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RESUMO 
 
 
 
 

Pereira Junior, Luiz Carlos Simas. Efeito de Moléculas Naturais contra Ações 
Tóxico-Farmacológicas de Venenos de Serpentes. 2018. Tese de Doutorado 
(Doutorado em Ciências Biomédicas – Fisiologia e Farmacologia) – Instituto 
Biomédico, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
 
 
 

Desde 2009, os acidentes ofídicos são classificados pela Organização Mundial da 
Saúde como doenças negligenciadas, uma vez que reflete um problema de saúde 
pública típico de países subdesenvolvidos economicamente e por conta desse fator, 
não desperta o interesse em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos por parte 
das grandes indústrias farmacêuticas. A soroterapia, único tratamento específico, 
embora previna o óbito, apresenta inúmeras desvantagens que acabam limitando 
sua utilização, como principalmente a ineficácia na neutralização dos efeitos locais 
do envenenamento. Assim, a busca por tratamentos alternativos que minimizem os 
pontos negativos da soroterapia se justifica, e as plantas se apresentam como 
excelentes candidatas nesse cenário. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o potencial de oito espécies vegetais de restinga (Baccharis 
arctostaphyloides, Erythroxylum ovalifolium, Erythroxylum subsessile, Manilkara 
subsericea, Myrsine parvifolia, Myrsine rubra, Piper divaricatum e Vernonia 
crotonoides) e uma espécie do cerrado (Stryphnodendron adstringens) contra as 
ações tóxico-farmacológicas da peçonha de Bothrops jararacussu; além de dois 
produtos isolados comerciais (Ácido Gálico e Ácido Tânico). Os ensaios tóxicos do 
veneno in vitro foram: proteólise (usando azocaseína como substrato) e coagulação 
(mensurando o tempo de coagulação) e in vivo: hemorragia (medindo o diâmetro do 
halo hemorrágico), edema (pesando a pata) e miotoxicidade (avaliando a atividade 
Creatina Quinase sérica), testados através de protocolos experimentais, designados: 
incubação, prevenção e tratamento. E, como resultados, as espécies E. ovalifolium, 
E. subsessile, M. subsericea, M. parvifolia, M. rubra, S. adstringens e os produtos 
(Ácido Gálico e Ácido Tânico) foram capazes de inibir em certo grau todas atividades 
testadas (coagulação, proteólise, hemorragia, edema e miotoxicidade), tendo os 
resultados apresentado significância estatística tanto para os ensaios in vitro quanto 
in vivo. Desta forma, tais plantas têm potencial no desenvolvimento de uma 
terapêutica mais eficaz para os acidentes ofídicos, ressaltando assim um potencial 
biotecnológico da flora brasileira. 
 
 
Palavras-chave: Veneno, Plantas, Bothrops jararacussu, Neutralização, Tratamento, 
Acidentes Ofídicos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Pereira Junior, Luiz Carlos Simas. Natural Molecules Effect Against Snake 
Venoms Toxic-Pharmacological Actions. 2018. Doctorate Thesis (Doutorado em 
Ciências Biomédicas – Fisiologia e Farmacologia) – Instituto Biomédico, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

 
 
 
 

According to the World Health Organization, snakebites are considered neglected 
diseases since 2009, because they reflect a public health issue typical of 
economically underdeveloped countries, and this factor does not arise interest in 
research and development by major pharmaceutical industries. Serotherapy, the only 
specific treatment, although prevents death has a lot of disadvantages that limit its 
utilization. Thus, search for alternative treatments that minimize serotherapy negative 
points is justified and plants are good candidates in this context. In this way, the 
present work aimed to evaluate vegetal species potential against toxic-
pharmacological actions of Bothrops jararacussu snake venom. Different sandbank 
plants (Baccharis arctostaphyloides, Erythroxylum ovalifolium, Erythroxylum 
subsessile, Manilkara subsericea, Myrsine parvifolia, Myrsine rubra, Piper 
divaricatum e Vernonia crotonoides),a savannah (Cerrado) plant (Stryphnodendron 
adstringens) and commercial isolated compounds (Gallic and Tannic acids) were 
tested on in vitro activities: proteolysis (using azocasein as substrate) and 
coagulation (measuring clotting time), as well as in vivo activities: hemorrhage 
(measuring hemorrhagic halo diameter), edema (paw edema) and miotoxicity 
(evaluating seric Creatine Kinase activity). Experimental protocols (previous 
incubation, prevention and treatment) were used on in vivo toxic activities. E plants E. 
ovalifolium, E. subsessile, M. subsericea, M. parvifolia, M. rubra, S. adstringens and 
the market products (gallic and tannic acids) inhibited more efficiently the activities 
(coagulation, proteolysis, hemorrhage, edema and myotoxicity) induced by the 
venom B. jararacussu. The results showed that such plants may aid antivenom 
therapy to protect victims of envenomation by B. jararacussu venom. 
 
Keywords: Venom, Plants, Bothrops jararacussu, Neutralization, Treatment, Snake 
Bites. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Serpentes 

 

As serpentes pertencem à classe Reptilia, assim como os lagartos, e estão 

taxonomicamente alocados na ordem Squamata e compreendem mais de 3400 

espécies (Hsiang, 2015). As serpentes são seres ápodas e poiquilotérmicos, isto é, 

não apresentam membros e não controlam sua temperatura corporal, sendo a 

mesma regulada por conta da temperatura do ambiente onde se encontram. São 

animais amplamente distribuídos pelo globo terrestre, com exceção de algumas 

ilhas, ambientes gelados e altas altitudes (WHO, 2007; Warrell, 1995, 2003, 2004) 

(Figura 1). A ausência de controle da temperatura limita a distribuição desses 

animais em regiões frias. 

 

Figura 1:  Distribuição global das serpentes peçonhentas. Fonte: WHO, 2007. 

 

Por não apresentarem membros, o desenvolvimento de estratégias se tornou 

necessário para garantir a obtenção de alimento e a defesa. Três estratégias de 

predação são conhecidas para serpentes: 1) tragar vivo, onde a serpente come a 

presa ainda viva; 2) a constrição, método no qual o ofídio enrola o seu corpo na 
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presa, formando voltas que são então apertadas (asfixia) e 3) o envenenamento, 

onde uma secreção tóxica é inoculada por meio de dentes especializados (Tyning, 

2013). Diferentes espécies apresentam diferentes adaptações morfológicas e 

consequentemente, diferentes estratégias de predação. 

A estratégia de envenenamento exigiu uma evolução de todo um maquinário 

associado à inoculação do veneno, como uma dentição modificada, glândulas de 

veneno e músculos compressores da glândula (Warrell, 2010). De acordo com a 

dentição (Figura 2), as serpentes podem ser classificadas como áglifas (não 

apresentam dentes modificados, sendo uma dentição típica das serpentes que não 

utilizam a peçonha como estratégia de predação), opistóglifa (pequenas presas na 

região posterior da boca), proteróglifa (pequenas presas na região anterior da boca) 

e solenóglifa (presas maiores retratéis na região anterior da boca que se projetam no 

ataque) (Nishioka et al., 1995). No Brasil, duas famílias de serpentes são de 

relevância clínica, a família Elapidae (apresenta dentição proteróglifa) e a família 

Viperidae (apresenta dentição solenóglifa). 

 

Figura 2: Dentição de Serpentes. A – Dentição áglifa; B – Dentição opistóglifa; C – Dentição 

proteróglifa e D – Dentição solenóglifa. Fonte: Adaptado de Franco (2003) por Castro & Lima, 2013. 
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1.2 Acidentes Ofídicos 

 

Os acidentes ofídicos representam um sério problema de saúde pública em 

diversas partes do mundo, especialmente em regiões pobres, rurais e agrícolas 

(Gutiérrez et al., 2009a; Warrell, 2010) e desde 2009 integram a lista de doenças 

negligenciadas da Organização Mundial de Saúde (Warrell, 2010). As pessoas 

vitimadas nessas regiões menos favorecidas economicamente vivenciam um alto 

grau de morbidade e mortalidade, devido ao precário acesso aos serviços de saúde 

e, em muitas ocasiões, a escassez do antiveneno, que é o único tratamento 

específico (Kasturiratne et al., 2008). Como qualquer outra doença negligenciada, o 

envenenamento ofídico não recebe a atenção devida de autoridades de saúde, 

empresas farmacêuticas e agências de fomento a pesquisa (Gutiérrez et al., 2010; 

Kasturiratne et al., 2008), uma vez que de forma geral, os acometidos são residentes 

de países subdesenvolvidos e de baixo poder aquisitivo. Kasturiratne et al. (2008) 

estimaram o número de acidentes anuais em 421 mil com 20 mil óbitos, todavia, 

indícios demonstram que esses números estejam subestimados, podendo alcançar 

a marca de 1,8 milhões de acidentes com 94 mil mortes. 

Um outro ponto que agrava o quadro dos acidentes causados por serpentes é 

a imprecisão estatística das notificações devido a ausência de dados 

epidemiológicos, visto que na maioria dos países, os envenenamentos não são 

reportados (Gutiérrez et al., 2011a; Chippaux, 1998). Esse cenário de subnotificação 

dos casos tem como consequência uma subestimativa do número real de acidentes 

ocorridos e seus desdobramentos (mortalidade e morbidade). Dados do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificações (SINAN) indicam aproximadamente 25 mil 

acidentes ofídicos causados no ano de 2015, com maior incidência na Região Norte 

(SINAN, 2017). As subnotificações acabam agravando o cenário global dos 

acidentes causados por serpentes, uma vez que, acabam demonstrando um número 

de casos muito menor que o real, diminuindo a importância e proporção da 

gravidade do problema.  
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No Brasil, as famílias Elapidae e Viperidae têm relevância clínica, sendo 

responsáveis pelos acidentes que causam preocupação médica, visto que podem 

levar ao óbito. O gênero Micrurus (cobras corais) é o representante da família 

Elapidae e a família Viperidae é representada por 3 diferentes gêneros: Bothrops 

(apresenta diversas espécies, como jararaca, jararacussu e urutu), Lachesis 

(representado pela surucucu) e Crotalus (compreende as serpentes cascavéis). 

Entre os anos 2001-2012 dentre todos os acidentes causados por animais 

peçonhentos, as serpentes foram responsáveis por 28% do total de 

envenenamentos e por 54% da mortalidade total (Chippaux, 2015). O levantamento 

realizado no período de 2001-2012 pelo SINAN, o gênero Bothrops foi responsável 

por mais de 70% dos acidentes onde a serpente foi identificada; o gênero Crotalus 

por 7-11% dos casos e o gênero Lachesis teve uma incidência nacional de 1%, 

exceto na região Norte, onde registrou 9% e finalmente o gênero Micrurus com 

menos de 1%. Em 15% das notificações, a serpente não foi identificada (Chippaux, 

2015). 

 

1.3 Composição dos Venenos e Sintomatologia 

 

Os venenos são compostos por uma mistura complexa de material protéico e 

não-protéico (Figura 3) especializada em atuar nos sistemas vitais das presas ou 

vítimas (Calvete, 2013). Em um planeta hostil, onde a competição por recursos 

determina a sobrevivência, o desenvolvimento de um maquinário sofisticado de 

produção de uma secreção venenosa com possibilidades tanto de defesa como de 

predação significou um ganho evolutivo (Calvete, 2017). Os venenos de serpentes 

são produtos de secreção de um par de glândulas exócrinas, compostos 

majoritariamente (cerca de 95%) por proteínas (Lomonte e Calvete, 2017; Fry et al., 

2015; Mackessy e Baxter, 2006). 

Com o advento de ferramentas tecnológicas e avanços nas técnicas de 

estudos de proteínas, os venenos de diversas espécies de serpentes têm sido 

caracterizados através de abordagens proteômicas (Lomonte e Calvete, 2017) ou 

por se tratar do estudo da composição do veneno, isto é, das proteínas (toxinas) da 
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peçonha, uma abordagem venômica (Calvete, 2013). A identificação dos princípios 

ativos dos venenos tem sido o objeto de diversos estudos, no intuito de elucidar o 

mecanismo de ação dos mesmos e assim elaborar estratégias mais eficazes de 

neutralização através dos antivenenos.  

Entre os diversos componentes enzimáticos encontrados nos venenos, 

podemos destacar as fosfolipases, miotoxinas, serinoproteases, metaloproteases, 

desintegrinas, nucleotidases e hemorraginas (Angulo e Lomonte, 2009). Além do 

teor protéico, as peçonhas das serpentes são formadas por uma porção não protéica 

(cerca de 1%), que é composta por íons (sódio, potássio, cálcio, zinco, magnésio, 

ferro, cobalto), citrato, pequenas moléculas orgânicas, como lipídeos, nucleotídeos, 

carboidratos, aminas e riboflavina (Figura 3) (Donato, 2008). 

 

 

Figura 3: Componentes encontrados nos venenos de serpentes.Fonte: Adaptado de Ramos,2001. 
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A parte protéica dos venenos é responsável pelos efeitos tóxicos observados 

nas vítimas, como cardiotoxicidade, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, miotoxicidade, 

hemolítico, necrose, distúrbios hemostáticos (Samy et al., 2012), e desta forma 

afetam diferentes tecidos e órgãos, desencadeando assim uma falência 

concomitante de variadas funções e de sistemas fisiológicos, que podem resultar na 

morte da vítima (Mebs e Ownby, 1990; Braud et al., 2000). O comprometimento da 

função do organismo ocorre porque as enzimas das peçonhas atuam de forma 

precisa (seletividade) e rápida (Vonk et al., 2011).  

Apesar das ações tóxicas e efeitos deletérios causados nas vítimas, os 

venenos representam uma fonte de moléculas com potencial terapêutico (Chan et 

al., 2016), podendo ter aplicação farmacológica e biotecnológica. A partir da 

peçonha da serpente Bothrops jararaca, uma pesquisa brasileira conduzida pelo 

professor Sérgio Henrique Ferreira isolou um princípio ativo denominado FPB (fator 

potencializador de bradicinina), capaz de intensificar a resposta à bradicinina 

(Cobras Brasileiras, 2017). O incentivo a pesquisa e aquisição da patente permitiram 

a uma empresa norte-americana sintetizar a partir do FPB, e comercializar, o 

captopril, um fármaco clássico no tratamento da hipertensão arterial. Assim como o 

captopril, outros medicamentos com origem em toxinas têm sido produzidos e 

aprovados para o uso humano, como a ziconotida (poderoso analgésico) oriundo da 

toxina do caracol do cone Conus magus (Calvete et al., 2009). 

 

1.4 Antivenenos 

 

Em casos de envenenamento ofídico, o tratamento preconizado pela 

Organização Mundial de Saúde é a utilização de um soro, denominado antiveneno 

ou coloquialmente denominado de “soro antiofídico” (Warrell, 2010). Atualmente, 46 

laboratórios são responsáveis pela demanda global de soros antivenenos (Scheske 

et al., 2015). A produção dos antivenenos envolve a hiperimunização de animais, 

especialmente cavalos, com veneno de uma serpente ou um “pool” de veneno de 

diferentes espécies de serpentes (Gutierrez et al., 2011b; Estevão-Costa et al., 

2016). O sangue do animal é coletado, passa por um processo de plasmaferese, 
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sendo os eritrócitos avolumados e retornados ao animal e o plasma fracionado para 

extrair as imunoglobulinas de relevância (Gutiérrez, et al., 2011b). De acordo com o 

protocolo de fracionamento, três variedades de antivenenos podem ser obtidos: o 

IgG total, fragmentos F(ab’)2 (digestão com pepsina) e Fab monovalente (digestão 

com papaína) (Figura 4) (Gutiérrez et al., 2011b; Pope, 1939; Gutiérrez et al., 2009a; 

Dos Santos,1989; Rojas, 1994). 

 

Figura 4: Estrutura de uma globulina IgG e seus padrões de fragmentação utilizando-se pepsina 

(F(ab’)2) ou papaína (Fab). Fonte: Adaptado de Gutiérrez et al., 2011b. 

 

É estimado pela Organização Mundial da Saúde que anualmente 10 milhões de 

ampolas de antivenenos são necessárias para controlar os efeitos tóxicos dos 

venenos de serpentes (Scheske et al., 2015; WHO, 2007). O sucesso da utilização 

do soro no tratamento dos acidentes não está somente intimamente relacionado à 

produção e ao controle de qualidade dos imunobiológicos, mas também à questões 

de estabilidade e distribuição dos antivenenos (Gutiérrez et al., 2009b). Como os 

quadros típicos de envenenamento são típicos de lugares pobres, zonas rurais e 

muitas vezes localidades remotas, a preocupação pela manutenção da estabilidade 

e a garantia de uma cadeia de distribuição eficiente se tornam problemas de 

significativa gravidade. Uma vez que o antiveneno é termolábil, necessitando ser 
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mantido entre 2 a 8 ºC, o armazenamento em lugares ermos e sem energia elétrica, 

se torna obstáculo. A questão de distribuição também é um fator limitante no 

sucesso da soroterapia, pois de forma geral, os países mais acometidos por 

acidentes ofídicos não apresentam uma infraestrutura ou mercado que suporte a 

produção local do antiveneno (Scheske et al.,2015), necessitando assim, importação 

do produto. A especificidade do soro descoberta por Vital Brazil, também é um 

critério importante na terapêutica de administração do antiveneno, pois o mesmo 

não é universal, sendo necessária a produção de soros para diferentes espécies de 

serpentes (Scheske et al., 2015). A variabilidade tanto interespecífica quanto 

intraespecífica representa um problema para a produção dos antivenenos, uma vez 

que pode afetar a capacidade neutralizante dos mesmos e assim, diminuir o 

interesse comercial do soro como um agente terapêutico (Da Silva et al., 2007; Fry 

et al., 2003). Uma das principais limitações da soroterapia é a não reversão com 

eficácia satisfatória dos efeitos locais dos venenos de serpentes, podendo levar a 

amputações e morbidades (Moura et al., 2014; Cardoso et al.,1993). Adicionalmente, 

a possibilidade de reações adversas (Silva et al., 2016), alto custo de produção e 

termolabilidade do soro, representam desvantangens da soroterapia. 

