

meio do contato entre o solvente e os sólidos (Clarke, 1985). As condições em que o processo de extração é realizado e a 

qualidade da matéria-prima vegetal influenciam o rendimento da extração (Wongkittipong et al., 2004; Schulz et al., 2002). 

Esses processos de extração visam retirar os princípios ativos de uma determinada droga vegetal, através de um 

solvente obtendo-se, assim, formas terapêuticas para o manuseio e administração. Ferro (2008) descreve os processos de 

maceração, infusão, decocção, digestão, percolação e destilação como os principais métodos extrativos de propriedades 

medicinais e que são amplamente utilizados pela população (Tabela 3): 

 

Tabela 3. Métodos extrativos utilizados para obtenção de extratos botânicos e consequente utilização das 

propriedades medicinais das plantas pela população. 

MÉTODO EXTRATIVO DESCRIÇÃO 

Maceração Contato da droga vegetal com o líquido por um período. 

Infusão Adicionada água em ponto de ebulição à droga vegetal. 

Decocção A água atinge o ponto de ebulição em contato com a droga vegetal. 

Digestão O contato droga-solvente é mantido numa temperatura de 40 a 60 graus. 

Percolação 
Ocorre a passagem do líquido extrator através de uma camada da droga 

vegetal moída. 

Destilação 
A droga vegetal em contato com água ou álcool é submetida ao processo de 

destilação. 

Adaptado de: Ferro (2002). 

 

A escolha do solvente, a temperatura de extração e a ação mecânica (agitação e pressão) são fatores importantes que 

influenciam no resultado (Veggi, 2009). Além disso, a matriz vegetal apresenta uma microestrutura complexa formada por 

células, espaços intracelulares, capilares e poros. Dessa forma, a extração é influenciada pela estrutura molecular do soluto, o 

tamanho, localização e a ligação com outros componentes. Portanto, as características químicas do solvente, a estrutura e a 

composição diversificada do produto natural asseguram que cada sistema material-solvente mostra comportamento pelicular, o 

qual não pode ser previsto facilmente (Pinelo et al., 2004). 

Em processos industriais, a fase inicial de preparação de um produto, exige a aplicação de uma técnica de extração 

do sólido-líquido para que possa isolar o material extraível contido nos mais variados tipos de matrizes vegetais. No entanto, 

avaliações de métodos extrativos que levam em consideração a eficiência e seletividade são fatores importantes para a extração 

de produtos naturais, pois a composição química das matrizes vegetais é bastante complexa ocorrendo a extração de vários 

tipos de compostos. Por isso, deve-se avaliar a eficiência dos métodos extrativos disponíveis (Simões et al., 2003). 

Ainda a respeito da complexidade dos processos de extração de produtos naturais, Veggi (2006) relata que há uma 

variedade de compostos químicos que estão presentes em diferentes partes das plantas como folhas, raízes, flores, caules e 

frutos que têm capacidade de prover, além da nutrição básica, benefícios à saúde, como a prevenção e/ou tratamento de 

doenças. Por este motivo e pelo crescente interesse da população no consumo de alimentos, cosméticos e produtos medicinais, 

têm se intensificado o número de pesquisas utilizando derivados de fontes naturais no sentido não só de obter produtos 
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derivados, que possam ter suas propriedades potencializadas, mas também de buscar alternativas para ampliar sua produção 

com o máximo de rendimento possível da planta.  

Como já mencionado, a natureza do solvente e o processo de extração afetam o produto final (Tabela 4). Etanol, 

água ou a mistura de etanol e água são exemplos de solventes, dentre os mais utilizados, para produzir extratos líquidos. 

Mesmo com solventes idênticos, a própria técnica de extração pode resultar produtos com ações farmacológicas diferentes 

(Schulz et al., 2002). Dessa forma, a escolha do solvente é um fator importante no processo de extração sólido-líquido.  

 

Tabela 4. Solventes descritos na literatura comumente utilizados para extração de componentes ativos. 

                        Solventes  

Metabólitos  Água Etanol Metanol Clorofórmio Éter Acetona 

Ácidos Graxos     *  

Alcaloides   * *   *   

Cumarinas   *  *  

Fenois     *     * 

Flavonoides * * * *  * 

Heterosídeos cardioativos     *       

Lignanas   *    

Polissacarídeos * * *       

Quinonas   *    

Saponinas *   *       

Taninos * * *    

Terpenoides * * * * *   

Fonte: Modificado de Tiwari et al., (2011) e Cowan (1999). 

 

O metabolismo vegetal é constituído por dois tipos de substâncias, os metabólitos primários e os secundários. O 

metabolismo primário é aquele que fornece as substâncias envolvidas nas funções básicas essenciais da vida celular. Os 

metabólitos secundários são específicos de cada espécie e participam das interações intra e intercelular do próprio organismo 

ou com células de outros organismos, também atuam em processos de polinização pela produção de substâncias que atraem os 

agentes vivos deste processo ou contribuem para a resistência dos organismos pela defesa contra pestes e outras doenças e 

estabelecendo a competência para a guerra química dos ajustes necessários à convivência e sobrevivência ambiental (Braz-

Filho, 2009). Os estudos fitoquímicos compreendem a extração e identificação dos constituintes presentes no vegetal, 

principalmente os metabólitos secundários que geralmente são os responsáveis por ações biológicas (Sonaglio et al., 2010). Os 

metabólitos secundários presentes nas plantas correspondem a uma série de substâncias com um perfil amplamente variado 
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(Tabela 5), e muitos deles podem revelar efeitos biológicos quando utilizados pelo homem, tornando-se um importante foco de 

estudos para pesquisadores que visam o isolamento e a identificação dessas substâncias biologicamente ativas, potenciais 

candidatas para o desenvolvimento de novos fármacos (Kabera et al., 2014). Alguns agem como compostos de defesa contra 

herbívoros e patógenos, enquanto outros têm função como atrativos de polinizadores ou dispersores de frutos, na proteção 

contra a radiação ultravioleta, no suporte mecânico ou reduzindo o crescimento de plantas competidoras adjacentes (Santos, 

2010; Taiz & Zeiger, 2009). 

 

 

Tabela 5. Propriedades terapêuticas dos metabólitos secundários estudados. 

COMPOSTO PROPRIEDADE TERAPÊUTICA 

Saponinas 

Apresentam as propriedades de formar espuma abundante, associado a um poder hemolítico. Possuem 

atividade anti-inflamatória, analgésica, expectorante, antioxidante, redutora de colesterol, antiviral, 

antimicrobiana e antifúngica. 

Flavonóides Possuem atividade antioxidante, anti-inflamatória, antitrombótica e vaso protetora. 

Alcalóides 
Efeito antimuscarínico que está relacionado a sua ação antiespasmódica. A nível do sistema nervoso central 

podem exercer ação depressora (morfina, escopolamina), ou estimulante (esticnina, codeína) 

Taninos Substâncias adstringentes e hemostáticas. Suas principais ações são: antisséptico, antidiarreico e cicatrizante. 

Quinonas Indicados para pacientes que tem constipação para haver evacuação intestinal. 

Cumarinas 
Apresentam atividade anticoagulante, broncodilatador e efeito fotossensibilizante promotor de melanogênese 

sendo útil nos casos iniciais de vitiligo. 

Fonte: Adaptado de Fonseca (2005); Monteiro (2005); Campanini, (2000); Meira Neto e Almeida (2015). 

 

4. Considerações Finais 

O uso de plantas medicinais está ligado a manifestações culturais e é uma forma de apresentar a importância que 

estas espécies têm em relação aos costumes de um povo. As famílias e espécies que predominaram nos estudos desenvolvidos 

com plantas da Caatinga, analisados na presente revisão, evidencia que a Caatinga possui alto potencial medicinal. Nesse 

levantamento, pode ser refletido esse elevado potencial medicinal, revelando a importância de estudos científicos mais 

acurados sobre as propriedades, métodos extrativos e a presença de metabólitos secundários.  

No entanto, mais estudos envolvendo as plantas da Caatinga, são necessários para entender e validar a grande 

importância que essas famílias botânicas trazem as populações. Investigar potenciais antimicrobianos, anti-inflamatórios e 

neuroprotetor, por exemplo, podem possibilitar a descoberta de novas fontes de bioativos que irão contribuir para o 

desenvolvimento de novos medicamentos ou métodos de cura para as mais diversas patologias existentes.  

 

 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096


Research, Society and Development, v. 10, n. 13, e140101321096, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096 
 

 

12 

Referências 

Agra, M. F., Silva, K. N, Basílio, I. J. L. D, Freitas & P. F, Barbosa-Filho, J. M. (2008). Survey of medicinal plants used in the region Northeast of Brazil. 

Revista Brasileira de Farmacognosia 18: 472- 508. 

 
Agra, M. F., Baracho, G. S, Nurit, K. Basílio, I. J. L. D. & Coelho, V. P. M. (2007).  Medicinal and poisonous diversity of the flora of “Cariri Paraibano”, 

Brazil. Journal of Ethnopharmacology 111: 383–395.  

 
Albuquerque, U. P. & Lucena, R. F. P. (2004). Métodos e técnicas de pesquisa etnobotânica. 1 ed. Recife: Livro Rápido/NUPEEA. p.189. 

 

Alves, J. J. A. (2007). Geoecologia da caatinga no semi-árido do Nordeste brasileiro. CLIMEP: Climatologia e Estudos da Paisagem, Rio Claro, v.2, n.1, p. 
58-71.  

 

Amorozo, M. C. M et al. (1996). A abordagem etnobotânica na pesquisa de plantas medicinais. In: DI STASI LC. (Org.). Plantas medicinais: Arte e Ciência, 
um guia de estudo interdisciplinar, 1a Ed, São Paulo: EDUSP, p.47-68. 

 

Andrade, L. A.; Pereira, I. M.; Leite, U. T.; Barbosa, M. R. V. (2005) Análise da cobertura de duas fitofisionomias de Caatinga, com diferentes históricos de 
uso, no município de São João do Cariri, Estado da Paraíba. Cerne. v.11, n.3, p.253-262. 

 

Angelo, P. M.; Jorge, N. (2007). Compostos fenólicos em alimentos – Uma breve revisão. Revista do Instituto Adolfo Lutz, Rio de Janeiro, v. 66, n. 1, p. 232-
240. 

Badke, M. R., Budó, M. L. D., Alvim, N. A. T., Zanetti, G. D. & Heisler, E. E. (2012).  Saberes e práticas populares de cuidado em saúde com o uso de plantas 

medicinais. Texto & contexto enfermagem 21: 363-370.  
 

Blanck, A. F., Fontes, S. M., Carvalho Filho, J. L. S., Alves, P. B., Silva, -Mann, R., Mendonça, M. C., Arrigoni -Blank, M. F. & Rodrigues, M. O. (2005). 

Influência do horário de colheita e secagem de folhas no óleo essencial de melissa (Melissa officinalis L.) cultivada em dois ambientes. Revista Brasileira de 
Plantas Medicinais 8: 73-78. 

 

BRASIL, Farmacopeia Brasileira. (2005). 4. ed. São Paulo: Atheneu. 
 

Brum, T. F., Zadra, M., Froeder, A.L.F., Boligon, A. A., Frohlich, J. K. & Athayde, M. L. (2011). Análise fitoquímica preliminar das folhas de Vitex 

megapotamica (Sprengel) Moldenke. Revista Saúde, Santa Maria 37: 57- 62. 
 

Calixto, J. B., Scheidt, M., Otuki, M. & Santos, A. R. (2001). Biological activity of plant extracts: novem analgesic drugs. Expert Opinion Emerging Drugs 2: 

261- 279.  
 

Calixto, J. B. & Siqueira Junior, J. M. (2008). Desenvolvimento de Medicamentos no Brasil: Desafios. Gazeta Médica da Bahia 78: 98-106. 

 

Castro, M. A. De; Bonilla, O. H.; Pantoja, L. D. M.; Mendes, R. M. S.; Edson-Chaves, B.; Lucena, E. M. P. Ethnobotanical knowledge of High School 

students about medicinal plants in Maranguape-Ceará. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 3, p. e8910313008, 2021. DOI: 10.33448/rsd-

v10i3.13008. https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/13008.  
 

Camardelli, M., & Napoli, M. F. (2012). Amphibian conservation in the Caatinga biome and semiarid region of Brazil. Herpetologica , 68: 31-47. 
 

Cartaxo, S. L., Souza, M. M. A. & Albuquerque, U. P. (2010). Medicinal plants with bioprospecting potential used in semi-arid northeastern Brazil. Journal of 

Ethnopharmacology 131: 326–342. 
 

Carvalho, A. C. B., Nunes, D. S. G., Baratelli, T. G., Shuqair, N. S. M. & Netto, E. M. (2007). Aspectos da legislação no controle dos medicamentos 

fitoterápicos. T&C Amazônia 5: 26-32. 
 

Carvalho, J. C. T. (2004). Fitoterápicos anti-inflamatórios: Aspectos químicos, farmacológicos e aplicações terapêuticas. São Paulo: Tecmedd 480 p. 

 
Clarke, N. A. (1985). Surface memory effects in liquid crystals: Influence of surface composition. Physical Review Letter 55: 292 – 295. 

 

Costa, A. F. (1994). Farmacognosia (Vol. 3, 5a ed). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 
 

Cruz, R. R. P.; Freire, A. I.; Pereira, A. M.; Ribeiro, R. P.; Alves, M. M. Momordica charantia L. in the treatment of diabetes melittus. Research, Society and 

Development, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e15973769, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.3769. https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/3769.  
 

Cowan, M. M. (1999). Plant products as antimicrobial agents. Clinical microbiology reviews 12: 564-582. 

 
Das, K., Tiwari, R. K. S. & Shrivastada D. K. (2010). Techniques for evaluation of medicinal plant products as antimicrobial agent: Current methods and 

future trends. Journal of Medicinal Plants Research 4: 104-111. 

 
Lima, S. G., Citó, A. M. G., Lopes, J. A. D., Neto, J. M. M., Chaves, M. H. & Silveira, E. R. (2010). Fixed and volatile constituents of genus Croton plants: C. 

