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RESUMO 
 

 

Eugenia florida DC, espécie nativa da Mata Atlântica que pertencente à família 
Myrtaceae, apresenta, na sua composição química, dentre outros constituintes, o ácido 
betulínico (AB), um triterpeno com vasta literatura acerca de sua atividade antitumoral. 
O presente trabalho teve como objetivo avaliar a viabilidade do desenvolvimento 
tecnológico de insumos ativos vegetais a partir das folhas de E. florida. Foi feita 
caracterização da matéria-prima vegetal, que, dentre outros resultados, demonstrou: (i) 
como caracter de diagnose da droga vegetal, a célula de topo reniforme que recobre a 
estrutura secretora, (ii) ausência de contaminação microbiológica: (iii) eficiência dos 
métodos de processamento e armazenagem dados pelos estudos de integridade. Estudos 
de prospecção química corroboraram dados da literatura, evidenciando a produção de 
flavonoides, taninos, antraquinonas, terpenos e cumarinas pela espécie vegetal. A 
avaliação farmacológica de extratos, frações e substância pura (AB) demonstrou 
resultados promissores para a linhagem tumoral de mama (MCF-7), com TGI=16,3 
µg/mL para o extrato metanólico bruto de folhas de E. florida obtido por maceração, 
com resultado melhor que o encontrado para o padrão de AB (TGI=39,0 µg/mL). A 
atividade antioxidante, avaliada através do sequestro do radical livre DPPH, demonstrou 
grande potencial na produção de substâncias capazes de neutralizar a ação de radicais 
livres, o que pode corroborar com a atividade antiproliferativa. Um método por CLAE 
foi validado para determinação qualitativa e quantitativa do marcador AB cuja 
concentração mínima sensível ao método foi de 2,0 µg/mL.   Extratos etanólicos foram 
produzidos e utilizados para obtenção de extratos secos através de métodos de 
liofilização, nebulização e granulação úmida. Os testes de caracterização físico-
químicos foram realizados com os insumos a fim de estabelecer parâmetros do produto, 
e foi possível observar melhores resultados para os insumos que utilizaram adjuvantes 
na composição. Estudos de estresse: temperaturas, hidrólise (ácida e alcalina), oxidação, 
fotólise, e ciclos de temperaturas foram realizados para avaliar o comportamento dos 
extratos, sendo observado, em alguns casos, a degradação do ácido betulínico. O estudo 
de estabilidade revelou que os insumos obtidos na forma de extratos liofilizado, 
nebulizado e granulado são estáveis quanto ao aspecto, perfil cromatográfico e 
marcador químico (AB), nas condições de estabilidade acelerada e longa duração 
preconizadas na RE n.1/2005, sugerindo-se, no mínimo, 12 meses de prazo de validade.  
 
Palavras-chave: Eugenia florida, ácido betulínico, atividade antitumoral, fitoterápico. 
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ABSTRACT 
 

 

Eugenia florida DC, a native species of the Mata Atlântica belonging to the 
Myrtaceae family. Its composition includes, among other constituents, betulinic acid 
(BA), a triterpene with a large literature about its antitumor activity. The present work 
had as objective the technological development of herbal active pharmaceutical 
ingredients from the leaves of E. florida. It was made the characterization of the vegetal 
raw material, which, among other results, demonstrated: (i) as a diagnostic character of 
the plant drug, the reniform top cell that covers the secretory structure, (ii) absence of 
microbiological contamination; (iii) efficiency of the processing and storage methods 
given by the integrity studies. Studies of chemical prospection corroborated data from 
the literature, evidencing the production of flavonoids, tannins, anthraquinones, terpenes 
and coumarins by the plant species. Pharmacological evaluation of extracts, fractions 
and pure substance (AB) showed promising results for the breast tumor line (MCF-7), 
with TGI = 16.3 µg / mL for the crude methanolic extract of E. florida leaves obtained 
by maceration, with a better result than the AB standard (TGI = 39.0 µg / mL). The 
antioxidant activity, evaluated by the free radical sequestration DPPH, showed great 
potential in the production of substances able to neutralize the action of free radicals, 
which can corroborate with the antiproliferative activity. A method by HPLC was 
validated for qualitative and quantitative determination of the AB marker whose 
minimum sensitivity to the method was 2.0 µg / mL. Ethanolic extracts were used to 
obtain dry extracts through lyophilization, atomization and wet granulation methods. 
The physical-chemical characterization tests were performed with the ingredients in 
order to establish product parameters, and it was possible to observe better results for 
the inputs that used adjuvants in the composition. Stress studies: temperatures, 
hydrolysis (acid and alkaline), oxidation, photolysis, and temperature cycles were 
performed to evaluate the behavior of the extracts, in some cases, the degradation of 
betulinic acid was observed. The stability study showed that the inputs obtained in the 
form of lyophilized, atomization and granulated extracts are stable in terms of 
appearance, chromatographic profile and chemical marker (AB), under the conditions of 
accelerated stability and long duration recommended in RE n.1 / 2005, suggesting a 
minimum, of 12 months of validity. 

