
MEC 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUIMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUTOS NATURAIS MARINHOS NA 

PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

MATEUS DE FREITAS BRITO 

 

 

 

 
NITERÓI, RJ 

2021 



PRODUTOS NATURAIS MARINHOS NA 

PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora:  

Prof.ª Dr.ª Alessandra Leda Valverde 

 

Coorientadora: 

Msc. Thayssa da Silva Ferreira Fagundes 

 

 

 

Mateus de Freitas Brito 

 

 

 

NITERÓI, RJ 

2021 

Monografia apresentada ao 

Curso de graduação em 

Química Industrial da 

Universidade Federal 

Fluminense como requisito 

parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Química Industrial. 



Ficha catalográfica automática - SDC/BCV
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Debora do Nascimento - CRB7/6368

B862p Brito, Mateus de Freitas
  Produtos Naturais Marinhos na Produção de Fármacos /
Mateus de Freitas Brito ; Alessandra Leda Valverde,
orientadora ; Thayssa da Silva Ferreira Fagundes,
coorientadora. Niterói, 2021.
  54 p. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Química
Industrial)-Universidade Federal Fluminense, Instituto de
Química, Niterói, 2021.

  1. Produtos Naturais Marinhos. 2. Fármacos. 3. Testes
Clínicos. 4. Produção intelectual. I. Valverde, Alessandra
Leda, orientadora. II. Fagundes, Thayssa da Silva Ferreira,
coorientadora. III. Universidade Federal Fluminense. Instituto
de Química. IV. Título.

                                      CDD -



Mateus de Freitas Brito 

 

PRODUTOS NATURAIS MARINHOS NA PRODUÇÃO DE FÁRMACOS 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Alessandra Leda Valverde - Orientadora 

GQO/IQ/Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Carlos Magno Rocha Ribeiro 

GQO/IQ/Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

_______________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Rafael Ferreira da Silva 

GQO/IQ/Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

NITERÓI, RJ 

2021 

Monografia apresentada ao 

Curso de graduação em 

Química Industrial da 

Universidade Federal 

Fluminense como requisito 

parcial à obtenção do título de 

Bacharel em Química Industrial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Um pouco de ciência nos afasta 

de Deus. Muito, nos aproxima”. 

  Louis Pasteur 
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Resumo 

 

Com o passar do tempo, fica cada vez mais evidente o elevado potencial químico 

que os oceanos possuem. Uma fonte imensurável de biodiversidade que ainda 

não foi explorada em sua totalidade. Entretanto, existe a necessidade contínua 

de desenvolvimento de novas técnicas e metodologias a fim de estudar a 

biotecnologia marinha pois, atualmente, ainda há barreiras que precisam ser 

ultrapassadas na área de produtos naturais marinhos. Nesse aspecto, um 

levantamento bibliográfico foi efetuado a fim de verificar fármacos oriundos ou 

que foram inspirados em substâncias isoladas do ecossistema marinho. Duas 

estratégias foram adotadas nesse estudo: Busca direta na literatura usando as 

palavras chaves “Marine Natural Product, Drugs e Clinical trials” na base de 

dados SciFinder e Web of Science e a atualização do status das substâncias 

descrita por Costa-Lotufo e colaboradores que estavam nos testes clínicos em 

2009. Na atualização, catorze substâncias foram descritas. Quatro foram 

promissoras, tendo como saldo duas substâncias na fase III dos testes clínicos 

e dois novos fármacos aprovados. Além disso, também é anotado sete novos 

fármacos que foram aprovados após 2009 que não foram descritos no artigo 

usado como referência. Nesse estudo também é abordado o processo de criação 

de um novo medicamento. Foi de extrema importância notar que cada aspirante 

à fármaco necessita ir além de uma atividade biológica apreciável, sendo 

necessário passar por diversas fases de testes clínicos onde é avaliada a 

eficácia, dosagem e outros parâmetros que culminará na aprovação ou rejeição 

do aspirante.   

 

Palavras-chave: Produtos Naturais Marinhos, Fármacos, Testes Clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Over time, the high chemical potential that the oceans have becomes increasingly 
evident. An immeasurable source of biodiversity that has not been fully explored 
yet. However, there is a continuing need to develop new techniques and 
methodologies in order to study marine biotechnology because, currently, there 
are still barriers that need to be overcome in the area of marine natural products. 
In this content, a bibliographic review was carried out in order to verify drugs 
originating from or inspired by substances isolated from the marine ecosystem. 
Two strategies were adopted in this study: Direct search in the literature using 
the keywords “Marine Natural Product, Drugs and Clinical trials” in the SciFinder 
and Web of Science database and updating the status of the substances 
described by Costa-Lotufo and collaborators who were in clinical trials in 2009. 
In the update, fourteen substances have been described. Four were promising, 
with a balance of two substances in phase III clinical trials and two new drugs 
approved. In addition, seven new drugs that were approved after 2009 are also 
noted, which were not described in the article used as a reference. This study 
also explains the process of creating a new drug. It was extremely important to 
note that each drug aspirant needs to go beyond an appreciable biological 
activity, being necessary to go through several phases of clinical tests where the 
effectiveness, dosage and other parameters that will culminate in the approval or 
rejection of the aspirant are evaluated. 

 

Keywords: Marine Natural Product, Drugs, Clinical trials 
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1- Introdução 

Os produtos naturais têm sido a maior fonte de inspiração para diversas 

áreas da química e da ciência de um modo geral. Utilizando ou transformando 

as moléculas dos seres vivos, o homem tem obtido inovações para o seu 

benefício em diversas áreas, principalmente na criação de fármacos (Akerele, 

1993). O uso de produtos naturais ou seus derivados sintéticos para a 

construção de novas estruturas com o objetivo de desenvolver novos fármacos 

é uma estratégia que vem sendo mantida no decorrer dos anos e ainda é 

considerada muito pertinente. (Cragg e Newman, 2020) 

Tradicionalmente, os produtos naturais têm sido utilizados desde a 

antiguidade para o tratamento de diversas doenças e enfermidades (Dias, 2012). 

Segundo Cragg e Newman (2005) na Mesopotâmia, cerca de 2600 a. C, foram 

relatados e gravados em uma tabuleta de argila os primeiros usos de produtos 

naturais. Um dos primeiros registros trata do óleo extraído de algumas espécies 

da mirra (Commiphora sp.) que eram utilizados para tratar tosses, resfriados e 

inflamações. 

No século XIX, com o desenvolvimento da indústria farmacêutica, as 

plantas assumiram um papel importante como matéria-prima. Sendo assim, 

iniciou-se a exploração de produtos naturais para fins comerciais (Bolzani, 2016). 

Apesar do tempo, no início da década de 90, a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) divulgou que 65-80% da população dos países em desenvolvimento 

dependiam ainda diretamente das plantas medicinais como única forma de 

acesso aos cuidados básicos de saúde (Akerele, 1993). 

 

De fato, a maior fonte de inspiração que dá origem a novas substâncias 

bioativas é a natureza. Todos os organismos vivos possuem a capacidade de 

sintetizar metabólitos que dão origem à diversidade química inefável (Huang e 

Lin, 2017). Embora o ecossistema terrestre seja vasto e já tenha sido 

amplamente estudado, o ecossistema marinho, com sua também enorme 

biodiversidade, tem se destacado e pode ser considerado como uma fonte 

promissora de produtos naturais bioativos com características estruturais 

inéditas (Jimenez, 2018). 

 

1.1 Produtos Naturais Marinhos 

Mares e oceanos ocupam mais de 2/3 da superfície da Terra e abrigam 

quase todos os grupos de organismos vivos, incluindo representantes de 34 

dentre os 36 filos descritos. Sendo assim, os ecossistemas marinhos podem ser 

considerados como detentores da maior biodiversidade filética, com potencial 

biotecnológico associado praticamente ilimitado (Munro et al., 1999; Cordell, 

2000; Lam, 2006). 
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Até os anos 50, este ecossistema não foi alvo do interesse dos cientistas 

de produtos naturais, principalmente devido ao difícil acesso às suas 

profundidades. Com o avanço das técnicas e o advento dos equipamentos 

seguros de mergulho, na década de 70, algas e invertebrados marinhos puderam 

dar início às suas histórias nas bancadas dos laboratórios de química e 

farmacologia (Fenical, 2006).  

Quase a metade (45%) dos produtos naturais de organismos marinhos foi 

isolada após o ano 2000, demonstrando, mais uma vez, a evolução tardia da 

pesquisa com esses organismos (Blunt et al., 2007). Um dos pioneiros nessa 

área foi o pesquisador Werner Bergmann da Universidade de Yale (E.U.A). Um 

dos exemplos históricos no desenvolvimento de fármacos marinhos teve origem 

no seu trabalho de isolamento do nucleosídeo Espongotimidina (1) da esponja 

Cryptotethya crypta. Atualmente, seus análogos sintéticos, como a adenina-

arabinosídeo (Ara-A, 2) e a citosina-arabinosídeo (Ara-C, 3) são utilizados como 

fármacos antiviral e antitumoral, respectivamente. A estrutura molecular das 

substâncias está representada na Figura 1 (Costa-Lotufo et al., 2009). 