Adenocalyx baill – Euphorbiaceae. Rev. Latinoam. Quim 38:133-144.  

 
Drumond, M. A. (2013). Potencialidades de algumas espécies arbóreas madeireiras do bioma Caatinga. In: SILVA, Márcia Vanusa et al. (Org.) A Caatinga e 

seu potencial. 23 ed. Recife: Ed. Universitária 1: 1-18. 

 
Estrela, C. (2018). Metodologia Científica: Ciência, Ensino, Pesquisa. Editora Artes Médicas. 

 

Fernandes, A. G., Alencar, J. W. & Matos, F. J. A. (1971). Canelas silvestres nordestinas: aspectos botânicos, químicos e farmacológicos. Ciência e Cultura 
32 :26-33. 

 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096


Research, Society and Development, v. 10, n. 13, e140101321096, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096 
 

 

13 

Fernandes, P. R. D.; Bizerra, A. M. C. Quantitative evaluation of antioxidant activities of native plants of the Alto Oeste Potiguar Region / RN. Research, 

Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 1, p. e48911578, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i1.1578. https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1578.  
 

Ferro, Degmar. (2008). Fitoterapia: conceitos clínicos. Atheneu. 

 
Figueiredo, M. A., Rodal, M. J, N., Barbosa, M. R. V. & Harley, R. M. (2004). Diagnóstico da vegetação nativa do bioma Caatinga. Pg. 48–90 in J. M. C. 

Silva, M. Tabarelli, M. Fonseca, & L. Lins, editors. Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para a conservação. Ministério do Meio 

Ambiente, Brasília. 
 

Franco E. A. P. & Barros, F. R. M. (2006). Uso e diversidade de plantas medicinais no Quilombo Olho D’água dos Pires, Esperantina, Piauí. Rev. Bras. Pl. 

Med 8:78-88. 
 

García, A. Á. & Carril, E.P. (2009). Metabolismo secundário de plantas. Reduca (Biologia) Serie Fisiologia vegetal 2:119-145. 

 
Gibaja, S. (1998). Pigmentos naturales quinónicos. 1 ed. Lima, UNMSM, Fondo editorial, 277 p.  

 

Giulietti, A. M., Bocage Neta, A. L., Castro, A. A. J. F., Gamarra-Rojas, C. F. L., Sampaio, E. V. S. B., Virgínio, J. F., Queiroz, L. P. & Gomes, A. P. S. 
(2006). Revisão das espécies sulamericanas de Croton L. subgen. Croton sect. Argyroglossum Baill. (Crotonoideae- Euphorbiaceae). 124p. Tese de 

Doutorado. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 

 

Gomes, E. C. S., Barbosa, J., Vilar, F. C. R., Perez, J. O., Vilar, R. C.; Freire, J. L. O., De Lima, A. N., Dias, T. J. (2008). Plantas da caatinga de uso 

terapêutico: levantamento etnobotânico. Engenharia Ambiental: Pesquisa e Tecnologia, 5: 74-85. 
 

Govaerts, R., Frodin, D.G. & Radliffe-Smith, A. (2000). World Checklist and Bibliography of Euphorbiaceae (and Pandaceae). The Board of Trustees of the 

Royal Botanic Gardens, Kew 1-4:1-1622. 
 

Guedes, T. B., Sawayra, R. J., & C Nogueira, C. (2014). Biogeography, vicariance and conservation of snakes of the neglected and endangered Caatinga 

region, northeastern Brazil. Journal of Biogeography 41:919-931. 
 

Harbore, J. B. (1998). Phytochemial methods: a guide to modern techniques of plan analysis. Chapman and Hall. 3.ed. 

 
Helfand, W. H. & Cowen, D.L. (1990). Pharmacyan illustrated history. New York: Harry N. Abrams. 

 

Kabera, J. N., Semana, E., Mussa, A. R. & He, X. (2014). Plant secondary metabolites: biosynthesis, classification, function and pharmacological properties. 
Journal of Pharmacy and Pharmacology 2:377-392. 

 

Koche, J. C. (2011). Fundamentos de metodologia científica. Petrópolis: Vozes. http://www.brunovivas.com/wp-
content/uploads/sites/10/2018/07/K%C3%B6che-Jos%C3%A9-Carlos0D0AFundamentos-de-metodologia-cient%C3%ADfica-_-teoria-

da0D0Aci%C3%AAncia-e-inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-

pesquisa.pdfhttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1  
 

Leal, I. R., Da Silva, J., Cardoso, M., Tabarelli, M.  & Lacher, ACHER, T. E. (2005). Changing the course of biodiversity conservation in the Caatinga of 

northeastern Brazil. Conservation Biology 19:701-706. 
 

Lima, L. R. & Pirani, J.R. (2008). Revisão taxonômica de Croton sect. Lamprocroton (Müll. Arg.) Pax (Euphorbiaceae s.s). Biota Neotrópica 8: 177-231 

 
Lopes, C. R. et al. (2005). Folhas de chá. Viçosa: UFV. 

 

Lorenzi, H. & Matos, F. J. A. (2008). Plantas medicinais no Brasil: nativas e exóticas. São Paulo: Instituto Plantarum. 
 

Ludke, M. & Andre, M. E. D. A. (2013). Pesquisas em educação: uma abordagem qualitativa. São Paulo: E.P.U.  

 
Maciel, M. A. M., Pinto, A. C. & Veiga Júnior, V.F.  (2002). Plantas Medicinais, a necessidade de estudos multidisciplinares. Quimica Nova 25: 429-438. 

 

Martins, A. P., et al. (2000). Antimicrobial Activity and Chemical Composition of the Bark Oil of Croton stellulifer, an Endemic Species from S. Tome e 
Principe. Planta Med. 66: 647-650. 

 

Martins, E. R., Castro, D. M., Catellane, D. C. & Dias, J. E. (2000). Plantas Medicinais. Editora Universidade/UFV, Vicosa. 

 

Matos, F. J. A. (1997). Introdução à fitoquímica experimental. (2a. ed.) Fortaleza: EUFC. 

 
Matos, F. J. A. (1999). Plantas da medicina popular do Nordeste: propriedades atribuídas e confirmadas. Fortaleza: EDUFC. 

 

MMA (Ministério do Meio Ambiente). (2004). Biodiversidade da Caatinga: áreas e ações prioritárias para conservação. Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas. MMA, Brasília. 

 

Mogensen, A. O. (1982). Choice of solvent in extraction, In: AIChEMI modular instructions: Series B, Stagewise and mass transfer operations. New York: 
American Institute of Chemical Engineers (Extraction and Leaching 3. Module B3.5). 

 
Monte, F. J. Q. (1980). Contribuição ao conhecimento químico de plantas do Nordeste – Croton argyrophylloides Muell. Arg. Fortaleza, 1980. Dissertação 

(Mestrado Acadêmico em Química Orgânica) - Universidade Federal do Ceará. 

 
Moreas, M. E. A. & Santana, G. S. M. (2001). Aroeira-do-sertão: um candidato promissor para o tratamento de úlceras gástricas. Funcap 3: 5-6. 

 

Morais- Costa, M. S., Carvalho,O., Cardoso- Filho, B. C., Ferreira. S., Carvalho, W. A. & Silva, D. A. (2009). Riscos de intoxicação de animais na pecuária, 
por plantas tóxicas: uma revisão bibliográfica. Anais do IX Congresso de Ecologia do Brasil, 13 a 17 de Setembro de 2009, São Lourenço- MG 

 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096
http://www.brunovivas.com/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/K%C3%B6che-Jos%C3%A9-Carlos0D0AFundamentos-de-metodologia-cient%C3%ADfica-_-teoria-da0D0Aci%C3%AAncia-e-inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-pesquisa.pdfhttps:/repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1
http://www.brunovivas.com/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/K%C3%B6che-Jos%C3%A9-Carlos0D0AFundamentos-de-metodologia-cient%C3%ADfica-_-teoria-da0D0Aci%C3%AAncia-e-inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-pesquisa.pdfhttps:/repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1
http://www.brunovivas.com/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/K%C3%B6che-Jos%C3%A9-Carlos0D0AFundamentos-de-metodologia-cient%C3%ADfica-_-teoria-da0D0Aci%C3%AAncia-e-inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-pesquisa.pdfhttps:/repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1
http://www.brunovivas.com/wp-content/uploads/sites/10/2018/07/K%C3%B6che-Jos%C3%A9-Carlos0D0AFundamentos-de-metodologia-cient%C3%ADfica-_-teoria-da0D0Aci%C3%AAncia-e-inicia%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-pesquisa.pdfhttps:/repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia-Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1


Research, Society and Development, v. 10, n. 13, e140101321096, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096 
 

 

14 

Moreira, J. N., Lira, M. A., Santos, M. V. F., Ferreira, M. A., Araújo, G. G. L., Ferreira, R. L. C. & Silva, G. C. (2006). Caracterização da vegetação de 

caatinga e da dieta de novilhos no Sertão de Pernambuco. Pesquisa Agropecuária Brasileira 41: 1643-1651. 
 

Mouco, G., Bernardino, M. J., Cornélio, M. L. (2003). Controle de qualidade de ervas medicinais. Revista biotecnologia Ciência e Desenvolvimento 31:68-73. 

 
Ncube, N. S., Afolayan, A. J. & Okoh, A. I. (2008). Assessment techniques of antimicrobial properties of natura compounds of plant origin: current methods 

and future trends. African Journal of Biotechnology 7: 1797-1806. 

 
Oliveira V. B, Zuchetto M, Oliveira C. F, Paula C. S, Duarte A. F. S, Miguel M. D. & Miguel O. G. (2016). Efeito de diferentes técnicas extrativas no 

rendimento, atividade antioxidante, doseamentos totais e no perfil por CLAE-DAD de Dicksonia sellowiana (presl.). Hook, dicksoniaceae. Rev Bras Plantas 

Med 18:230-239. 
 

Payo, H. A., Dominicis, M. E., Mayor, J., Oquendo, M. & Sarduy, R. (2001). Tamizaje fitoquímico preliminar de espécies del género Croton L. Revista 

Cubana de Farmacia. 2001. 
 

Pereira A. S. et al. (2018). Metodologia da pesquisa científica. [free e-book]. Santa Maria/RS. Ed. UAB/NTE/UFSM.  

 
Pinelo, M., Rubilar, M., Sineiro, J. & Núñez, J. (2004). Extraction of antioxidant phenolics from almond hulls (Prunus amygdalus) and pine sawdust (Pinus 

pinaster). Food Chemistry 85: 267-273. 

 

Poirot, R., Prat, L., Gordon, G., Diard, C., Autret, J. M. (2006). Fast Batch to Continuous Solid-Liquid Extraction from Plants in Continuous Industrial 

Extractor. Chemical &. Engineering Technology 29: 46–51. 
 

Rosa, C., Câmara, S. G. & Béria, J. U. (2011). Representações e intenção de uso da fitoterapia na atenção básica à saúde. Ciências & Saúde Coletiva 16: 311 – 

318.  
 

Santana, J. A. S. & Souto, J. S. (2006). Diversidade e estrutura fitossociológica da caatinga na estação ecológica do Seridó, RN. Revista de Biologia e Ciência 

da Terra 6:232-242. 
 

Schenkel, E. P., Gosmann, G., Mello, J. C. P., Mentz, L. A., Petrovick, P. R. Farmacognosia, da planta ao medicamento. 6. ed. Porto Alegre/Florianópolis: 

UFRS, cap. 13: 290- 326. 
 

Schulz, V., Hansel, R. & Tyler, V. (2002). Fitoterapia Racional: Um guia de fitoterapia para as ciências da saúde. São Paulo: Manole, 2002. 386 p.  

 
Shale, T. L., Stirk, W. A. & Van Staden, J. (1999). Screening of medicinal plants used in Lesotho for anti-bacterial and anti-inflammatory activity. Journal of 

Ethnopharmacology 67: 347-354. 

 
Silva, A. I., Sá-Filho, G., Oliveira, L., Guzen, F., Cavalcanti, J., & Cavalcante, J. (2021). Perfil fitoquímico de extratos etanólicos e metanólicos do Croton 

blanchetianus. Revista Brasileira Multidisciplinar, 24(1), 134-142. https://doi.org/10.25061/2527-2675/ReBraM/2021.v24i1.1057 

 
Silva, L. N., Trentin, D. S., Zimmer, K. R., Treter, J., Brandelli, C. L. C., Frasson, A. P., Tasca, T., Silva, A. G., Silva, M. V. & Macedo, A. J. (2015). Anti-

infective effects of Brazilian Caatinga plants against pathogenic bacterial biofilm formation. Pharmaceutical Biology, 53 :464–468.  

 
Silva, N. L. A., Miranda, F. A. A. & Conceição, G. M. (2010). Triagem Fitoquímica de Plantas de Cerrado, da Área de Proteção Ambiental Municipal do 

Inhamum, Caxias, Maranhão. Scientia Plena 6: 1-17. 

 
Silva, T. R. G., Martins., T. D. T., Silva, J. H. V., Silva, L. P. G., Pascoal, L. A. F., Oliveira, E. R. A. & Brito, M. S. (2012). Inclusão de óleos essenciais como 

alimentos fitoterápicos na dieta de suínos, Revista Brasileira de Saúde e produção animal 13:181-191.  

 
Simões, C.M.O. (2010). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 6ª ed. Porto Alegre: UFRGS. ISBN: 978-85-7025-927-1. 

 

Simões, C. M. O., Schenkel, E. P., Gosmann, G., Mello, J. C. P., Mentz, L. A. & Petrovick,P. R. (2004). Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. 
Porto Alegre.  

 

SNIF FLORESTAL. (2021). http://snif.florestal.gov.br/pt-br/perda-da-cobertura-florestal/262-mapas 
 

Sonaglio, D; Ortega, G. & Petrovick, P. R. & Bassani, V. L. (2003). Desenvolvimento tecnológico e produção de fitoterápicos. In: Simões, C. M. O., 

Schenkel, E. P., Gosmann, G., Mello, J. C. P., Mentz, L. A. & Petrovick,P. R. (org.) Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. rev. e ampl.,Porto 

Alegre: UFRGS, Florianópolis: UFSC. cap. 13, p. 289-32 

 

Taiz, L. & Zeiger, E. (2009). Fisiologia vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Armed, 849p. 
 