Key words: Eugenia florida, betulinic acid, antitumor activity, herbal medicine. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico 

As plantas medicinais representam um recurso terapêutico há muito tempo 

utilizado pelo homem. Existem registros de fósseis de povos antigos em sítios 

arqueológicos em Shanidar (atual Iraque), datados de aproximadamente 60 mil anos, 

onde foram encontrados restos de pólen de plantas medicinais (HART, 2004). 

Os primeiros registros escritos sobre o uso de plantas medicinais são datados de 

3.000 a.C. na China. Esses compêndios continham diversas ervas e suas indicações 

terapêuticas e são utilizados na medicina tradicional chinese nos dias atuais (REZENDE 

& COCCO, 2002). Os egípcios também documentaram o uso de plantas medicinais no 

Papiro de Ebers escrito em hieróglifos em 1500 a.C.. Neste documento foram 

mencionadas cerca de 700 drogas diferentes, incluindo extratos de plantas e fórmulas 

específicas para doenças conhecidas e utilizadas por fitoterapeutas até hoje 

(TOMAZZONI et al., 2006). 

Na Índia, a medicina Ayurveda, contem relatos de cerca de 1.500 a.C., que 

fazem menção a plantas medicinais, como por exemplo: alcaçuz (Glycyrrhiza glabra 

L.), gengibre (Zingiber officinale Roscoe), mirra (Commiphora myrrha (Nees) Engl.), 

manjericão (Ocimum basilicum L.), alho (Allium sativum L.), dentre outros que são 

utilizadas até hoje (BRASIL, 2015a). 

Vários nomes foram importantes nessa evolução de uso de plantas medicinais. 

Hipócrates (460-377 a.C.), conhecido como o Pai da Medicina, estudou as reações 

individuais de cada paciente a uma determinada doença, e usou tratamentos 

diferenciados para cada indivíduo, com dose unitária e personalizada, que incluía dieta, 

massagem, hidroterapia, repouso e preparações de plantas. Aristóteles, no século IV 

a.C. (384 – 322 a.C.), mantinha um jardim com mais de 300 espécies de plantas 

medicinais. Em 372-287 a.C., século III a.C., Teofrasto, conhecido como Pai da 

Botânica, listou cerca de 455 plantas medicinais que constituíram o Primeiro Herbário 

Ocidental, utilizado até hoje, com detalhes de como preparar e usar cada produto 

(BRASIL, 2015a). Dioscórides (40 – 90 d.C.), um grande especialista grego, escreveu 

“De Matéria Médica”, onde listava cerca de 600 espécies de plantas medicinais, sendo 

muitas delas desconhecidas para os médicos gregos e romanos da sua época (SILVA, 
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2006). Galeno, em 129 – 200 d.C., desenvolveu formulações farmacêuticas que eram 

constituídas de misturas complexas de plantas e incentivou os oficiais Romanos a 

verificar a composição dos remédios preparados, iniciando o conceito de controle de 

qualidade (BRASIL, 2015a). Paracelsus (1493 – 1541), médico e alquimista suíço, 

estabeleceu a “Teoria das Assinaturas”, que baseava-se no antigo provérbio “similia 

similibus curantur”, que quer dizer “semelhante cura semelhante”. De acordo com essa 

teoria, as plantas apresentam características que indicam as suas propriedades 

terapêuticas. (MENEZES, 2005).  

Na Alemanha, Serturner (1783 – 1841), um aprendiz de farmacêutico, dá início à 

extração dos componentes ativos das plantas e em 1816 a partir da análise do ópio 

(Papaver somniferum L.) isolou o primeiro alcaloide, a morfina (BRASIL, 2015a).  

Em 1819, a atropina foi isolada da beladona (Atropa belladonna L.), utilizada no 

tratamento de doenças do sistema nervoso. Em 1820, foi isolado o quinino, antimalárico 

obtido da casca da planta peruana Cinchona sp. Em 1827, um químico francês isolou a 

salicina da espireia (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), sendo que a medicina 

tradicional vinha, através dos séculos, obtendo o mesmo efeito salicina, utilizando a 

casca do salgueiro (Salix alba L.). Em 1829, foi isolada a emetina da ipecacuanha 

(Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes), um emético valioso. Em 1860, a cocaína foi 

extraída das folhas de coca (Erythroxylum coca Lam.), um anestésico local que tornou 

possível muitas cirurgias (BRASIL, 2015a). 