                 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura da Espongotimidina (1), Ara-A (2) e da Ara-C (3) 

O potencial químico e farmacológico dos ecossistemas marinhos está 

associado à sua riqueza e complexidade em termos de biodiversidade. Esses 

ambientes competitivos e agressivos, além de suas características físicas e 

químicas exigentes, fornecem condições para a produção de moléculas bioativas 

bastante específicas e potentes (Rodrigues et al., 2015). A Figura 2, p. 3, 

demonstra a taxa de descoberta de novas espécies reforçando ainda mais a 

aptidão do ecossistema marinho como fonte de moléculas inéditas. 

(3) (2)  (1)  
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(7) (8)  

 

 

 

Acredita-se que, por esses invertebrados marinhos não apresentarem 

nenhum mecanismo de defesa física, essas substâncias bioativas funcionem, 

para esses animais, como defesas químicas (Almeida et al., 2014). Epifanio, 

Maia e Fenical (2000), por exemplo, identificaram um grupo de substâncias 

pertencente a classe dos Furanocembranolídeos a partir do fracionamento do 

extrato bruto do octocoral Lophogorgia violacea, responsáveis pela sua defesa 

química frente ao consumo por peixes. Nesse trabalho, foram isolados a 

Lophotoxina (4), Deoxilophotoxina (5), 13-acetoxi-11β,12β-epoxipukalídeo (6), 7-

acetoxi-8-hidroxilophotoxina (7) e 3-metoxi-8-hidroxilophotoxina (8) (Figura 3). A 

lophotoxina, componente majoritário da mistura, é um diterpeno marinho com 

potente atividade neurotóxica que através do sinergismo com as demais 

substâncias, de modo aditivo, aumenta sua atividade fagoinibidora. 

 

 

 

      

Figura 3: Estrutura dos Furanocembranolídeos 
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Figura 2: Taxa de descoberta de novas espécies no ecossistema marinho de 

acordo com os dados obtidos na base do World Register of Marine Species. Fonte: 

Adaptado de http://www.marinespecies.org/. Acesso em: 07 abr. 2021: 

(5)  
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1.2 Os metabólitos e as classes de substâncias 

Quaisquer seres vivos, possuem em comum a necessidade de manipular 

uma infinidade de moléculas orgânicas de forma que eles possam viver, crescer 

e reproduzir. Os exemplos mais conhecidos e cruciais para manutenção da vida 

de um ser vivo são os carboidratos, as proteínas, as gorduras e os ácidos 

nucléicos. Portanto, eles são chamados de metabólitos primários, pois são 

essenciais para a vida. Sendo assim, comum a todo ser vivo (Dewick, 2002). 

Já os metabólitos secundários manifestam a individualidade de cada 

espécie, visto que eles são produzidos por um determinado grupo. Cabe 

ressaltar que, as condições do meio em que a amostra é encontrada poderão 

afetar diretamente na produção desses metabolitos secundários. Os metabólitos 

especiais, também como são conhecidos os metabólitos secundários, possuem 

a função ecológica (Pichersky e Gershenzon, 2002).  Isto é, de como o ser vivo 

se relacionará com o ecossistema o qual ele está inserido. São alguns exemplos 

de funções ecológicas a contribuição na síntese de substâncias tóxicas para 

defesa contra predadores, atrativos voláteis ou até mesmo agentes coloridos 

para alertar outras espécies. Portanto, devido a essa grande diversidade, os 

metabólitos secundários são os maiores responsáveis por uma determinada 

atividade biológica (Dewick, 2002). 

Evidentemente, essas substâncias bioativas são distintas. Dessa forma, 

elas podem ser separadas em classes de substâncias, de acordo com a sua 

respectiva estrutura. São alguns exemplos: Policetideos, terpenoides, alcaloides, 

aminoácidos aromáticos, taninos, flavonoides e esteroides (Simões et al., 2007). 

Abaixo, na Figura 4, p. 5, é apresentada a utilização de duas substâncias 

que se enquadram em duas classes de substâncias. Sendo elas: 

Pseudopterosina A (9) e (R)-cocaína (10). 

A Pseudopterosina A (9) é um diterpeno glicosílico com atividade anti-

inflamatória extraído do octocoral Pseudopterogorgia elisabethae, que é 

encontrada em uma profundidade de 4500m no mar do Caribe. É patenteada e 

usada em um cosmético da empresa estadunidense Estèe Laudere que previne 

irritações na pele. Em 2010, estimava-se que o valor de venda do cosmético 

girava entre 3~4 milhões de dólares por ano (Brasil, 2010). 

A (R)-cocaína (10) é um alcaloide do tipo tropânico extraído da folha da 

Erythroxylum coca. Além de ser utilizada pelos Incas há 5000 anos como 

supressora da fome e do cansaço, durante o século XIX, descobriu-se sua 

propriedade de anestésico local, tendo seu uso difundido. Posteriormente, 

começou a ser usada como uma droga ilícita devido a propriedade eufórica. Em 

1800, bebidas feitas com a coca eram moda. Porém, uma em particular, se 

tornou popular por misturar extrato de coca com cola, semente presente no oeste 
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Figura 4: Representantes de duas classes de substâncias 

 

(9) (10) 

africano de onde é obtida a cafeína. Embora cocaína não seja mais um 

componente da bebida, ela é conhecida até os dias atuais. (Dewick, 2002). 

 

 

 

 

 

             

 

 

1.3 Os fármacos e o tempo necessário para o lançamento no mercado 

A palavra fármaco possui origem grega. Ela é oriunda do termo pharmak, 

que é definido como “aquilo que tem o poder de transladar as impurezas”. Em 

alguns sacrifícios oferecidos aos deuses, as vítimas sacrificadas eram chamadas 

de pharmakó. Já os alimentos utilizados durante esse cerimonial eram 

chamados de phármakon. Depois de ser integrada na medicina grega, essa 

última palavra passou a definir “qualquer substância capaz de atuar no 

organismo animal, seja de forma benéfica ou maléfica” (Kawano et al., 2016). 

Venenos são fármacos com efeitos quase que exclusivamente maléficos. 

Porém, de acordo com o médico Paracelsus (1493-1541), que revolucionou a 

história da medicina, “a dose faz o veneno”. Isto é, qualquer substância química 

pode ser prejudicial à saúde, se for administrada na dosagem errada. Dessa 

forma, podendo causar a morte do usuário (Katzung e Trevor, 2017). 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), um 

fármaco ou um insumo farmacêutico ativo pode ser definido como uma 

substância química ativa, droga ou matéria-prima que tenha propriedades 

farmacológicas com finalidade medicamentosa. Eles são utilizados para 

diagnóstico, alívio ou tratamento, através da modificação ou exploração dos 

sistemas fisiológicos ou estados patológicos do usuário (Brasil, 2020), 

Ou seja, de maneira geral, um fármaco pode ser definido como uma 

substância química utilizada no tratamento de alguma enfermidade, sendo 

administrado em dosagens especificas. 

Alguns fármacos foram sintetizados através da utilização de substâncias 

químicas bioativas que foram extraídas de produtos naturais, sejam eles 

terrestres ou marinhos (Costa-Lotufo et al., 2009). Estima-se que até 2025, a 
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Figura 5: Etapas para obtenção de um fármaco 

indústria farmacêutica marinha possui potencial para crescer 1,3 bilhões de 

dólares (Technavio, 2021) 

 

Ao contrário do que muitos imaginam, o processo de criação de um novo 

fármaco é um processo lento, rigoroso e caro para a indústria farmacêutica. 

Estima-se um prazo de 15 anos até que o medicamento seja aprovado e então 

seja disponibilizado nas prateleiras das farmácias (Costa-Lotufo et al., 2009). 

Todo fármaco passa pelo seguinte processo representado na Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

Descoberta: Esse processo dura entre 3 e 5 anos. Considerando que grande 

parte dos fármacos disponibilizados no mercado possui origem natural, os 

produtos naturais ganham um elevado destaque. Nesse processo de 

descoberta, efetua-se a coleta e a extração de uma matriz orgânica. Após essa 

etapa, verifica-se se o extrato bruto apresenta algum tipo de atividade biológica. 

Caso positivo, realiza-se um estudo bioguiado.  Isto é, o extrato bruto é 

submetido a diversos processos de purificação até o isolamento da substância 

responsável pela atividade biológica. Para a elucidação da substância, podem 

ser utilizados métodos espectroscópicos, tais como: A espectrometria de massas 

e a ressonância magnética nuclear (RMN). Outra técnica que pode ser utilizada 

na elucidação estrutural é a polarimetria, que utiliza a estereoquímica como 

fundamento (Ebada et al., 2008). 

Desenvolvimento pré-clínico: O objetivo dessa etapa é avaliar a eficácia e, 

principalmente, se a substância oferecerá algum risco para a saúde. Com isso, 

são realizadas análises toxicológicas com dosagem única, com dosagens 

repetidas, genotoxicidade e toxicidade reprodutiva. Essas análises são 

efetuadas in vitro, que são ensaios laboratoriais sem o uso de animais e, 

posteriormente in vivo, que são ensaios laboratoriais que utilizam diversas 

espécies de animais, como ratos, camundongos e coelhos. Esse processo de 

desenvolvimento pré-clínico dura 3 anos (Brasil, 2013). 