No Brasil estima-se um número de acidentes ofídicos anual de 25000 

(Estevão-Costa et al., 2016). O Instituto Butantan, a Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED), o Instituto Vital Brazil e o Centro de Produção e Pesquisa de 

Imunobiológicos (CPPI) são os quatro laboratórios de produção de antivenenos do 

país, sendo toda produção coordenada e organizada de acordo com as 

necessidades do Ministério da Saúde (Gutiérrez et al., 2009b). Os soros produzidos 

no Brasil contra envenenamento ofídico são: soro antibotrópico (pentavalente – 

produzido com os venenos das serpentes: Bothrops jararaca (50%), Bothrops 

jararacussu (12,5%), Bothrops alternatus (12,5%), Bothrops neuwiedi (12,5%) e 

Bothrops moojeni (12,5%)), soro anticrotálico, soro antibotrópico (pentavalente) – 

anticrotálico, soro antibotrópico (pentavalente) – antilaquético e soro antielapídico 

(Vital Brazil, 2017; Instituto Butantan, 2017). No Brasil evidencia-se a questão do 

problema de distribuição dos antivenenos, uma vez que, a taxa de incidência de 

acidentes na região Amazônica excede a do resto do país em até quatro vezes 

(Estevão-Costa et al., 2016; Ministério da Saúde, 2015; Kasturiratne et al., 2008) e 

os centros produtores dos soros se encontram em grandes centros urbanos 
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distantes dos locais mais acometidos (Instituto Butantan – São Paulo, FUNED – Belo 

Horizonte, Instituto Vital Brazil – Niterói e CPPI – Grande Curitiba). 

 

1.5 O gênero Bothrops 

 

O gênero Bothrops integra a família Viperidae e abrange mais de 30 espécies 

de serpentes peçonhentas, que são amplamente distribuídas entre a América do Sul 

e a América Central (Cidade et al., 2006). As serpentes realizam sua atividade de 

predação durante o período noturno (Sgrignolli et al., 2011) e podem ser 

encontradas em uma variada gama de lugares, desde florestas tropicais até regiões 

áridas e semiáridas e tanto ao nível do mar quanto em altitudes elevadas (Campbell 

e Lamar, 2004; Carrasco et al., 2009, 2010), o que demonstra o potencial de 

adaptação do gênero a nichos ecológicos tão diversificados (Carrasco et al., 2016). 

Esse gênero é responsável por aproximadamente 90% dos acidentes causados 

por serpentes peçonhentas no Brasil (Cidade et al., 2006). A alta incidência de 

acidentes atribuída a esse gênero provavelmente está associada a vasta distribuição 

geográfica do gênero e ao comportamento agressivo das serpentes (Sgrignolli et al., 

2011; Cardoso et al., 2003; Bochner et al., 2003; Ribeiro e Jorge, 1997). Como 

representantes importantes do gênero, podemos citar espécies como: B. jararaca, 

espécie responsável pelo maior número de acidentes botrópicos no Brasil (Cidade et 

al., 2006); B. asper, conhecida como “terciopelo” e com grande relevância clínica na 

América Central (Gutiérrez et al., 2014) e B. insularis, uma espécie endêmica da Ilha 

da Queimada Grande, no Estado de São Paulo por conta da potência de sua 

peçonha (Barbosa et al., 2003). 

A peçonha botrópica apresenta atividade proteolítica, hemorrágica (relacionada 

ao dano endotelial), coagulante (leva a depleção dos fatores da coagulação, 

causando um distúrbio hemostático) e mionecrótica, que está intimamente 

relacionada à perda tecidual, amputações e morbidades (Rosenfeld, 1971; Gomes et 

al., 2017). As lectinas, as toxinas ativadoras de pró-trombina, desintegrinas e 

serinoproteases são algumas das enzimas que têm um papel direto nos efeitos 
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deletérios observados nas vítimas (Cidade et al., 2006; Markland, 1998; White, 

2005). 

A serpente Bothrops jararacussu (Figura 5A) apresenta um vasto padrão de 

distribuição geográfica, podendo ser encontrada desde o Sul da Bahia, passando 

por todos os estados do Sudeste, Mato Grosso do Sul e Região Sul (Figura 5B) 

(Conhecendo Serpentes, 2017). O nome jararacussu deriva do Tupi “yararakusú, 

que significa jararaca grande (Milani et al., 1997). É uma das serpentes peçonhentas 

brasileiras com maior capacidade de produção de veneno, o que pode representar 

uma maior quantidade de veneno a ser inoculada na vítima ou presa (Melgarejo, 

2003; Correa-Netto et al., 2010) e consequentemente uma maior gravidade do caso. 

A peçonha de B. jararacussu é singular devida a sua baixa imunogenicidade e alta 

miotoxicidade, o que acaba por acarretar em extensa necrose das fibras musculares 

(Araújo et al., 2017; Dos Santos et al., 1992; Luna et al., 2011). A porção proteica do 

veneno desse ofídio é rica em lectinas, L-aminoácido oxidases (L-AAOs), 

metaloproteases, fosfolipases A2, serinoproteases e proteínas secretoras ricas em 

cisteína (CRISP) (Carone et al., 2017; Correa-Netto et al., 2010). 

 

Figura 5. A: Serpente Bothrops jararacussu. Foto: Aisse Gaertner, 2013. B: Distribuição geográfica 

de Bothrops jararacussu no Brasil. Fonte: Melgarejo, 2003 apud Tokarnia e Peixoto, 2006. 
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1.6 Plantas: Metabolismo Especial ou Secundário 

 

As plantas produzem uma miríade de metabólitos que são classificados em 

metabólitos primários ou metabólitos secundários/especiais (Gandhi et al., 2015). Os 

metabólitos primários correspondem às moléculas necessárias para os processos 

elementares a vida, como a fotossíntese, respiração, crescimento e desenvolvimento 

(Gandhi et al., 2015), enquanto os metabólitos especiais compreendem moléculas 

que desempenham um importante papel na adaptação das plantas ao ambiente 

(Bourgaud et al., 2001), uma vez que assim como outros organismos sésseis, os 

vegetais não podem fugir em caso de perigo e não apresentam um sistema 

imunológico sofisticado para proteção contra patógenos (Wink, 2010). 

Os metabólitos especiais constituem uma classe de fitoquímicos com uma 

diversidade química e uma ampla gama de funções biológicas, tendo inclusive um 

promissor potencial farmacêutico que torna essas moléculas importantes alvos de 

investigação científica (Gandhi et al., 2015). O isolamento da morfina (“principium 

somniferum”) da papoula por Friedrich Wilhelm Sertürner em 1806 pode ser 

considerado o início do estudo dos metabólitos secundários vegetais (Hartmann, 

2007). A demonstração realizada por Sertürner de que um princípio ativo de uma 

droga vegetal poderia ser isolado e caracterizado como um único composto químico 

representou a concepção da Química de Produtos Naturais (Hartmann, 2007). 

Embora haja uma grande diversidade de metabólitos especiais, as rotas 

biossintéticas que originam esses compostos são limitadas (Wink, 2010). A 

classificação dos compostos é dada pela via biossintética que o origina, sendo 

geralmente consideradas três grandes grupos de moléculas: compostos fenólicos; 

terpenos e esteróides; e compostos nitrogenados (alcaloides) (Bourgaud et al., 

2001) (Figura 6). Os precursores dos metabólitos secundários derivam de vias 

metabólicas basais, como a glicólise, o ciclo de Krebs ou a via do ácido chiquímico 

(Wink, 2010). Alguns dos metabólitos são produzidos por todas as partes vegetais, 

todavia, de forma geral, a formação dos produtos do metabolismo especial é tecido-, 

célula- ou órgão-específico (Wink, 2010). 
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Figura 6: Principais rotas biossintéticas dos metabólitos especiais e sua relação com o metabolismo 

primário. Fonte: Taiz e Zeiger, 2004 apud Silva, 2011. 

 

Os polifenóis são produtos do metabolismo especial que desempenham 

importantes funções como molécula sinalizadora, reguladores de fitohormônios, 

proteção contra patógenos, herbivoria e resposta a diferentes condições de estresse 

abiótico, como chuvas e radiação ultra violeta (Santelia et al., 2008; Buer et al., 

2010; Gupta et al., 2017; Daglia, 2012). Estes compostos geralmente podem ser 

divididos em duas classes: os polifenóis não-flavonoídicos e os flavonóides, que por 

sua vez é subdividido em diversas subclasses: flavonols, flavonas, flavanonas, 

antocianidinas, flavanols e isoflavonas (Daglia, 2012). 

Os terpenóides como os hemiterpenos (C5), monoterpenos (C10) e 

sesquiterpenos (C15) constitutem a maior classe de compostos voláteis de plantas 

(Gupta et al., 2017). As plantas utilizam os terpenos para uma gama diversificada de 

funções biológicas envolvidas no crescimento e desenvolvimento, porém, os 

mesmos têm uma ação predominante em interações químicas e proteção (Tholl, 
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2015), como moléculas de defesa contra estresse biótico, atração de polinizadores e 

disseminadores de sementes (Dudareva et al., 2006; Gupta et al., 2017). 

Os alcalóides são compostos nitrogenados de baixo peso molecular derivados 

de aminoácidos (Gupta et al., 2017). Diferente de outras classes de metabólitos, os 

alcalóides são extremamente diversos e heterogêneos na natureza (Ziegler e 

Facchini, 2008), tendo uma distribuição menos ubíqua que outros metabólitos e 

sendo um marcador específico de certas espécies e gêneros de plantas (Bourgaud 

et al., 2001). Essa classe desempenha um importante papel na defesa contra 

herbívoros e patógenos e importante aplicação econômica (Gupta et al., 2017). 

 

1.7 Plantas: Medicina Tradicional e Potencial Farmacológico 

 

Em busca por tratamentos para patologias que os acometiam, as pessoas 

passaram a procurar na Natureza por alternativas que pudessem tratar ou aliviar 

esses problemas, sendo a utilização de plantas uma atividade instintiva, como no 

caso dos animais (Petrovska, 2012; Stojanoski, 1999). A evidência escrita mais 

antiga de utilização de plantas para a preparação de drogas foi encontrada em 

placas de argila sumérias de aproximadamente 5000 anos (Petrovska, 2012). A 

diversidade da flora propicia uma rica fonte de plantas e consequentemente de 

componentes biologicamente ativos, que podem ser utilizados para o tratamento de 

doenças e disfunções em diferentes culturas (Jesuthasan e Uluwaduge, 2017). 

Compostos de diferentes espécies de plantas já foram identificados, caracterizados 

e sua utilização clínica recomendada como cardiotônico, analgésico, laxativo, 

sedativo, entre outros (Fabricant e Farnsworth, 2001; Farnsworth et al., 1985). Os 

metabólitos secundários das plantas por serem biologicamente ativos têm sido 

utilizados ao longo do tempo na Medicina Tradicional (Bourgaud et al., 2011). 

Estima-se que globalmente cerca de 70-80% da população mundial recorram a 

ervas medicinais como primeira linha de tratamento para problemas de saúde 

(Uprety et al., 2012). A relevância das moléculas de origem natural é clara na 

Medicina Oriental, todavia, uma pesquisa demonstrou que mesmo em países 

ocidentais, onde a química sintética é o alicerce da indústria farmacêutica, 25% das 
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moléculas empregadas são oriundas de fontes naturais (Bourgaud et al., 2001; 

Payne et al., 1991; Veeresham, 2012). As vendas globais de medicamentos 

baseados em plantas geram receita de bilhões de dólares anualmente (Uprety et al., 

2012; Hamburger et al., 1991). A aspirina, um dos analgésicos mais populares 

mundialmente, é um excelente exemplo de estrutura (acetilsalicilato) derivado de 

uma mólecula natural (salicilato) isolada em grandes quantidades das plantas Spirae 

ulmaria e Betula lenta (Bourgaud et al., 2001).  

A Etnobotânica é o ramo da ciência que estuda os costumes e conhecimentos 

tradicionais de um povo sobre a utilização de plantas com finalidades medicinais ou 

religiosas (Oxford, 2017). Nos últimos anos, a pesquisa em etnobotânica cresceu 

consideravelmente, na qual novas moléculas biologicamente ativas foram 

descobertas e remédios que eram recomendados pelos anciãos, através de 

demonstração científica, incluídas na Medicina Oficial como medicamento (Lentini, 

2000). A atenção dada ao conhecimento popular possibilitou o advento de outro 

ramo da ciência, denominada Etnofarmacologia. A Etnofarmacologia utiliza uma 

proposta amplamente diversificada para a descoberta de novos fármacos através da 

observação, descrição e investigação de drogas usadas por comunidades 

tradicionais (como os indígenas) e suas possíveis atividades biológicas (Fabricant & 

Farnsworth, 2001). A abordagem etnofarmacológica é interdisciplinar envolvendo 

além de conhecimentos botânicos, químicos, bioquímicos e farmacológicos, uma 

série de outras ciências, como antropologia, história e arqueologia, que se 

preocupam com a cultura associada ao conhecimento (Fabricant & Farnsworth, 

2001).  

As limitações e desvantagens inerentes ao tratamento soroterápico fizeram 

com que a busca por procedimentos alternativos que neutralizassem os efeitos 

locais com maior eficiência se intensificassem nos últimos anos. Em função do 

potencial promissor dos metábolitos de plantas em diversos distúrbios e patologias, 

uma investigação entre a possibilidade de identificar compostos com propriedades 

antiveneno de serpentes se torna plausível. Na África, mais de 80% da população 

utiliza substâncias vegetais como a única possibilidade de tratamento em quadros 

de envenenamento (Mahomoodally, 2013), sendo possível identificar que em países 

pobres e subdesenvolvidos, o uso cultural e social de plantas (medicina tradicional) 
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para o tratamento das mazelas é o único recurso possível, visto a ineficiência do 

sistema de saúde nessas localidades. Diversos trabalhos investigaram o potencial 

de plantas ou de moléculas isoladas de plantas contra atividades tóxicas de venenos 

de serpentes (Félix-Silva et al., 2014; Da Silva et al., 2016; Gopi et al., 2016). A 

associação da pesquisa científica com a investigação etnobotânica se torna 

interessante para a comprovação ou desmitificação das propriedades 

farmacológicas da planta que ao longo do tempo vem sendo utilizada em casos de 

acidente. Mors et al. (2000) investigaram substâncias identificadas em plantas com 

reputação de neutralizar venenos de serpentes, sendo as espécies, famílias e 

órgãos da planta demonstrados abaixo (Figura 7). 
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Figura 7: Espécies de plantas creditadas como possuidoras de propriedades antivenenos de 

serpentes. Fonte: Mors et al., 2000 

 

1.8 Gênero Baccharis 

 

O gênero Baccharis integra a família Asteraceae (Figura 8), família botânica 

que apresenta cerca de 24 mil espécies descritas, agrupadas em 1600-1700 

gêneros (Funk et al., 2009; Petacci et al., 2012; Sobrinho et al., 2016). Em relação a 

forma de vida, se apresenta como plantas herbáceas, arbustos, trepadeiras e 
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árvores (Müller, 2006). No Brasil, o gênero Baccharis é representado por 179 

espécies, sendo dessas 115 são endêmicas (Heiden e Schneider, 2015; Sobrinho et 

al., 2016). As espécies deste gênero são encontradas em todas as regiões 

brasileiras, ocupando diferentes domínios fitogeográficos, como: Amazônia, Cerrado, 

Caatinga e outros (Heiden e Schneider, 2015). Os metabólitos secundários 

majoritários do gênero Baccharis descritos na literatura são compostos fenólicos e 

terpenos (Campos et al., 2016), sendo os diterpenos os compostos encontrados em 

maior quantidade e sendo representados principalmente por neo e ent-clerodanos 

(Verdi et al., 2005). 

 

Figura 8: Baccharis sp. , família Asteraceae. Fonte: Jan Baiker, 2009. 

 

Diversos trabalhos vêm demonstrando o potencial biotecnológico do gênero 

Baccharis como antifúngico (Medina-López et al., 2016); antibacteriano (Pereira et 

al., 2016); hepatoprotetor e auxilia na regeneração hepática (Lima et al., 2017), entre 

outros. Januário et al. (2004) demonstraram a habilidade de um diterpeno de 

Baccharis trimera em neutralizar as ações hemorrágica e proteolítica de duas 

espécies do gênero Bothrops. Algumas espécies de Baccharis são rotineiramente 

utilizadas com fins terapêuticos na medicina tradicional (Campos et al., 2016). Por 

conta de suas propriedades farmacológicas, a espécie Baccharis trimera, 

popularmente conhecida como carqueja, integra a Farmacopeia Brasileira e a lista 

de 71 plantas medicinais de interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS) 

(Campos et al., 2016). 
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1.9 Gênero Erythroxylum 

 

O gênero Erythroxylum faz parte da família Erythroxylaceae (Figura 9) e 

compreende cerca de 230 espécies e que tem na América do Sul a maior 

diversidade, com destaque para o Brasil e para a Venezuela (Plowman e Hensold, 

2004; Loiola et al., 2007). Engloba diferentes formas de vida, como árvores, 

subarbustos e arbustos (Bieras e Sajo, 2004). É um grupo com alta capacidade 

adaptativa, sendo encontrado em biomas extremamente variados, como florestas e 

regiões semiáridas e em diferentes altitudes, desde o nível do mar até locais de 

montanha (Daly, 2004; Loiola et al., 2007). Entre os usos populares de plantas do 

gênero estão a aplicação como estimulante e afrodisíaco (Cruz et al., 2016; 

Grinspoon e Bakalar, 1981; Zanolari et al., 2003). Trabalhos demonstraram o 

isolamento de uma gama de metábolitos de espécies de Erythroxylum como 

terpenos, flavonoides e alcalóides tropânicos (Oliveira et al., 2010; De Albuquerque 

et al., 2014; Ribeiro et al., 2014; Cruz et al., 2016). 