No Brasil, país que possui a maior biodiversidade do planeta, o uso da flora tem 

despertado curiosidade e interesse econômico científico desde a época da colonização, 

no final do século XV. O uso popular das plantas surgiu com os índios e com 

contribuição dos negros. Neste período, a presença de médicos era restrita às 

metrópoles, portanto, as populações de baixa renda e das zonas rurais utilizavam a 

terapia alternativa de cura com plantas medicinais de conhecimento popular dos índios, 

jesuítas e fazendeiros. Com o passar dos anos o conhecimento popular foi sendo usado e 

transmitido para novas gerações (REZENDE & COCCO, 2002). 

Os Jesuítas por sua vez, trouxeram as boticas portáteis para tratar os colonos e 

nativos acometidos por doenças como tuberculose, varíola e sarampo. Entretanto, foram 

obrigados a assimilar as plantas nativas, utilizadas pelos índios para suprir as 
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deficiências de Portugal. Foi assim que a ipeca, a quina, a jurubeba e a copaíba 

passaram a fazer parte das boticas dos Jesuítas (DUNIAU, 2003).  

Em 1808, D. João VI criou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, na época foi 

chamado Jardim de Aclimatação, com a finalidade de adaptar as espécies vindas das 

Índias Orientais como a baunilha, canela, pimenta e outras (JARDIM BOTÂNICO, 

2016). Em 1812, Dom João VI promoveu ações de fomento das ciências naturais, que, 

na perspectiva do “Espírito das Luzes”, poderiam contribuir para o aperfeiçoamento da 

humanidade. Propunha-se que sábios viajassem por diferentes partes do Brasil e 

escrevessem sobre as potencialidades da natureza brasileira. Desse modo, uma brigada 

de engenheiros naturalistas exploraria tais preciosidades. Em 1838, o farmacêutico 

Ezequiel Correia dos Santos realizou o isolamento do princípio ativo o alcaloide 

pereirina da casca do pau-pereira (Geissospermum vellosii Fr. Cill.), usado 

tradicionalmente para febres e malária. Em 1926, foi publicada a 1ª Farmacopeia 

Brasileira, de Rodolpho Albino Dias da Silva, chamada de “Farmacopeia Verde”, com 

183 espécies de plantas medicinais brasileiras, contendo descrições macro e 

microscópicas das drogas (BRASIL, 2015a).  

O uso de plantas medicinais e fitoterápicos têm sido amplamente utilizadas no 

Brasil e no mundo, tornando o valor comercial cada vez maior, fazendo com que 

segurança, eficácia e qualidade dos produtos sejam preocupações constantes das 

autoridades regulatórias (CARVALHO, 2011).  

1.2 Fitoterapia e as Políticas de Saúde Pública 

Um terço da população mundial não tem acesso periódico a medicamentos 

essenciais (OMS, 2002a). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 60% da 

população mundial fazem uso de medicamentos tradicionais, sendo a maioria à base de 

plantas medicinais (OMS, 2002b). Por tanto, há necessidade de se utilizar técnicas 

práticas, seguras e eficazes, a fim de proporcionar uma base sólida que fomente e 

promova a medicina tradicional (OMS, 2002a).  

Em muitos países, a utilização de plantas medicinais é bastante comum, sendo a 

OMS uma grande incentivadora desta prática tendo desenvolvido políticas referentes à 

medicina tradicional e/ou complementar e alternativa (OMS, 2002a). 
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O Brasil com base nas estratégias da OMS tem adotado políticas governamentais 

para inserção das práticas complementares no Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo 

Fitoterapia, como a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) e 

a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema 

Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2006a; BRASIL, 2006b). 

Como resultado dessa iniciativa do governo brasileiro, nos últimos anos, os 

tratamentos à base de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no Brasil 

aumentaram. Em 2013, aproximadamente 6 mil pessoas procuraram alguma farmácia de 

atenção básica para receber os insumos vegetais. A procura em 2015 chegou a quase 16 

mil pessoas, neste período a busca por esses produtos no Sistema Único de Saúde (SUS) 

cresceu 161%. A iniciativa, criada pelo Ministério da Saúde para garantir o acesso 

seguro e uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos no país, já está presente em 

cerca de 3.250 unidades de saúde de 930 municípios brasileiros (BRASIL, 2016a). 