 

 

Descoberta 

Desenvolvimento  

pré-clínico 
Aprovação 

Fase IV 
Estudos  

Clínicos 
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Estudos clínicos: Esse é o momento onde o fármaco é testado em humanos. 

Ele é dividido em 5 etapas e 4 fases e cada fase tem um objetivo especifico: 

 Fase I: O objetivo principal dessa fase é fazer uma avaliação inicial de 

segurança e da tolerância ao novo fármaco. O fármaco é testado em pequenos 

grupos, normalmente, entre 20 e 80 pessoas. Avalia-se também a 

farmacocinética e a farmacodinâmica. Cabe ressaltar que essa etapa não possui 

objetivo terapêutico e os voluntários são pessoas sadias. 

 Fase II: Nessa fase, utiliza-se entre 25 e 100 voluntários. Os voluntários 

são indivíduos rigorosamente selecionados que foram diagnosticados com a 

doença pesquisada e possuem condições relativamente homogêneas. Dessa 

maneira, o objetivo dessa fase é avaliar a eficácia do fármaco no tratamento da 

patologia, o tipo de administração, a dosagem que poderá ser considerada como 

ideal e o intervalo de tempo entre cada dose. Essa fase dura aproximadamente 

3 anos. 

 Fase III: Essa é a última etapa antes do fármaco possuir a AIM 

(Autorização de Introdução no Mercado). É utilizada uma população alvo entre 

200 e 10000 pessoas. Nessa fase os voluntários serão submetidos a dois tipos 

de tratamento: No primeiro tipo, os pacientes são tratados com o melhor 

tratamento da atualidade. No segundo tipo, os pacientes serão tratados com um 

novo método. Isto é, com o fármaco que foi desenvolvido. Ao final do estudo, os 

resultados serão comparados para ver qual metodologia de tratamento foi mais 

eficiente. 

Aprovação: De acordo com o resultado obtido na fase III, o fármaco 

poderá ser registrado e aprovado pela ANVISA, órgão nacional regulador. Dessa 

forma, o novo medicamento será disponibilizado para o público de uma maneira 

geral. 

Fase IV: Após o novo fármaco ser aprovado e disponibilizado no mercado, 

é necessário realizar um acompanhamento do seu uso. Essa fase não possui 

um número especifico de indivíduos, podendo chegar a ter milhares de 

participantes. O objetivo dessa fase é averiguar efeitos colaterais que são 

desconhecidos. A fase IV também é conhecida como a farmacovigilância. 

A compreensão do processo da criação de um fármaco, aliada ao 

potencial imensurável que o ambiente marinho possui é de extrema importância 

para o desenvolvimento continuo de novos medicamentos que possam melhorar 

a qualidade de vida de pacientes acometidos de alguma enfermidade. Dessa 

forma, há uma necessidade da continuidade na exploração do ambiente marinho 

e também da compilação dos dados coletados na literatura que já foram 

publicados.  
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2- Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar na literatura fármacos com princípio ativo, sem ou com 

pequenas modificações estruturais, de origem marinha, através da pesquisa 

bibliográfica englobando os anos 2009 até 2021. 

2.2 Objetivo secundário 

❖ Realizar revisão bibliográfica nas principais bases de dados científicas 
sobre substâncias oriundas de organismos marinhos que culminaram na 
produção de fármacos.  

❖ Discutir as dificuldades relacionadas com a pesquisa de Produtos 
Naturais Marinhos 

❖ Atualizar as substâncias listadas no artigo publicado por Costa-Lotufo e 
colaboradores (2009) 

 

3- Metodologia 

A metodologia utilizada seguiu as seguintes etapas: 

Foi realizada a pesquisa bibliográfica para descrever substâncias 

bioativas de interesse que foram publicados na literatura. A base de dados 

utilizada foi o SciFinder e o Web of Science. Ambos acessados através do 

CAFe no Periódicos CAPES. Nessa busca, selecionou-se artigos publicados 

entre 2009 e 2021, com refinos sucessivos utilizando as palavras chaves “Marine 

Natural Product, Drugs e Clinical Trials”, seguida de remoção de artigos 

duplicados. Isto é, todos os artigos obrigatoriamente possuíam esses três termos 

citados. O processo da metodologia é representado na Figura 6. Após a leitura 

de todo material, optou-se pela permanência de referências mais atuais e a 

exclusão de documentos mais antigos, quando o tópico abordado era 

demasiadamente semelhante.   

 

Figura 6: Exemplo da metodologia usando o SciFinder como base de dados. 
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Outra estratégia de metodologia que foi adotada consistiu em atualizar o 

artigo “ORGANISMOS MARINHOS COMO FONTE DE NOVOS FÁRMACOS: 

HISTÓRICO & PERSPECTIVAS” elaborado por Costa-Lotufo e colaboradores 

(2009), publicado na revista Química Nova. O trabalho em questão relata os 

fármacos aprovados e os aspirantes a novos fármacos, que em 2009, estavam 

nos testes clínicos. Também é discutido sobre as limitações na pesquisa com a 

matriz marinha. Além disso, o estudo teve a colaboração da Prof.ª Dr. Rosangela 

Epifanio (in memoriam), fundadora do grupo de pesquisa Laboratório de 

Produtos Naturais Marinhos - UFF (LaProMar), que atualmente é coordenado 

pela Prof.ª Dr. Alessandra Valverde. 

4- Resultados e Discussão 

4.1 Comparação entre as bases de dados 

O levantamento bibliográfico foi feito com o auxílio de duas bases de 

dados principais: o SciFinder e o Web of Science. Utilizou-se os termos “Marine 

Natural Product, Drugs e Clinical Trials” visando obter a maior abrangência 

possível de documentos referente a produtos naturais marinhos que aspiram a 

novos a fármacos a partir de 2009. 

Na Tabela 1 é possível comparar a quantidade de documentos 

encontrados em cada base de dados. A abrangência do número total de 

documentos encontrados entre as duas bases é muito semelhante. Entretanto, 

na base Web of Science encontrou-se 96 artigos de revisão. Já no SciFinder, 

obteve-se 73 artigos de revisão. Além disso, os artigos do Web of Science estão 

contidos no SciFinder (vice-versa), de forma que os mesmos documentos foram 

encontrados nas duas bases de dados. Não foi encontrada nenhuma patente 

utilizando esses mecanismos de busca. Os dados também foram compilados 

graficamente, de acordo com a Figura 7, p. 10. 

 

Tabela 1: Comparação dos resultados obtidos entre as bases de dados. 

 

Ano 

SciFinder 
 

Web of Science 

Nº de 
documentos 

Nº de 
Revisões 

Nº de 
artigos 

Nº de 
documentos 

Nº de 
Revisões 

Nº de 
artigos 

2009/2010 27 20 7 20 13 7 

2011/2012 22 12 10 18 12 6 

2013/2014 21 15 6 15 9 6 

2015/2016 12 7 5 18 13 5 

2017/2018 23 8 15 27 22 5 

2019/2020 27 11 16 34 27 7 

2021 3 - 3 - - - 

2009/2021 Total de documentos: 135 Total de documentos: 132 



10 
 

 
Figura 7: Gráfico do número de publicações agrupadas em dois anos. 

Através do gráfico apresentado na Figura 7, notou-se que 2015-2016 

foram os anos com menos publicações nas bases de dados usadas. Já 2019-

2020 foram os anos com um número maior publicações. Essa variação entre os 

números de publicações por ano pode estar relacionada com a taxa de 

descoberta de novas espécies, que também varia anualmente. 

O Web of Science também permite realizar o agrupamento dos 

documentos pesquisados de acordo com as diversas áreas que os artigos 

podem ser classificados, como é mostrado na Figura 8. Dando-se o devido 

destaque para a farmacologia e a química medicinal, que representam uma 

parcela significativa dos documentos avaliados.  

 

Figura 8: Agrupamento dos documentos por categorias 
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4.2 Dificuldades na obtenção de fármacos de origem natural  

Em abril de 2009, foi publicado pela Costa-Lotufo e colaboradores um 

artigo que trata de organismos marinhos como fonte de novos fármacos. Nesse 

trabalho é tratado parte do histórico e as perspectivas que eram esperadas em 

um tempo vindouro (Costa-Lotufo et al., 2009).  

Como já abordado anteriormente, a linha de pesquisa com produtos 

naturais de origem marinha é relativamente recente se comparada à exploração 

do ecossistema terrestre. Junto com o ineditismo desse vasto campo com um 

potencial inestimado, surge também o questionamento sobre a aplicabilidade 

dessas substâncias aspirantes a novos fármacos.  

É sabido que o ecossistema marinho é um ambiente hostil e a competição 

por recursos é indiscutível. Portanto, animais provenientes desse ecossistema 

são capazes de produzir substâncias bioativas muito tóxicas, mesmo que em 

baixa concentração, ordem de μg kg-1. Como é o caso da Saxitoxina (11), um 

alcaloide purínico extraído do molusco bivalve Saxidomus giganteus (Figura 9), 

também podendo ser encontrada em mexilhões, ostras e vieiras. Essa 

substância é capaz de causar paralisia neuromuscular com morte por falha da 

respiração através do bloqueio de íons Na+ (Dewick, 2002). 

     

  

 

 

Utilizando-se um fármaco com atividade antitumoral, é necessário que a 

substância tenha toxidade suficiente para atacar as células doentes. Entretanto, 

deve possuir seletividade de forma que as células sadias não sejam atacadas. 