 

 

Figura 9: Erythroxylum sp., família Erythroxylaceae. Fonte: Árvores do Brasil, 2018. 

 

 O potencial farmacológico advindo da observação do uso tradicional de folhas 

de Erythroxylum coca por povos indígenas da região dos Andes despertou a 

curiosidade investigativa pelas propriedades das plantas do gênero (Zuanazzi et al., 

2001; Loiola et al., 2007). A cocaína, substância encontrada em algumas espécies 
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do gênero é um alcaloide tropânico (derivado do tropano) que atua como inibidor da 

recaptação de neurotransmissores (serotonina-noradrenalina-dopamina) (Biondlich 

et al., 2015). Alguns trabalhos da literatura têm demonstrado aplicações para 

metabólitos de Erythroxylum que não apresentam relação direta com o Sistema 

Nervoso Central, como antifúngico contra Candida spp. (Correia et al., 2016) e 

contra veneno da serpente Lachesis muta (Oliveira et al., 2016). 

 

1.10 Gênero Manilkara 

 

O gênero Manilkara integra a família Sapotaceae (Figura 10) e compreende 

cerca de 30 espécies típicas de clima tropical (Almeida Jr et al., 2011). No Brasil, são 

conhecidas 19 espécies, que é popularmente conhecido como “maçaranduba” e 

apresenta relevância econômica por conta de sua resina e qualidade do lenho 

(Pennington, 1990; Almeida Jr et al., 2011). Em relação a forma de vida, se 

apresentam como arbustos ou árvores e exemplares do gênero são encontradas em 

todas as regiões do Brasil, ocupando domínios fitogeográficos como Amazônia e 

Mata Atlântica (Almeida Jr, 2015; Pennington, 1990). 

 

 

Figura 10: Manilkara sp. (Manilkara subsericea), família Sapotaceae. Fonte: Fernandes et al., 2013. 
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Trabalhos da literatura demonstraram a presença de metabólitos como 

triterpenos, saponinas e flavonóides no gênero (Rhourri-Frih et al., 2013). Outros 

trabalhos demonstraram a ação de metabólitos encontrados, como inseticida 

(Fernandes et al., 2014), anti-inflamatório e antioxidante (Rhourri-Frih et al., 2013) e 

antiveneno (Oliveira et al., 2014). 

 

1.11 Gênero Myrsine 

 

 O gênero Myrsine integra a família Primulaceae (Figura 11), que compreende 

cerca de 68 gêneros e 2788 espécies, sendo encontrados no Brasil 11 desses 

gêneros e 140 espécies (Côrrea et al., 2017). Apresentando distribuição 

circuntropical, o gênero apresenta aproximadamente 300 espécies (Freitas e 

Kinoshita, 2015; Ricketson e Pipoly, 1997; Ståhl e Anderberg, 2004). Popularmente 

conhecido como “capororoca”, as espécies do gênero têm a forma de vida como 

subarbustos, arbustos e árvores (Côrrea et al., 2017). A madeira extraída de 

espécies do gênero apresentam aplicação econômica, como combustível, fonte de 

tanino e produção de estacas para construção (Smith e Downs, 1957; Freitas e 

Kinoshita, 2015). 

 

Figura 11: Myrsine sp. (Myrsine parvifolia) , família Primulaceae. Fonte: Marcio Verdi, 2012. 
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 Diversos trabalhos na literatura demonstraram a presença de metabólitos 

como saponinas, flavonoides e benzoquinonas em espécies do gênero Myrsine 

(França et al., 2011), e com potencial inseticida para a espécie Myrsine stolonifera 

(Wang et al., 2017) e ações antibacteriana (Ahmad et al., 2016) e anti-helmíntica 

(Gathuma et al., 2004) para a espécie Myrsine africana. 

 

1.12 Gênero Piper 

 

O gênero Piper é um representante da família Piperaceae (Figura 12), que 

apresenta cerca de cinco gêneros com aproximadamente 3700 espécies distribuídas 

globalmente (Christenhusz e Byng, 2016; Yang e Chen, 2017). No Brasil, são 

encontradas cerca de 500 espécies da família Piperaceae distribuídas nos gêneros 

Piper, Peperomia e Manekia (Takeara et al.., 2017). Como formas de vida 

predominante, os representantes da família se apresentam como arbustos, 

trepadeiras ou árvores com distribuição pantropical (Mgbeahuruike et al., 2017; 

Parmar et al., 1997; Trindade et al., 2012). Incluindo cerca de 1000 espécies, Piper é 

o maior gênero da família, contendo óleos essenciais com relevância comercial para 

a indústria farmacêutica ou de fragrâncias (Andrés et al., 2017; Scott et al., 2008). 

 

Figura 12: Piper sp. (Piper divaricatum), família Piperaceae. Fonte: Nadia Smirnova, 2014. 
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Análises fitoquímicas de espécies de Piper acarretaram na identificação de 

metabólitos secundários pertencentes a diferentes classes, como flavonóides, 

alcalóides, terpenos e esteróides (Takeara et al., 2017). Espécies do gênero 

apresentam variadas aplicações na medicina tradicional (Mgbeahuruike et al., 2017), 

como anestésico e anti-inflamatório (Piper regnellii), por exemplo (Takeara et al., 

2017). Trabalhos científicos demonstraram o potencial de exemplares do gênero 

Piper para diferentes atividades biológicas, como antimalárico e anticâncer 

(Mgbeahuruike et al., 2017). 

 

1.13 Gênero Vernonia 

 

Assim como o gênero Baccharis, o gênero Vernonia também compõe a família 

Asteraceae (Figura 13), sendo o maior gênero dentro da tribo Vernoniae, com cerca 

de 1000 espécies (Thomas et al., 2016). Espécies de Vernonia são tipicamente 

encontradas em regiões tropicais, embora também ocorra na Eurásia e África 

(Toyang e Veerporte, 2013). É um gênero com alta capacidade adaptativa, 

ocupando habitats extremamente diversificados, desde florestas tropicais a desertos 

e regiões congeladas (Toyang e Veerporte, 2013; Gleason, 1923; Keeley e Jones, 

1979). Na América do Sul, são encontradas cerca de 350 espécies de Vernonia, e 

no Brasil, cerca de 200 espécies (Martucci et al., 2014). Em relação a forma de vida, 

espécies do gênero se apresentam como plantas herbáceas anuais, perenes, lianas, 

arbustos e árvores (Toyang e Veerporte, 2013). 

 

Figura 13: Vernonia sp., família Asteraceae. Fonte: Bernard Williamson,  2011. 
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Diterpenos (Kos et al., 2006), triterpenos (Liang e Min, 2003) e flavonóides 

(Carvalho et al., 1999) são alguns dos metabólitos secundários encontrados em 

espécies do gênero Vernonia (Sobrinho et al., 2015). Vernonia apresenta uma ampla 

utilização etnofarmacológica na medicina tradicional (Toyang e Veerporte, 2013), 

sendo, por exemplo, a espécie Vernonia adoensis usada como antimalárico, contra 

febre e picadas de serpentes (Stangeland et al., 2010; Hutchings et al., 1996; 

Ragunathan e Solomon, 2009; Toyang e Veerporte, 2013). 

 

1.14 Gênero Stryphnodendron 

 

O gênero Stryphnodendron pertence à família Fabaceae (Figura 14), que 

abrange cerca de 727 gêneros e mais de 19 mil espécies (Lewis et al., 2005; Lopes 

et al., 2009). O gênero é praticamente endêmico do Brasil, uma vez que a grande 

maioria das espécies é restrita ao território nacional, com exceção de 

Stryphnodendron levelii encontrada apenas na Venezuela e Stryphnodendron 

porcatum no Equador (Occhioni, 1990). No Brasil há cerca de 21 espécies para este 

gênero (Scalon, 2015; BFG, 2015). 

 

Figura 14: Stryphnodendron sp. (Stryphnodendron adstringens), família Fabaceae. Fonte: Mauricio 

Mercadante,  2013. 
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A espécie S. adstringens é popularmente conhecida como Barbatimão 

(Rebecca et al., 2002). O barbatimão é encontrado na região central do Brasil, sendo 

uma planta típica do bioma Cerrado e sua casca tem aplicação etnofarmacológica 

na medicina tradicional (Rebecca et al., 2002). O decocto de suas cascas é 

popularmente empregado como anti-inflamatório, anti-hemorrágico, antimicrobiano 

(Souza e Felfili, 2006; Souza et al., 2007; Silva et al., 2013). De Paula et al. (2010) 

demonstraram a habilidade do extrato de casca de Barbatimão em neutralizar as 

ações do veneno de Lachesis muta. A casca dessa espécie é citada na 

Farmacopeia Brasileira como rica em tanino (Santos et al., 2002) e em polímeros de 

proantocianidinas e flavan-3-ols (Costa et al., 2013). Assim como B. trimera, S. 

adstringens também integra a lista de 71 espécies de plantas de medicinais de 

interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS). 

 

1.15 Ácido Gálico e Ácido Tânico 

 

O ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico, popularmente conhecido como ácido gálico 

(Figura 15A), é um composto orgânico trifenólico de baixo molecular (Badhani et al., 

2015) que ocorre em diversas plantas tanto como molécula livre ou como parte 

integrante da molécula de ácido tânico (Bajpai & Patil, 2008). É um componente 

importante para indústria, sendo utilizado como precursor do antibiótico 

trimetoprima, na confecção de corantes e tintas de impressão e na conservação de 

alimentos como propil galato (Pourrat et al., 1987; Bajpai & Patil, 2008). Muitos 

estudos sugerem um forte papel antioxidante para o ácido gálico (Badhani et al., 

2015), tendo o mesmo diversas utilizações biológicas como antimutagênico, 

anticarcinogênico, antialérgico, anti-inflamatório, antibacteriano e outros (Choubey et 

al., 2015). Estudos publicados por Mahadeswaraswamy et al. (2011) e Gopi et al. 

(2015) indicam um potencial antiveneno ofídico para o ácido gálico. 

O ácido tânico (Figura 15B) é um composto polifenólico do tipo tanino 

hidrolisável que consiste em diversas unidades de ácido gálico esterificadas a uma 

molécula central de glicose (Nagesh et al., 2018). Apresenta-se como uma mistura 

de ésteres galoil e seus derivados, apresentando fórmula química C76H52O46, 
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encontrado amplamente e extraído comercialmente de plantas como Caesalpinia 

spinosa e Rhus coriaria (Hatami et al., 2018). Os grupos funcionais hidroxil e carboxil 

permitem a ligação a proteínas e DNA, tornando o ácido gálico um candidato em 

potencial como agente antimicrobiano e antifúngico (Salako, 1990; Dong et al., 2017; 

Nagesh et al., 2018). A utilização do ácido tânico como antiveneno foi investigado 

para uma serpente viperídica por Kuppusamy & Das (1993). 

 

Figura 15: A: Estrutura química do ácido gálico. Fonte: Wikipédia, 2018. B: Estrutura química do 

ácido tânico. Fonte: Wikipédia, 2018.  

 

Com base nos estudos relatados na literatura tanto para extratos vegetais 

como para moléculas isoladas de plantas e visando a melhoria da terapia 

preconizada atualmente, buscamos investigar o potencial antiveneno de diferentes 

extratos e frações de espécies vegetais encontradas em dois importantes biomas 

brasileiro, a Restinga e o Cerrado. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Avaliar o potencial dos extratos brutos e frações das plantas: Baccharis 

arctostaphyloides; Erythroxylum ovalifolium; Erythroxylum subsessile; 

Manilkara subsericea; Myrsine parvifolia; Myrsine rubra; Piper divaricatum; 

Vernonia crotonoides; Stryphnodendron adstringens e dos compostos 

isolados: Ácido gálico e Ácido tânico em neutralizar as ações tóxico-

farmacológicas do veneno de Bothrops jararacussu. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o efeito in vitro dos extratos e frações das plantas e dos compostos 

isolados nas atividades proteolítica e coagulante do veneno de B. 

jararacussu.  

 Avaliar o efeito in vivo dos extratos e frações das plantas e dos compostos 

isolados nas atividades hemorrágica, edematogênica e miotóxica do veneno 

de B. jararacussu, através de protocolos denominados “incubação”, 

prevenção e tratamento”. 

 Avaiar a capacidade do ácido gálico e Ááido tânico em neutralizar as ações 

tóxico-farmacológicas do veneno de Bothrops jararacussu. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Obtenção do Veneno de B. jararacussu e dos Animais 

 

O veneno bruto liofilizado da serpente B. jararacussu foi gentilmente cedido 

pelo Dr. Eládio Flores Sánchez, da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), Belo 

Horizonte,-MG e foi mantido a -20 oC até a realização dos ensaios biológicos. 

Camundongos da linhagem Balb/C foram obtidos do Núcleo de Animais de 

Laboratório (NAL) da Universidade Federal Fluminense, sendo os animais mantidos 

com comida e água ad libitum. O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA–UFF) com o certificado no 646/2015 e os 

experimentos realizados de acordo com as diretrizes do Comitê Brasileiro para 

Experimentação Animal (COBEA). 

 

3.2 Obtenção dos Extratos e Frações Vegetais 

 

Os extratos vegetais brutos e frações de B. arctostaphyloides; E. ovalifolium; E. 

subsessile; M. subsericea; M. parvifolia; M. rubra; P. divaricatum e V. crotonoides 

foram fornecidos pelo Laboratório de Tecnologia de Produtos Naturais (LTPN) da 

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal Fluminense, coordenado pelo Prof. 

Dr. Leandro Machado Rocha. As espécies vegetais utilizadas são típicas de 

Restinga e os espécimes coletados na Restinga de Jurubatiba no estado do Rio de 

Janeiro. Os extratos brutos foram preparados por maceração estática em etanol e 

trocas de solvente até a exaustão do mesmo. Após o processo extrativo, o solvente 

foi evaporado em um vaporizador rotatório. As frações de E. ovalifolium; E. 

subsessile; M. subsericea; M. parvifolia e M. rubra foram obtidas a partir de partições 

líquido-líquido com solventes de variados graus de polaridade (Hexano, 

Diclorometano, Acetato de Etila, Butanol e Água). Ao final do fracionamento, os 

solventes foram evaporados em evaporador rotativo e os extratos estocados secos. 

O quadro 1 mostra a lista dos extratos brutos e frações, solvente de extração, órgão 

da planta utilizado e sigla atribuída a cada extrato e fração. 
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Quadro 1: Relação dos extratos e frações fornecidas pelo Prof. Dr. Leandro Machado Rocha. 

Espécie Vegetal Órgão Sigla Solvente 

B. arctostaphyloides Caule Ba-Ca Etanol - Extrato Bruto 

B. arctostaphyloides Folha Ba-Fo Etanol - Extrato Bruto 

E. ovalifolium Caule Eo-Ca Etanol - Extrato Bruto 

E. ovalifolium Caule Eo-Ca AcEt Fração em Acetato de Etila 

E. ovalifolium Caule Eo-Ca DCM Fração em Diclorometano 

E. ovalifolium Caule Eo-Ca But Fração em Butanol 

E. ovalifolium Caule Eo-Ca Aquo Fração em Água 

E. ovalifolium Folha Eo-Fo Etanol - Extrato Bruto 

E. ovalifolium Fruto Eo-Fr Etanol - Extrato Bruto 

E. subsessile Caule Es-Ca Etanol - Extrato Bruto 

E. subsessile Caule Es-Ca Hex Fração em Hexano 

E. subsessile Caule Es-Ca AcEt Fração em Acetato de Etila 

E. subsessile Caule Es-Ca DCM Fração em Diclorometano 

E. subsessile Caule Es-Ca But Fração em Butanol 

E.subsessile Caule Es-Ca Aquo Fração em Água 

E. subsessile Folha Es-Fo Etanol - Extrato Bruto 

M. subsericea Caule Ms-Ca Etanol - Extrato Bruto 

M. subsericea Caule Ms-Ca Hex Fração em Hexano 

M. subsericea Caule Ms-Ca AcEt Fração em Acetato de Etila 

M. subsericea Folha Ms-Fo Etanol - Extrato Bruto 

M. subsericea Folha Ms-Fo Hex Fração em Hexano 

M. subsericea Folha Ms-Fo DCM Fração em Diclorometano 

M. subsericea Folha Ms-Fo AcEt Fração em Acetato de Etila 

M. parvifolia Folha Mp-Fo Etanol –Extrato Bruto 

M. parvifolia Folha Mp- Fo Hex Fração em Hexano 

M. parvifolia Folha Mp-Fo DCM Fração em Diclorometano 

M. parvifolia Folha Mp-Fo AcEt Fração em Acetato de Etila 

M. rubra Folha Mr-Fo Etanol - Extrato Bruto 

M. rubra Folha Mr-Fo Hex Fração em Hexano 

M. rubra Folha Mr-Fo DCM Fração em Diclorometano 

M. rubra Folha Mr-Fo AcEt Fração em Acetato de Etila 

M. rubra Folha Mr-Fo But Fração em Butanol 

P. divaricatum Folha Pd-Fo Etanol - Extrato Bruto 

V. crotonoides Folha Vc-Fo Etanol - Extrato Bruto 

 

O extrato bruto, frações e subfrações de S. adstringens foram fornecidos pelo 

Prof. Dr. João Carlos Palazzo de Mello do Departamento de Farmácia da 

Universidade Estadual de Maringá, Paraná. Para obtenção do extrato bruto, as 

cascas secas do Barbatimão foram extraídas em solução hidroacetônica por turbo-
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extração e em seguida concentradas e liofilizadas (Melo et al., 2007). O extrato bruto 

solubilizado em água foi particionado em acetato de etila, acarretando na fração 

aquosa e na fração em acetato de etila (Melo et al., 2007). Cinco subfrações (perfis) 

foram obtidos de um subfracionamento da fração aquosa utilizando-se uma coluna 

cromatográfica Sephadex LH-20. O quadro 2 mostra a lista dos extratos brutos e 

frações, solvente de extração, órgão da planta utilizado e sigla atribuída a cada 

extrato e fração.  