Tiwari, P., Kumar, B., Kaur, M., Kaur, G. & Kaur, H. (2011). Phytochemical screening and extraction: a review. Intern Pharm Science 1:98-106. 

 
Trovão, D. M. et al. (2007). Variações sazonais de aspectos fisiológicos de espécies da Caatinga. R. Bras. Eng. Agríc. Ambiental 11: 307–311.  

 

Vanzolini, P. E. (1976). On the lizards of a Cerrado-Caatinga contact: evolutionary and zoogeographical implications (Sauria). Papéis Avulsos de Zoologia, 
São Paulo, 29, 111-119. 

 
Veggi, Priscilla Carvalho. (2006). Obtenção de extratos vegetais por diferentes métodos de extração: estudo experimental e simulação dos processos. 165 f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenheira de Alimentos, Universidade Estadual de Campinas, Campinas.  

 
Velloso, A. L., Sampaio, E. V. S. B. & Pareyn, F. G. C. (2002). Ecorregiões propostas para o bioma caatinga. Recife: Associação Plantas do Nordeste; 

Instituto de Conservação Ambiental, The Nature Conservancy do Brasil.  

 
Verpoorte, R. (1998). Exploration of nature’s chemodiversity: the role of secondary metabolites as leads in drug development. Drug Discovery Today 3: 232-

238.  

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096
https://doi.org/10.25061/2527-2675/ReBraM/2021.v24i1.1057
http://snif.florestal.gov.br/pt-br/perda-da-cobertura-florestal/262-mapas


Research, Society and Development, v. 10, n. 13, e140101321096, 2021 

(CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096 
 

 

15 

 

Wina, E., Muetzel, S. & Becker,K. (2005). The Impact of Saponins or SaponinContaining Plant Materials on Ruminant Production - A Review. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry 53: 8093–8105.  

 

Wongkittipong, R., Prat, L., Damronglerd, S. & Gourdon, (2004). C. Solid-liquid extraction of andrographolide from plants-experimental study, kinetic 
reaction and model. Separation and Purification Technology 40: 147-154.  

 

Yadav, R., & Agarwala, M. (2011). Phytochemical analysis of some medicinal plants. Journal of phytology 3:10-4. 
 

http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v10i13.21096


87 

 

Revista Saúde e Meio Ambiente – RESMA-UFMS- Três Lagoas v. 13 n. 1, p.87-107, 

Julho/Dezembro de 2021. ISSN: 2447-8822. 

 

LEVANTAMENTO CIÊNCIOMÉTRICO DA PRESENÇA DE POTENCIAL TERAPÊUTICO ANTI-

INFLAMATÓRIO EM PLANTAS NATIVAS DA CAATINGA BRASILEIRA 

 

Geovan Figueirêdo de Sá-Filho; Antonia Isabelly Bezerra da Silva; Lucídio Clebeson de Oliveira; José 

Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti; Fausto Pierdoná Guzen; Jeferson de Souza Cavalcante. 

 

RESUMO: A utilização de plantas com finalidades terapêuticas acompanha a história do homem desde os tempos 
mais primitivos, visto a grande quantidade e possibilidade de enfermidades enfrentadas ao longo da vida. O estudo 
de características terapêuticas de plantas de um bioma exclusivamente brasileiro, como a Caatinga, possibilita a 
criação de novas abordagens terapêuticas para o tratamento de enfermidades nos animais de modo geral. Dentre 
essas características terapêuticas, tem as propriedades anti-inflamatórias que possibilita a aceleração da 
regeneração celular diminuindo o risco de contrair infecção. Frente a isso o objetivo deste trabalho foi reunir, 
através de bases de dados científicas, as publicações em periódicos sobre as propriedades anti-inflamatórias de 
famílias botânicas plantas nativas do bioma Caatinga descritas nos últimos anos. Para isso foi realizado uma 
revisão sistemática, que consiste num trabalho descritivo sobre os estudos envolvendo a temática. Foram reunidos 
artigos que tratassem do uso de plantas nativas da Caatinga com alguma finalidade anti-inflamatória no Brasil, 
utilizando como fonte de buscas as bases de dados eletrônicas: SciELO, MEDLINE, LILACS, PubMed e Science 
direct. As buscas permitiram encontrar 193 artigos e após as análises, dividida em três etapas, restaram 22 que se 
enquadraram nos critérios de inclusão e exclusão. O levantamento possibilitou verificar o perfil de publicações em 
relação ao potencial anti-inflamatório das plantas nativas da Caatinga Brasileira e que a família vegetal mais 
presente nesses trabalhos é a família Fabaceae, que constitui uma das famílias botânicas de maior importância 
econômica e medicinal. Porém, ainda são necessários mais estudos investigando as propriedades anti-inflamatórias 
nas plantas nativas desse bioma exclusivamente brasileiro. 
Palavras-chave: Fitoterapia, Plantas Medicinais, Botânica. 
 

SCIENCEMETRIC SURVEY OF THE PRESENCE OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPEUTIC 
POTENTIAL IN NATIVE PLANTS OF THE BRAZILIAN CAATINGA 

ABSTRACT : The use of plants for therapeutic purposes has followed the history of man since the most primitive 
times, given the large number and possibility of illnesses faced throughout life. The study of therapeutic 
characteristics of plants in an exclusively Brazilian biome, such as the Caatinga, allows the creation of new 
therapeutic approaches for the treatment of diseases in animals in general. Among these therapeutic characteristics, 
it has anti-inflammatory properties that enable the acceleration of cell regeneration, decreasing the risk of 
contracting infection. In view of this, the objective of this work was to gather, through scientific databases, 
publications in journals on the anti-inflammatory properties of botanical families of native plants of the Caatinga 
biome described in recent years. For this, a systematic review was carried out, which consists of a descriptive work 
on studies involving the theme. Articles that dealt with the use of native plants from the Caatinga with some anti-
inflammatory purpose in Brazil were gathered, using electronic databases as a search source: SciELO, MEDLINE, 
LILACS, PubMed and Science direct. The searches made it possible to find 193 articles and after the analysis, 
divided into three stages, 22 remained, which met the inclusion and exclusion criteria. The survey made it possible 
to verify the profile of publications in relation to the anti-inflammatory potential of plants native to the Brazilian 
Caatinga and that the plant family most present in these works is the Fabaceae family, which is one of the most 
important economic and medicinal botanical families. However, further studies are still needed investigating the 
anti-inflammatory properties in native plants of this exclusively Brazilian biome. 
Keywords: Phytotherapy, Medicinal Plants, Botany. 
 

ENCUESTA CIENTÍMÉTRICA DE LA PRESENCIA DE POTENCIAL TERAPÉUTICO 
ANTIINFLAMATORIO EN PLANTAS NATIVAS DE LA CAATINGA BRASILEÑA 

 
RESUMEN El uso de plantas con fines terapéuticos sigue la historia del hombre desde los tiempos más primitivos, 
dada la gran cantidad y posibilidad de enfermedades que enfrenta a lo largo de la vida. El estudio de las 
características terapéuticas de plantas de un bioma exclusivamente brasileño, como la Caatinga, permite la creación 
de nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de enfermedades en animales en general. Entre estas 
características terapéuticas, tiene propiedades antiinflamatorias que permiten acelerar la regeneración celular, 
reduciendo el riesgo de contraer infecciones. Ante esto, el objetivo de este trabajo fue recopilar, a través de bases 
de datos científicas, publicaciones en revistas sobre las propiedades antiinflamatorias de las familias botánicas de 
plantas nativas del bioma Caatinga descritas en los últimos años. Para ello se realizó una revisión sistemática, que 
consiste en un trabajo descriptivo de los estudios que involucran el tema. Se recopilaron artículos relacionados con 
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el uso de plantas nativas de la Caatinga con algún propósito antiinflamatorio en Brasil, utilizando como fuente de 
búsqueda las bases de datos electrónicas: SciELO, MEDLINE, LILACS, PubMed y Science direct. Las búsquedas 
permitieron encontrar 193 artículos y luego de los análisis, divididos en tres etapas, quedaron 22 que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión. La encuesta permitió verificar el perfil de publicaciones en relación al 
potencial antiinflamatorio de plantas nativas de la Caatinga brasileña y que la familia vegetal más presente en estos 
trabajos es la familia Fabaceae, que constituye una de las más económicas y medicinales. importantes familias 
botánicas. Sin embargo, se necesitan más estudios para investigar las propiedades antiinflamatorias de las plantas 
nativas de este bioma exclusivamente brasileño. 
Palabras clave: Fitoterapia, Plantas medicinales, Botánica 
 

INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga é um bioma brasileiro bastante heterogêneo 1, com clima quente e chuva 

distribuída no período de três a seis meses durante o ano 2. 3Relataram que a vegetação da 

caatinga é composta por espécies lenhosas, arbustos e árvores de pequeno porte. É possível 

encontrar nas diferentes paisagens que compõe o Bioma caatinga numerosas famílias presentes, 

dentre elas as Cactaceae, Capparaceae, Euphorbiaceae e Fabaceae4. Essa heterogeneidade de 

espécies de plantas possibilita o amplo acesso da população a recursos vegetais para a utilização 

medicinal, fato que corrobora com isso é estudo realizado  onde verificaram em comunidades 

locais do Semiárido nordestino, onde a Caatinga se faz presente, a utilização de recursos 

vegetais com potencialidades medicinais repassadas entre gerações5. 

Levantamentos sobre o conhecimento das plantas e da sua utilização são de fundamental 

importância para entender sobre as propriedades medicinas da flora brasileira, por ser um 

território que abriga uma das mais diversas vegetações mundiais, sendo ainda necessário a 

investigação e difusão desse conhecimento sobre as propriedades medicinais 6,7. Dentre os 

estudos etnofarmacológicos realizados na região mostram que as plantas da Caatinga são 

utilizadas por comunidades para tratar doenças variadas, como doenças de pele, respiratórias e 

gastrintestinais, além de infecções variadas 8, 5, 9.  

           10Uma das finalidades da investigação etnofarmacológica, das espécies oriundas da 

Caatinga com potencial terapêutico, é a notável necessidade de se conhecer o uso medicinal de 

suas plantas, muitas vezes já utilizado há muitas gerações. Apesar do número de estudos em 

relação ao potencial biológico/medicinal de plantas da Caatinga ter crescido, muitas plantas que 

são utilizadas pelas comunidades para fins medicinais ainda não foram submetidas a estudos 

científicos para confirmar sua eficácia no tratamento de algumas doenças 11. 5, 9.  

As plantas medicinais que já foram estudadas ao longo dos séculos têm sido fonte de 

grande variedade de compostos para enfrentar ações biológicas que afligem o ser humano12, 13. 

A inflamação, uma dessas ações biológicas, caracteriza-se como um mecanismo de defesa do 

organismo proporcionando cicatrização e regeneração de tecido que foi lesionado, sendo 
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regulado por várias vias de sinalização e interação de diferentes tipos de células14. O processo 

inflamatório apresenta diversas características no organismo, como por exemplo, dor, calor, 

enrubescimento, edema, esses resultados são em função de respostas protetoras do organismo 

ao local da lesão em decorrência de traumas ou agentes infecciosos15. As doenças em que o 

processo inflamatório está envolvido sempre motivou a busca de novos meios para tratar a 

enfermidade cujo alvo foi encontrar substâncias que limitem os efeitos nocivos desse processo, 

nesse sentido as substâncias de origem vegetal têm importante papel por serem percussoras para 

a descoberta dessas inovações16.  

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é a realização de uma prospecção em bases de 

dados com o intuito de levantar as publicações em periódicos científicos acerca da análise de 

propriedades anti-inflamatórias de famílias botânicas de plantas nativas do bioma Caatinga.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente revisão reuniu artigos que tratassem do uso de plantas nativas da Caatinga com 

alguma finalidade anti-inflamatória no Brasil, utilizando como fonte de buscas as bases de 

dados eletrônicas: SciELO, MEDLINE, LILACS, PubMed e Science direct. Para a coleta de 

dados foram utilizados o vocabulário estruturado e multilíngue dos Descritores em Ciências da 

Saúde (DeCS), sendo os seguintes descritores: “Plantas”, ”Zona Semiárida” e “Anti-

Inflamatórios”. Foram realizadas combinações com o uso do operador booleano AND, tais 

termos foram utilizados de forma combinada para melhorar a busca nos bancos de dados nos 

quesitos título e ou resumo de documentos.  

A pesquisa foi realizada entre janeiro e fevereiro de 2021, realizando a seleção dos estudos 

de acordo com os critérios de inclusão.  Esses critérios de inclusão foram: artigos científicos 

publicados em periódicos na língua portuguesa, publicações realizadas entre os anos de 2014 a 

2021, o objeto de estudo tenha sido com plantas nativas da Caatinga Brasileira e que tenham 

apresentado investigação acerca de propriedades anti-inflamatórias (Figura 1).  

A análise foi dividida em três etapas. A primeira etapa constituiu-se na leitura do título dos 

artigos, em que foram selecionados apenas aqueles com termos relacionados aos descritores 

utilizados nas buscas. Em seguida, partiu-se para a segunda etapa, na qual foi lido o Abstratc 

dos artigos incluídos na primeira fase, dentre os quais foram escolhidos os que mencionavam 

alguma investigação sobre propriedades anti-inflamatória de plantas nativas da Caatinga, 

confirmadas que são nativas através da plataforma online DATAPLAMT 

(http://www.dataplamt.org.br/). Por fim, na terceira e última etapa, foi avaliado o texto integral 
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dos artigos selecionados na segunda etapa, a fim de reunir todas as informações abordadas nas 

publicações como identificar as famílias botânicas, o tipo de estudo (artigo experimental, artigo 

de revisão, levantamento etnofarmacológico ou análise documental). 