Sendo assim, minimizando ao máximo os efeitos colaterais causados por uma 

quimioterapia. Um exemplo que ilustra esse fato é a Cemadotina que alcançou 

a fase II dos destes clínicos, entretanto foi descontinuada pois um dos efeitos 

colaterais do tratamento consistiu em uma toxicidade cardiovascular (Marks et 

al., 2003). 

Outro fator que está diretamente atrelado a dificuldades com essa linha 

de pesquisa é a tecnologia empregada para se obter a substância isolada e 

purificada. Embora exista uma grande biodiversidade ainda inexplorada nos 

Figura 9: Molusco Saxidomus giganteus e estrutura da Saxitoxina (11) 

Fonte:https://inverts.wallawalla.edu/Mollusca/Bivalvia/Veneroida/Veneridae/Saxidom

us_gigantea.html 
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oceanos e mares, todos esses recursos são limitados. Isto é, antes de se pensar 

em produzir um novo fármaco de origem natural, é necessário avaliar a 

viabilidade do mesmo, tendo-se em vista que a exploração inadequada desse 

insumo pode ocasionar até mesmo a quase ou extinção de uma espécie. 

Um caso que ilustra bem esse fato é a exploração de uma árvore nativa 

da Amazônia, conhecida como Pau Rosa (Aniba rosaeodora), cujo o óleo 

essencial era utilizado para a fabricação do perfume francês Chanel nº 5. O 

perfume ficou famoso após a atriz Marilyn Monroe dizer que dormia vestida 

apenas com algumas gotas dessa fragrância. Acredita-se que 500 mil árvores 

dessa espécie foram derrubadas com o intuito da exploração da madeira para a 

síntese do perfume, de forma que em abril de 1992, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Naturais (IBAMA), incluiu o Pau rosa na listagem de 

espécie em extinção (Ereno, 2005). Relativamente aos produtos naturais 

marinhos, o fármaco AE-941 é produzido através da cartilagem de tubarão e 

atingiu a fase III dos testes clínicos, mas a venda é desaconselhada afim de 

evitar uma história semelhante ao do Pau Rosa (Lu et al., 2010). 

Como contornar as adversidades que fazem parte na pesquisa de 

produtos naturais, tais como baixo rendimento de extração, dificuldade de 

sintetizar a substância devido a uma elevada complexidade estrutural e até 

mesmo a redescoberta de substâncias já conhecidas? 

Por volta de 1990, as indústrias farmacêuticas já mudavam de estratégia 

em relação à fitoquímica clássica, onde testava-se o extrato bruto para uma 

determinada atividade biológica e posteriormente, através de um ensaio 

bioguiado, seguia-se o isolamento e a caracterização das substâncias. A nova 

estratégia adotada pelas indústrias englobava a busca por alvos. Isto é, 

realizava-se testes de atividades em substâncias já conhecidas na literatura de 

acordo com uma doença alvo, através de uma triagem de alto rendimento. Em 

Inglês, high-throughput screening (HTS). Com essa estratégia, os testes 

passaram a ser mais assertivos (Li et al., 2019).  

Entretanto, embora essa tática tenha funcionado durante um período, 

outras barreiras extremamente relevantes se levantaram, tais como: redução 

significativa na descoberta de novas substâncias e no desenvolvimento de novos 

fármacos, falta de diversidade estrutural que é oferecida pelos PN e também 

uma base de dados limitada. Uma das perspectivas atuais é o possível retorno 

para a fitoquímica clássica devido a essas limitações encontradas com a nova 

estratégia (Li et al., 2019). 

4.3 Atualização de status das substâncias 

Com o intuito de também dar prosseguimento no estudo e a atualização 

do artigo elaborado pela prof.ª Rosângela e colaboradores (Costa Lotufo et al., 

2009), que possuía o levantamento bibliográfico até 2009, um recurso usado foi 
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a atualização de substâncias oriundas de organismos marinhos que eram fortes 

candidatos a novos fármacos.  

O artigo elaborado por Costa Lotufo et al (2009) foi selecionado como 

forma de guia na realização desse trabalho pois é discutido detalhadamente a 

respeito de como um fármaco é obtido, o timeline para a obtenção de um 

fármaco, as dificuldades que já existiam em 2009 relativamente a pesquisa com 

produtos naturais marinhos e, principalmente, as substâncias que aspiravam a 

novos fármacos naquela época juntamente com as perspectivas futuras. Dessa 

forma, realizar a atualização de um artigo que já disponível na literatura, torna-

se um forte aliado na busca por informações que nem sempre são encontradas 

com facilidade quando se busca por algo muito especifico, como no caso das 

fases dos testes clínicos que a substância está. A atualização também permite 

verificar se as perspectivas com a pesquisa de produtos naturais marinhos foram 

alcançadas após uma década. 

No artigo foram avaliadas 14 substâncias que em 2009 estavam em testes 

clínicos. Já na atualização das substâncias que foram descritas no artigo, além 

do status em 2009, também é exposto o status atual, novos estudos que já foram 

concluídos e novos estudos que estão em andamento. Das 14 substâncias 

avaliadas, 4 apresentaram resultados apreciáveis durante os testes clínicos de 

forma que duas foram aprovadas como novos fármacos e duas estão na fase III 

dos testes clínicos. As demais substâncias foram descontinuadas. 

Aplidina® 
 
A Plitidepsina (Aplidin®, 12) é um fármaco com atividade antitumoral produzido 

por síntese total pela PharmaMar. A substância foi descoberta e isolada da 

ascídia marinha Aplidium albicans (Figura 10). O mecanismo de ação desse 

medicamento envolve a ligação especifica ao fator eEF1A2, atuando na função 

não canonica dessa proteína. Como consequência, é provocada a apoptose, 

morte celular programada (PharmaMar S.A., 2021). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Exemplar da ascídia marinha Aplidium albicans e a estrutura da 
Plitidepsina (12). Fonte: https://www.eurekalert.org/multimedia/pub/97736.php 
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A fase I dos testes clinicos da plitidepsina foi iniciada em 1998, sendo 

testada em pacientes diagnosticados com tumores sólidos (Alvarez et al., 2017). 

A Plitidepsina (12) foi aprovada em dezembro de 2018 na Austrália para o 

tratamento de mieloma múltiplo e recebeu designação de medicamento órfão da 

European Medicines Agency (EMA) e da Food and Drug Administration (FDA). 

Esse fármaco é um excelente exemplo que demonstra o tempo necessário até 

que ele seja aceito e então comercializado.  

 
Atualmente, existem 12 testes clínicos finalizados na base de dados do 

EUA.  Já na europeia, encontrou-se um teste clínico concluído em fase 3. Nesses 

testes clínicos, foi estudada a eficácia da Plitidepsina em diversas linhagens de 

tumores, sendo alguns exemplos: O linfoma, os tumores sólidos, a leuceumia, e 

o mieloma múltiplo. Especificamente, um estudo realizado em pacientes com 

mieloma múltiplo, a Plitidepsina foi administrada em combinação com 

Dexametasona (13) (Figura 11). Dos 171 participantes iniciais, apenas 6 

completaram o tratamento (Clinicaltrials.gov, 2010) 

 

Figura 11:Estrutura da Dexametasona (13) 

 

O estudo mais recente desse fármaco é a relevante atividade antiviral, 

especificamente para o tratamento de pacientes diagnosticados com SARS-

CoV-2, o COVID-19. A Aplidina® possui um potencial 27x maior do que o 

Rendesivir (14) (Figura 12, p. 15), princípio ativo do fármaco Veklury® com 

atividade antiviral aprovado recentemente pela ANVISA para essa enfermidade. 

A eficácia da atividade antiviral da Aplidina® frente ao SARS-CoV-2 deve-se ao 

fato de que o vírus sequestra o eEF1A2 para sintetizar suas próprias proteínas. 

Devido à ligação do fármaco ao eEF1A2, o vírus é impedido de produzir as 

proteínas necessárias (Halford, 2021). A PharmaMar concluiu a fase II dos testes 

clínicos e está aguardando as agências reguladoras para dar início a fase III 

(PharmaMar S.A., 2021).  
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(15) 

(14)  

Figura 12: Estrutura do Rendesivir (14) 

 

Kahalalido F  

O kahalalido F (KF, 15) é um depsipeptídeo extraído da alga Bryopsis 

pennata e do molusco Elysia rufescens (Figura 13) que estava na fase II dos 

testes clínicos, sem sofrer modificação estrutural. Atualmente, a fase dois foi 

concluída. Os testes foram realizados na Espanha com a aplicação KF 650 μg/m2 

administrado semanalmente com infusão de 1h em pacientes com NSCLC, um 

tipo de câncer de pulmão. Os resultados foram publicados em fevereiro de 2008 

e a revisão final do documento em 31 de julho de 2016. Um review feito por Gao 

e Hamann (2011) detalha todo o processo dos testes clínicos na Fase I e na fase 

II dessa substância. Além desse estudo, o KF também foi aplicado no tratamento 

da psoríase na fase II.  