 
Quadro 2: Relação dos extratos e frações fornecidas pelo Prof. Dr. João Carlos Palazzo de Mello. 

Espécie Órgão Sigla Solvente 

S. adstringens Caule Sa-Bruto Água/Acetona 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso Água 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso P1 Subfração - Fração Aquosa 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso P2 Subfração - Fração Aquosa 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso P3 Subfração - Fração Aquosa 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso P4 Subfração - Fração Aquosa 

S. adstringens Caule Sa-Aquoso P5 Subfração - Fração Aquosa 

S. adstringens Caule Sa-Acetato Acetato de Etila 
 

 

3.3 Obtenção do Ácido Gálico e do Ácido Tânico 

 

O ácido gálico e o ácido tânico PA (Para Análise) foram adquiridos 

comercialmente na Quimibrás (Rio de Janeiro, Brasil). Para a realização das 

atividades biológicas, o ácido gálico foi solubilizado em dimetilsulfóxido (DMSO), 

enquanto o ácido tânico foi solubilizado em água destilada. 
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3.4 Atividade Coagulante 

 

 atividade coagulante do veneno de B. jararacussu foi realizada utilizando-se 

um “pool” de plasma humano citratado oriundo de doadores sadios do banco de 

sangue do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP-UFF). O plasma previamente 

diluído em salina na proporção de 1:1 (v/v) foi incubado por 1 minuto a 37 oC. Em 

seguida, a reação foi iniciada com a adição de diferentes concentrações de veneno 

e o tempo de coagulação monitorado em segundos em coagulômetro multicanal 

digital (Amelung KC4, Labcon, Alemanha). A concentração de veneno em µg/mL 

capaz de coagular o plasma em cerca de 60 segundos foi designada como Dose 

Mínima Coagulante (DMC), e essa DMC foi utilizada nos ensaios de inibição 

descritos abaixo. 

O efeito neutralizante dos extratos e frações vegetais foi avaliado a partir da 

incubação dos mesmos por 30 minutos a 25oC com uma DMC do veneno (60 

µg/mL). Após a incubação, a mistura foi adicionada ao plasma, e a coagulação foi 

monitorada como descrito previamente. O tempo de coagulação foi comparado com 

o tempo obtido no controle contendo apenas o veneno e salina (sem extrato ou 

fração vegetal). O tempo máximo de observação para a coagulação foi de 600 

segundos (10 vezes o tempo do controle), sendo o plasma acima desse tempo 

considerado incoagulável. 

 

3.5 Atividade Proteolítica 

 

A atividade proteolítica do veneno de B. jararacussu foi determinada utilizando-

se a azocaseína como substrato protéico conforme Garcia et al. (1978), com 

algumas modificações. Alíquotas de veneno foram incubadas com 400 µL de 

azocaseína a 0,2 % (p/v) em 400 µL de tampão contendo 200 mM Tris-HCl e 20 mM 

CaCl2 (pH 8,8). Solução salina (150 mM) foi adicionada para completar o volume 

final de reação (1,2 mL). Em seguida, as amostras foram incubadas por 90 minutos 

a 37 
o
C e após esse intervalo de tempo, a reação enzimática foi interrompida com a 

adição de 400 µL de ácido tricloroacético (TCA) a 10%. Os tubos foram então 

centrifugados a 12000 rpm por 3 minutos e 1 mL do sobrenadante foi retirado e 
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adicionado a 500 µL de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 2N. A concentração 

de veneno em µg/mL capaz de produzir uma variação de 0,2 de leitura em 420 nm 

foi designada como concentração efetiva (CE) e utilizada para os ensaios de 

inibição. 

O potencial neutralizante dos extratos e frações vegetais foi avaliado a partir da 

incubação dos mesmos por 30 minutos a 25oC com uma CE do veneno (10 µg/mL), 

e em seguida a atividade proteolítica realizada como descrito. 

 

3.6 Atividade Hemorrágica 

 

 

Para a atividade hemorrágica, 100 µL de veneno (30 µg/animal) foram 

injetados subcutaneamente (s.c.) na região ventral do abdome do camundongo. 

Após duas horas, os animais foram eutanasiados e suas peles removidas e 

esticadas. A atividade hemorrágica foi quantificada de acordo com Kondo et al. 

(1960), através da mensuração, em milímetros, do halo hemorrágico formado no 

local da injeção. A Dose Mínima Hemorrágica (DMH) foi definida como a dose de 

veneno (µg veneno/animal) capaz de produzir um halo hemorrágico de 10 

milímetros. 

O efeito dos extratos e frações foi avaliado através de três protocolos 

experimentais: 1) protocolo de incubação, os extratos e frações foram incubados 

com veneno por 30 minutos a 25oC; e em seguida a mistura foi injetada nos animais; 

2) protocolo de prevenção, administração (intraperitoneal ou s.c.) dos extratos e 

frações, e uma hora depois, injeção do veneno s.c.; 3) protocolo de tratamento, 

administração do veneno por via s.c., e 15 minutos depois, injeção dos 

extratos/frações (intraperitoneal ou subcutânea). 

 

3.7 Atividade Edematogênica 

 

A atividade indutora de edema do veneno de B. jararacussu foi determinada de 

acordo com Yamakawa et al. (1976), com modificações. Grupos de camundongos 

previamente anestesiados receberam 50 μL de amostras contendo veneno ou salina 
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na região subplantar da pata traseira direita e esquerda, respectivamente. Após 1 

hora, os animais foram eutanasiados e as patas cortadas na junção do tornozelo e 

pesadas. A Dose Mínima Edematogênica (DME) foi definida como a concentração 

de veneno em μg/peso do animal necessária para causar um aumento na proporção 

de edema de 120%. 

O efeito neutralizante dos extratos e frações vegetais foi avaliado a partir da 

incubação dos mesmos por 30 minutos a 25oC com uma DME do veneno (30 

µg/animal). Adicionalmente, foi realizado o protocolo “prevenção”, que consistiu na 

injeção intraperitoneal (i.p.) de extrato e frações vegetais, e uma hora depois, a 

injeção do veneno na região subplantar, como descrito acima.  

Os controles, consistindo em extrato vegetal avolumado com salina, foram 

injetados na pata contralateral a pata onde foi inoculado o veneno incubado com 

extrato vegetal. Para os controles positivos, aqueles que continham veneno (Veneno 

+ salina e veneno + DMSO), na pata contralateral foram administrados apenas 

salina (controle de veneno + salina) e salina com DMSO (controle de veneno + 

DMSO).  

 

3.8 Atividade Miotóxica 

 

O efeito miotóxico do veneno de B. jararacussu foi avaliado in vivo através da 

inoculação intramuscular (i.m.) de 50 μL de amostra contendo veneno no músculo 

tibial anterior, de modo que, o sítio de injeção se encontrasse próximo ao músculo 

extensor longo (EDL). Em seguida, o sangue foi coletado, centrifugado e assim, a 

atividade da enzima creatina quinase (CK) mensurada atráves de metodologia 

cinética em 340 nm (Melo e Suárez-Kurtz, 1988), seguindo as recomendações do 

fabricante do kit CK-NAC (Wiener Lab, Rosário – Argentina). A miotoxicidade foi 

avaliada como o aumento da liberação da enzima CK no soro e consequentemente, 

um aumento da atividade enzimática, sendo a atividade expressa em U/L. 

O potencial neutralizante dos extratos e frações vegetais foi avaliado a partir da 

incubação dos mesmos por 30 minutos a 25oC com veneno. Além disso, foi 

realizado o protocolo experimental “prevenção”, que consistiu na injeção i.p. de 
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extrato e frações vegetais, seguida da injeção i.m. do veneno uma hora depois. Para 

os controles foram realizados o controle negativo, onde não houve administração de 

substância e nem procedimento de injeção, sendo um parâmetro para determinação 

dos níveis basais de Creatina Quinase; sham, consistindo apenas na lesão causada 

pela agulha da seringa sem inoculação de substância; controle de salina com 

aplicação intramuscular de salina e os controles positivos de veneno incubado com 

salina e veneno incubado com salina e DMSO. 

 

3.9 Análise Estatística 

 

Os resultados dos experimentos foram representados graficamente usando o 

GraphPad Prism 6 e os dados expressos como média + erro padrão da média e 

analisados por Análise de Variância (ANOVA) e pós-teste de Dunnett. 
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4. RESULTADOS 

 

Inicialmente foi realizada uma triagem dos extratos brutos das plantas de 

Restinga apresentadas na tabela 1, totalizando 8 espécies vegetais (Baccharis 

arctostaphyloides, E. ovalifolium, E. subsessile, M. subsericea, M. parvifolia, M. 

rubra, P. divaricatum e V. crotonoides) e 13 extratos brutos (B. arctostaphyloides – 

Caule e Folha; E. ovalifolium – Caule, Folha e Fruto; E. subsessile – Caule e Folha; 

M. subsericea – Caule e Folha; M. parvifolia – Folha; M. rubra – Folha; P. divaricatum 

- Folha e Vernonia crotonoides - Folha). Todos os extratos brutos foram testados 

contra ações tóxico-farmacológicas (atividade coagulante, proteolítica, hemorrágica, 

edematogênica e miotóxica) do veneno de B. jararacussu. Com os extratos brutos 

que apresentaram os melhores resultados na triagem prévia (resultados 

apresentados na seção 4.2), o estudo foi continuado e aprofundado, utilizando-se 

adicionalmente aos extratos brutos, as frações oriundas dos mesmos. Os extratos 

brutos que apresentaram os melhores resultados foram: E. ovalifolium – caule; E. 

subsessile – caule; M. subsericea – caule; M. subsericea – folha; M. parvifolia - folha 

e M. rubra – folha. Os resultados do estudo preliminar e a continuidade com as 

partições vegetais mais promissoras serão apresentadas nas seções subsequentes. 

DMSO (100%) foi utilizado como solvente para solubilização dos extratos e frações 

das plantas de Restinga. 
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4.1 Curva Padrão – Coagulação e Proteólise 

 

Antes da realização dos ensaios utilizando-se os extratos brutos, foi 

necessário estabelecer a quantidade de veneno referente à dose mínima coagulante 

(DMC) para a coagulação e a quantidade de veneno referente à concentração 

efetiva (CE) para a proteólise. Desta forma, uma curva padrão foi realizada. A DMC 

obtida para o veneno de B. jararacussu foi de 60 μg (Figura 15 - painel A) e a CE foi 

de 40 μg (Figura 15 - painel B).  

 
 

Figura 16: Painel A: Curva padrão para atividade coagulante. Painel B: Curva padrão para atividade 

proteolítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

4.2 Triagem dos Extratos Vegetais de Restinga 

 

O gráfico 1 mostra o efeito dos 13 extratos sobre a atividade coagulante do 

veneno de B. jararacussu. Os extratos foram incubados com o veneno na proporção 

veneno:extrato de 1:5 (p/p), em seguida a misturada adicionada ao meio reacional e 

a coagulação monitorada, como descrito. Como podemos observar, os extratos Eo-

Ca, Es-Ca, Ms-Ca e Mr-Fo prolongaram o tempo de coagulação em 1,83, 3,81, 4,11 

e 3,98 vezes, em relação ao tempo observado para o controle, que continha os 

solventes, salina ou DMSO. Os extratos Ms-Fo e Mp-Fo foram capazes de prolongar 

o tempo de coagulação acima de 600 segundos, sendo então o plasma considerado 

incoagulável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Efeito dos extratos brutos de espécies de restinga na coagulação causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (71 

μg/mL) foi incubado com os extratos (Ba-Ca, Ba-Fo, Eo-Ca, Eo-Fo, Eo-Fr, Es-Ca, Es-Fo, Ms-Ca, Ms-

Fo, Mp-Fo, Mr-Fo, Pd-Fo e Vc-Fo) por 30 min. a 25
o
C na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p), e em 

seguida a atividade coagulante realizada como descrito em Métodos. Os resultados expressam a 

média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância 

estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores 

comparados com o controle (VB+DMSO). Ba-Ca: Extrato bruto de caule de Baccharis 

arctostaphyloides; Ba-Fo: Extrato bruto de folha de B. arctostaphyloides; Eo-Ca: Extrato bruto de 

caule de Erythroxylum ovalifolium; Eo-Fo: Extrato bruto de folha de E. ovalifolium; Eo-Fr: Extrato bruto 

de fruto de E. ovalifolium; Es-Ca: Extrato bruto de caule de Erythroxylum subsessile; Es-Fo: Extrato 

bruto de folha de E. subsessile; Es-Fr: Extrato bruto de fruto de E. subsessile; Ms-Ca: Extrato bruto de 

caule de Manilkara subsericea; Ms-Fo: Extrato bruto de folha de M. subsericea; Mp-Fo: Extrato bruto 

de folha de Myrsine parvifolia; Mr-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine rubra; Pd-Fo: Extrato bruto de 

folha de Piper divaricatum; Vc-Fo: Extrato bruto de folha de Vernonia crotonoides. 
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O gráfico 2 mostra o efeito inibitório destes mesmos extratos vegetais sobre a 

atividade proteolítica do veneno de B. jararacussu. Os extratos foram incubados com 

o veneno de B. jararacussu na proporção veneno:extrato de 1:5 (p/p), e em seguida 

a atividade proteolítica realizada como descrito nos métodos. Assim como na 

atividade coagulante, os extratos Eo-ca, Es-Ca, Ms-Ca, Ms-Fo e Mr-Fo foram os 

mais promissores, apresentando um perfil de inibição que variou de 64,59% (para 

Eo-Ca) até 100% (para Mp-Fo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Efeito dos extratos brutos de espécies de restinga na proteólise causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (15 

μg/mL) foi incubado com os extratos (Ba-Ca, Ba-Fo, Eo-Ca, Eo-Fo, Eo-Fr, Es-Ca, Es-Fo, Ms-Ca, Ms-

Fo, Mp-Fo, Mr-Fo, Pd-Fo e Vc-Fo) por 30 min. a 25
o
C na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) e em 

seguida a proteólise realizada, como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM 

de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 

0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o 

controle (VB+DMSO). Ba-Ca: Extrato bruto de caule de Baccharis arctostaphyloides; Ba-Fo: Extrato 

bruto de folha de B. arctostaphyloides; Eo-Ca: Extrato bruto de caule de Erythroxylum ovalifolium; Eo-

Fo: Extrato bruto de folha de E. ovalifolium; Eo-Fr: Extrato bruto de fruto de E. ovalifolium; Es-Ca: 

Extrato bruto de caule de Erythroxylum subsessile; Es-Fo: Extrato bruto de folha de E. subsessile; Es-

Fr: Extrato bruto de fruto de E. subsessile; Ms-Ca: Extrato bruto de caule de Manilkara subsericea; 

Ms-Fo: Extrato bruto de folha de M. subsericea; Mp-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine parvifolia; 

Mr-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine rubra; Pd-Fo: Extrato bruto de folha de Piper divaricatum; 

Vc-Fo: Extrato bruto de folha de Vernonia crotonoides. 
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Em seguida, o efeito dos extratos foi avaliado sobre a atividade hemorrágica de 

B. jararacussu. Os extratos foram incubados com o veneno na proporção 1:5 (p/p), e 

em seguida a mistura foi injetada nos animais e a hemorragia quantificada como 

descrito em métodos. Como observado no gráfico 3, o extrato Eo-Ca inibiu 77% e 

Eo-Fo 24%; enquanto que os extratos Es-Ca, Ms-Ca, Ms-Fo, Mp-Fo e Mr-Fo inibiram 

a hemorragia em 100%. Por outro lado, os extratos Ba-Ca, Ba-Fo, Eo-Fr, Es-Fo, Pd-

Fo e Vc-Fo não inibiram a hemorragia promovida pelo veneno de B. jararacussu. 