 

Figura 1. Esquema com o processo e fontes de pesquisa dos artigos através dos descritores e 

suas seleções de acordo com os critérios de inclusão. 

 

 

Fonte: Autor, 2021. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Aspectos Gerais 

Dos 209 artigos encontrados sobre o tema inicialmente,  25 foram utilizados como amostra 

final, se encaixando nos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos previamente. Na análise 

qualitativa os artigos foram considerados individualmente de acordo com os aspectos inerentes 

à análise das propriedades anti-inflamatória das plantas da Caatinga (Tabela 1).  

Além da atividade anti-inflamatória descrita nos trabalhos publicados que foram objeto de 

estudo para esta revisão, também foram identificadas outras propriedades terapêuticas em 

estudos com plantas nativas da Caatinga (Tabela 1). Isso demonstra a versatilidade do uso de 

plantas e contribui para a valorização e intensificação dos estudos envolvendo as espécies desse 

bioma brasileiro 17, 18. 

Dentre os artigos selecionados, cerca de 32% foram levantamentos etnofarmacológicos 

(com entrevista ou questionários), trabalhos do tipo de artigo de revisões 28%, e por fim, 

FONTES DE 
DADOS

Scielo
48 analisados

09 selecionados

Medline
63 analisados

03 selecionados

Lilacs
29 analisados

02 selecionados

Pubmed
35 analisados

04 selecionados

Science Direct
34 analisados

07 selecionados
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estudos experimentais e análise documental, ambos apresentaram uma prevalência de 20% 

dentre os artigos analisados (Figura 2). 

 

Figura 2. Porcentagem dos tipos de estudos dos artigos analisados neste estudo, publicados em 

periódicos científicos entre os anos de 2014 e 2021 sobre as propriedades anti-inflamatórias de 

plantas nativas da Caatinga. 
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Tabela 1. Relação do título, tipo de estudo e principais ações terapêuticas dos artigos 

científicos publicados entre 2014 e 2021 utilizados no presente estudo.  

TÍTULO DO ARTIGO 
TIPO DE 

ESTUDO 

PRINCIPAIS AÇÕES 

TERAPÊUTICAS 

DESCRITAS 

REFERÊNCIAS 

Prospecção de patentes 

biotecnológicas com óleo 

essencial em microemulsão 

como agente anti-

inflamatório 

Análise 

Documental 
• Anti-inflamatória; 19 

Plantas medicinais 

comercializadas no 

município de Muritiba – 

Bahia Levantamento 

etnofarmacológico 

• Anti-inflamatória; 

• Reumatóide; 

• Digestiva; 

• Expectorante; 

• Analgésica; 

• Antisséptica; 

• Calmante; 

• Diurética. 

20 

Evidências científicas acerca 

das atividades biológicas de 

uma planta nativa do 

nordeste brasileiro – o pião 

roxo 

Artigo de Revisão 
• Anti-inflamatória; 

• Analgésica. 
21 

Estudo fitoquímico e 

avaliação da citotoxicidade 

aguda frente à artemia salina 

(leach) de plantas 

comercializadas em feira-

livre 

Artigo 

Experimental 

• Anti-inflamatória; 

• Sedativa; 

• Expectorante; 

• Diuréticos; 

• Laxativos; 

• Antiepilético; 

• Analgésico; 

• Antioxidantes; 

22 
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• Anti-helmínticos. 

Diagnose morfoanatômica 

de canafístula: Peltophorum 

dubium (spreng.) Taub. 

(fabaceae) 

Artigo 

Experimental 
• Anti-inflamatória; 23 

Prospecção de artigos e 

patentes sobre plantas 

medicinais presentes na 

Caatinga Brasileira 

Análise 

Documental 
• Anti-inflamatória; 

• Antibacteriana; 

• Inseticida; 

24 

Diversidade e usos de 

plantas medicinais nos 

quintais da comunidade de 

São João da Várzea em 

Mossoró, RN 

Levantamento 

Etnofarmacológico 
• Anti-inflamatória; 25 

Espécies da caatinga como 

alternativa para o 

desenvolvimento de novos 

fitofármacos 

Levantamento 

Etnofarmacológico 
• Anti-inflamatória. 26 

Investigação 

etnofarmacológica dos 

diferentes usos da espécie 

Croton campestris a. St.-hil: 

estudo comparativo na 

biorregião do Araripe 

Levantamento 

Etnofarmacológico 
• Anti-inflamatória. 27 

Utilização de Uncaria 

tomentosa (unha de gato) 

como fitoterápico 

Análise 

Documental 

• Anti-inflamatória; 

• Anticancerígena; 

• Antiviral; 

• Antileucêmica. 

28 

Etnobotânica das principais 

plantas medicinais 

comercializadas em feiras e 

Levantamento 

Etnofarmacológico 
• Anti-inflamatória; 29 
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mercados de são luís, estado 

do maranhão, Brasil 

Levantamento etnobotânico 

de espécies medicinais com 

propriedades anti-

inflamatórias do Nordeste 

brasileiro 

Artigo de Revisão • Anti-inflamatória;             30 

Perfil químico e atividades 

biológicas do gênero 

Caryocar: uma revisão de 

literatura 

Artigo de Revisão  
• Anti-inflamatória. 

• Doenças respiratórias. 
 31 

Prospecção fitoquímica e 

avaliação do potencial 

antioxidante de Cnidoscolus 

phyllacanthus (müll. Arg.) 

Pax & k.hoffm. oriundo de 

Apodi – RN 

Artigo 

Experimental 

• Anti-inflamatória; 

• Cicatrizante; 

• Analgésico; 

• Antibacteriana; 

• Diurético. 

 32 

Revisão do uso medicinal de 

Rhaphiodon echinus 

Schauer (Lamiaceae): 

Atividades 

biológica e farmacológica 

Artigo de Revisão 
• Anti-inflamatória; 

• Antioxidante. 
33 

Potenciais e usos medicinais 

do jericó, Selaginella 

convoluta (Arn.) Spring, no 

bioma 

Caatinga: uma breve revisão 

Artigo de Revisão 

• Anti-inflamatória; 

• Antibacteriana; 

• Antioxidante. 

5 

Uso da Myracroduon 

urundeuva alemão (aroeira 

do sertão) pelos agricultores 

no tratamento de doenças 

Levantamento 

Etnofarmacológico 

• Anti-inflamatória; 

• Antibacteriana; 

• Antisséptica; 

34 
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Influência da sazonalidade e 

do ciclo circadiano no 

rendimento e composição 

química dos óleos essenciais 

de Croton spp. da Caatinga 

Artigo 

Experimental 

• Anti-inflamatória. 

• Dermatofitoses. 
35 

Momordica charantia L., 

uma planta medicinal e seu 

potencial antitumoral: uma 

revisão sistemática 

Artigo de Revisão 

• Anti-inflamatória; 

• Antidiabética; 

• Antibacteriana; 

• Anti-hipertensiva; 

• Anticancerígena. 

36 

Levantamento etnobotânico 

de plantas medicinais em 

área de caatinga na 

comunidade do sítio nazaré, 

município de milagres, 

Ceará, Brasil 

Levantamento 

etnofarmacológico 

• Anti-inflamatória; 

• Doenças renais; 

• Doenças hepáticas. 

37 

Estudo prospectivo sobre 

propriedades antineoplásicas 

de plantas da família 

Fabaceae: ênfase em 

Mimosa caesalpiniifolia 

Análise 

Documental 

• Anti-inflamatória; 

• Antifúngica; 

• Antibacteriana; 

• Vasorrelaxante; 

• Bradicárdico. 

38 

Prospecção científica de 

espécies do gênero Annona 

(annonaceae) com atividade 

antinociceptiva e anti-

inflamatória 

Análise 

Documental 

• Anti-inflamatória; 

• Antinociceptiva. 
39 

Diversidade de uso das 

cactáceas no nordeste do 

brasil: uma revisão 

Artigo Revisão 

• Anti-inflamatória; 

• Doenças respiratórias; 

• Doenças digestório. 

40 

Estudo da atividade 

antinociceptiva e anti-

inflamatória do óleo 

Artigo 

Experimental 

• Anti-inflamatória; 

• Doenças respiratórias; 

• Doenças digestório. 

41 
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essencial de Lippia 

bromelyana moldenke 

(verbenaceae) em 

camundongos 

Plantas medicinais 

conhecidas por especialistas 

locais de uma comunidade 

rural maranhense 

Levantamento 

Etnofarmacológico 

• Anti-inflamatória; 

• Doenças digestório. 
42 

Fonte: Autor, 2020. 

 

Levantamento do potencial anti-inflamatório de plantas nativas da caatinga através 

da literatura científica. 

O levantamento dos anos que houve publicações dos artigos científicos possibilitou 

observar que, dentre os anos analisados, 2015 foi o ano onde houve maior quantitativo de 

publicações sobre o potencial anti-inflamatório de plantas nativas da Caatinga, com sete 

(7) publicações (Figura 3). Nos anos subsequentes houve uma oscilação, onde a partir de 

2018 o número de publicações voltou a crescer, porém em 2020 diminui novamente, isso 

pode ter acontecido em decorrência do Brasil e o mundo estar passando pela pandemia 

da COVID-19, afetando diretamente o ensino e pesquisa 44. No entanto, a curva de 

tendência central mostra uma leve tendência no retorno crescente do esforço em publicar 

esse conhecimento acerca das propriedades anti-inflamatória de plantas nativas da 

Caatinga brasileira (Figura 3). 

Estudos referentes à prospecção de tecnologias têm aumentado a fim de constatar as 

tendências de crescimento numa determinada área de conhecimento ou produto de 

interesse 44 permitindo direcionar e impulsionar novas pesquisas com base no que já foi 

publicado. 
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Figura 3. Número de artigos publicados em periódicos científicos entre os anos de 2014 

e 2021 sobre as propriedades anti-inflamatórias de plantas nativas da Caatinga, 

encontrados no presente levantamento. 
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Após o levantamento dos artigos publicados, sobre relatos das possíveis propriedades 

anti-inflamatórias das famílias botânicas de plantas nativas da Caatinga, foi possível 

perceber a família Fabaceae foi uma das que mais se destacou com espécies relatadas 

sobre suas possíveis propriedades anti-inflamatórias (Figura 4). A família Fabaceae, 

anteriormente Leguminosae, compreende cerca de 171 gêneros com cerca de 2.250 

espécies tropicais e subtropicais. Elas se distribuem por toda a região Nordeste, em 
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estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe 

e Bahia, com algumas espécies endêmicas da caatinga 45. Um número expressivo dessa 

família, no presente levantamento, pode ser em decorrência do alto número de espécies 

já descritas e que estão distribuídas na região de Caatinga. 

Alguns estudos relatam de possíveis propriedades biotecnológicas das plantas da 

família Fabaceae, incluindo substâncias com propriedades antitumoral e anticâncer37, 46. 

Essas produções científicas, envolvendo as plantas da Caatinga, se concentram em áreas 

como: Medicina, Farmacologia, Toxicologia, Farmácia, Bioquímica, Genética e Biologia 

Molecular, demostrando o interesse da comunidade científica em identificar as possíveis 

potencialidades das plantas dessa família para desenvolvimento produtos para utilização 

em abordagens terapêuticas47.  

A nível mundial a família Fabaceae é a segunda maior família de plantas medicinais 

já descritas, apresentando mais de 490 espécies de plantas medicinais, a maioria das quais 

é amplamente utilizada na medicina tradicional e como produtos farmacêuticos pela 

população de modo geral48. Os trabalhos científicos envolvendo as espécies dessa família 

além da descrição de propriedades anti-inflamatórias, objeto estudo do presente trabalho, 

também descrevem importantes propriedades medicinais, dentre elas: efeitos inibitórios 

na replicação do HIV in vitro49, na hepatite induzida por anticorpos 50, redução dos níveis 

de glicose no sangue 51, além de apresentarem níveis tóxicos devido a presença de 

alcalóides tóxicos52 e alcalóides pirrolizidínicos53. 
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Figura 4. Quantidade de espécies por famílias vegetais identificadas nos artigos 

publicados em periódicos científicos entre os anos de 2014 e 2019 sobre as propriedades 

anti-inflamatórias e plantas nativas da Caatinga. 

 

Fonte: Autor, 2020. 
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 Plantas nativas da caatinga mais citadas com potencial anti-inflamatório 

 

Neste levantamento, foi verificado a análise de 212 espécies distribuídas por 70 

famílias botânicas. A maior quantidade de espécies de plantas nativas da Caatinga, 

relatadas com algum potencial anti-inflamatório, pertenciam à família Fabaceae, elas 

estão apresentadas na Tabela 2. Dentre as espécies que foram identificadas no estudo, tem 

a Senna trachypus (Canafístula), empregada popularmente para tratar processos 

infecciosos e inflamatórios por meio das suas cascas e folhas54, 55, além disso, nas suas 

sementes pode ser obtido um inibidor da tripsina capaz de induzir apoptose em células de 

leucemia56.  

A limitação da inferência com todas as espécies relatadas nesse estudo sobre a real 

propriedade anti-inflamatória se dá pela baixa investigação com pesquisas pré-clínicas, 

impulsionando uma exploração mais ampla sobre as atividades biológicas dessas plantas 

da Caatinga que já são utilizadas no âmbito da medicina popular. Lembrando que, estudos 

com base nas plantas medicinais utilizadas pela população permitem a descoberta de 

novos princípios ativos e atividades biológicas, oferecendo a possibilidade de descobrir 

possíveis propriedades com interesse terapêutico57. 

 

Tabela 2. Espécies pertencente à família botânicas Fabaceae relatadas nos artigos 

publicados entre os anos de 2014 e 2021 sobre as propriedades anti-inflamatórias de 

plantas nativas da Caatinga.  