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Figura 13: Estrutura do Kahalalido F (15) e exemplar da alga Bryopsis pennata e do 
molusco Elysia rufescens 

Fonte:https://www.algaebase.org/search/species/detail/?tc=accept&species_id=1132; 
http://www.seaslugforum.net/showall/elysrufe 
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Em junho de 2009, a PharmaMar, desenvolvedora do Kahalalido F, 

realizou um acordo com a Farmacêutica Medimetriks para o uso desse princípio 

ativo fora da oncologia e da neurologia (PharmaMar S.A., 2009). De acordo com 

o nicho da Medimetriks, acredita-se que o uso da substância é na área da 

dermatologia. Um estudo realizado por Shah et al. (2014) indica que o KF pode 

ser administrado em concentrações terapêuticas na pele combinado com 

intensificadores químicos lipofílicos e hidrofílicos.  

 

Dolastatina e seus derivados 

A Dolastatina 10 (16) é um peptídeo isolado do molusco Dolabella 

auricularia (Figura 14). Com o passar do tempo, descobriu-se que a dolastatina 

é sintetizada pelas cianobactérias Symploca hydnoides e Lyngbya majuscula, 

constituintes da alimentação do molusco (Stuart et al., 2020). O mecanismo de 

ação desse peptídeo envolve a indução do bloqueio da polimerização dos 

microtúbulos, impedindo multiplicação celular (Newman e Cragg 2015). 

Alcançou a fase II dos testes clínicos sendo administrado em pacientes com 

sarcoma de tecido mole, entretanto não se obteve resultados satisfatórios para 

dar prosseguimento aos estudos (Von Mehren et al., 2004).  

Embora os estudos tenham sido descontinuados, pequenas alterações 

estruturais possibilitaram a síntese de derivados sintéticos da Dolastatina, que 

também possuem atividade biológica apreciável. Desenvolvida pela Daiichi 

Pharmaceuticals, um análogo sintético da Dolastatina 10 (16) é a Soblidotina (17, 

Figura 15). O estudo realizado por Patel et al. (2006) constatou que o TZT-1027 

era seguro e bem tolerado pelos pacientes que participaram da fase II dos testes 

clínicos. Entretanto, assim como a Dolastatina 10, a eficiência do fármaco foi 

pequena e o teste foi descontinuado.  

 

                       

 

 

 

 

                        

Figura 14: Exemplar da Dolabella auricularia, estrutura da Dolastatina 10 (16) e da 

Soblidotina (17). Fonte: Sea Slug Forum, Autralian Museum, Sydney. Disponível em 

http://www.seaslugforum.net/factsheet/dolaauri 

https://www.pharmamar.com/wp-content/uploads/2015/11/medimetriks_esp0609.pdf
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(19) (20) 

(18) 

A Soblidotina também foi testada em combinação com a Gencitabina (18, 

Figura 15) para o tratamento de tumores sólidos, afim de se avaliar os efeitos 

colaterais e a melhor dosagem (USA, 2013). Porém, o estudo foi retirado por 

motivo desconhecido.  

   

Figura 15: Estrutura da Gencitabina (18) 

 

 A Cemadotina (19, Figura 16) é um análogo sintético da Dolastatina 15 

(20, Figura 16, p.17) que foi desenvolvido pela BASF Pharma. A Dolastatina 15 

(20) também foi obtida a partir do molusco Dolabella auricularia. Embora o 

fármaco tenha sido considerado inativo para o tratamento do câncer de pulmão 

na segunda fase dos testes clínicos, a Cemadotina foi para a Fase II dos testes 

clínicos em pacientes com leucemia e fase I frente à toxicidade cardiovascular 

(Marks et al., 2003).  

 

 

 

 

 

Figura 16: Estrutura da Cemadotina (19) e da Dolastatina 15 (20) 

A Sintadotina (21) ou também conhecida como Tasidotina (Figura 17) é a 

terceira geração sintética baseada na dolastatina 15 (20) que possui potencial 

de inibir a mitose e atividade antineoplásica (PubChem, 2021) 

 

 

 

 

 

Figura 17: Estrutura da Sintadotina ou Tasidotina (21) 

(21) 
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(22) 

A partir da base de dados americana, verificou-se que o tratamento de 

pacientes com melanoma, câncer de próstata ou câncer de pulmão, que estavam 

na fase II dos testes clínicos foram concluídas. Houve um novo estudo de fase I 

para o tratamento de pacientes com tumor sólido. Entretanto, como resultado 

final, a substância não progrediu além da fase II dos testes clínicos (USA, 2021). 

Briostatina  

 A Briostatina (22) (Figura 18) é uma lactona macrocíclica isolada do 

briozoário Bugula neritina, que é capaz de modular proteínas Quinase C (PKC). 

Uma estratégia adotada para a obtenção da Briostatina foi o cultivo do briozoário 

(Farrow et al., 2002). Entretanto, atualmente, já é possível realizar a síntese total 

(Wender et al., 2017). 

 

 

 

 

 

              

Figura 18: Exemplar briozoário do Bugula neritina e a estrutura da Briostatina (22). 

Fonte: https://www.exoticsguide.org/bugula_neritina 

Há 41 estudos concluídos sobre a Briostatina (22) pura ou em combinação 

com outra substância para o tratamento de diversas doenças, sendo o 

tratamento do HIV e Alzheimer o estudo mais recente utilizando a Briostatina 

pura, em 2014 (USA, 2021). Todos os testes realizados encontravam-se na fase 

I e na fase II dos testes clínicos. A seguir, na Figura 19, p.19, encontram-se 

alguns exemplos de combinações usadas durante o período de testes com as 

seguintes substâncias: Paclitaxel (23), Cisplatina (24), Cladribina (25) e 

Temsiromilus (26). 
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Figura 19: Exemplos de combinações usadas durante os testes clínicos com a 

Briostatina (22) 

 

Discodermolido 

(+)‐Discodermolido (27) é um policetídeo isolado da esponja caribenha 

Discodermia dissoluta (Figura 20, p. 20). Essa substância dá estabilidade aos 

microtúbulos. Como consequência, a fase G2 do ciclo celular deixa de funcionar 

adequadamente, provocando a morte celular por apoptose. A substância 

apresentava um enorme potencial devido aos resultados obtidos nos testes in 

vitro e também pelo efeito sinérgico ao combiná-lo com outros fármacos. Testou-

se o Discodermolido na primeira fase dos testes clínicos em pacientes que 

possuíam tumores sólidos, porém devido à pneumotoxicidade, a substância não 

Tratamento do 

câncer de ovário, 

na região cervical 

e em tumores 

sólidos; 

 

Tratamento do câncer renal Tratamento da leucemia 

Tratamento do 

câncer de pulmão, 

de esôfago, de 

gástrico e de 

próstata 

(22) 

(24) 

(25) 

(26) 

(23) 
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foi aprovada para as fases posteriores (Fan, Schreiber e Day, 2009; Valderrama, 

Castellanos e Zea, 2010). 

 

 

 

 

 

Figura 20: Estrutura do Discodermolido (27) e um exemplar da esponja Discodermia 

dissoluta. 

Fonte:http://www.marinespecies.org/porifera/porifera.php?p=taxdetails&id=171215 

Mesilato de eribulina 

O Mesilato de Eribulina (Halaven®, 28) é uma substância sintética 

pertencente à classe dos macrolídeos que foi inspirada na Halichondrina B (29).  

A molécula original foi extraída da esponja marinha Halichondria okadai (Figura 

21, p.20). O estudo da relação estrutural x atividade biológica permitiu verificar 

que a parte responsável pela atividade citotóxica é proveniente da parte cíclica 

da substância. Dessa maneira, simplificou-se a estrutura da Halichondrina B (29) 

em uma molécula menor, porém com potência semelhante. Além disso, a 

obtenção do Mesilato de Eribulina (28) por síntese total é considerada uma das 

mais complexas já existente (Jimenez et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Exemplar da esponja marinha Halichondria okadai, estrutura do Mesilato de 

Eribulina (28) e da Halichondrina B (29). 

 Fonte: http://www.chm.bris.ac.uk/motm/eribulin/eribulinv.htm 

(27

) 

(28) 

(29) 
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O Halaven® foi desenvolvido pela indústria farmacêutica japonesa Eisai. 

Em 2010, foi aprovada pelo FDA a utilização desse fármaco para o tratamento 

do câncer de mama nos Estados Unidos. Há mais de 150 estudos de estudos 

clínicos concluídos e outros em andamento, principalmente para doenças 

relacionadas ao câncer. São alguns exemplos:  Câncer de bexiga, de mama, no 

cérebro, na glândula salivar, no pâncreas e de ovário. (USA, 2021) 

Espisulosina 

Isolada do molusco marinho Spisula polynyma (Figura 22), em 1999, a 

Espisulosina (30) era uma das substâncias que se encontrava na fase I dos 

testes clínicos em pacientes com o diagnóstico de tumores sólidos. Essa 

substância ficou conhecida por causar morte celular por apoptose ou outros 

mecanismos de morte celular, tais como: necrose e autofagia. Entretanto, a 

Espisulosina apresentou atividade antitumoral limitada, mesmo com o aumento 

da concentração do princípio ativo na dosagem, onde o principal objetivo do 

estudo era avaliar a dose máxima tolerada. A união desse fator com a pequena 

estabilidade química do fármaco acompanhada pela toxidade neurológica e 

hepática durante a administração do medicamento, culminou com a 

descontinuidade do desenvolvimento do fármaco (Massard et al., 2012). 