 

Gráfico 3: Efeito dos extratos brutos de espécies de restinga na hemorragia causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 

μg/mL) foi incubado com os extratos (Ba-Ca, Ba-Fo, Eo-Ca, Eo-Fo, Eo-Fr, Es-Ca, Es-Fo, Ms-Ca, Ms-

Fo, Mp-Fo, Mr-Fo, Pd-Fo e Vc-Fo)  por 30 min. a 25
o
C na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p), e em 

seguida a hemorragia analisada, como descrito em Métodos Os resultados expressam a média ± 

EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística 

com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com 

o controle (VB+DMSO). Ba-Ca: Extrato bruto de caule de Baccharis arctostaphyloides; Ba-Fo: Extrato 

bruto de folha de B. arctostaphyloides; Eo-Ca: Extrato bruto de caule de Erythroxylum ovalifolium; Eo-

Fo: Extrato bruto de folha de E. ovalifolium; Eo-Fr: Extrato bruto de fruto de E. ovalifolium; Es-Ca: 

Extrato bruto de caule de Erythroxylum subsessile; Es-Fo: Extrato bruto de folha de E. subsessile; Es-

Fr: Extrato bruto de fruto de E. subsessile; Ms-Ca: Extrato bruto de caule de Manilkara subsericea; 

Ms-Fo: Extrato bruto de folha de M. subsericea; Mp-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine parvifolia; 

Mr-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine rubra; Pd-Fo: Extrato bruto de folha de Piper divaricatum; 

Vc-Fo: Extrato bruto de folha de Vernonia crotonoides. 
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Além do protocolo de incubação do veneno com os extratos, um outro 

protocolo experimental foi realizado, que consistiu na injeção do veneno, seguida da 

administração dos extratos. Este procedimento foi chamado de “tratamento”. 

Entretanto, nem todos os extratos foram estudados; somente àqueles que inibiram 

com maior eficácia (Eo-Ca – 78% e Es-Ca, Ms-Ca, Ms-Fo – 100%) as atividades 

testadas anteriormente (com exceção dos extratos brutos de folha de M. parvifolia e 

M. rubra). Neste procedimento, o veneno de B. jararacussu foi injetado, e 15 minutos 

depois, os extratos foram injetados. E, como observado no gráfico 4 nenhum dos 

extratos foi capaz de inibir a hemorragia. 

 

Gráfico 4: Efeito dos extratos brutos de espécies de restinga na hemorragia causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo tratamento. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 

μg/mL) foi injetado nos animais, e 15 minutos depois foi administrado salina (coluna 2), DMSO 

(coluna 3), Eo-Ca (coluna 4), Es-Ca (coluna 5), Ms-Ca (coluna 6), Ms-Fo (coluna 7). Na coluna 1, 

somente foi injetado o veneno. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). Eo-Ca: Extrato bruto de caule de Erythroxylum ovalifolium; Es-Ca: Extrato bruto de 

caule de Erythroxylum subsessile; Ms-Ca: Extrato bruto de caule de Manilkara subsericea; Ms-Fo: 

Extrato bruto de folha de M. subsericea. 
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Em seguida, o efeito dos extratos sobre o edema formado pelo veneno de B. 

jararacussu foi investigado. E, para esta atividade, os extratos mais ativos foram 

avaliados e os resultados estão mostrados no gráfico 5. Os extratos Es-Ca, Ms-Ca, 

Ms-Fo, Mp-Fo e Mr-Fo inibiram 87%, 83%, 100%, 98% e 92%, respectivamente o 

edema causado pelo veneno de B. jararacussu. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Efeito dos extratos brutos de espécies de restinga no edema causado pelo veneno 

de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Ba-Ca, Ba-Fo, Eo-Ca, Eo-Fo, Eo-Fr, Es-Ca, Es-Fo, Ms-Ca, Ms-Fo, Mp-Fo, 

Mr-Fo, Pd-Fo e Vc-Fo) por 30 min. a 25
o
C na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p), e em seguida a 

atividade edematogência foi realizada, como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média 

± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística 

com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com 

o controle (VB+DMSO). Ba-Ca: Extrato bruto de caule de Baccharis arctostaphyloides; Ba-Fo: Extrato 

bruto de folha de B. arctostaphyloides; Eo-Ca: Extrato bruto de caule de Erythroxylum ovalifolium; Eo-

Fo: Extrato bruto de folha de E. ovalifolium; Eo-Fr: Extrato bruto de fruto de E. ovalifolium; Es-Ca: 

Extrato bruto de caule de Erythroxylum subsessile; Es-Fo: Extrato bruto de folha de E. subsessile; Es-

Fr: Extrato bruto de fruto de E. subsessile; Ms-Ca: Extrato bruto de caule de Manilkara subsericea; 

Ms-Fo: Extrato bruto de folha de M. subsericea; Mp-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine parvifolia; 

Mr-Fo: Extrato bruto de folha de Myrsine rubra; Pd-Fo: Extrato bruto de folha de Piper divaricatum; 

Vc-Fo: Extrato bruto de folha de Vernonia crotonoides. 
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A partir dos resultados obtidos anteriormente, decidimos dar seguimento a 

pesquisa avaliando as partições obtidas dos extratos utilizando solventes de 

diferentes polaridades. E, os extratos brutos fracionados foram: Eo-Ca; Es-Ca; Ms-

Ca; Ms-Fo; Mp-Fo e Mr-Fo, pois foram os mais ativos, ou seja, que apresentaram 

maiores percentuais de inibição nas atividades testadas com incubação prévia 

(superior a 46%). É sabido que a extração realizada com tais solventes permite 

extrair moléculas de diferentes classes químicas, e desta forma é possível relacioná-

las com a inibição das atividades tóxicas testadas neste trabalho. 
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4.3 Potencial Neutralizante de Frações de Erythroxylum spp. 

 

O extrato Eo-Ca foi fracionado utilizando-se os solventes: diclorometano, 

acetato de etila, butanol e o resíduo aquoso; e o extrato Es-ca: em: hexano, 

diclorometano, acetato de etila, butanol e o resíduo aquoso. Na atividade 

coagulante, além dos extratos brutos Eo-Ca e Es-Ca, a fração em acetato de etila de 

E. ovalifolium (Eo-CaAcEt) e a fração em butanol de E. subsessile (Es-Ca But) 

inibiram a atividade coagulante de B. jararacussu (gráfico 6). As frações em 

diclorometano (Eo-Ca DCM), butanol (Eo-Ca But) e água (Eo-Ca Aquo) de E. 

ovalifolium e as frações hexânica (Es-Ca Hex), diclorometano (Es-Ca DCM), acetato 

de etila (Es-Ca AcEt) e água (Es-Ca Aquo) de E. subsessile não prolongaram o 

tempo de coagulação quando comparado ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Efeito das frações de Erythroxylum spp. sobre a atividade coagulante do veneno de 

B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (71 μg/mL) foi 

incubado por 30 min. a 25
o
C com os extratos (Eo-Ca, Eo-Ca DCM, Eo-Ca AcEt, Eo-Ca But, Eo-Ca 

Aquo, Es-Ca, Es-Ca Hex, Es-ca DCM, Es-Ca AcEt, Es-Ca But, Es-Ca Aquo) na proporção 1:5 

(veneno:planta, p/p), e seguida atividade coagulante realizada como descrito em Métodos. Os 

resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados 

apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste 

de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Eo-Ca: Extrato bruto de caule de E. 

ovalifolium; Eo-Ca DCM: Fração em diclorometano de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca AcEt: Fração em 

acetato de etila de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca But: Fração em butanol de caule de E. ovalifolium; 

Eo-Ca Aquo: Fração em água de caule de E. ovalifolium; Es-Ca: Extrato bruto de caule de E. 

subsessile; Es-Ca Hex: Fração em hexano de caule de E. subsessile; Es-Ca DCM: Fração em 

diclorometano de caule de E. subsessile; Es-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de E. 

subsessile; Es-Ca But: Fração em butanol de caule de E. subsessile; Es-Ca Aquo: Fração em água 

de caule de E. subsessile. 
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Para a atividade proteolítica, estas frações testadas inibiram com diferentes 

potências a proteólise promovida pelo veneno, sendo a partição butanólica de E. 

ovalifolium e a partição em acetato de etila de E. subsessile as com o menor 

percentual de inibição com 45% e 22%, respectivamente. Por outro lado, as frações 

butanólica e aquosa de E. subsessile inibiram acima de 90% a atividade proteolítica 

do veneno de B. jararacussu (gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Efeito das frações de Erythroxylum spp. sobre a atividade proteolítica do veneno de 

B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno de bruto (VB) B. jararacussu (15 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Eo-Ca, Eo-Ca DCM, Eo-Ca AcEt, Eo-Ca But, Eo-Ca Aquo, Es-Ca, Es-Ca 

Hex, Es-ca DCM, Es-Ca AcEt, Es-Ca But, Es-Ca Aquo) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 

min. a 25
o
C, e em seguida a proteólise realizada como descrito em Métodos. Os resultados 

expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram 

significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, 

valores comparados com o controle (VB+DMSO). Eo-Ca: Extrato bruto de caule de E. ovalifolium; Eo-

Ca DCM: Fração em diclorometano de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca AcEt: Fração em acetato de 

etila de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca But: Fração em butanol de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca 

Aquo: Fração em água de caule de E. ovalifolium; Es-Ca: Extrato bruto de caule de E. subsessile; Es-

Ca Hex: Fração em hexano de caule de E. subsessile; Es-Ca DCM: Fração em diclorometano de 

caule de E. subsessile; Es-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de E. subsessile; Es-Ca But: 

Fração em butanol de caule de E. subsessile; Es-Ca Aquo: Fração em água de caule de E. 

subsessile. 
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Na atividade hemorrágica, diversas frações tanto de E. ovalifolium quanto de E. 

subsessile foram capazes de inibir a hemorragia por B. jararacussu. Podemos 

destacar além os extratos brutos, a fração em diclorometano de E. ovalifolium (67% 

de inibição) e as frações em butanol (100% de inibição) e aquosa (89% de inibição) 

de E. subsessile (gráfico 8). 

 

Gráfico 8: Efeito das frações de Erythroxylum spp. na hemorragia causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Eo-Ca, Eo-Ca DCM, Eo-Ca AcEt, Eo-Ca But, Eo-Ca Aquo, Es-Ca, Es-Ca 

Hex, Es-ca DCM, Es-Ca AcEt, Es-Ca But, Es-Ca Aquo) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 

min. a 25
o
C, e em seguida a hemorragia realizada como descrito em Métodos. Os resultados 

expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram 

significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, 

valores comparados com o controle (VB+DMSO). Eo-Ca: Extrato bruto de caule de E. ovalifolium; Eo-

Ca DCM: Fração em diclorometano de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca AcEt: Fração em acetato de 

etila de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca But: Fração em butanol de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca 

Aquo: Fração em água de caule de E. ovalifolium; Es-Ca: Extrato bruto de caule de E. subsessile; Es-

Ca Hex: Fração em hexano de caule de E. subsessile; Es-Ca DCM: Fração em diclorometano de 

caule de E. subsessile; Es-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de E. subsessile; Es-Ca But: 

Fração em butanol de caule de E. subsessile; Es-Ca Aquo: Fração em água de caule de E. 

subsessile. 



45 
 

Para a atividade edematogênica (gráfico 9) só foram testadas até o momento 

as frações de caule de E. ovalifolium, restando dar continuidade com E. subsessile. 

O extrato bruto, a fração em acetato de etila e a fração em diclorometano de E. 

ovalifolium inibiram a formação do edema em cerca de 33%, enquanto a fração 

butanólica e a fração aquosa não apresentaram um resultado expressivo (inferior a 

10% de inibição). 

 

Gráfico 9: Efeito das frações de E. ovalifolium no edema causado pelo veneno de B. 

jararacussu. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 μg/mL) foi incubado com os extratos (Eo-Ca, 

Eo-Ca DCM, Eo-Ca AcEt, Eo-Ca But, Eo-Ca Aquo, Es-Ca, Es-Ca Hex, Es-ca DCM, Es-Ca AcEt, Es-

Ca But, Es-Ca Aquo) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida o 

edema analisado como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três 

experimentos individuais (n= 3). Eo-Ca: Extrato bruto de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca DCM: Fração 

em diclorometano de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de E. 

ovalifolium; Eo-Ca But: Fração em butanol de caule de E. ovalifolium; Eo-Ca Aquo: Fração em água 

de caule de E. ovalifolium. 

 

 

 

 



46 
 

4.4 Potencial Neutralizante de Frações de Manilkara subsericea 

 

Assim como para Erythroxylum spp. diferentes frações da espécie M. 

subsericea foram testadas As seguintes frações de Ms-Ca (além do extrato bruto) 

foram utilizadas: fração em hexano e fração em acetato de etila; e as seguintes 

frações de Ms-Fo (além do bruto): em hexano, em diclorometano e em acetato de 

etila. Na atividade coagulante (gráfico 10), o extrato bruto Ms-Ca aumentou em 

cerca de oito vezes o tempo de coagulação e Ms-Fo, o plasma foi considerado 

incoagulável (acima de 600 segundos). A fração em acetato de etila de caule de M. 

subsericea (Ms-Ca AcEt) aumentou em três vezes o tempo de coagulação, quando 

comparados ao controle (VB + DMSO).  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Efeito das frações de M. subsericea na coagulação pelo veneno de B. jararacussu 

no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (71 μg/mL) foi incubado com os 

extratos (Ms-Ca, Ms-Ca Hex, Ms-Ca AcEt, Ms-Fo, Ms-Fo Hex, Ms-Fo DCM, Ms-Fo AcEt) na 

proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a coagulação realizada como 

descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos (n= 3). * Os 

resultados apresentaram significância com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste 

de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Ms-Ca: Extrato bruto de caule de M. 

subsericea; Ms-Ca Hex: Fração em hexano de caule de M. subsericea; Ms-Ca AcEt: Fração em 

acetato de etila de caule de M. subsericea; Ms-Fo: Extrato bruto de folha de M. subsericea; Ms-Fo 

Hex: Fração em hexano de folha de M. subsericea; Ms-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha 

de M. subsericea; Ms-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha de M. subsericea.  
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Na atividade proteolítica (gráfico 11), além dos extratos brutos de caule e folha 

de M. subsericea que inibiram quase 100% a proteólise, as frações em acetato de 

etila também inibiram a proteólise com percentual de inibição expressivo, tendo a 

fração em acetato de etila de caule (Ms-Ca AcEt) inibido 86% e a fração em acetato 

de etila de folha (Ms-Fo AcEt) inibido 69%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Efeito das frações de M. subsericea na proteólise causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (15 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Ms-Ca, Ms-Ca Hex, Ms-Ca AcEt, Ms-Fo, Ms-Fo Hex, Ms-Fo DCM, Ms-Fo 

AcEt) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a proteólise realizada 

como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Ms-

Ca: Extrato bruto de caule de M. subsericea; Ms-Ca Hex: Fração em hexano de caule de M. 

subsericea; Ms-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de M. subsericea; Ms-Fo: Extrato bruto 

de folha de M. subsericea; Ms-Fo Hex: Fração em hexano de folha de M. subsericea; Ms-Fo DCM: 

Fração em diclorometano de folha de M. subsericea; Ms-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha 

de M. subsericea. 
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Na atividade hemorrágica (gráfico 12), os extratos brutos tanto de caule quanto 

de folha de M. subsericea foram capazes de inibir totalmente a formação do halo 

hemorrágico, tendo ambas as frações em acetato de etila e a fração de folha em 

diclorometano apresentado redução significativa do halo quando comparado ao 

controle. A fração em acetato de etila de caule (Ms-Ca AcEt), a fração em 

diclorometano de folha (Ms-Fo DCM) e a fração em acetato de etila de folha (Ms-Fo 

AcEt) inibiram respectivamente em 86%; 19% e 91% a formação do halo 

hemorrágico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Efeito das frações de M. subsericea na hemorragia causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Ms-Ca, Ms-Ca Hex, Ms-Ca AcEt, Ms-Fo, Ms-Fo Hex, Ms-Fo DCM, Ms-Fo 

AcEt) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a hemorragia realizada 

como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Ms-

Ca: Extrato bruto de caule de M. subsericea; Ms-Ca Hex: Fração em hexano de caule de M. 

subsericea; Ms-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de M. subsericea; Ms-Fo: Extrato bruto 

de folha de M. subsericea; Ms-Fo Hex: Fração em hexano de folha de M. subsericea; Ms-Fo DCM: 

Fração em diclorometano de folha de M. subsericea; Ms-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha 

de M. subsericea. 
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Para a atividade edematogênica (gráfico 13) os resultados mais expressivos só 

foram obtidos com os extratos brutos de M. subsericea, tendo o extrato de caule 

inibido a formação do edema em 87% e o extrato de folha em 96%. As frações em 

acetato de etila (Ms-Ca AcEt – 37% e Ms-Fo AcEt – 27%) e de folha em 

diclorometano (Ms-Fo DCM – 16,98%) apresentaram uma potência bem reduzida, se 

comparadas aos extratos brutos. 

 

Gráfico 13: Efeito das frações de M. subsericea sobre a atividade edematogênica causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto de B. jararacussu (29 μg/mL) 

foi incubado com os extratos (Ms-Ca, Ms-Ca Hex, Ms-Ca AcEt, Ms-Fo, Ms-Fo Hex, Ms-Fo DCM, Ms-

Fo AcEt) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida o edema analisado 

como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Ms-

Ca: Extrato bruto de caule de M.subsericea; Ms-Ca Hex: Fração em hexano de caule de M. 

subsericea; Ms-Ca AcEt: Fração em acetato de etila de caule de M. subsericea; Ms-Fo: Extrato bruto 

de folha de M. subsericea; Ms-Fo Hex: Fração em hexano de folha de M. subsericea; Ms-Fo DCM: 

Fração em diclorometano de folha de M. subsericea; Ms-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha 

de M. subsericea. 
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4.5 Potencial Neutralizante de Frações de Myrsine spp. 