Espécie da Família Fabaceae Nativas da Caatinga 

Amburana cearenses 

Anadenanthera colubrina 

Bauhinia cheilantha 

Bowdichia virgilioides 

Caesalpinia pyramidalis 

Enterolobium contortisiliquum 

Erythrina velutina 

Hymenaea courbaril 
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Mimosa arenosa 

Mimosa caesalpiniifolia 

Mimosa malacocentra 

Mimosa sensitiva 

Mimosa tenuiflora 

Myrocarpus frondosus 

Peltophorum dubium 

Piptadenia stipulacea 

Pityrocarpa moniliformis 

Poincianella pyramidalis 

Senna obtusifolia 

Senna spectabilis 

Trischidium molle 

Adaptado de [5, 19-42]  

Sabendo que a família Fabaceae constitui uma das famílias botânicas de maior 

importância econômica e medicinal58, as espécies identificadas no presente levantamento 

possibilitou identificar as principais propriedades curativas e terapêuticas relacionadas ao 

bioma Caatinga (Tabela 1). Muitas das plantas descritas são usadas tanto na farmacologia 

quanto na medicina popular, essa abordagem da medicina popular já é mencionada em 

estudos com comunidades rurais da Caatinga, enfatizando a influência desse grupo de 

plantas na cultura popular nordestina59. 

As principais atividades terapêuticas descritas nos estudos envolvendo as espécies 

de plantas da família Fabaceae relatam, além dos efeitos anti-inflamatórios, alguns efeitos 

anti-helmínticos; antinociceptivos, antiepiléticos, antioxidantes, analgésicos e sedativos, 

contribuindo para o tratamento de inflamações, afecções genitourinárias, doenças 

respiratórias, dores reumáticas, e doenças no aparelho digestório. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da verificação do perfil de publicações em relação ao potencial anti-

inflamatório das plantas nativas da Caatinga Brasileira, foi possível perceber que dentre 

as famílias vegetais mais relatadas está a Fabaceae. A família Fabaceae constitui uma das 

famílias botânicas de relevada importância econômica e medicinal, e o presente 
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levantamento permite direcionar as próximas pesquisas de acordo com que já foi 

produzido para o estudo de plantas medicinais e suas potencialidades. De modo geral 

ainda existem poucas publicações onde as espécies nativas da Caatinga figuram como 

protagonistas na análise de propriedades anti-inflamatórias, evidenciando que ainda são 

necessários mais estudos (inclusive os experimentais) investigando essa propriedade nas 

plantas nativas desse bioma exclusivamente brasileiro.  
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Resumo
O Brasil é considerado o país com a maior biodiversidade do mundo e um dos seus biomas, a Caatinga, possui 
elevada heterogeneidade vegetacional e endemismo, o que torna esse ambiente de extrema importância bio-
lógica. Apesar de ser um bioma onde o estudo das plantas medicinais é bastante explorada, a Caatinga ainda 
possui muitas espécies de plantas que não foram devidamente analisadas, entre essas espécies existem o Croton 
blanchetianus, conhecido popularmente como marmeleiro ou marmeleiro-do-mato, com informações acerca 
de suas propriedades medicinas ainda com lacunas. Sendo assim, o objetivo desse estudo foi analisar a compo-
sição fitoquímica dos extratos etanólicos e metanólicos das folhas e raízes do Marmeleiro (Croton blanchetia-
nus). A pesquisa foi de natureza qualitativa e de caráter experimental. A coleta da espécie foi no Sítio Chafariz, 
zona rural da cidade de Mossoró- RN, onde foram coletadas as raízes e folhas da planta. Após a identificação da 
espécie foram aplicadas técnicas de farmacognosia e bioprospecção, para possibilitar a obtenção dos extratos, 
cujas análises fitoquímicas  foram então realizadas. Por meio da triagem fitoquímica, pôde-se observar reações 
colorimétricas sugestivas de alcaloides, saponinas, quinonas e compostos fenólicos, especificamente, taninos e 
cumarinas. Não foi possível identificar flavonoides em nenhum dos extratos. Essas substâncias presentes nos 
extratos do marmeleiro, indicam uma possível presença de propriedades terapêuticas relativo à planta, sendo 
necessários estudos mais aprofundados sobre o Croton blanchetianus. 

Phytochemical profile of ethanolic and methanolic extracts of the “marmelei-
ro” (Croton Blanchetianus) 
Brazil is considered the country with the greatest biodiversity in the world and one of its biomes, 
the Caatinga, has high vegetational heterogeneity and endemism, which makes this environment 
of extreme biological importance. Despite being a biome where the study of medicinal plants is 
widely explored, the Caatinga still has many species of plants that have not been properly analyzed, 
among these species there is Croton blanchetianus, popularly known as quince or quince, with 
information about its medicinal properties still with gaps. Thus, the objective of this study was to 
analyze the phytochemical composition of the ethanolic and methanolic extracts from the leaves 
and roots of the quince (Croton blanchetianus). The research was of a qualitative nature and of 
an experimental character. The species was collected at Sítio Chafariz, a rural area in the city of 
Mossoró-RN, where the plant’s roots and leaves were collected. After the identification of the spe-
cies, pharmacognosy and bioprospecting techniques were applied to make it possible to obtain the 
extracts, whose phytochemical analyzes were then performed. Through phytochemical screening, 
it was possible to observe colorimetric reactions suggestive of alkaloids, saponins, quinones and 
phenolic compounds, specifically, tannins and coumarins. It was not possible to identify flavonoids 
in any of the extracts. These substances present in the quince extracts indicate a possible presence 
of therapeutic properties relative to the plant, requiring further studies on Croton blanchetianus
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Introdução
O interesse em pesquisar propriedades medicinais de plantas para fins terapêuticos acompanha a histó-

ria da humanidade, essas propriedades vêm sendo exploradas extensivamente pelos pesquisadores e pela 
indústria farmacêutica interessada em desenvolver novos medicamentos (CALIXTO E SIQUEIRA, 2008). 
A tradição do uso das plantas pela medicina popular, realizado mesmo sem o conhecimento químico das 
plantas, traz importantes informações terapêuticas acumuladas durante séculos (MACIEL 2002). 

A Caatinga brasileira é um bioma bastante heterogêneo, principalmente em relação as espécies vegetais, 
possibilitando a população da região diversas possibilidades de plantas para utilizar em intervenções 
terapêuticas, em decorrência disso o interesse em se pesquisar plantas com potencial terapêutico neste 
bioma tem aumentado nos último anos (MMA, 2003; GUEDES, SAWAYA E NOGUEIRA, 2014). Os le-
vantamentos etnobotânicos realizados na região mostram que as plantas da Caatinga são utilizadas pela 
comunidade para tratar diferentes enfermidades, entre elas: doenças de pele, respiratórias, gastrintestinais 
e infecções variadas (TROVÃO, 2007).

Mesmo com o número de estudos e publicações científicas sobre o potencial biológico de plantas 
da Caatinga terem crescido nos últimos anos (SÁ-FILHO, 2020), ainda existe uma extensa lacuna das 
plantas que são utilizadas para fins medicinas pela população que não foram submetidas a estudos cien-
tíficos para confirmar sua eficácia no tratamento terapêutico (SILVA, 2015). A espécie vegetal Croton 
blanchetianus é um desses casos, conhecida popularmente como marmeleiro ou marmeleiro-do-mato 
e normalmente encontrada na região Nordeste, é utilizada na medicina popular (FRANCO; BARROS, 
2006) para tratar diversas enfermidades como hemorragia uterina, hemoptise, dor de estômago, vômitos 
e diarreia (MATOS, 1999). 

Os estudos fitoquímicos compreendem a extração e identificação dos constituintes presentes no vegetal, 
principalmente os metabólitos secundários que são os responsáveis por ações biológicas (SONAGLIO, 
2010). A qualidade da extração dos metabólitos secundários é influenciada diretamente por diversos 
fatores, dentre eles o tipo de solvente utilizado (FERRO, 2008; NCUBE, AFOLAYAN E OKAN, 2011). O 
etanol apresenta caráter anfifílico, permitindo a extração tanto de substâncias com características apolares 
quanto polares (OLIVEIRA, 2016), já o metanol tem a capacidade de extrair uma maior quantidade de 
componentes (TIWARI, 2011). 

Objetivos
O objetivo do presente trabalho foi analisar o rendimento e a presença dos metabólitos secundários 

nos extratos etanólicos e metanólicos da raiz e das folhas do marmeleiro (Croton blanchetianus) espécie 
nativa da Caatinga brasileira, bem como um apanhado geral sobre suas possíveis propriedades medicinais.

Materiais e métodos 
Seleção do material vegetal e preparação dos extratos
O marmeleiro (Croton blanchetianus) foi coletada no mês de julho de 2019 às 7h00, no “Sítio Chafariz” 

localizado na zona rural da cidade de Mossoró (5°27’55.1”S 37°19’34.2”W). A espécie foi identificada pelos 
pesquisadores no local com o auxílio de um guia de plantas nativas da Caatinga (MAIA-SILVA, 2012), 
em seguida foram coletadas as raízes e folhas as quais foram separadas, lavadas, catalogadas e etiquetadas 
em sacos plásticos para o processamento em laboratório.

As partes do marmeleiro, devidamente acondicionados, foram submetidas ao método de determinação 
por dessecação(BORGES, 2005), EM ESTUFA A 35ºc até atingir peso constante (aproximadamente 72 
horas). Após o processo de secagem das partes das plantas, elas foram trituradas e reduzidas a partículas 
pequenas (35 milímetros) com auxílio de um moinho de facas tipo Willey SL-31 no laboratório de tec-
nologia da Madeira na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 
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Preparação dos extratos vegetais
Com todas as partes da planta (raízes e folhas) reduzidas a pó foi possível iniciar o processo de obten-

ção dos extratos. Essa etapa foi realizada nos laboratórios de química e bioquímica da Faculdade Nova 
Esperança de Mossoró (FACENE/RN). Foi realizado o processo de maceração, utilizando como solven-
tes o etanol (P.A.) e metanol (P.A.), onde a parte sólida do material foi pesada e submetida a maceração, 
durante 7 dias (1:10, p/v). Posteriormente as soluções foram filtradas e levadas ao rotaevaporador (em 
média 5 minutos) para a retirada do solvente, e assim completar o processo de extração dos compostos 
vegetais. Em seguida os extratos ainda foram mantidos em banho maria (50°C) para eliminação de pos-
síveis resíduos dos solventes restantes nas amostras.

Rendimento dos extratos
Após a filtração, os rendimentos dos extratos foram calculados levando em consideração o peso do 

material inicial, esse peso foi padronizado em 10g, e o peso após rota evaporação.  Calculou-se o rendi-
mento de acordo com a fórmula:

 Re = (Pext /Pmaterial) x 100 (RODRIGUES, 2011).
Onde: Re= Rendimento total do extrato (%); Pext= Peso do extrato seco (g) Pmaterial = Peso do 

material seco (g).

Triagem Fitoquímica
A triagem fitoquimica foi realizada para obter a identificação qualitativa da presença dos metabólitos 

secundários pertencentes as classes dos fenóis, terpenóides, alcalóides, glicosídeos, sendo os seguintes 
compostos: Compostos Fenólicos, Taninos, Flavonoides, Cumarinas, Saponinas, Alcaloides e Quinonas. 
As metodologias utilizadas nesta etapa do experimento foram adaptadas dos seguintes autores: Costa 
(1994), Matos (1997), Brasil (2005), Harbone (1998), Simões (2004). 

Para a identificação de compostos fenólicos foram realizadas duas metodologias, adição de clore-
to    férrico e adição de hidróxido de potássio. A presença de taninos foi observada através da reação ao 
adicionar gelatina nos extratos, já a busca por flavonoides foi feita por duas metodologias, a reação do 
cloreto férrico e cloreto de alumínio. A metodologia de saponinas é bem simples e rápida, apenas agita 
o tubo contendo o extrato e observa a formação ou não de espuma. A identificação de quinonas foi feita 
com hidróxido de potássio e ácido acético. Para identificar alcaloides foi usado o reagente de Wagner e 
Cumarinas foi por meio de luz ultravioleta. 

Resultados e discussão
Rendimento dos extratos
Após a obtenção dos extratos vegetais foi possível calcular os rendimentos dos processos de extração 

dos dois solventes. O rendimento do extrato etanólico da folha foi de 3,37% sendo maior que o rendi-
mento do extrato metanólico (2,43%). O mesmo comportamento foi observado no extrato etanólico da 
raiz cujo rendimento foi de 4,96%, maior que o rendimento do extrato metanolico (1,34%) (Quadro 1). 
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Quadro 1- Rendimento dos extratos etanólicos e metanólicos das folhas e raízes do Croton blanche-
tianus.

Parte da espécie Solvente utili-
zado

Massa utilizada Massa do extrato Rendimento

Folha Etanol 10g 0,337g 3,37%
Folha Metanol 10g 0,243g 2,43%
Raiz Etanol 10g 0,496g 4,96%
Raiz Metanol 10g 0,134g 1,34%

Fonte: elaborado pelos autores.

Observou-se que o extrato etanólico da raiz obteve um maior rendimento comparado aos outros 
extratos. O extrato etanólico da folha teve rendimento semelhante em estudo realizado por Rodrigues 
(2017), onde foi investigado os rendimentos dos extratos etanólicos das folhas de duas espécies de Croton. 
Não foram encontrados estudos na literatura com extratos metanólicos de espécies de Croton para uma 
possível comparação dos resultados. Além disso, provavelmente pode existir algum metabólito secundário 
em maior quantidade no Croton blanchetianus do presente estudo, que possui maior afinidade para ser 
extraído pelo etanol, justificando o motivo do rendimento maior do etanol em comparação com o metanol. 

Análise fitoquímica dos extratos 
A análise qualitativa dos extratos metanólicos e etanólicos das raízes e folhas do Croton Blanchetianus 

possibilitou a percepção da presença de diferentes classes de compostos (Tabela 2). 

Tabela 2 - Perfil fitoquímico nos extratos etanólicos e metanólicos das folhas e raízes do Croton Blan-
chetianus.