O uso medicamentos à base de plantas também é muito comum no restante do 

mundo, principalmente na Europa, pode-se encontrar óleos essenciais, extratos ou chás 

de plantas vendidos em farmácias com medicamentos convencionais (VEIGA JUNIOR 

et al., 2005). 

Na China, as preparações tradicionais à base de plantas representam 30% a 50% 

do consumo total de medicamentos. Em Gana, Mali, Nigéria e Zâmbia, a primeira linha 

de tratamento para 60% das crianças com febre alta resultante da malária é o uso caseiro 

de medicamentos à base de plantas (WACHTEL-GALOR & BENZIE, 2011).  

Na Europa, América do Norte e outras regiões industrializadas, mais de 50% da 

população já usaram medicina alternativa pelo menos uma vez. No Canadá, por 

exemplo, 70% da população já usaram medicina complementar em algum momento, 

enquanto que na Alemanha esse percentual chega a 90% (WACHTEL-GALOR & 

BENZIE, 2011). Nos Estados Unidos, 158 milhões da população adulta usam 

medicamentos complementares e, de acordo com a Comissão de Medicamentos 

Alternativos e Complementares dos EUA, US$ 17 bilhões foram gastos em remédios 

tradicionais em 2000. No Reino Unido, as despesas anuais com medicamentos 

alternativos são de US$ 230 milhões (WACHTEL-GALOR & BENZIE, 2011).  
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1.3 Desenvolvimento de Fitoterápico 

A OMS considera fundamental que se realizem investigações experimentais de 

validação acerca das plantas utilizadas para fins medicinais e de seus princípios ativos 

de forma a garantir sua eficácia e segurança terapêutica. Uma série de dificuldades são 

encontradas na prática da fitoterapia que vão desde a identificação botânica e 

fitoquímica, à inexistência de estudos sobre a segurança e eficácia de grande parte das 

plantas (CALIXTO & YUNES, 2001; TUROLLA & NASCIMENTO, 2006). 

A padronização das etapas de obtenção de produtos intermediários e/ou 

acabados de origem vegetal, seguindo as boas práticas de fabricação, é um pré-requisito 

para garantir a qualidade final do produto (SCHIMIDT & ORTEGA, 1993; PACHÚ, 

2007; CASTRO et al., 2010). Por isso, é necessária a definição de parâmetros físicos, 

químicos, teor de marcadores, umidade residual, propriedades organolépticas, carga 

microbiana, distribuição granulométrica, morfologia entre outras (VASCONCELOS et 

al., 2005; CALIXTO, 2000). O monitoramento destes parâmetros físico-químicos deve 

ser avaliado durante todo o processo com o objetivo de estabelecer limites de valores 

para o controle da qualidade do produto final a ser obtido (CHAVES et al., 2007). 

Os órgãos responsáveis pela regulação de plantas medicinais e seus derivados no 

mercado brasileiro são a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Os fitoterápicos 

produzidos no Brasil e destinados ao uso humano são regulamentados pela ANVISA, e 

os de uso veterinário, pelo MAPA (BRASIL, 2014c).  

Muitas são as etapas da cadeia produtiva de fitoterápicos e precisam atender as 

exigências legais, Boas Práticas Agrícolas e Boas Práticas de Fabricação para garantir a 

qualidade e eficácia do produto. Na Figura 1 pode-se acompanhar o fluxograma de 

produção de um medicamento fitoterápicos, ou seja, as etapas legais e técnicas que os 

produtores de fitoterápicos devem cumprir para obter o registro de fitoterápicos no 

Brasil. 
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Figura 1. Fluxograma com principais etapas e normas de desenvolvimento de fitoterápicos no Brasil (Elaborado pelo autor). 
Legenda: BPA - Boas Práticas Agrícolas; BPFC – Boas Práticas de Fabricação e Controle; IFAV – Insumo Farmacêutico Ativo Vegetal; RDC – 
Resolução da Diretoria Colegiada; IN – Instrução Normativa; RE – Resolução. 
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1.3.1 Patrimônio genético e conhecimento tradicional 

O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta com uma variedade de biomas 

que acarreta uma flora e fauna riquíssima, totalizando mais de 20% do número total de 

espécies da Terra, estando entre os 17 países megadiversos. O país também apresenta 

uma sociobiodiversidade rica, representada por mais de 200 povos indígenas e por 

diversas comunidades como: quilombolas, caiçaras, ribeirinhos, seringueiros, entre 

outros, que reúnem um inestimável acervo de conhecimentos tradicionais sobre a 

biodiversidade brasileira (BRASIL, 2016b).  