 

Para M. parvifolia, as seguintes frações de folha (além do extrato bruto) foram 

utilizadas: fração em hexano, em diclorometano, em acetato de etila e em metanol, 

enquanto que para M. rubra, além do extrato bruto, as seguintes frações de folha 

foram utilizadas: fração em hexano, em diclorometano, em acetato de etila e em 

butanol. Na atividade coagulante (gráfico 14), o plasma foi considerado incoagulável 

(acima de 600 segundos) para o extrato bruto de folha de M. parvifolia, sendo 

também observada a inibição da coagulação para a fração em hexano de M. 

parvifolia (1,3 vezes o tempo do controle) e para o extrato bruto de folha de M. rubra 

(6,9 vezes o tempo do controle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Efeito das frações de Myrsine spp. sobre a atividade coagulante do veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (71 μg/mL) foi 

incubado com (Mp-Fo, Mp-Fo Hex, Mp-Fo DCM, Mp-Fo AcEt, Mr-Fo, Mr-Fo Hex, Mr-Fo DCM, Mr-Fo 

AcEt, Mr-Fo But) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a 

coagulação realizada como descrito em  Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três 

experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância com p< 0,05 pela análise 

de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). 

Mp-Fo: Extrato bruto de folha de M. parvifolia; Mp-Fo Hex: Fração em hexano de folha de M. 

parvifolia; Mp-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. parvifolia; Mp-Fo AcEt: Fração em 

acetato de etila de folha de M. parvifolia;  Mr-Fo: Extrato bruto de folha de M. rubra; Mr-Fo Hex: 

Fração em hexano de folha de M. rubra; Mr-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. rubra; 

Mr-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha de M. rubra; Mr-Fo But: Fração em butanol de folha 

de M. rubra.  
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Para a atividade proteolítica, as frações testadas de folha de M. parvifolia e M. 

rubra inibiram a proteólise pelo veneno de B. jararacussu, tendo o extrato buto de M. 

parvifolia e as frações hexânica, em diclorometano e em acetato de etila o que 

obteve maior percentual de inibição de 100%, 69%, 74% e 93%, respectivamente. Já 

para M. rubra, o extrato bruto e as frações em diclorometano e butanol apresentaram 

os maiores percentuais de inibição, com 92%, 58% e 78%, respectivamente (Gráfico 

15). 

 

Gráfico 15: Efeito das frações de Myrsine spp. na proteólise causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto de B. jararacussu (15 μg/mL) foi incubado 

com os extratos (Mp-Fo, Mp-Fo Hex, Mp-Fo DCM, Mp-Fo AcEt, Mr-Fo, Mr-Fo Hex, Mr-Fo DCM, Mr-Fo 

AcEt, Mr-Fo But) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a proteólise 

realizada como descrito em  Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+DMSO). Mp-

Fo: Extrato bruto de folha de M. parvifolia; Mp-Fo Hex: Fração em hexano de folha de M. parvifolia; 

Mp-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. parvifolia; Mp-Fo AcEt: Fração em acetato de 

etila  de folha de M. parvifolia;  Mr-Fo: Extrato bruto de folha de M. rubra; Mr-Fo Hex: Fração em 

hexano de folha de M. rubra; Mr-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. rubra; Mr-Fo AcEt: 

Fração em acetato de etila de folha de M. rubra; Mr-Fo But: Fração em butanol de folha de M. rubra. 
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Na atividade hemorrágica (gráfico 16), o extrato bruto de folha de M. parvifolia 

e o extrato bruto de folha e a fração em acetato de etila de M. rubra foram capazes 

de inibir 100% a formação do halo hemorrágico induzido por B. jararacussu; 

enquanto a fração em hexano de M. parvifolia e a fração em butanol de M. rubra 

inibiram a hemorragia em 27% e 53%, respectivamente. A fração em diclorometano 

de M. parvifolia e as frações hexânica e em diclorometano de M. rubra não inibiram a 

hemorragia promovida por B. jararacussu.  

 

Gráfico 16: Efeito das frações de Myrsine spp. na hemorragia causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Mp-Fo, Mp-Fo Hex, Mp-Fo DCM, Mp-Fo AcEt, Mr-Fo, Mr-Fo Hex, Mr-Fo 

DCM, Mr-Fo AcEt, Mr-Fo But) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida 

a hemorragia realizada como descrito em  Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três 

experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 

pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle 

(VB+DMSO). Mp-Fo: Extrato bruto de folha de M. parvifolia; Mp-Fo Hex: Fração em hexano de folha 

de M. parvifolia; Mp-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. parvifolia; Mp-Fo AcEt: Fração 

em acetato de etila  de folha de M. parvifolia;  Mr-Fo: Extrato bruto de folha de M. rubra; Mr-Fo Hex: 

Fração em hexano de folha de M. rubra; Mr-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. rubra; 

Mr-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha de M. rubra; Mr-Fo But: Fração em butanol de folha 

de M. rubra. 
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Para a atividade edematogênica (gráfico 17), o extrato bruto de M. parvifolia foi 

capaz de inibir em 100% a formação do edema, enquanto a fração em hexano de M. 

parvifolia e o extrato bruto de M. rubra inibiram a atividade em 58% e 92%, 

respectivamente. Apesar de inibir em certo grau a atividade edematogênica, as 

demais frações não apresentaram diferença estatística quando comparadas ao 

controle.  

 

Gráfico 17: Efeito das frações de Myrsine spp. no edema causado pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Mp-Fo, Mp-Fo Hex, Mp-Fo DCM, Mp-Fo AcEt, Mr-Fo, Mr-Fo Hex, Mr-Fo 

DCM, Mr-Fo AcEt, Mr-Fo But) na proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida 

o edema analisado como descrito em  Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três 

experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 

pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle 

(VB+DMSO). Mp-Fo: Extrato bruto de folha de M. parvifolia; Mp-Fo Hex: Fração em hexano de folha 

de M. parvifolia; Mp-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. parvifolia; Mp-Fo AcEt: Fração 

em acetato de etila  de folha de M. parvifolia;  Mr-Fo: Extrato bruto de folha de M. rubra; Mr-Fo Hex: 

Fração em hexano de folha de M. rubra; Mr-Fo DCM: Fração em diclorometano de folha de M. rubra; 

Mr-Fo AcEt: Fração em acetato de etila de folha de M. rubra; Mr-Fo But: Fração em butanol de folha 

de M. rubra. 
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4.6 Potencial Neutralizante de Stryphnodendron adstringens 

 

O extrato bruto e as frações de S. adstringens (Barbatimão) utilizadas foram 

solubilizados em água, portanto, não foi necessária a realização de controle com 

DMSO. O barbatimão diferentemente das outras espécies apresentadas não é típico 

da Restinga, sendo uma espécie encontrada em outro bioma brasileiro, o Cerrado. 

Para as atividades realizadas no protocolo “incubação”, uma proporção de 

veneno:extrato/fração de 1:5 (p/p), excetuando a atividade coagulante, onde foi 

utilizada uma proporção de 1:10 (p/p) foi empregada. Para a realização do protocolo 

“tratamento” na atividade hemorrágica, foram utilizadas as proporções veneno:planta 

(1:5; 1:10; 1:20 e 1:50, p/p) e no protocolo “prevenção” as proporções 1:5 e 1:50. 

Na atividade coagulante (gráfico 18), o extrato bruto e a fração aquosa de S. 

adstringens foram capazes de impedir a coagulação causada pelo veneno de B. 

jararacussu, e dessa forma o plasma não coagulou no tempo de observação, que foi 

de 600 segundos. A fração em acetato de etila prolongou em 1,57 vezes o tempo de 

coagulação em relação ao controle. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens na coagulação causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno de B. jararacussu (71 μg/mL) foi 

incubado com os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato) na proporção 1:10 (veneno:planta, p/p) 

por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a coagulação realizada como descrito em  Métodos. Os resultados 

expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram 

significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, 

valores comparados com o controle (VB+NaCl). Sa-Bruto: Extrato bruto de caule de S. adstringens; 

Sa-Aquoso: Fração em água de caule de S. adstringens; Sa-Acetato: Fração em acetato de etila de 

caule de S. adstringens.  
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Tanto o extrato bruto quanto as frações aquosa e em acetato de etila de S. 

adstringens foram extremamente efetivos na inibição da proteólise promovida pelo 

veneno (gráfico 19), apresentando percentual de inibição acima de 90%. 

 

Gráfico 19: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens na proteólise causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (15 

μg/mL) foi incubado com os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato) na proporção 1:5 

(veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a proteólise realizada como descrito em  

Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os 

resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com 

pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). Sa-Bruto: Extrato bruto de 

caule de S. adstringens; Sa-Aquoso: Fração em água de caule de S. adstringens; Sa-Acetato: Fração 

em acetato de etila de caule de S. adstringens. 
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O extrato bruto do caule de Barbatimão foi capaz de inibir em 95% a 

hemorragia causada pelo veneno de B. jararacussu (Gráfico 20); enquanto a fração 

aquosa foi capaz de impedir totalmente a formação do halo, ou seja, inibiu 100% a 

hemorragia. A fração em acetato de etila, por sua vez, não conseguiu inibir a 

atividade hemorrágica.  

 

Gráfico 20: Efeito do extrato bruto e das frações de St. adstringens na hemorragia causada 

pelo veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu 

(31 μg/mL) foi incubado com os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato) na proporção 1:5 

(veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a hemorragia realizada como descrito em  

Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os 

resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com 

pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). Sa-Bruto: Extrato bruto de 

caule de S. adstringens; Sa-Aquoso: Fração em água de caule de S. adstringens; Sa-Acetato: Fração 

em acetato de etila de caule de S. adstringens. 
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Para a atividade edematogênica (gráfico 21) o extrato bruto e a fração aquosa 

e em acetato de etila inibiram a formação do edema com diferentes potências, na 

qual o extrato bruto inibiu 89% e a fração aquosa e em acetato de etila inibiram 94% 

e 47,4%, respectivamente. Desse modo, o extrato bruto e a fração aquosa 

apresentaram percentuais de inibição similares, e a fração em acetato de etila na 

proporção utilizada apresentou um percentual menor do que estas, de 

aproximadamente metade da potência, não sendo a última significativa do ponto de 

vista estatístico. 

 

Gráfico 21: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens no edema causado pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 

μg/mL) foi incubado com os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato) na proporção 1:5 

(veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida o edema analisado como descrito em  

Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os 

resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com 

pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). Sa-Bruto: Extrato bruto de 

caule de S. adstringens; Sa-Aquoso: Fração em água de caule de S. adstringens; Sa-Acetato: Fração 

em acetato de etila de caule de S. adstringens. 
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Na atividade miotóxica (gráfico 22), tanto o extrato bruto quanto as frações 

testadas foram capazes de inibir a miotoxicidade promovida pelo veneno de B. 

jararacussu. O extrato bruto foi capaz de reduzir a atividade da enzima creatina 

quinase de 2435,7U/L para 683,22 U/L, o que corresponde a uma redução de 71%. 

Para a fração aquosa, a diminuição foi de 66% (de 2435,7 U/L para 816,52 U/L) e 

para a fração em acetato de etila foi de 59% (de 2435,7 U/L para 981,65 U/L). 

 

Gráfico 22: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens na miotoxicidade causada 

pelo veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno de B. jararacussu (29 μg/mL) 

foi incubado com os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato) por 30 min. a 25
o
C, na proporção 1:5 

(veneno:planta, p/p), e em seguida a miotoxicidade relizada, como descrito em Métodos.  Controle: 

Sem injeção; Sham: Sem administração e com procedimento de injeção (picada); NaCl:; VB + NaCl: 

Veneno bruto e salina; VB + Sa-Bruto: Veneno bruto e extrato bruto de S.; VB + Sa-Aquoso: Veneno 

bruto e fração aquosa de S.adstringens; VB + Sa-Acetato: Veneno bruto e fração em acetato de etila 

de S. adstringens. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * 

Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) 

com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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Além do protocolo denominado “incubação”, que consistiu na incubação do 

veneno com extratos/frações de barbatimão, outros protocolos denominados de 

“prevenção” e “tratamento” foram realizados. Além da ordem de injeção dos 

extratos/frações, vias de administração destas amostras também foram investigadas 

para as atividades in vivo: hemorrágica, edematogênica e miotóxica. 

O gráfico 23 mostra o resultado obtido para o protocolo de prevenção com 

administração subcutânea do extrato da planta, na qual o extrato foi injetado 1 hora 

antes da injeção do veneno de B. jararacussu. Para esses experimentos foram 

testadas duas diferentes proporções de veneno:planta: 1:5 e 1:50 (p/p). Na 

proporção 1:5 não foi observada diferença significativa em relação ao controle nem 

para o extrato bruto e nem para a fração aquosa e em acetato de etila, ou seja, não 

houve inibição. Na proporção 1:50, os extratos bruto e em acetato de etila foram 

capazes de inibir em 50,92% e 61,11% respectivamente, e a fração aquosa inibiu 

100% a hemorragia. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 23: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens administrados na 

hemorragia causada pelo veneno de B. jararacussu no protocolo prevenção. Os extratos foram 

injetados s.c. nos camundongos, e 1 hora depois, o veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 μg/mL) 

foi injetado no mesmo local de injeção dos extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, Sa-Acetato), tendo sido 

testadas as proporções 1:5 (veneno:planta, p/p – 155 μg de planta para 31 μg de veneno) e 1:50 

(veneno:planta, p/p – 1550 μg de planta para 31 μg de veneno) , e em seguida a hemorragia relizada, 

como descrito em Métodos.  Coluna 1: Injeção do veneno; Coluna 2: Injeção de salina e veneno; 

Coluna 3: Injeção do extrato bruto de caule de S. adstringens e veneno, Coluna 4: Injeção da fração 

aquosa de caule de S. adstringens e veneno; Coluna 5: Injeção da fração em acetato de etila de caule 

de S.adstringens e veneno. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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O gráfico 24 mostra o resultado obtido no protocolo “tratamento”. Os extratos 

e frações foram injetados nos animais, e 15 minutos depois, o veneno foi injetado 

subcutaneamente e a atividade hemorrágica analisada, como descrito em métodos. 

Para este procedimento foram testadas quatro diferentes proporções de 

veneno:planta: 1:5, 1:10, 1:20 e 1:50. Na proporção 1:5, o extrato bruto, a fração 

aquosa e em acetato de etila não inibiram a hemorragia. Na proporção 1:10, 

somente o extrato bruto inibiu 17,38%, e na proporção 1:20, o extrato bruto e frações 

aquosa e em acetato de etila inibiram em 17,38%, 22,74% e 21,58% a hemorragia. 

O maior percentual de inibição obtido foi de 25% para a fração aquosa na proporção 

1:50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 24: Efeito do extrato bruto e frações de S. adstringens na hemorragia causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo tratamento. O veneno de bruto (VB) de B. jararacussu (31 

μg/mL) foi injetado s.c. nos camundongos, e 15 minutos depois, os extratos (Sa-Bruto, Sa-Aquoso, 

Sa-Acetato) foram injetados s.c., tendo sido testadas as proporções 1:5 (veneno:planta, p/p – 155 μg 

de planta para 31 μg de veneno), 1:10 (veneno:planta, p/p – 310 μg de planta para  31 μg de veneno), 

1:20 (veneno:planta, p/p – 620 μg de planta para 31 μg de veneno) e 1:50 (veneno:planta, p/p – 1550 

μg de planta para 31 μg de veneno), e em seguida a hemorragia relizada, como descrito em Métodos.  

Coluna 1: Injeção do veneno; Coluna 2: Injeção de veneno e salina; Coluna 3: Injeção do veneno e 

extrato bruto de caule de S. adstringens, Coluna 4: Injeção do veneno e fração aquosa de caule de S. 

adstringens; Coluna 5: Injeção do veneno e fração em acetato de etila de caule de S.adstringens. Os 

resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados 

apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste 

de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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Para a atividade hemorrágica, além dos ensaios com administração 

subcutânea dos extratos/frações foram realizados procedimentos experimentais de 

prevenção e tratamento na proporção de 1:50 realizada com administração 

intraperitoneal extratos/frações. O gráfico 25 mostra o resultado dos dois protocolos, 

prevenção e tratamento. Como observado, o extrato bruto e frações não inibiram a 

hemorragia nestes protocolos. 

 

Gráfico 25: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens na hemorragia causada pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo prevenção e tratamento. O veneno bruto (VB) de B. 

jararacussu (31 μg/mL) foi injetado 1 hora antes (protocolo prevenção) ou 15 minutos depois 

(protocolo tratamento) da injeção i.p. do extrato bruto de caule de S. adstringens (grupo 1), da fração 

aquosa de caule de S. adstringens (grupo 2) e da fração em acetato de etila de caule de S. 

adstringens (grupo 3), na proporção 1:50 (veneno:planta, p/p – 1550 μg de planta para 31 μg de 

veneno). O controle consistiu na inoculação do veneno com salina (VB + NaCl). Em seguida, a 

hemorragia analisada como descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três 

experimentos individuais (n= 3). 
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Para a atividade edematogênica (gráfico 26) foi realizado o protocolo de 

prevenção com administração intraperitoneal dos extratos/frações na proporção de 

1:50. O percentual máximo de inibição neste ensaio foi obtido para o extrato bruto, 

com uma inibição de 23%, e as demais frações a inibição foi em torno de 20%. 