METABOLITOS

EXTRATO 
ETANOLICO DA 
FOLHA

EXTRATO 
METANOLICO DA 
FOLHA

EXTRATO 
ETANOLICO DA 
RAIZ

EXTRATO 
METANOLICO 
DA RAIZ

COMPOSTOS 
FENÓLICOS 

+ + + +

TANINOS + + + +

FLAVONOIDES - - - -

SAPONINAS - + - -

QUINONAS + + - -

ALCALOIDES + - - -

CUMARINAS + - - -
 (+): Presença; (-): Ausência.

Fonte: elaborado pelos autores.

No extrato etanolico da folha foi identificado compostos fenólicos, taninos, quinonas, alcaloides e 
cumarinas (Tabela 2). Além de ter tido um bom rendimento, o extrato etanolico da folha foi o que mais 
apresentou metabólitos secundários. Corroborando com o presente estudo Aquino (2017), relatou a pre-
sença de taninos nos extratos etanólicos da folha do Croton blanchetianus, e com relação aos alcaloides a 
literatura afirma que o Croton blanchetianus é fonte de alcaloides isoquinolínicos, sugerindo que a espécie 
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também pode biossintetizar outras classes de alcaloides (FELIPE, ALMEIDA E GIORDADI, 2011). 
As quinonas identificadas nos extratos etanolicos e metanolicos das folhas não há relatos na literatura 

sobre pesquisas cientificas com presença dessa classe em plantas do gênero Croton. Porém, diferentemente 
do extrato etanolico, no extrato metanolico da folha foi possível identificar saponinas. As saponinas são 
substâncias derivadas do metabolismo secundário das plantas que estão relacionadas, principalmente, com 
o sistema de defesa e são encontradas nos tecidos que são mais vulneráveis ao ataque fúngico, bacteriano 
ou predatório dos insetos (WINA, MUETZEL E BECKER,  2005), que seriam as folhas. Além disso, al-
guns estudos apontam que o metanol é um dos solventes indicados para extrair as saponinas (TIWARI, 
2011;COWAN, 1999), corroborando com os resultados do presente estudo, onde as saponinas foram 
identificadas apenas no extrato metanólico das folhas. 

Nos extratos etanolicos e metanolicos das raízes foi possível extrair apenas compostos fenólicos e 
taninos, além disso a presença de compostos fenólicos e taninos foi registrada nas diferentes partes da 
planta, mesmo com utilização de diferentes solventes (Tabela 2). Por se tratar de uma metodologia com 
reações colorimétricas, foi possível observar que nos extratos metanolicos a cor estava mais intensa, 
enquanto a coloração do extratos etanolicos estava mais densa (Figuras 1 e 2).

Figura 1- Análise colorimétrica dos compostos fenólicos nos extratos etanolicos (A) e metanolicos (B) 
das folhas do Croton blanchetianus. 

*Tubo A: Adição de Cloreto Férrico; 
Tubo B: Adição de hidróxido de potássio
Tubo C: Controle da coloração inicial do extrato.

Fonte: Da autora (2019).
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Figura 2 - Análise colorimétrica de compostos fenólicos nos extratos etanolicos (A) e metanolicos (B) 
da raiz do Croton blanchetianus.

*Tubo A: Adição de Cloreto Férrico;
Tubo B: Adição de hidróxido de potássio
Tubo C: Controle da coloração inicial do extrato.

Fonte: Da autora (2019).

Segundo Simões, (2010) a utilização do metanol na fase de extração de drogas vegetais é considerado 
um dos mais eficientes em relação a extração dos compostos fenólicos. Os resultados encontrados no 
presente estudo, onde indica a presença de compostos fenólicos nas folhas e raiz pode sugerir que os 
extratos metanólicos ficaram com cores mais intensas por ter sido mais eficiente na extração dos com-
postos fenólicos.

Apesar de ser um composto que já descrito em diversas plantas e em espécie de Croton na Caatinga 
(AQUINO, 2017), no presente estudo não foi possível identificar a presença de flavonoides em nenhuma 
das partes do marmeleiro. A diferença encontrada nas composições químicas dos estudos qualitativos é 
atribuída a várias características inerentes a planta e a condições que ela está (relacionada à fisiologia, ao 
estágio de desenvolvimento, as condições ambientais, como a salinidade, o solo, umidade e temperatura, 
além da época que foi realizada a coleta) (SANGWAN, 2001). Além dessas interferências os resultados 
negativos no presente estudo não implicam em sua ausência total destes compostos, possivelmente o nível 
mínimo de detecção estejam abaixo para os testes qualitativos avaliados (BRUM et al., 2011).

Sobre o potencial terapêutico do Croton blanchetianus, Santos et al., (2005), verificaram que a partir 
do óleo essencial das folhas foi possível obter uma atividade analgésica. Além disso, efeitos broncodila-
tadores para o tratamento da asma foram observados por Pinho et al., (2010), porém ainda são escassas 
as comprovações cientificas acerca do potencial terapêutico dessa espécie. O uso do marmeleiro é feito 
apenas pelo conhecimento popular, na medicina popular é utilizado via oral, para inchaço (FRANCO 
; BARROS, 2006), e também pode ser utilizado para hemorragia uterina, hemoptise, dor de estômago, 
vômitos e diarreia (MATOS, 1999). 

Além das propriedades já descritas, os metabólitos identificados nesse estudo com o Croton blanche-
tianus  sugerem atividade farmacológica decorrente da ação dos alcaloides no sistema nervoso, a nível 
do sistema nervoso central podem exercer ação depressora (morfina, escopolamina) ou estimulante 
(esticnina, codeína). Suas atividades fisiológicas e psicológicas ocorrem devido a sua interação com 
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neurotransmissores. Em altas concentrações são tóxicos, porém em baixas concentrações agem como 
relaxantes musculares, tranquilizantes e analgésicos (GARCÍA; CARRIL, 2009). 

Conclusão
O rendimento dos extratos etanolicos do Croton Blanchetianus foi superior aos extratos metanolicos. 

Além disso, o marmeleiro apresentou composição fitoquimica diferente em suas partes (Raiz e Folhas), 
com exceção da presença dos compostos fenólicos e dos taninos, que foi identificado em ambos. Isso 
sugere que as partes da planta do C. Blanchetianus pode ser base para o desenvolvimento de novos me-
dicamentos, se for realizado os devidos estudos de suas potencialidades terapêuticas. 
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RESUMO: O Brasil é considerado um dos países de maior biodiversidade do planeta, tendo a caatinga como um bioma 

exclusivamente brasileiro. As plantas usadas na terapêutica local são de constante interesse da etnobotânica, através do 

conhecimento sobre o uso e aplicação da biodiversidade. Estudos recentes apontam para algumas novas propostas terapêuticas 

no tratamento de doenças neurológicas, dentre elas, destaca-se a terapia com células derivadas de medula óssea e o tratamento 

com flavonóides de ação antioxidante e anti-inflamatória. Esses compostos estão presentes na maioria das plantas com 

potenciais antioxidante e anti-inflamatório. O presente estudo teve como objetivo investigar o estudo de propriedades 

neuroprotetoras em plantas nativas da caatinga nas universidades brasileiras, através dos trabalhos de conclusões acadêmicos. 

A pesquisa é uma revisão de literatura, onde serão reunidos trabalhos de conclusão acadêmicos relacionados à investigação de 

propriedades neuroprotetoras em plantas da caatinga. Os trabalhos (Monografias, Dissertações e Teses) foram encontrados a 

partir de repositórios acadêmicos indexados na base eletrônica do Google Acadêmico. Esse levantamento de dados possibilitou 

um conhecimento acerca das plantas que possam apresentar um potencial medicinal neuroprotetor do bioma caatinga que ainda 

não foram estudadas com tanta eficiência, entre essas plantas temos as seguintes famílias: Anacardiaceae, Lamiaceae, 

Fabaceae, sendo a família de maior destaque, Apocynaceae, Convolvulaceae, Rutaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae. Diante do 

presente estudo destaca-se a descoberta de propriedades neuroprotetoras nas plantas da caatinga e sua aplicação na terapia de 

doenças neurológicas, porém as evidências e estudos ainda são poucos. 
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BIOMA CAATINGA PLANTS WITH NEUROPROTECTIVE POTENTIAL: AN 

INTEGRATIVE REVIEW 

 
ABSTRACT: Brazil is considered one of the most biodiverse countries on the planet, with the caatinga as an exclusively 

Brazilian biome. The plants used in local therapy are of constant interest to ethnobotany, through knowledge about the use and 

application of biodiversity. Recent studies point to some new therapeutic proposals in the treatment of neurological diseases, 

among them, therapy with cells derived from bone marrow and treatment with flavonoids with antioxidant and anti-

inflammatory action. These compounds are present in most plants with antioxidant and anti-inflammatory potentials. The 

present study aimed to investigate the study of neuroprotective properties in plants native to the caatinga in Brazilian 

universities, through the work of academic conclusions. The research is a literature review, where academic conclusion papers 

related to the investigation of neuroprotective properties in caatinga plants will be gathered. The works (Monographs, 

Dissertations and Theses) were found from academic repositories indexed in the Google Scholar electronic database. This data 

survey enabled knowledge about plants that may have a neuroprotective medicinal potential in the caatinga biome that have 

not yet been studied with such efficiency, among these plants we have the following families: Anacardiaceae, Lamiaceae, 

Fabaceae, being the most prominent family, Apocynaceae, Convolvulaceae, Rutaceae, Asteraceae, Cucurbitaceae. In view of 

the present study, the discovery of neuroprotective properties in caatinga plants stands out and its application in the therapy of 

neurological diseases, however the evidence and studies are still few. 

 

Keywords: Medicinal plants; Caatinga; neurological disorders. 

_____________________________________________ 
1Graduado em Farmácia, Faculdade Nova Esperança de Mossoró- eduardoh0207@gmail.com. 
2Mestranda (UERN) - antoniaisabelly@alu.uern. 
3Graduanda em Biotecnologia (UFERSA)- ariane.ellen09@gmail.com 
4Mestrado em Ciências Farmacêuticas, docente da Faculdade Nova Esperança de Mossoró- 

candidamendonca@facenemossoro.com.br 
5Doutorado em Ciências Farmacêuticas, docente da Faculdade Nova Esperança de Mossoró- 

luanneeugenia@facenemossoro.com.br 
6Doutor em Psicobiologia (UFRN) e docente da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)- 

lucidioclebeson@hotmail.com 
7Doutorando em Psicobiologia (UFRN) e docente da Faculdade Nova Esperança de Mossoró- 

geovan@facenemossoro.com.br 
8Doutor em Ciências (Fisiologia Humana) USP e docente (UFRN)- jsc@cb.ufrn.br. 

mailto:antoniaisabelly@alu.uern
mailto:ariane.ellen09@gmail.com
mailto:luanneeugenia@facenemossoro.com.br
mailto:geovan@facenemossoro.com.br


 

Revista Biodiversidade - v.20, n.4, 2021 - pág. 87 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O registro de utilização de plantas pelo homem vem desde a pré-história, onde esse uso 

primitivo de plantas medicinais, pelos curandeiros, proporcionou pioneirismo para o 

conhecimento sobre as propriedades terapêuticas atualmente (LOPES et al., 2005). O Brasil por 

ser detentor da maior diversidade biológica do planeta, com um número superior a 350 mil 

espécies catalogadas (PERES, 2011), pode vir a ser fonte de descobertas imensuráveis para a 

melhora da qualidade de vida da sociedade humana. Ferro (2006) afirma que a biodiversidade 

é um repositório químico, biológico e genético inexplorado de tecnologias com possíveis 

aplicações científicas e tecnológicas em diversas áreas, inclusive no setor farmacêutico 

(FERRO, 2006). 

O Nordeste, cujo bioma dominante é a Caatinga, é um dos principais locais, no Brasil, 

onde podem ser encontradas inúmeras espécies de plantas com potencial medicinal, que já são 

utilizadas para o tratamento de diversas enfermidades pela população local (AGEITEC, 2016; 

ROQUE et al., 2010). Essas plantas, usadas pela população, despertam o interesse da 

etnobotânica e etnofarmacologia, para entender a terapêutica delas através do conhecimento 

sobre o uso e aplicação (SHELLEY, 2009; ALBUQUERQUE., 2010). 

Existem diversas enfermidades cuja terapia medicamentosa foi sendo descoberta ao 

longo da evolução humana, como às doenças neurodegenerativas. Estas doenças são traumas 

que afetam o sistema nervoso, onde causam a degeneração e/ou morte dos neurônios. A 

Esquizofrenia, a doença de Parkinson, o Alzheimer e a doença de Huntington são exemplos de 

doenças neurodegenerativas e ainda não há um tratamento específico para essas 

neuropatias (FERREIRA, 2015). 

Estudos apontam algumas novas propostas terapêuticas no tratamento de doenças 

neurológicas (DE VASCONCELOS DOS SANTOS et al., 2010; MALTMAN et al., 2011), se 

destacando a terapia com flavonóides, de ação antioxidante e anti-inflamatória, provenientes de 

espécies de plantas (BRAVO, 1998). Estes compostos estão presentes na maioria das plantas 

com potencial antioxidante, concentrados nas diversas partes dela, como em sementes, frutos, 

cascas, raízes, folhas e flores (FELDMANN, 2001).    

A busca por plantas que apresentavam propriedades neuroprotetoras trazem diversas 

fontes de recursos para a criação de novos medicamentos (TREVISAN et al., 2003), já que 

essas propriedades auxiliam no combate de doenças que afetam o sistema nervoso, tecido no 

qual seu poder de regeneração é mínimo (FERREIRA, 2015). As pesquisas realizadas para 

avaliação do uso seguro de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil ainda são incipientes, 

assim como o controle da comercialização pelos órgãos oficiais em feiras livres, mercados 

públicos ou lojas de produtos naturais, ressaltando, portanto, a importância do estudo de plantas 

medicinais para elucidação de possíveis advertências (VEIGA; PINTO; MACIEL, 2005). 