  

Figura 22: Exemplar do molusco Spisula polynymae e a estrutura da 

Espisulosina (30). Fonte: http://www.fao.org/fishery/species/2696/en 

 

KRN7000  

A Alfa-galactosilceramida (31), também conhecida como KRN7000, foi 

obtida a partir da bactéria Bacteroides fragilis (Figura 23, p. 22) o qual pode ser 

considerado um ligante natural do CD1d, mediado pela ativação de células iNKT. 

(Carr, 2019). Por outro lado, alcançou a fase II dos testes clínicos com pacientes 

diagnosticados com câncer de cabeça e pescoço, hepatite B e C. Entretanto, 

atualmente, não há testes clínicos em andamento. 

(30) 
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Figura 23: Colônia de bactéria Bacteroides fragilis e estrutura da Alfa- 

galactosilceramida (31). Fonte: https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=11198 

 

Atualmente, a alfa-galactosilceramida tem sido utilizada como um modelo 

sintético de antígeno, sendo aplicado em estudos de imunoterapia, cujo o 

principal objetivo é ser uma ferramenta de fortalecimento do sistema imunológico 

para que ele possa combater de forma autônoma infecções ou até mesmo o 

câncer (Lehmann et al., 2020) 

 

Zalypsis 

O PM00104 (32), princípio ativo do Zalypsis, é um alcaloide 

tetrahidroisoquinolínico sintético inspirado em uma série de substâncias 

marinhas, tais como: Renieramicinas, Saframicinas e Safracinas. Todos obtidos 

de esponjas (Petek, 2014). Na Figura 24 é representada o PM00104 (32), a 

Renieramicina M (33) e a Saframicina C (34). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Estrutura do PM00104 (32), da Renieramicina M (33) e da 

Saframicina C (34) 

(31) 

(34) (33) 
(32) 
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O mecanismo de ação desse fármaco é baseado na apoptose. A droga 

realiza uma ligação covalente com o DNA, que inibe as fases iniciais da 

transcrição e também provoca uma quebra da fita dupla (Petek e Jones, 2014). 

Devido a sua versatilidade, Zalypsis progrediu até a fase II dos testes clínicos. 

Porém, os estudos foram descontinuados (Jones et al., 2013). 

AE-941  

O AE-941, mais conhecido como Neovastat, é um extrato padronizado de 

cartilagem de tubarão. Utilizada no tratamento de pacientes com câncer de 

pulmão, mieloma e carcinoma renal, o Neovastat alcançou a fase III dos testes 

clínicos (Gingras et al., 2003). Embora a fase III tenha sido alcançada, por se 

tratar de um extrato e não uma única substância, a comercialização desse 

extrato é desaconselhável porque pode colocar em risco toda a população dos 

animais de onde o extrato é obtido (Lu et al., 2010). 

 

NPI-0052 (Marizomib) 

Marizomib, também conhecida como NPI-0052 ou Salinosporamida A 

(35), é uma substância oriunda da bactéria marinha Salinispora tropica (Figura 

25) e também é um inibidor de proteassoma utilizado para o tratamento de 

células tumorais (Raninga et al., 2020; Macherla et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Estrutura do Marizomib (35) e a colônia de bactéria marinha Salinispora 

tropica. Fonte: http://bioweb.uwlax.edu/bio203/2011/kolb_kimb/  

 

Satoh, Yokoshima e Fukuyama (2011) descrevem a síntese total da 

salinosporamida A partindo-se do Ácido Pent-4-enoico (36, Figura 26, p. 24). 

Para a conclusão da rota sintética, foram necessárias 14 etapas e o rendimento 

total da síntese foi de 19%. 

(35) 
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Figura 26: Estrutura do Ácido Pent-4-enoico (36)  

 

Possui a fase III dos testes clínicos concluída em pacientes que 

apresentam diagnostico de Glioblastoma. Há dois novos estudos em andamento, 

que visa realizar o tratamento de enfermidades como o Ependymona e o Glioma 

(USA, 2021). 

 

Plinabulina 

Tendo como inspiração o produto natural Fenilahistina (37), que foi 

isolado do microfungo Aspergillus ustus (Figura 27), a Plinabulina (38) é uma 

substância sintética pertencente à classe das dicetopiperazinas. É classificado 

como como um potente agente de desregulação vascular contra a 

despolimerização da tubulina, sendo esse o seu mecanismo de ação. (La Sala 

et al., 2019; Ganesher et al., 2021). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27: Cultura do microfungo Aspergillus ustus  e estrutura da Fenilahistina (37) e 
da Plinabulina (38). Fonte:https://www.researchgate.net/figure/Aspergillus-ustus-A-B-

Colonies-at-25-C-after-7-d-A-CYA-B-MEA-C-E-G-H_fig10_5359389 

 

O status da substância em 2009 indicava que a Plinabulina estava na fase 

II dos testes clínicos e era administrado em pacientes com câncer de pulmão. 

Atualmente, está na fase III dos testes clínicos visando o tratamento do câncer 

de pulmão e também é usada na quimioterapia induzida.  

 

(36) 

(37) 
(38) 
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A tabela 2 é um resumo que contém o status das substâncias em 2009, o 

status atualizado, novos estudos que já foram concluídos e novos estudos em 

andamento, que não estavam listados. 

 

 

Tabela 2: Tabela de atualização do status de substâncias em fase de teste clínico 

Substância 
Status em 2009 
(Costa Lotufo et 

al.) 

Status 
atualizado 

Novos estudos 
concluídos 

Novos estudos em 
andamento 

Referências 

Aplidina (plitidepsina, 
Aplidin®) 

 

Fase I: Tumores 
sólidos e 

Leucemias 
pediátricas 

 
Fase II: Mieloma 
múltiplo, linfoma 

periférico de 
células T e linfoma 

não-Hodgkin 

Fase I e II 
concluídas. 

Fármaco aprovado 
na Australia em 

dezembro de 2018. 
Fase II: COVID-19, 
Mielofibrose, câncer 

de próstata, 
Leucemia 

recidivante/refratário 
e   lipossarcoma 
desdiferenciado. 
Fase III: mieloma 

múltiplo 
recidivante/refratário 

 

Fase III: COVID-
19* 

Halford, 2021 
 

Kahalalido F (Kahalalide F) 

Fase II: NSCLC, 
melanoma e 

carcinoma hepa-
tocelular 

Fase II 
concluída. 

 

Fase I: Tumores 
sólidos 

Fase II: Psoríase 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

Gao e Hamann, 
2011; Salazar et 
al., 2001; Miguel-

Lillo, 2015 

Dolastatina 

Soblidotina 

(TZT-1027, 

soblidotin) 
 

Fase I: Tumores 
sólido 

Fase II: Sarcoma, 
pulmão 

Fase I: 
Retirado 
Fase II: 

Concluído 
 

Não há testes 
clínicos em 
andamento 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 
Patel, 2006 

Cemadotina 

(LU-

103793) 

 

Fase I: Tumores 
sólidos 

Fase II: Melanoma, 
mama, NSCLC 

Fase I e II 
concluídos 

 

Fase I: Toxicidade 
cardiovascular 

Fase II: Leucemia 
 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

Marks et al., 2003; 
Kerbrat, 2003; 
Smyth, 2001; 

Supko,2000; Bai, 
2008 

Sintadotina 

(ILX-651, 

Tasidotin) 

 

Fase II: Melanoma, 
próstata, NSCLC 

Fase II 
concluída 

 

Fase I: Tumores 
sólidos 

 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 
Ebbinghaus, 2005 

Briostatina 1 

(Bryostatin) 

Fase I: Rim e 
tumores sólidos 

Fase II: 
Leucemias, 

linfomas, trato 
gastrointestinal, 

pâncreas, ovário, 
mama, próstata, 

cabeça e pescoço 

Fase I e II 
concluída 

 

Fase I para o HIV 
Fase II: Tratamento 

do Alzheimer 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

https://www.clinica
ltrials.gov 

Discodermolido 

(Discodermolide) 

 

Fase I: Tumores 
sólidos 

Fase I: 
concluída 

Não há novos testes 
clínicos em 
andamento 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 
Chan, 2017 

Mesilato de eribulina 

(E7389, eribulin) 

 

Fase I: Bexiga, 
tecido urotelial, 

tumores sólidos e 
mama 

Fase II: Bexiga, 
uretra, mama, 

trompa de falópio, 
ovário, próstata, 

peritônio, sarcoma, 
cabeça e pescoço, 
pulmão, pâncreas 

Fase III: Mama 

Fase I, II e 
III 

concluídas 
 

Fármaco aprovado 
pelo FDA em 2010. 

Halaven®  

Fase I: Ovário, 
linfoma, cabeça e 

pescoço 
Fase II: Cérebro, 
glândula salivar, 

cervical 
Fase III: mama, 

pulmão e sarcoma - 
Concluído 

Fase IV: mama 
 

27 novos estudos: 
Sarcoma, mama, 
bexiga, uretra e 
Peau d'Orange 

www.clinicaltrialsr
egister.eu 

https://www.clinica
ltrials.gov 

Espisulosina (ES-285, 

spisulosin) 
 

Fase I: tumores 
sólidos 

Fase I: 
Retirado 

Não há novos testes 
clínicos 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 
Massard, 2012 



26 
 

KRN7000 

 

Fase I: Tumores 
sólidos 

Fase II: Mieloma 

Fase I: 
Concluído 
Fase II: ? 