 

Gráfico 26: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens no edema causado pelo 

veneno de B. jararacussu no protocolo prevenção.  O extrato bruto (Coluna 1 – Sa-Bruto), a 

fração aquosa (Coluna 2 – Sa-Aquoso) e a fração em acetato de etila (Coluna 3-Sa-Acetato) de caule 

da planta S. adstringens foram injetados i.p. nos camundongos, e 1 hora depois, o veneno bruto (VB) 

de B. jararacussu (29 μg/mL) foi injetado s.c. nos animais, e o edema analisado conforme descrito em 

Métodos. A proporção veneno:planta foi de 1:50, p/p (1450 μg de planta para 29 μg de veneno). Os 

resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais (n= 3). 
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Similarmente ao procedimento realizado para a atividade edematogênica, o 

mesmo desenho experimental foi empregado para a atividade miotóxica, no 

protocolo “prevenção”. Os extratos/frações foram injetados i.p. nos animais, e em 

seguida o veneno de B. jararacussu foi injetado e a miotoxicidade analisada. Como 

observado no gráfico 27, nenhum dos extratos inibiu a miotoxicidade induzida pelo 

veneno de B. jararacussu. Ressalta-se que a fração aquosa diminui a liberação de 

CK causada pelo veneno, promovendo desta forma uma inibição na miotoxicidade. 

Entretanto, significativamente não há diferente entre os valores de CK desta fração 

em relação ao veneno sem os extratos/frações. 

 

Gráfico 27: Efeito do extrato bruto e das frações de S. adstringens veneno de B. jararacussu na 

miotoxicidade no protocolo prevenção. O extrato bruto (Sa-Bruto), a fração aquosa (Sa-Aquoso) e 

a fração em acetato de etila (Sa-Acetato) de caule da planta S. adstringens foram injetados i.p. nos 

camundongos, e 1 hora depois, o veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 μg/mL) foi injetado i.m. nos 

animais, e a atividade miotóxica analisada conforme descrito em Métodos. A proporção veneno:planta 

foi de 1:50, p/p (1450 μg de planta para 29 μg de veneno). Os resultados expressam a média ± EP de 

três experimentos individuais (n= 3). Controle: Sem injeção; Sham: Somente a picada, sem injeção; 

NaCl: Injeção de salina. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos individuais 

(n= 3). 
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4.7 Potencial Neutralizante das Subfrações da Fração Aquosa de S. 

adstringens 

 

Das duas frações testadas, a fração aquosa de S. adstringens foi a que 

apresentou melhor potencial de neutralização frente às ações tóxico-farmacológicas 

do veneno de B. jararacussu. Por essa razão, cinco subfrações (perfis) que foram 

obtidas de um fracionamento da fração aquosa foram testadas. Os perfis foram 

nomeados de P1 a P5 e testados na proporção de 1:5 (veneno:perfil, p/p). 

Na atividade coagulante (gráfico 28), os perfis 1 e 2 foram capazes de inibir a 

coagulação promovida pelo veneno em 100%. O perfil 3 prolongou em 2,38 o tempo 

de coagulação em relação ao controle, enquanto os perfis 4 e 5 não inibiram a 

coagulação. 

 

Gráfico 28: Efeito dos perfis (subfrações) da fração aquosa de S. adstringens na coagulação 

causada pelo veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. 

jararacussu (71 μg/mL) foi incubado com os perfis (subfrações) da fração aquosa de caule da planta 

S. adstringens (Sa-Aquoso P1, Sa-Aquoso P2, Sa-Aquoso P3, Sa-Aquoso P4 e Sa-Aquoso P5) na 

proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a atividade coagulante realizada 

conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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Para a atividade proteolítica (gráfico 29), todos os perfis da fração aquosa de 

Barbatimão apresentaram uma inibição expressiva da proteólise promovida pelo 

veneno. Os perfis P1, P2, P3 e P4 inibiram em mais de 90% a atividade proteolítica, 

enquanto o perfil P5 inibiu em 79%. 

 

Gráfico 29: Efeito dos perfis (subfrações) da fração aquosa de S. adstringens na proteólise 

causada pelo veneno de B. jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. 

jararacussu (15 μg/mL) foi incubado com os perfis (subfrações) da fração aquosa de caule da planta 

S. adstringens (Sa-Aquoso P1, Sa-Aquoso P2, Sa-Aquoso P3, Sa-Aquoso P4 e Sa-Aquoso P5) na 

proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a atividade proteolítica realizada 

conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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Na atividade hemorrágica (gráfico 30), não foi observado à formação de halo 

hemorrágico para nenhum dos cinco perfis testados, ou seja, todos promoveram 

uma inibição de 100% da atividade hemorrágica pelo veneno de B. jararacussu. 

Apesar desta inibição, foi observado nos animais que receberam os perfis P3, P4 e 

P5 a presença de sangue na pele (não formou halo), com aspecto floculado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Efeito dos perfis (subfrações) da fração aquosa de S. adstringens na hemorragia 

causada pelo veneno de B.jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. 

jararacussu (31  μg/mL) foi incubado com os perfis (subfrações) da fração aquosa de caule da planta 

S. adstringens (Sa-Aquoso P1, Sa-Aquoso P2, Sa-Aquoso P3, Sa-Aquoso P4 e Sa-Aquoso P5) na 

proporção 1:5 (veneno:planta, p/p) por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a atividade hemorrágica 

realizada conforme descrito em Métodos. Ausência de halo, mas presença de sangue na pele com 

aspecto floculado em P3, P4 e P5. Os resultados expressam a média ± EPM de três experimentos 

individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 0,05 pela análise de 

variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o controle (VB+NaCl). 
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4.8 Potencial Neutralizante do Ácido Gálico e do Ácido Tânico 

 

Uma revisão publicada por Souza-Moreira et al. (2018) elencou diversos 

metabólitos presentes nas espécies do gênero Stryphnodendron, sendo 

característico desse gênero a presença de taninos (hidrolisáveis e condensados) e 

ácido gálico e seus derivados em concentrações consideráveis. Dessa forma com o 

intuito de investigar o potencial de moléculas isoladas, o efeito inibitório dos ácidos 

gálico e tânico (representantes dos taninos hidrolisáveis) adquirido comercialmente 

foi testado. 
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Na atividade coagulante (gráfico 31), na proporção de veneno:extrato de 1:10, 

o ácido tânico foi capaz de inibir em 100% a coagulação, sendo o plasma 

considerado incoagulável (acima de 600 segundos), enquanto o ácido gálico foi 

capaz de prolongar em 1,35 vezes o tempo de coagulação em relação ao controle 

(VB +DMSO). O DMSO interferiu no tempo de coagulação, tendo o controle com 

DMSO (VB + DMSO) apresentado tempo 17 segundos maior que o tempo do 

controle com salina (VB + NaCl).  

 

 

Gráfico 31: Efeito dos ácidos gálico e tânico na coagulação causada pelo veneno de Bothrops 

jararacussu no protocolo incubação.  O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (71 μg/mL) foi 

incubado com o ácido gálico e ácido tânico na proporção de 1:10 por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a 

atividade coagulante realizada conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± 

EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística 

com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com 

o controle (VB+DMSO) para o ácido gálico e (VB+NaCl) para o ácido tânico.  
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Para a atividade proteolítica (gráfico 32), tanto o ácido gálico quanto o ácido 

tânico foram capazes de inibir de forma significativa a proteólise promovida pelo 

veneno de B. jararacussu. Tendo ambos apresentados perfis de inibição superior a 

90%. 

 

Gráfico 32: Efeito dos ácidos gálico e tânico na proteólise causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno de B. jararacussu (15 μg/mL) foi incubado com o 

ácido gálico e ácido tânico na proporção de 1:5 por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a atividade 

proteolítica realizada conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM de 

três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística com p< 

0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com o 

controle o controle (VB+DMSO) para o ácido gálico e (VB+NaCl) para o ácido tânico. 
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Na atividade hemorrágica (gráfico 33), o ácido gálico foi capaz de prevenir 

completamente a formação do halo hemorrágico (100% de inibição), enquanto o 

ácido tânico preveniu a hemorragia em 90%. 

 

Gráfico 33: Efeito dos ácidos gálico e tânico na hemorragia causada pelo veneno de B. 

jararacussu no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (31 μg/mL) foi 

incubado com o ácido gálico e ácido tânico na proporção de 1:5 por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a 

atividade hemorrágica realizada conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± 

EPM de três experimentos individuais (n= 3). * Os resultados apresentaram significância estatística 

com p< 0,05 pela análise de variância (ANOVA) com pós-teste de Dunnett, valores comparados com 

o controle (VB+DMSO) para o ácido gálico e (VB+NaCl) para o ácido tânico.  
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Na atividade edematogênica (gráfico 34), o ácido gálico não foi capaz de inibir 

a formação do edema. O ácido tânico embora tenha inibido em quase 30% a 

atividade edematogênica, a diferença não foi considerada estatística quando 

comparada ao controle (VB+NaCl). 

 

 

Gráfico 34: Efeito dos ácidos gálico e tânico no edema causado pelo veneno de B. jararacussu 

no protocolo incubação. O veneno bruto (VB) de B. jararacussu (29 μg/mL) foi incubado com o 

ácido gálico e ácido tânico na proporção de 1:5 por 30 min. a 25
o
C, e em seguida a atividade 

edematogênica realizada conforme descrito em Métodos. Os resultados expressam a média ± EPM 

de três experimentos individuais (n= 3). 
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4.9 Resumo das Atividades 

 

Os resultados das atividades realizadas foram agrupadas e resumidas em três 

quadros, que estão representados abaixo (quadro 3: Plantas de Restinga, quadro 4: 

S. adstringens – protocolo de incubação e quadro 5: S. adstringens – Prevenção e 

Tratamento). Em negrito estão os percentuais de inibição superior a 60 % e 

coagulação superior a 130 segundos. 

Quadro 3: Resumo das Atividades Biológicas realizadas com as Plantas de Restinga 

Extrato/ 
Fração 

Tempo de 
Coagulação (s) 

Inibição 
Proteólise (%) 

Inibição 
Hemorragia (%) 

Inibição - Hemorragia 
(tratamento) (%) 

Inibição 
Edema (%) 

Ba-Ca 88 44 7 NR 4 

Ba-Fo 87 42 0 NR 7 

Eo-Ca 139 65 78 0 46 

Eo-Ca DCM 75 56 67 NR 35 

Eo-Ca AcEt 179 73 13 NR 35 

Eo-Ca But 74 46 22 NR 9 

Eo-Ca Aquo 75 52 40 NR 2 

Eo-Fo 95 52 24 NR 18 

Eo-Fr 100 27 0 NR 2 

Es-Ca 212 77 100 0 87 

Es-Ca Hex 68 54 2 NR NR 

Es-Ca DCM 73 52 24 NR NR 

Es-Ca AcEt 70 22 0 NR NR 

Es-Ca But 303 96 100 NR NR 

Es-Ca Aquo 80 96 89 NR NR 

Es-Fo 115 53 5 NR 10 

Ms-Ca 457 87 100 0 84 

Ms-Ca Hex 63 7 6 NR 3 

Ms-Ca AcEt 195 81 86 NR 38 

Ms-Fo 600 95 100 7 100 

Ms-Fo Hex 65 6 8 NR 0 

Ms-Fo DCM 70 15 19 NR 17 

Ms-Fo AcEt 81 70 92 NR 28 

Mp-Fo 600 100 100 NR 98 

Mp-Fo Hex 101 69 24 NR 58 

Mp-Fo DCM 85 74 0 NR 37 

Mp-Fo AcEt 58 93 94 NR 46 

Mr-Fo 442 92 100 NR 92 

Mr-Fo Hex 60 32 0 NR 30 

Mr-Fo DCM 66 59 22 NR 26 

Mr-Fo AcEt 57 36 100 NR 15 

Mr-Fo But 92 78 55 NR 9 

Pd-Fo 124 48 0 NR 7 

Vc-Fo 129 46 1 NR 17 
S – Tempo em segundos; NR – Não Realizado. 
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Quadro 4: Resumo das Atividades Biológicas realizadas com incubação prévia do extrato, frações e 

subfrações de S. adstringens 

Extrato/Fração 
Tempo de 

Coagulação (s) 
Inibição 

Proteólise (%) 
Inibição 

Hemorragia (%) 
Inibição 

Edema (%) 
Inibição 

Miotoxicidade (%) 

Sa-Bruto 600 96 94 90 72 

Sa-Aquoso 600 100 100 95 66 

Sa-Acetato 90 93 1 47 60 

Sa-Aquoso P1 600 100 100 NR NR 

Sa-Aquoso P2 600 100 100 NR NR 

Sa-Aquoso P3 169 100 100 NR NR 

Sa-Aquoso P4 79 94 100 NR NR 

Sa-Aquoso P5 63 79 100 NR NR 
S – Tempo em segundos; NR – Não Realizado. 

 

 

Quadro 5:  Resumo das Atividades Biológicas realizadas no protocolo Prevenção e Tratamento das 

frações e subfrações de Stryphnodendron adstringens 

Extrato/ 
Fração 

Inibição Hemorrágica (%) 

Inibição 
Edematogênica 

(%) 

Inibição 
Miotóxica 

 (%) 

Subcutânea Intraperitoneal Intraperitoneal Intraperitoneal 

Prevenção Tratamento Prev. Trat. Prevenção Prevenção 

1.5 1.50 1.5 1.10 1.20 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 

Sa-Bruto 0 61 8 21 13 21 0 10 23 17 

Sa-Aquoso 7 100 11 15 18 22 3 9 17 41 

Sa-Acetato 0 70 11 14 17 17 18 3 13 19 
% - Percentual de Inibição. 

 

 

Quadro 6:  Resumo das Atividades Biológicas realizadas com incubação prévia dos produtos 

adquiridos comercialmente 

Substância Coagulação (s) Proteólise (%) Hemorragia (%) Edema (%) 

Ácido Gálico 84 99 100 0 

Ácido Tânico 600 93 90 30 
S – Tempo em segundos; % - Percentual de Inibição. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Como os acidentes ofídicos são típicos de países pobres onde uma saúde de 

qualidade não condiz com a realidade, o estudo etnobotânico e etnofarmacológico, 

tentando demonstrar de forma científica que as plantas utilizadas por comunidades 

tradicionais apresentam ou não propriedades farmacológicas, representa uma 

ferramenta que pode selecionar plantas com verdadeira eficácia e assim, se traduzir 

em uma possibilidade de tratamento da enfermidade e na melhora da qualidade de 

vida dos acometidos. A diversidade de substâncias orgânicas produzida pelas 

plantas pode ser traduzida como uma fonte promissora de moléculas com fins 

farmacológicos, o que é coerente com o fato de cerca de 50% de todas as drogas 

aprovadas pela Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos (US-FDA) 

e introduzidas no mercado serem produtos naturais ou seus análogos (Gandhi et al., 

2015; Vuorelaa et al., 2004). 

A literatura tem demonstrado diversos trabalhos que utilizam procedimentos 

alternativos no intuito de reverter os efeitos deletérios de venenos de serpentes, seja 

a partir da utilização de moléculas obtidas por síntese orgânica (Domingos et al., 

2013) ou moléculas naturais oriundas de diferentes classes de organismos, como 

esponjas (Faioli et al., 2013), algas (Da Silva et al., 2015) e plantas (Moura et al., 

2014; Miranda et al., 2014; Gopi et al., 2016). Em muitos casos, a escolha da 

espécie a ser estudada é orientada por uma informação etnobotânica e aplicação 

etnofarmacológica, como por exemplo, na pesquisa do potencial de Ophiorrhiza 

mungos contra os efeitos da peçonha de Daboia russelii (Krishnan et al., 2014) e na 

habilidade de Bellucia dichotoma em inibir as ações locais do veneno de Bothrops 

atrox (Moura et al., 2014). Estudos randomizados, onde não há nenhum indicativo 

da aplicabilidade da planta no tratamento do acidente antiofídico, também têm 

demonstrado bons resultados, como por exemplo na neutralização de atividades 

tóxicas do veneno de B. jararaca por Hypericum brasiliense (Assafim et al., 2011) e 

por Clusia fluminensis (De Oliveira et al., 2014). Além de trabalhos com extratos, que 

apresentam diferentes classes de compostos e grande número de moléculas, 

trabalhos com moléculas isoladas de plantas também já foram realizados, como por 
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Gopi et al. (2015), utilizando a quercetina-3-O-ramnosídeo isolada de Euphorbia 

hirta contra ações tóxicas do veneno de Naja naja. 

Diferentes dos trabalhos com direcionamento etnobotânico, no presente trabalho 

inicialmente foi realizado uma triagem randômica com extratos brutos etanólicos de 

8 espécies de plantas de Restinga (Baccharis arctostaphyloides, Erythroxylum 

ovalifolium, Erythroxylum subsessile, Manilkara subsericea, Myrsine parvifolia, 

Myrsine rubra, Piper divaricatum e Vernonia crotonoides) e o extrato bruto 

hidroacetônico de uma planta de Cerrado (Stryphnodendron adstringens); sendo que 

das plantas de Restinga foram utilizadas diferentes porções (caule, folha e/ou fruto), 

totalizando 13 extratos brutos. Por outro lado, da planta de Cerrado apenas a casca 

foi utilizada, totalizando apenas um único extrato bruto.  

A escolha do solvente deve levar em consideração alguns fatores como a 

solubilidade dos constituintes alvos, o custo do solvente, a facilidade de se trabalhar 

com o mesmo, assim como o grau de pureza (Jones & Kinghorn, 2006). Uma boa 

escolha de solvente deve priorizar o máximo rendimento do composto de interesse, 

enquanto permite a extração mínima de componentes desnecessários (Jones & 

Kinghorn, 2006). Dessa forma, de acordo com a estrutura da molécula ou classe de 

moléculas de interesse, levando em consideração a presença dos grupos funcionais, 

solventes de variados graus de polaridade podem ser utilizados para a efetiva 

obtenção de amostras enriquecidas na classe de metabólitos de interesse. A 

obtenção de ácidos graxos e terpenos foi observada em extração com hexano 

(Montemayor et al., 2012), de flavonoides em extração com acetato de etila (Parkash 

et al., 2015), de alcaloides em extração com butanol (Gregorová et al., 2010). 