Com base nisso, o presente estudo tem como objetivo investigar, nos repositórios 

acadêmicos, estudos sobre a presença de propriedades neuroprotetoras em plantas nativas da 

Caatinga em trabalhos de conclusões acadêmicas (Monografias, Dissertações e Teses), bem 

como os anos que houveram maiores depósitos desses trabalhos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Tipo de pesquisa 

 

Trata-se de uma revisão integrativa, cujo método de pesquisa constitui ferramenta 

importante, pois permite a análise de subsídios na literatura de forma ampla e sistemática, além 

de divulgar dados científicos produzidos por outros autores (RAMALHO et al,. 2016). 

A revisão integrativa consiste no cumprimento das etapas: identificação do tema e seleção 

da questão de pesquisa; estabelecimento dos critérios de elegibilidade; identificação dos estudos 

nas bases científicas; avaliação dos estudos selecionados e análise crítica; categorização dos 

estudos; avaliação e interpretação dos resultados e apresentação dos dados na estrutura da 

revisão integrativa (BOTELHO, 2011). Para tanto, foram adotadas algumas etapas para a 

constituição da revisão integrativa da literatura: elaboração da pergunta norteadora; definir 

critérios para seleção de estudos; avaliação dos estudos selecionados individualmente; 

comparação de dados entre os estudos. 

Para construção dessa pesquisa os trabalhos de conclusões acadêmicas (Monografias, 

Dissertações e Teses) escolhidos foram pesquisados nos repositórios acadêmicos através da 

plataforma científicas Google Acadêmico. Para a pesquisa foram utilizados os seguintes 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Plantas Medicinais; Caatinga; Neuroproteção. Os 

critérios de inclusão definidos para a seleção dos trabalhos acadêmicos foram: de universidades 

brasileiras; envolvendo a temática de plantas com propriedades neuroprotetoras e 

disponibilizados nos respectivos repositórios nos últimos cinco anos, mostrado na Fig.1.  

 

 
 

Figura 1: Fluxograma do processo de pesquisa e inclusão dos trabalhos utilizados. Fonte: Autoria Própria 

(2020). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Plantas da caatinga com efeito neuroprotetor 

 

Após a análise dos 12 trabalhos de conclusão acadêmica (TCC, Dissertações e Teses) 

foi possível verificar as espécies estudadas que apresentaram potencial neuroprotetor, além de 

ser verificado a qual família botânicas elas pertenciam. Foi verificado diferentes espécies e 
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famílias (Tabela 1) e todas que apresentaram potencial neuroprotetor tiveram a identificação de 

metabólitos secundários como flavonóides e/ou alcalóides, exceto a planta Vanillosmopsis 

arborea, que apresentou um óleo essencial rico em sesquiterpenos.  A identificação desses 

metabólitos corrobora com a premissa que a presença dessas substâncias em plantas tem relação 

com propriedades que auxiliam no tratamento de doenças neurológicas (BRAVO, 1998).  

A família botânica que mais apresentou ocorrência da propriedade neuroprotetora foi a 

Fabaceae (Tabela 1), sendo uma das maiores e mais importantes família botânicas. Suas 

espécies são utilizadas para diversos fins, ganhando destaque o seu uso medicinal. Algumas 

espécies desta família são utilizadas no tratamento de doenças devido às suas propriedades 

curativas e terapêuticas (GOMES et al., 2008). As espécies desta família são ricas em 

flavonoides, além dos alcaloides, terpenoides e esteroides que são exemplos de outros 

metabólitos presentes em muitos exemplares da família (ROCHA & SILVA et al., 2007). 

 
Tabela 1: Espécies, e suas respectivas famílias, que apresentam metabólitos com atividades neuroprotetores 

em trabalhos acadêmicos nos últimos 10 anos. 

 

Família Espécie Metabólitos Autores 

Anacardiaceae 
Myracrodruon urundeuva 

(aroeira) 

Flavonoides, taninos, 

saponinas, terpenos e 

esteroides 

CASTRO, 2016; 

TRIGUEIROS, 2017; 

ALMEIDA, 2019 

Lamiaceae Hyptis suaveolens (L.) 

Alcaloides, flavonoides, 

fenóis, saponinas, terpenos e 

esteróis 

FERNANDES, 2020 

Fabaceae 
Erythrina velutina 

(mulungu) 

Alcaloides DIAS, 2018 

Apocynaceae 
Aspidosperma pyrifolium 

(pereiro) 

Alcaloides LIMA, 2015; ARAÚJO, 

2017 

Convolvulaceae 
Ipomoea asarifolia 

(Salsa ou salsa-brava) 

Flavonoide e compostos 

fenólicos 

LIMA, 2015 

Fabaceae 
Mimosa tenuiflora 

(Jurema preta) 

Flavonoides, alcaloides, 

flavonas, saponinas, taninos 

ALMEIDA, 2016 

Rutaceae Pilocarpus microphyllus Flavonoides, alcaloides PERFEITO, 2017 

Asteraceae 
Vanillosmopsis arborea 

(candeeiro) 

Óleo essencial, rico em 

sesquiterpenos 

LEITE, 2017 

Fabaceae 
Libidibia férrea  

(pau-ferro) 

Compostos fenólicos, 

cumarinas, flavonoides, 

saponinas, esteroides, 

taninos 

NETO, 2018 

Cucurbitaceae 
Momordica charantia L. 

(melão-de-São Caetano) 

Triterpenos, alcaloides, 

saponinas, óleos fixos, 

proteínas e esteróides 

GUARNIZ, 2020 

 

 

As principais espécies vegetais analisadas quanto a suas propriedades medicinais, nos 

trabalhos acadêmicos analisados no presente estudo, estão destacadas a seguir. 

 

 

Myracrodruon urundeuva 

 

M. urundeuva, conhecida popularmente como “aroeira”, sua ocorrência se dá 

principalmente na Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (MAIA-SILVA, et al. 2012). A elevada 

quantidade de compostos fenólicos presente na “aroeira”, classifica a espécie como rica em 
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metabólitos secundários, como taninos, flavonoides, saponinas (especialmente na folha), 

terpenos e esteroides, responsáveis pela resistência natural de sua madeira (QUEIROZ et al., 

2006; DA SILVA et al., 2013). 

 

Hyptis suaveolens (L.)  

 

 A família Lamiaceae inclui aproximadamente 258 gêneros e 7.193 espécies, sendo 40% 

delas com propriedades aromáticas (MALENDO et al., 2003). Dentre os gêneros, destaca-se o 

Hyptis, composto por cerca de 400 espécies e cosmopolita, ocorrendo principalmente nas 

Américas (CONTI et al., 2011) A literatura destaca Hyptis como boa produtora de OE e sua 

composição química inclui principalmente monoterpenos e sesquiterpenos que são sintetizados 

nas células de tricomas glandulares (TERRA-MARTINS, 2006). Apresentam também outros 

metabólitos, já mencionados na literatura, como alcalóides, flavonóides, fenóis, saponinas, 

terpenos e esteróis que determinam sua atividade biológica (NGOZI et al., 2014; TESCH et al. 

2015). 

A atividade antioxidante e neuroprotetora da espécie foi comprovada por Ghaffari et al., 

(2014), ao trabalharem com o extrato metanólico de HS em diferentes concentrações 

demonstraram o efeito antioxidante e neuroprotetor do referido extrato de Hs, uma vez que 

houve a inibição da morte neuronal induzida por H2O2 e da geração de ROS, podendo ser 

empregado para tratar a neurodegeneração induzida pelo stress.  

 

Erythrina velutina 

 

O gênero Erythrina é composto por mais de 115 espécies distribuídas através das regiões 

tropicais do mundo (CARVALHO; MARCHINI, 1999). No Brasil, temos algumas espécies de 

Erythrina, como a E. velutina e E. mulungu. 

O gênero Erythrina é conhecido como mulungu, a denominação abrange as espécies E. 

velutinae, E. mulungu. A espécie E. velutina é uma árvore nativa da caatinga do Nordeste 

brasileiro, utilizada casualmente no paisagismo por ser muito ornamental em floração 

(VASCONCELOS et al., 2004). 

Várias ações da E. velutina são demonstradas no SNC, em recentes estudos foram 

destacadas atividades relacionadas ao déficit de memória relacionado à isquemia cerebral 

(RODRIGUES et al., 2017). Ainda sobre essa temática, Santos et al. (2012) demonstraram que 

o extrato aquoso e extrato rico em alcaloides obtidos das folhas de E. velutina foram capazes 

de inibir a atividade das enzimas acetilcolinesterase e butirilcolinesterase em cérebros de 

camundongos. 

 

Aspidosperma pyrifolium  

 

A espécie Aspidosperma pyrifolium é pertencente à família Apocynaceae, que possui 

cerca de 200 gêneros e 2000 espécies e estão presentes principalmente em locais de clima 

tropicais ou subtropical, sendo encontrada na região nordeste do Brasil (ALLORGE, POUPAT, 

1991).  Nesta família os alcaloides são considerados os maiores metabólitos presentes, tornando 

assim uma família de importância econômica e medicinal, sendo várias plantas utilizadas na 

medicina popular (HISIGER, JOLICOEUR, 2007).  

 Conhecida popularmente como “pereiro”, a espécie A. pyrifolium é uma árvore de 

tamanho médio, com um caule bem desenvolvido e apresenta fruto com uma grande quantidade 

de sementes (GOMES, CAVALCANTI, 2001). Os compostos tóxicos presentes no pereiro 

 Figura  SEQ Figura \* ARABIC 3: Planta M. urundeuva, "aroeira". A) Planta aroeira inteira; B) Detalhes do tronco 

e casca da planta. 

Fonte:https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1103471/1/LivroNordeste766772122018.pdf 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 4: Planta Hyptis suaveolens (L.), 

da família Lamiaceae.     Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hyptis 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 5: Planta E. velutina. A) detalhes das flores. B) tronco com listras brancas e espinhos. 

C) planta completa. Fonte: https://www.aplantadavez.com.br/2015/08/mulungu-da-caatinga-erythrina-velutina.html 
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ainda são desconhecidos, porém uma investigação fitoquímica da casca da planta revelou a 

presença de alcaloides indólicos do tipo monoterpenóides (ARAÚJO et al., 2007).   

 

Ipomoea asarifolia   

 

A família Convolvulaceae possui cerca de 55 gêneros, com quase 2000 espécies e está 

presente nos biomas cerrado e caatinga (JUDD, CAMPBELL, 1999). As plantas dessa família 

são comumente usadas na medicina popular para diversos fins, como a espécie Merremia 

emarginata, que é utilizada no tratamento de dor de cabeça, neuralgia e reumatismo 

(ELUMALAI et al., 2011). As plantas do gênero Ipomoea demonstraram diversas atividades, 

como a capacidade anti-inflamatória, antitumoral e imunomoduladora (IJEOMA et al., 2011; 

NIWA et al., 2011). A espécie Ipomoea asarifolia, conhecida com salsa ou salsa-brava, é uma 

planta presente em toda a região do Nordeste e é utilizada popularmente no tratamento de 

dermatites, sarna, sífilis, úlcera e feridas na pele (FARIDA et al., 2012; SIMÃO-BIANCHINI, 

FERREIRA, 2012). Existem poucos estudos sobre os principais componentes presente nesta 

espécie, porém foi identificado a presença do flavonóide rutina e dos derivados fenólico, os 

ácidos clorogênico e caféico (LIMA, 2015).  

 

Mimosa tenuiflora  

 

 Também conhecida como jurema preta, a planta Mimosa tenuiflora é uma espécie 

pertencente à família Fabaceae, encontrada na região semiárida brasileira. No uso da medicina 

popular, a jurema preta é usada para tratamentos de ulceras e feridas, acnes e queimaduras de 

pele, como também em infecções da boca e da garganta (BEZERRA et al., 2011; CAMARGO, 

2014). As plantas do gênero mimosa apresentam como principais metabolitos os flavonoides, 

geralmente flavonas e flavanonas, terpenos e alcaloides, principalmente do tipo indólico 

(NUNES et al., 2006). Na Mimosa tenuiflora foi identificado o alcaloide N,N-dimetiltriptamina  

(CARNEIRO, 2004). 

 

Pilocarpus microphyllus 

 

 O gênero Pilocarpus pertence à família Rutaceae, sendo também conhecido como 

jaborandi e são plantas encontradas nas regiões Norte e Nordeste do Brasil. A espécie 

Pilocarpus microphyllus se destaca como uma das plantas mais importantes da flora brasileira, 

sendo utilizada há séculos pelos indígenas e comunidades tradicionais (TAVEIRA et al., 2003). 

Essa espécie já tem o seu efeito medicinal comprovado, sendo extraídas das suas folhas, sais de 

pilocarpina, um alcaloide imidazólico que é utilizado na fabricação de um colírio que contrai a 

pupila, indicado para o controle de tipos primários de glaucoma (GUMIER-COSTA et al, 

2017).   

Além da presença de alcaloides, estudos prospectivos são feitos para determinar a 

presença de flavonoides nessas plantas. Bertrand, Fabre, Moulis (2001), isolaram e 

identificaram quatro flavonoides, dois terpenóides e uma mistura de três poliprenois das folhas 

de Pilocarpus trachylophus Holmes. Ensaios de caracterização farmacognóstica da Fração 

Etanólica das olhas do jaborandi (P. microphyllus), feito por Perfeito (2017) revelaram a 

presença característica de flavonoides e apontaram a flavona crisina como provável composto 

majoritário da espécie. 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 6: Planta inteira A. pyrifolium, conhecida como 

"pereiro".     Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pereiro_(%C3%A1rvore) 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 7: Planta Ipomoea asarifolia, conhecida como "salsa-

brava".                          Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ipomoea_asarifolia#/media/Ficheiro:Salsa-brava.jpg 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 8: Planta completa Mimosa tenuiflora, conhecida como 

jurema preta.                    Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mimosa_hostilis#/media/Ficheiro:Jurema-preta.jpg 
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Vanillosmopsis arbórea 

 

 O gênero Vanillosmopsis, da família Asteraceae, conhecido popularmente como 

Candeeiro, são plantas encontradas na região nordeste do Brasil. O gênero Vanillosmopsis é 

representado por 7 espécies nativas do Brasil, sendo algumas com grande valor econômico 

devido ao teor de óleo, que se assemelha ao óleo de camomila (MATOS et al., 1988). A espécia 

Vanillosmopsis arbórea, árvore de médio porte que possui propriedades anti-inflamatórias, que 

é proveniente da presença do sesquiterpeno (-)-alfa-bisabolol, presente em altas concentrações 

no óleo essencial do tronco (CAVALCANTI, NUNES, 2002). Esse óleo, rico no sesquiterpeno, 

apresenta atividades antimicrobiana, antifúngica e anti-inflamatória (MATOS et al., 1998).  