Fase I: Ativação das 
células NKT 
(antitumorais 

naturais) 
Fase II: Cabeça e 

pescoço, hepatite B 
e C 

 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

Nicol, 2011; 
Takami, 2018 

Zalypsis® (PM00104) 

 

Fase I: Tumores 
sólidos avançados 

e linfomas 

Fase I: 
Concluído 

Fase II: Ewing 
sarcoma, urotelial 

carcinoma, 
endometrial e 

cervical câncer, 
Mieloma 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

Petek, 2014; 
Jones et al., 2013 

Neovastat® (Æ-941) 
 

Fase III: NSCLC 
(em combinação 
com carboplatina, 

cisplatina, pa-
clitaxel, vinorelbina 

ou radioterapia) 
Carcinoma renal 

metastático, 
mieloma múltiplo e 

neoplasia de 
células 

plasmáticas 

Fase III: 
Concluído 

Não há testes 
clínicos em 
andamento 

Não há novos 
testes clínicos em 

andamento 

Gingras et al., 
2003; Lu et al., 

2010 

NPI-0052 

(Marizomib, 

Salinosporamide A) 

Fase I: NSCLC, 

pâncreas, 

melanoma e 

linfomas em 

combinação com 

vorinostat 

Tumores sólidos 

avançados, 

linfomas e 

mieloma múltiplo 
 

Fase I: 
Concluído 

Fase I: Glioma 
Fase II: Mieloma 

múltiplo 
Fase III: 

Glioblastoma 
 

2 novos testes 
clínicos: 

Ependimoma 
(Fase II) e diversos 

tipos de glioma 
(Fase I) 

Raninga et al., 
2020; Macherla et 

al., 2005; 
https://www.clinica

ltrials.gov 

Plinabulina (NPI-2358, 

Plinabulin) 

 

Fase II: NSCLC 

em combinação 

com docetaxel:  

Tumores sólidos 

avançados e 

linfomas 

 

Fase II: 
Concluído 

Fase II: Neutropenia 
induzida por 
quimioterapia 

e câncer de pulmão 

5 testes clínicos 
em andamento: 

Neutropenia 
induzida por 

quimioterapia 
e câncer de 

pulmão. Ambos 
Fase III 

Ganesher et al., 
2021; La sala, 

2019 

*Aguardando a permissão dos órgãos responsáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

4.4 Fármacos aprovados após 2009  

A Tabela 2, do tópico anterior, contém informações atualizadas do status 

das substâncias que foram avaliadas por Costa-Lutufo, Epifanio e 

colaboradores. Todavia, está restrita até o ano de 2009. Com o objetivo de 

realizar uma pesquisa completa, nessa etapa da revisão bibliográfica é descrita 

todos os fármacos que obtiveram aprovação junto ao FDA ou a EMA entre 2009 

a 2021. Portanto, elas não foram descritas no artigo utilizado como referência. 

Embora os produtos naturais marinhos possam ter uma infinidade de 

aplicações tecnológicas, o carro chefe da indústria farmacêutica é a produção de 

fármacos que possuem atividade citotóxica, sendo utilizada no tratamento do 

câncer. Com isso, os fármacos descritos a posteriori foram separados 

relativamente ao uso no tratamento dessa enfermidade. 

 

4.4.1 Fármacos para o tratamento de doenças cardíacas  

Vascepa® 

Vascepa® é um fármaco produzido pela empresa Amarin Pharma, que 

obteve aprovação do FDA em 2012. É utilizado por pacientes em duas 

condições: A primeira é a redução de ataque cardíaco, derrame e problemas 

cardíacos que requerem hospitalização, quando utilizado com estatina. Já a 

segunda condição é o uso associado a uma dieta com baixo índice de colesterol 

e gordura, com o objetivo de reduzir os níveis de triglicerídeos (Amarin Pharma, 

2021).  

 O princípio ativo desse fármaco é o Eicosapentanoato de Etila (39, Figura 

28). Pertencente da classe do ômega 3, a substância pode ser obtida em peixes 

ou em óleos de peixe, juntamente com seu ácido correspondente (Li, 2019). 

Estudos realizados com o Ácido Eicosapentanoico (EPA) indicam que o 

mecanismo de ação é através da síntese de proteínas e inibição da quebra de 

proteínas, implicando em uma redução dos níveis triglicerídeos através do 

mecanismo de beta oxidação (Fan, Wen e Cao, 2020). 

 

 

Figura 28: Estrutura do Eicosapentanoato de Etila (39) 

 

 

 

(39) 



28 
 

Epanova® 

 Epanova® é um fármaco formado por uma mistura complexa de ácidos 

graxos poliinsaturados, onde as substâncias majoritárias são o Ácido 

Eicosapentanoico (40) (EPA) e o Ácido Docosahexaenoico (41) (DHA, Figura 

29). Em 1g do medicamento, pelo menos 850 mg representa o peso da mistura 

dos ácidos graxos. E a composição da mistura é aproximadamente 550mg de 

EPA e 200mg de DHA (Shimada et al., 2017) 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Estrutura do Ácido Eicosapentanoico (40) e do Ácido Docosahexaenoico 
(41) 

 
 Ácidos da família do Ômega 3 são essenciais na dieta humana e podem 
ser encontrados em peixes e em seus respectivos óleos (Czyz et al., 2020). 

 
 De forma semelhante à Vascepa, Epanova foi aprovado pelo FDA em 

2014 com o principal objetivo de tratar pacientes com elevado índice de 

triglicerídeos, a fim de reduzir o risco de doenças cardíacas (Jing, 2020). O 

fármaco é produzido pela AstraZeneca (AstraZeneca, 2014). O mecanismo de 

ação que é descrito na bula do medicamento inclui o aumento da beta oxidação 

e diminuição da lipogênese no fígado (AstraZeneca, 2017). 

 
4.4.2 Fármacos com atividade antitumoral 

4.4.2.1 A tecnologia ADC e a MMAE 

A tecnologia antibody-drugs conjugate (ADC) são estruturas projetadas 

com o propósito de levar pequenas moléculas citotóxicas a células tumorais 

marcadas como antígeno, aproveitando a especificidade, a biodistribuição e 

farmacocinética dos anticorpos. Fármacos baseados em ADC possuem três 

partes: O anticorpo, o ligante e o princípio ativo. É de extrema importância 

selecionar cuidadosamente todos os componentes do ADC para que a eficácia 

e os parâmetros de segurança sejam apreciáveis (Kumar et al., 2017). A 

monometil auristatina E (42) (Figura 30, p.29), também conhecida como 

vedotina, é derivado sintético inspirado na dolastatina 10, sendo uma toxina que 

age nos microtúbulos celulares (Eisenberg, 2014). Os fármacos Adcetris®, 

PolivyTM e PADCEVTM possuem a MMAE em suas formulações. Notou-se que 

estritamente nesses três fármacos aprovados e avaliados nesse estudo, a única 

diferença estrutural é o antígeno que cada molécula possui. 

(40) 

(41) 
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Figura 30: Estrutura da MMAE (42) 

Adcetris®  

A MMAE é um dos componentes usados na formulação do fármaco 

Brentuximab Vedotina, nome comercial Adcetris® (43), que é produzido pela 

companhia Seagen em colaboração com a companhia farmacêutica Takeda 

(Tan, 2013). É classificado como um conjugado anticorpo-fármaco que age na 

proteína CD30. É utilizada no tratamento de pacientes com linfoma de Hodgkin 

e linfoma anaplásico de grandes células sistémico (Takeda, 2017). A Figura 31 

demonstra como o fármaco é estruturado. 

 

 

 

Figura 31: Estrutura do fármaco Adcetris® (43) 

De acordo com a pesquisa realizada por Zhao et al. (2020), o 

medicamento foi aprovado antecipadamente pelo FDA em 2011 devido a eficácia 

na fase II dos testes clínicos, 75% para o linfoma de Hodgkin e 86% para o 

linfoma anasplásico. A aprovação total do fármaco ocorreu em 2015. 

PolivyTM 

PolivyTM (Figura 32, p. 30) é um fármaco produzido pela Genentech, 

membro do grupo Roche, que obteve a aprovação condicional do FDA em 2019 

baseada na taxa de resposta do fármaco. Ainda há testes clínicos em andamento 

para verificar os benefícios do medicamento e os efeitos colaterais devem ser 

relatados ao FDA (Genentech, 2021).  

Anticorpo Ligante MMAE 

(42) 

(43) 
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Figura 32: Estrutura do fármaco PolivyTM (44) 

  
 Polatuzumab vedotina (44) ou DCDS-4501A, também como é 
conhecida o PolivyTM, é classificado como um medicamento conjugado 
anticorpo-fármaco que atua na proteína CD76b em combinação com a 
bendamustina e a rituximabe, provocando a morte celular por apoptose, sendo 
possível realizar o tratamento de pacientes com linfoma difuso de grandes 
células B recidivado ou refratário (Genentech, 2020). 
 

PADCEVTM 

PADCEVTM (45) é desenvolvida pela Seagen em conjunto com a Astellas 

Pharma. Como o fármaco ainda está em desenvolvimento, a segurança e 

eficiência do medicamento ainda não foi estabelecida (Seagen, 2021).  