Os extratos de Baccharis arctosaphyloides, Piper divaricatum e Vernonia 

crotonoides não apresentaram resultados significativos frente às ações tóxicas do 

veneno de Bothrops jararacussu testadas, não sendo, portanto promissores devido a 

sua baixa eficácia. Nossos resultados contrariam alguns achados da literatura em 

relação ao gênero Baccharis e Piper. Entretanto, com Baccharis, Toyama et al. 

(2014) demonstraram o potencial do ácido 5-o-cafeoilquínico isolado de Baccharis 

oxyodonta em reduzir o edema e mionecrose induzidos pela fosfolipase A2 secretória 

de Crotalus durissus terrificus. Januário et al. (2004) descreveram as propriedades 

anti-proteolíticas e anti-hemorrágicas de um diterpeno (Neo-clerodano) isolado de 
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Baccharis trimera pela inibição de metaloproteases das serpentes Bothrops 

jararacussu e Bothrops neuwiedi. Em relação ao gênero Piper, Shenoy et al. (2013) 

mostraram o papel do extrato de P. longum como adjuvante imunogênico, 

possibilitando uma alta produção de anticorpos contra o veneno de Daboia russelii; e 

Núñez et al. (2005) demonstraram os efeitos inibitórios dos extratos de P. 

umbellatum e P. peltatum em relação as fosfolipases A2 miotóxicas das peçonhas 

das serpentes B. asper e B. atrox. A divergência de resultados encontrados entre 

nossos dados experimentais e o relatado na literatura pode ser justificado devido a 

diversos fatores. Além do fato de se tratar de diferentes espécies analisadas, os 

resultados obtidos para a planta Baccharis na literatura são oriundos de moléculas 

isoladas, enquanto que na nossa pesquisa, o extrato bruto foi utilizado. Dessa forma, 

se a espécie de B. arctosaphyloides apresentar moléculas com potencial antiofídico 

como B. trimera e B. oxyodonta, a concentração dessas moléculas no extrato bruto 

não é suficiente para promover uma eficácia de inibição significativa. No caso de 

Piper, um dos trabalhos utiliza o extrato de fruto, diferente do extrato de folha que 

utilizamos de P. divaricatum e nesse trabalho, o extrato foi utilizado como adjuvante 

para produção de anticorpos, tendo nesse caso P. longum um papel indireto na 

resposta antiveneno e não uma ação neutralizante direta. O trabalho com P. 

umbellatum e P. peltatum cita a utilização de galhos, não especificando se foram 

utilizados apenas as folhas, apenas a porção de caule ou toda a estrutura do galho 

na preparação do extrato, o que pode indicar diferentes constituintes e/ou 

proporções de componentes no extrato. Assim, embora também sejam extratos 

brutos como P. divaricatum, os extratos de P. umbellatum e P. peltatum podem ser 

constituídos por órgãos vegetais diferentes da porção utilizada de P. divaricatum em 

nosso trabalho (folha). 

Os extratos brutos de caule de E. ovalifolium, E. subsessile, M. subsericea, e 

folha de M. subsericea, de M. parvifolia e de M. rubra foram eficientes na 

neutralização das ações tóxico-farmacológicas do veneno de B. jararacussu, 

apresentando diferentes potências na inibição. Os promissores resultados com os 

extratos dessas espécies vegetais possibilitou um aprofundamento do estudo com 

essas plantas realizando um fracionamento utilizando-se solventes de diferentes 

polaridades (hexano, diclorometano, acetato de etila, butanol e água) que foram 

obtidos a partir de um particionamento do extrato bruto. Entretanto, diferentemente 
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dos extratos brutos que apresentaram bons resultados em todas as atividades 

testadas, as frações particionadas não apresentaram a mesma constância, na qual 

certas frações que inibiram com maior potência algumas atividades tóxicas, não 

apresentaram resultados significativos em outras. Estudos fitoquímicos demonstram 

a presença de classes de compostos como terpenos, flavonoides e saponinas (Cruz 

et al., 2016; Rhourri-Frih et al., 2013; França et al., 2011) para essas espécies. 

Essas classes de compostos podem estar diretamente relacionados aos resultados 

observados para essas espécies vegetais, já tendo sido descrito na literatura o 

potencial inibitório de  saponinas triterpênicas de Pentaclethra macroloba para 

metaloproteases de B. jararacussu e B. neuwiedi (Da Silva et al., 2007) e de 

flavonoides de S. parahyba para algumas espécies do gênero Bothrops (Vale et al., 

2011). De acordo com a estrutura do composto, o mesmo apresenta uma natureza 

polar ou apolar e isso irá determinar em que fração essa molécula se encontrará, 

podendo então justificar a diferença entre os resultados do extrato bruto (extrato 

total) das frações (moléculas com mesmo grau de polaridade do solvente utilizado). 

Uma característica do gênero Erythroxylum é a presença de alcaloides tropânicos 

como constituintes majoritários (Oliveira et al., 2010). Os bons resultados obtidos 

pelas espécies do gênero E. podem ser devido à presença de alcaloides, uma vez 

que o trabalho de Torres et al. (2011) demonstrou o potencial antiofídico de 

alcaloides de Solanum campaniforme contra a peçonha de B. pauloensis.  

O extrato bruto hidroacetônico de S. adstringens e a fração aquosa desse 

extrato apresentaram excelentes resultados (em média 90% de inibição para o 

extrato bruto e 92% para a fração aquosa) para todas as atividades testadas no 

protocolo de incubação prévia. A fração em acetato de etila apresentou bons 

resultados para atividade proteolítica (93% de inibição), edematogênica (47% de 

inibição) e miotóxica (60% de inibição). Em função da fração aquosa ter inibido as 

atividades tóxicas com uma média superior a 90%, decidimos continuar no 

isolamento dos princípios ativos; e desta forma obtemos a partir do 

subfracionamento da fração aquosa por cromatografia de gel filtração em coluna 

Sephadex LH-20, cinco subfrações, na qual as mais ativas foram P1, P2 e P3. 

Descrita na Farmacopeia Brasileira, a presença de taninos é uma característica 

marcante da casca de barbatimão (Santos et al., 2002), assim como a presença de 

polímeros de proantocianidinas (Costa et al., 2013). Uma revisão publicada por 
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Souza-Moreira et al. (2018) elenca uma variedade de metabólitos presentes em 

espécies do gênero Stryphnodendron, demonstrando a inúmeros compostos 

polifenólicos, podendo ser destacada a presença de taninos hidrolisáveis e 

condensados (Henriques et al., 2016; Souza-Moreira et al., 2018). O trabalho de 

Moura et al. (2016) demonstrou a habilidade inibitória de uma fração rica em tanino 

de Plathymenia reticulata contra as ações tóxicas de B. atrox, podendo inferir sobre 

o potencial antiveneno de taninos em casos de envenenamento. A presença de 

flavonoides e taninos pode ser um fator interessante em plantas com potencial 

antiofídico devido à atividade quelante de íons metálicos e habilidade de 

precipitação de proteínas (Félix-Silva et al., 2014). O barbatimão é utilizado como 

anti-inflamatório (pode justificar a inibição do edema), antimicrobiano, anti-

hemorrágico (justifica a inibição da formação do halo hemorrágico), além de outras 

aplicações (Silva et al., 2013; Souza e Felfili, 2006, Souza et al., 2007). O 

barbatimão é uma planta que integra a relação de plantas medicinais com interesse 

ao SUS, além de já estar disponível no mercado em algumas formulações 

farmacêuticas (pomada cicatrizante comercializada com o nome de Fitoscar®). 

Essas características associadas ao fato do extrato ser dissolvido em água (não é 

utilizado solvente orgânico) propiciam um cenário animador na investigação do 

potencial antiveneno dessa espécie vegetal. 

A presença de taninos em espécies de Stryphnodendron (Santos et al., 2002, 

Souza-Moreira et al., 2018) e ácido gálico (Souza-Moreira et al., 2018) justificou a 

realização dos ensaios utilizando as substâncias isoladas, ácido gálico e ácido 

tânico (um representante da classe dos taninos hidrolisáveis), adquiridos 

comercialmente. O estudo de certos metabólitos encontrados em plantas é 

favorecido pela disponibilidade dos mesmos no mercado em grau analítico de 

pureza, como ocorre com ácido gálico, ácido tânico, quercetina, kaempferol e outras 

moléculas, o que torna o processo investigativo mais acessível devido a obtenção do 

produto em quantidade e menos custoso, uma vez que etapas de purificação e 

caracterização não são mais necessárias. 

O ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico, que é popularmente conhecido como ácido 

gálico, é um composto encontrado em diversas plantas (Bahrani et al., 2018) que 

apresenta efeitos benéficos ao sistema cardiovascular (Priscilla & Prince, 2009; Yu 
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et al., 2018). Inúmeras apliações do ácido gálico são descritas na literatura, como 

agente diurético (Schlickmann et al., 2018), proteção contra infecções bacterianas 

(Reyes et al., 2018), terapia epigenética (Weng et al., 2017), entre outros. 

Mahadeswaraswamy et al. (2011) investigaram a ação do ácido gálico contra certas 

ações tóxicas do veneno da serpente Daboia russelli, tendo observado a 

neutralização de diferentes efeitos promovidos pela peçonhas, como hemorragia, 

edema, dermonecrose e mionecrose. Gopi et al. (2015) demonstraram o potencial 

do extrato metanólico de Euphorbia hirta frente ações tóxicas do veneno de Naja 

naja, sendo o ácido gálico um dos constituintes majoritários desse extrato. Os 

resultados observados por Mahadeswaraswamy et al. (2011) e Gopi et al. (2015) 

corroboram os nossos dados em relação ao ácido gálico e juntos indicam um 

possível potencial dessa substância para neutralização de peçonhas viperídicas e 

elapídicas. 

O ácido tânico é um composto fenólico do tipo tanino hidrolisável que contém 

diversas unidades de ácido gálico formando estéres com uma molécula central de 

glicose (Nagesh et al., 2018). Já foram descritas ações antioxidantes (Basu et al., 

2018), antibacteriana (Cipriano-Salazar et al., 2018) e na fibrose patológica 

(Pattaravan et al., 2018) para essa substância. Kuppusamy & Das (1993) avaliaram 

o potencial do ácido tânico contra as atividades tóxicas do veneno de Crotalus 

adamenteus, sendo eficaz na neutralização da hemorragia, redução dos níveis 

séricos de creatina quinase e prolongado a sobrevida na atividade letal. Os dados 

obtidos por Kuppusamy & Das (1993) reforçam nossos dados e demonstram um 

possível potencial do ácido tânico como antiveneno.  

A similaridade de resultados para o ácido gálico e ácido tânico em algumas 

atividades realizadas pode estar relacionada com a estrutura das moléculas, uma 

vez que o ácido tânico é formado por várias unidades de ácido gálico esterificadas 

com uma molécula de glicose. Alguns estudos demonstraram o papel para o ácido 

gálico como quelante de íons metálicos, como o Fe2+ (Fazary et al., 2009) e Zn2+ 

(Williams et al., 2006). Uma vez que inúmeras enzimas dos venenos de serpentes 

dependem de cofatores metálicos para a sua atividade catalítica, a quelação pode 

ter participação na neutralização das atividades tóxicas. Mahadeswaraswy et al. 

(2011) investigaram o potencial do ácido gálico frente ao veneno bruto da serpente 
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Daboia russelli e do complexo hemorrágico purificado desse veneno, tendo sido 

observado para o complexo hemorrágico isolado um mecanismo de neutralização 

que envolve a interação do ácido gálico com a estrutura hemorrágica (formação de 

um complexo inibitório) que não envolve quelação. Kuppusamy & Das (1993) 

comentam sobre a habilidade dos taninos em formarem complexos com proteínas e 

não descartaram a possibilidade que o antagonismo das ações tóxicas do veneno de 

serpente seja devido a formação desses complexos. 

O envenenamento ofídico é um sério problema que não recebe a devida 

atenção das industrias farmacêuticas por acometer pessoas de baixo poder 

aquisitivo e residentes de países subdesenvolvidos. O tratamento existente 

(soroterapia) embora seja eficaz na prevenção do óbito, apresenta inúmeras 

desvantagens como a ineficiência na prevenção de morbidades (sequelas, 

amputações), o que pode ter como consequência um impacto econômico para a 

família da vítima, visto que a mesma pode não apresentar condições de retornar ao 

trabalho. Os estudos de bioprospecção se justificam nesse contexto, uma vez que 

as plantas produzem inúmeros metabólitos com aplicação biológica, como moléculas 

antiveneno que são relatadas e investigadas por estudos etnofarmacológicos. 

Corroboram a busca por novas substâncias as inúmeras limitações da soroterapia, 

como a possibilidade de reações adversas, incluindo anafilaxia (Silva et al., 2016), 

divergência de potência e deficiências de neutralização do soro (Harrison et al., 

2017), termolabilidade do composto e alto custo de produção. Os protocolos de 

prevenção e tratamento que estudamos e também já são adotados por outros 

grupos de pesquisa (Félix-Silva et al., 2017; Moura et al., 2017) indicam um 

melhoramento metodológico em comparação ao teste do soro, visto que mimetizam 

situações reais em quadros de envenenamento ofídico. Enquanto o teste de 

potência do soro é realizado a partir da incubação do soro com o veneno e a 

administração da mistura no camundongo e apenas a letalidade observada, em 

detrimento de outras ações tóxicas (WHO, 2018). A gravidade da questão deve 

suscitar cada vez mais pesquisas por tratamentos que possam vir a complementar o 

tratamento preconizado com o intuito de minimização dos efeitos colaterais, 

aumento da eficiência e da acessibilidade. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos nossos resultados, podemos corroborar a relevância das plantas 

como fonte de moléculas com importância biológica e dessa forma, justificando as 

atividades de bioprospecção. As limitações do tratamento preconizado (soroterapia 

heteróloga) suportam a necessidade na busca por procedimentos alternativos que 

contornem as limitações da soroterapia e em especial, que consigam prevenir as 

ações locais dos venenos de serpentes.  

 

Os extratos brutos de caule E. ovalifolium (Eo-Ca), caule de E. subsessile (Es-

Ca), caule de M. subsericea (Ms-Ca), folha de M. subsericea (Ms-Fo), folha de M. 

parvifolia (Mp-Fo) e folha de Myrsine rubra (Mr-Fo) foram os extratos que inibiram as 

ações tóxicas mais eficazmente entre as plantas de Restinga testadas. A fração em 

acetato de etila de E. ovalifolium (Eo-Ca AcEt) apresentou resultados promissores 

para a atividade coagulante e para a atividade proteolítica. As frações em butanol 

(Es-Ca But) e em água (Es-Ca Aquo) de caule de E. subsessile obtiveram bons 

resultados na coagulação, proteólise e hemorragia (Es-Ca But) e proteólise e 

hemorragia (Es-Ca Aquo). As frações em acetato de etila de Manilkara subsericea 

foram as mais promissoras na inibição da atividade coagulante, proteolítica e 

hemorrágica para a fração de caule (Ms-Ca AcEt) e na inibição da proteólise e 

hemorragia para a fração de folha (Ms-Fo AcEt). A fração hexânica de Myrsine 

parvifolia (Mp-Fo Hex) foi apresentou resultados significativos para todas as 

atividades testadas (coagulação, proteólise, hemorragia e edema), a fração em 

diclorometano (Mp-Fo DCM) só apresentou resultado expressivo para q proteólise e 

a fração em acetato de etila (Mp-Fo AcEt) foi eficaz tanto na proteólise quanto na 

hemorragia. Entre as frações de folha de Myrsine rubra, a fração em acetato de etila 

(Mr-Fo AcEt) apresentou resultado significativo para hemorragia, enquanto a fração 

em butanol (Mr-Fo But) apresentou bons resultados tanto para a proteólise quanto 

para a hemorragia. 

O extrato bruto, a fração aquosa e os perfis P1-P3 de S. adstringens 

(Barbatimão) apresentaram os melhores resultados para todas as atividades 

testadas com o protocolo de incubação prévia. Nos protocolos de prevenção e 
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tratamento, apenas na prevenção local da atividade hemorrágica na proporção de 

1:50 foi obtida inibição significativa com 60,74% de inibição para o extrato bruto, 

100% de inibição para a fração aquosa e 69,49% de inibição para a fração em 

acetato de etila. O ácido gálico apresentou bons resultados para a proteólise e para 

hemorragia, tendo tido inibição de 100% da hemorragia e o ácido tânico teve bons 

resultados para todas as atividades testadas, cabendo destacar o seu potencial na 

coagulação, proteólise e hemorragia. 
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7. PERSPECTIVAS 

 

 Dar continuidade aos protocolos de prevenção e tratamento, investigando 

diferentes vias de administração (local, tópico, intraperitoneal, oral, 

intravenoso) dos preparados vegetais. 

 Investigar a ação inibitória dos extratos/frações contra a atividade letal do 

veneno de B. jararacussu.  

 Testar diferentes formas farmacêuticas, priorizando a via tópica, visto a 

limitação da soroterapia em reverter os efeitos locais dos venenos. 

 Realizar o estudo fitoquímico, visando identificar as classes de compostos 

(polifenóis, flavonoides, taninos, entre outras) presentes nas plantas 

estudadas e caracterizar os compostos responsáveis pela neutralização em 

cada atividade. 
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