Estudos também demonstraram atividades antioxidante, ansiolítica, sedativa, depressora do 

sistema nervoso central em modelos comportamentais (CRAVEIRO, 1989; SANTOS et al., 

2009).  

 

Libidibia ferrea 

 

A família Fabaceae, inclui cerca de 650 gêneros e quase 18 mil espécies. No Brasil, 

ocorrem cerca de 200 gêneros e 1.500 espécies. O jucá, Libidibia ferrea L.P. é conhecido 

popularmente como pau ferro e jucaína. Árvore nativa do Brasil, que está presente na caatiga, 

e pode atingir de 10-15 metros de altura (LORENZI, 2002; LEWIS 2012). Pode ser encontrada 

em quase todo o Ceará, sendo mais frequente na Serra do Araripe, Serra do Apodi, parte leste, 

oeste e sul do estado (MAIA, 2004).  

É uma planta que vem sendo utilizada na medicina popular para o tratamento de 

problemas hepáticos, respiratórios, distúrbios gastrintestinais e como cicatrizante. 

Experimentos utilizando animais indicaram atividades analgésica, antiinflamatória e antiúlcera 

para extratos dos frutos e caule da planta (BACCHI; SERTIÉ, 1994; CARVALHO et al., 1996). 

O jucaína apresenta vários metabólitos, como taninos condensados, hidrolisados e chalconas. 

Estudos fitoquímicos utilizando as cascas revelaram a presença de cumarinas, flavonoides, 

saponinas, esteroides e taninos (GONZALEZ et al., 2004; ARAÚJO et al., 2014; 

VASCONCELOS et al., 2011). 

 

Momordica charantia L. 

 

 Da família Cucurbitaceae, a espécie Momordica charantia L. é uma planta presente no 

nordeste brasileiro, sendo popularmente conhecida como "melão-de-São Caetano", "melão 

amargo" ou "cabaço-amargo" (COSTA, et al., 2011), onde são utilizados tanto os frutos, como 

as sementes e folhas para várias finalidades na medicina popular. Essa planta apresenta diversos 

metabolitos biologicamente ativos, como triterpenos, alcaloides, saponinas, óleos fixos, 

proteínas e esteroides (RAMAN; LAU, 1996; PEREZ et al., 2015), que conferem a essas plantas 

propriedades medicinais antimicrobiana, anticancerígenas, anti-mutagénicas, antinflamatória, 

antileucémica, antitumoral, anti-HIV, antiúlcera, anti-infertilidade, antidiabéticas e 

antirreumática (GROVER; YADAV, 2004). Um estudo do suco do fruto liofilizado de M. 

charantia, apresentou atividade neuroprotetora potente contra isquemia cerebral global 

induzida por lesão neuronal e déficits neurológicos em ratos diabéticos (ZAFAR et al., 2011). 

 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 10: Árvore completa, Libidibia 

ferrea.                    Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Libidibia_ferrea 
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Impulsionamento de publicações acerca de propriedades neuroprotetoras com plantas 

nativas da caatinga 

 

 De acordo com as publicações utilizadas nesta revisão acerca das propriedades 

neuroprotetoras presentes em plantas nativas da caatinga, no ano de 2017 houve um 

impulsionamento maior desses trabalhos, sendo 4 trabalhos acadêmicos finalizados com essa 

temática. Já nos anos de 2016, 2018 e 2020, todos com 2 trabalhos acadêmicos finalizados cada, 

e em 2015 e 2019 com apenas 1 trabalho finalizado (Figura 12). Esses números de publicações 

mostram o interesse em continuar a pesquisa sobre essas plantas com tais propriedades, pois 

mesmo ocorrendo um leve declínio em relação as finalizações de trabalhos acadêmicos acerca 

dessa temática, o tema ainda é discutido e pesquisado dentro das universidades e faculdades 

brasileiras. Isso corrobora com o que disse Klauke e colaboradores (2014), onde afirmavam 

que, ao longo dos anos estudos estavam sendo realizados para traçar novas modalidades 

terapêuticas com intenção de evitar e impedir alterações que levam a morte neuronal, dentre 

essas se destaca a utilização de algumas plantas medicinais reconhecidas pelo seu efeito no 

sistema nervoso central.  

 

 
 

Figura 13: Gráfico sobre a relação entre os anos e a quantidade de publicações acerca de propriedades 

neuroprotetoras utilizadas no presente estudo. Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

 

Em relação aos tipos de estudos publicados, houve uma maior quantidade de teses sendo 

finalizadas durante os anos de 2015 a 2020, correspondendo a 7 trabalhos de teses, sendo 3 no 

ano de 2017. Já em relação as dissertações, foram finalizadas 2, entre os anos de 2017 e 2018. 

E quanto aos TCCs, foram finalizados 3 trabalhos de conclusão, no ano de 2016 foram 2 e 1 no 

ano de 2019 (Fig. 8). É notável o maior número de teses sendo publicados com esse tema, sendo 

mostrado um grande interesse dos pós-graduandos sobre as possíveis propriedades dessas 

plantas, isso pode ser devido ao fato dos pesquisadores apresentarem uma maior experiência, 

assim demostrando uma possível curiosidade maior sobre o assunto, ou os mesmos disporem 

de recursos financeiros para a realização das pesquisas.  
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Figura 14: Gráfico sobre a relação entre os anos de publicações, a quantidade de trabalhos publicados e o 

tipo de estudo utilizado. Fonte: Autoria Própria (2020). 

 

O presente estudo permitiu importantes discussões sobre a cultura do uso de plantas 

como alternativa para tratar, prevenir ou retardar doenças neurológicas. Como destaque o bioma 

da Caatinga, que é rico em propriedades medicinais, porém, aos poucos vêm sendo explorado 

pelas indústrias farmacêuticas e pesquisadores. Os investimentos nessa área tendem-se a crescer 

e serem explorados por todas as partes proporcionando um futuro aumento no número de 

pesquisas nesse segmento. Assim, os estudos analisados do presente levantamento trazem 

informações de resultados satisfatórios para combater ou retardar algumas doenças 

neurológicas. 

 

CONCLUSÕES 

 

Através do presente estudo foi possível verificar as espécies de plantas que apresentaram 

propriedades neuroprotetoras, a da família Fabaceae apresentaram um destaque maior em 

relação a número de espécies citadas, como a Erythrina velutina, Mimosa tenuiflora e Libidibia 

férrea. Entre essas espécies destaca-se os metabólitos secundários alcaloides e flavonoides que 

foram encontrados em praticamente todas as espécies estudadas.  

 Foi possível perceber um maior impulsionamento desses trabalhos no ano de 2017, 

totalizando 12 estudos analisados nesta revisão, sendo a maioria dos estudos publicados, ao 

longo desses 5 anos, trabalho do tipo teses. Evidenciou-se que ainda existem poucos trabalhos 

acadêmicos trazendo a utilização de plantas medicinais nativas da Caatinga e suas propriedades 

neuroprotetoras, os estudos nessa área são recentes e pouco explorados e são necessários por 

servir de base para obtenção de novos fármacos. 
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APÊNDICES 

 

Apêndices A – Relação dos artigos incluídos no estudo e suas variáveis. 
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AUTORES LOCAL 
TIPO DE 

TRABALHO 
OBJETIVO DO TRABALHO PRINCIPAIS RESULTADOS 

Lima (2015) 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UERN) – Natal. 

Tese 

Avaliar o efeito anti-inflamatório, 

antipeçonhento e a citotoxicidade de extratos 

aquosos de Aspidosperma pyrifolium e 

Ipomoea asarifolia e de compostos 

identificados nessas espécies vegetais. 

Potencial anti-inflamatória e, 

consequentemente, antiedematogênica. 

Castro (2016) 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Fortaleza 
Monografia 

Realizar estudo metabolômico nos extratos 

etanólico da folha, galho e casca da 

Myracrodruon urundeuva por meio da 

UPLC/Q-TOFMS/MS conjuntamente com 

análise quimiométricas e ensaio citotóxico in 

vitro frente à diferentes linhagens de células 

cancerígenas com o intuito de gerar o 

conhecimento de compostos oriundos de uma 

planta local com potencial atividade 

anticâncer. 

O extrato etanólico da casca possui compostos 

químicos não-voláteis que atuam frente às 

linhagens HL60 (Leucêmica), HCT-116 

(Cólon humano), SF-295 (Gliobastoma) e 

RAJI(Leucêmica) inibindo o crescimento das 

células cancerosas com forte potencial, 

obtendo os resultados 88,56%, 80,47%, 

83,41% e 77,56%, respectivamente. 

Almeida (2016) 

Universidade Federal de 

Campina Grande 

(UFCG) - Cuité 

Monografia 

Aprofundar o conhecimento sobre os 

mecanismos de ação do DMT presente no 

vinho da Jurema preta e no chá de Ayahuasca 

no sistema nervoso central. 

O alcaloide dimetiltriptamina apresenta 

semelhança estrutural com um importante 

neurotransmissor, a serotonina, ligando-se aos 

receptores específicos desse neurotransmissor, 

e consequentemente interferindo nas funções 

psíquicas. 

Araújo (2017) 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Fortaleza 
Tese 

Investigar os efeitos antinociceptivo, anti-

inflamatório e neuroprotetor da fração aquosa 

do extrato etanólico das sementes do 

Aspidosperma pyrifolium Mart. (APSE-Aq). 

APSE-Aq apresenta atividade anti-

inflamatória, antinociceptiva, antioxidante, 

bem como ação neuroprotetora, uma vez que 

promoveu uma melhora significativa dos 

sintomas motores e depleção de DA. 
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Perfeito (2017) 
Universidade Federal do 

Piauí (UFPI) – Parnaíba  
Dissertação 

Extrair e identificar flavonoides das folhas de 

Pilocarpus microphyllus Stapf ex 

Wardeworth, bem como avaliar seu potencial 

farmacológico em modelos in vitro e in vivo. 

Os ensaios de caracterização farmacognóstica 

da FAcOEt das folhas do jaborandi (P. 

microphyllus) revelaram a presença 

característica de flavonoides e apontaram a 

flavona crisina como provável composto 

majoritário da mesma. 

Leite (2017) 

Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM) – 

Santa Maria   

Tese 

Avaliar atividade antioxidante de V. arborea, 

bem como o potencial antioxidante, 

neuroprotetor e toxicológico do a - bisabolol 

em diferentes modelos experimentais. 

V. arborea apresenta atividade antioxidante, e 

seu composto majoritário apresentam efeito 

neuroprotetor, com baixa toxicidade e sugere 

sua potencialidade como possível agente 

terapêutico.  O BISA protege contra a 

toxicidade induzida por rotenona. 

Trigueiros (2017) 

Universidade Federal de 

Pernambuco (UFP) - 

Recife 

Tese 

Avaliar a percepção dos especialistas de 

comunidades rurais sobre a presença de 

liquens em cascas de troncos de plantas 

medicinais e testar a atividade biológica 

comparativa entre os chás preparados com 

cascas que possuem liquens e aquelas que não 

possuem. 

Este trabalho demonstra, pela primeira vez, a 

ação fungicida de Anadenanthera colubrina 

frente a Candida parapsilosis e C. tropicalis e 

fungistática frente a C.krusei. 

Neto (2018) 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Fortaleza 
Dissertação 

Desenvolver o extrato padronizado das folhas 

de jucá (Libidibia ferrea) e avaliar seu 

potencial nutricional e anti-inflamatório com 

auxílio de modelos químicos e biológicos-

cultura de micróglia. 

Foram identificados e quantificados no extrato 

padronizado compostos secundários com 

propriedades antioxidantes e anti-

inflamatórias já descritos na literatura 

científica. 
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Dias  

(2018) 

Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Fortaleza 
Tese 

Estudar os efeitos antipsicóticos do extrato 

etanólico padronizado (HPLC-PDA) das 

folhas da E. velutina na prevenção das 

alterações induzidas por cetamina, um modelo 

farmacológico de esquizofrenia, em 

camundongos. 

O extrato etanólico padronizado de Erythrina 

velutina nos testes comportamentais consegue 

reverter os efeitos da cetamina em todas as 

doses, assim prevenindo sintomas positivos e 

negativos semelhantes à esquizofrenia. 

Almeida (2019) 

Universidade Federal do 

Estado de Mato Grosso 

(UFMG) - Sinop 

Monografia 

Analisar as evidências científicas disponíveis 

na literatura nas referidas bases dedados 

escolhidas sobre plantas medicinais que se 

mostraram ter potencial efeito nootropico 

usadas em estudos realizados no Brasil. 

Descoberta de espécies que apresentam 

características bioquímicas capazes de atuar 

nas doenças neurodegenerativas. 

Guarniz (2020) 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) - Fortaleza 
Tese 

Realizar estudos farmacognósticos e avaliar a 

atividade antimicrobiana de extratos e frações 

de melão-de-são-caetano do (Momordica 

charantia L.) do Nordeste do Brasil, com 

integração dos estudos químicos. 

Efeitos sinérgicos dos extratos desta variedade 

com antimicrobianos, penicilinas, 

carbapenames, cefalosporinas, 

fluoroquinolonas e antifúngico miconazol, são 

relatados pela primeira vez neste estudo 

Fernandes (2020) 

Universidade Federal 

Rural do Semiárido 

(UFERSA) - Mossoró 

Tese 

Analisar o efeito regenerativo e neuroprotetor 

na ME in vitro e in vivo na presença do nervo 

isquiático com adição dos OES de HS e CB. 

Recuperação funcional dos animais tratados 

com enxerto de NI na presença do OE de CB, 

evidenciando sua superioridade frente ao OE 

de HS. 

 

 