Ainda assim, o fármaco obteve aprovação junto ao FDA em dezembro de 2019. 

Foi verificado que 45% dos pacientes apresentaram toxicidade cutânea como 

um efeito colateral após serem medicados durante a fase I dos testes clínicos. 

Estudos realizados por Hirotsu constataram que esse efeito colateral pode ser 

suprimido a partir do reconhecimento imediato das erupções cutâneas e a 

administração de corticosteroides, permitindo o uso continuo do PADCEVTM 

(Hirotsu et al., 2020). 

 

 

 

 

 

Figura 33: Estrutura do fármaco PADCEVTM (45) 

PADCEVTM apresenta a Monometil Auristatina E (MMAE) em sua formulação. 

Entretanto, o mecanismo de ação (Figura 34, p. 31) é diferente se comparado 

com o medicamento PolivyTM. A MMAE é ligada à proteína de adesão nectina-4, 

presente em superfícies celulares. Após o complexo MMAE nectina-4 ingressar 

no interior da célula, ocorre a clivagem desse complexo, liberando a MMAE. A 
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MMAE desregula os microtúbulos na célula, induzindo a parada do ciclo celular 

(Chalita, 2016). O fármaco é indicado para o tratamento do câncer urotelial 

metástico (Astellas Pharma, 2019).  

 

 

 

4.4.2.2 Fármacos não baseados no MMAE 

Yondelis®  

A trabectedina (46), princípio ativo do Yondelis®, é um alcaloide isolado 

originalmente do tunicato marinho Ecteinascidia turbinata (Figura 35), no Caribe 

(Gordon et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Exemplar do tunicato Ecteinacidia turbinata e a estrutura da 

Trabectedina. Fonte: /www.biodiversity4all.org/taxa/132500-Ecteinascidia-turbinata 

Figura 34: Ilustração do mecanismo de ação no meio celular.  

(Fonte https://www.seagen.com/) 

(46) 
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 Produzido sinteticamente pela PharmaMar, o fármaco é indicado para o 
tratamento de adultos com sarcoma de tecido mole avançado (lipossarcoma e 
leiomiossarcoma) após falha antraciclinas e ifosfamida ou aqueles que não 
podem ser medicados os mesmos ou em pacientes com câncer de ovário 
(PharmaMar, 2016). 

Em 2001, foi designada pela European Medicines Agency como 

medicamento órfão, utilizado para o tratamento do sarcoma de tecido mole, que 

até o momento, era considerado uma doença rara. Além disso, o fármaco era 

conhecido como ecteinascidin 743 (EMA, 2007). Já em 2007, passou a ser 

comercializada na Europa apenas em circunstâncias especiais devido às 

informações limitadas sobre o medicamento. Em 2015, o fármaco foi 

completamente aceito (EMA, 2017). O fármaco também foi aceito pelo FDA em 

2015. 

 A trabectedina é capaz de interagir com o DNA (Figura 36) a ponto de 
desencadear uma série de eventos como: fatores de transcrição, proteínas de 
ligação ao DNA e vias de reparo ao DNA, promovendo uma pertubação no ciclo 
e morte celular   (PharmaMar, 2017). 

 
 

ZepzelcaTM 

ZepzelcaTM ou Lurbinectedina (47) é um análogo sintético da substância 

ET-736 (48) (Figura 37, p. 33) isolada do tunicato Ecteinacidia turbinata (Figura 

35, p. 31). Na Lurbinectedina, um átomo de hidrogênio foi substituído por um 

ligante metoxi (PharmaMar, 2021). 

Figura 36: Ilustração do efeito do fármaco nas hélices do DNA. 

(Fonte: https://allthepowerofthesea.com) 
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Figura 37: Estrutura da Lurbinectedina (47) e do ET-736 (48) 

Produzida pela PharmaMar, é indicada para o tratamento de câncer de 

pulmão de pequenas células, mas a aprovação junto ao FDA, 2020, é baseada 

na taxa e duração da resposta ao medicamento (PharmaMar, 2020). 

A droga é capaz de se ligar ao DNA, provocando um dano em sua 

estrutura. Como consequência, ocorre a morte celular. Além da atividade 

antitumoral, o medicamento está associado à redução de macrófagos 

associados a tumor, podendo ter efeito direto no ambiente tumoral (Markham, 

2020). 

A seguir, na tabela 3, consta um resumo dos novos fármacos que foram 

aprovados após 2009 e, portanto, não foram anotadas por Costa-Lotufo e 

colaboradores.  

Tabela 3: Novos fármacos provenientes de PNM disponíveis em mercado após 2009 

Substância 
Aplicação do 

fármaco 
Ano de 

aprovação 

Origem da 
obtenção do 

princípio ativo 
Indústria Referências 

Vascepa® 
Eicosapentanoato de 

Etila 

Doenças 
cardíacas, 
redução do 
colesterol 

2012 
Peixes e seus 

respectivos óleos 
Amarin Pharma 

Amarin Pharma, 
2021; Li, 2019 

Epanova® 
Ácido Eicosapentanoico e 

o Ácido 
Docosahexaenoico 

Doenças 
cardíacas, 
redução do 
colesterol 

2014 
Peixes e seus 

respectivos óleos 
AstraZeneca 

AstraZeneca, 
2014; Jing, 2020 

Brentuximab Vedotina 
Adcetris® 

Linfoma de 
Hodgkin e linfoma 

anaplásico 
2011 

Sintético derivado 
da dolastatina 10 

Seagen com 
colaboração da 

Takeda 

Takeda, 2017; 
Tan, 2013; Zhao 

et al., 2020; 

Polatuzumab vedotina 
PolivyTM 

Linfoma difuso de 
grandes células B 

recidivado ou 
refratário 

2019 
Sintético derivado 
da dolastatina 10 

Genentech 
Genentech, 

2021; 
Genentech, 2020 

PADCEVTM 
Câncer urotelial 

metástico 
2019 

Sintético derivado 
da dolastatina 10 

Seagen em 
conjunto com a 
Astellas Pharma 

Seagen, 2021; 
Hirotsu et al., 
2020; Astellas 
Pharma, 2019 

Trabectedina Yondelis® 
 

Sarcoma de 
tecido mole 
avançado 

2007 Tunicato marinho PharmaMar 

Gordon et al., 
2016; 

PharmaMar, 
2016 

Lurbinectedina 
ZepzelcaTM 

Câncer de 
pulmão de 

pequenas células 
2020 

Sintético inspirado 
no ET-736 

PharmaMar 
PharmaMar, 202; 
Markham, 2020 

1 

(47) (48) 
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5- Conclusão 

Os produtos naturais são fortes aliados da ciência e estão presentes na 

humanidade desde os tempos antigos. Durante esse período, o ecossistema 

terrestre foi amplamente explorado gerando conhecimento tradicional no 

combate a diversas enfermidades. Já os produtos naturais de origem marinha 

passaram a ter a devida atenção que necessitam por volta dos anos 50 devido 

à dificuldade de obtenção dessa matriz.  

Os estudos realizados evidenciaram a necessidade de se explorar o 

ecossistema marinho pois, de fato, trata-se de um ecossistema promissor sendo 

possível obter diversos fármacos que são inspirados nessa fonte. Além disso, a 

diversidade estrutural dos fármacos obtidos desse ambiente está atrelada 

diretamente à biodiversidade que os mares e oceanos carregam, tendo-se em 

vista que se trata de um ambiente demasiadamente hostil, sendo necessário 

adaptações contínuas ao meio, a fim de garantir a sobrevivência e perpetuação 

da espécie.   

A variedade dos metabólitos secundários que são produzidos pelos 

organismos marinhos permite uma gama de mecanismos de ação dos fármacos. 

No caso fármacos com atividade tumoral, existem mecanismos como ligação ao 

DNA e desregulação dos microtúbulos, que culminam em uma perturbação no 

ciclo celular. Logo, provoca-se a morte celular por apoptose, impedindo o 

crescimento tumoral.  

A estratégia adotada de atualização do artigo elaborado pela Profª. 

Rosângela Epifanio, Costa-Lotufo e colaboradores foi eficaz afim de verificar a 

progressão das substâncias que eram aspirantes a fármacos em 2009. Nessa 

progressão, concluiu-se que, de fato, poucas substâncias conseguem dar 

prosseguimento nos testes clínicos devido a fatores ambientais ou até mesmo 

técnicos como a síntese e a toxicidade das substâncias. Catorze substâncias 

foram anotas e dez foram descontinuadas. Além disso, tais dificuldades que 

eram preocupações anos atrás ainda são pertinentes nos dias atuais. 

O número total de fármacos que foram aprovados entre 2009 e 2021 foi 

de nove fármacos, onde dois foram listados por Costa-Lotufo e colaboradores e 

sete fármacos surgiram após a publicação desse artigo. Dentre os nove 

fármacos, sete são usados no tratamento de diversos tipos de tumores. 

Sendo assim, é de extrema importância continuar o investimento em 

tecnologias até que se obtenha novas metodologias, de forma que o ecossistema 

marinho possa ser estudado em sua totalidade e isso permita promover uma 

qualidade de vida aos pacientes que consomem os medicamentos dessa matriz. 
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