Os conhecimentos tradicionais são conhecimentos empíricos, práticas, crenças e 

costumes passados através das gerações de comunidades indígenas ou locais, por 

décadas e até séculos, quanto ao uso de espécies vegetais, microorganismos ou animais 

que são fontes de informações genéticas. O conhecimento tradicional associado ao uso 

da biodiversidade serve como base para pesquisas e inovações nas indústrias de 

medicamentos, alimentos, cosméticos, entre outros, nacionais e internacionais 

(BRASIL, 2016b; INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2016). Por isso, o país vem 

sendo alvo de ações ilegais de biopirataria, ou seja, exploração, manipulação, 

exportação e/ou comercialização internacional de recursos biológicos (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2016). 

A primeira tentativa de regulamentar o acesso aos recursos genéticos foi em 

1995, através de um projeto de lei, trazendo diversos debates na sociedade brasileira. 

Em 2000, a organização social Bioamazônica criou o Programa Brasileiro de Ecologia 

Molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia e tentou firmar um 

contrato de exploração dos recursos genéticos da Amazônia com a empresa 

multinacional Norvartis. Porém, o contrato foi contestado pela sociedade devido às 

poucas vantagens que o país obteria. Portanto, devido à falta de arcabouço legal, 

protestos da sociedade e do ministro do Meio Ambiente, o contrato foi suspenso 

(LIMA, 2003). 

O governo optou por retirar o projeto de lei da Câmara dos Deputados e baixou a 

Medida Provisória n°. 2.186 em 23 de agosto de 2001 que passou a regular sobre o 

acesso ao patrimônio genético e conhecimento tradicional. Com essa medida o acesso 

ao patrimônio genético para fins de pesquisa científica, bioprospecção ou 

desenvolvimento tecnológico precisava de autorização prévia concedida pelo Conselho 
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de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente 

(BRASIL, 2001). 

Apesar do incentivo ao uso da medicina alternativa, as atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) sofreram consequências negativas, devido à rígida e demorada 

burocracia da MP n°. 2.186/2001. Isso fez com que muitos pesquisadores continuassem 

suas pesquisas na ilegalidade, com a imposição de pesadas multas. A medida 

“provisória-permanente” que vigorou por aproximadamente 15 anos trouxe como 

conseqüência um baixo número de produtos inovadores gerados com base na 

biodiversidade nacional (TÁVORA et al., 2015). 

A Lei n°. 13.123/2015 revogou a MP n°. 2.186/2001, e simplificou as regras 

para acesso ao patrimônio genético e o conhecimento tradicional associado. Segundo a 

nova Lei, as pesquisas visando o desenvolvimento de produtos da biodiversidade 

brasileira, não necessitam de autorização prévia, sendo necessário somente um cadastro 

eletrônico para dar início às atividades científicas e o acordo de repartição de benefícios 

só surge quando se chega efetivamente a um produto comercializável (TÁVORA et al., 

2015). 

1.3.2 Identificação Botânica 

As plantas medicinais utilizadas no desenvolvimento e produção de fitoterápicos 

podem ser silvestres ou cultivadas e para que sejam utilizadas de forma segura devem 

ser corretamente identificadas. A exata determinação botânica depende muitas vezes de 

consulta a especialistas. 

A Farmacopéia Brasileira recebe permanentemente contribuições relacionadas à 

descrição de características morfoanatômicas que auxiliam na identificação das espécies 

usadas no mercado brasileiro. 

 A identificação e a pureza da droga vegetal são indispensáveis àqueles que 

buscam produzir medicamentos fitoterápicos de boa qualidade. Deve-se estar atento à 

adulteração e falsificação da matéria-prima vegetal, pois muitas vezes os fornecedores 

misturam espécies vegetais e/ou órgãos diferentes, por descuido ou visando aumentar o 

lucro. 
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 Os nomes regionais de espécies vegetais também podem levar à equívocos, pois 

os nomes populares variam muito de um lugar para o outro, e é comum designar-se 

espécies vegetais diferentes com um mesmo nome, bem como uma mesma espécie com 

diversos nomes (OLIVEIRA & GOKITHI, 1993). 

A falta de identificação botânica ou a identificação botânica incorreta pode 

trazer conseqüências irreversíveis e anular todo um trabalho, e pode levar ao uso 

indevido de uma espécie. Muitos são os casos de intoxicação com plantas, pois as 

semelhanças morfológicas levam as pessoas ao consumo de uma espécie acreditando ser 

outra. Portanto, após o material ser coletado para estudo deve ser encaminhado a um 

herbário com a finalidade de identificação ou confirmação botânica. Após a 

identificação, a planta será catalogada e um número de registro gerado (VERDAM & 

DA SILVA, 2010). 

1.3.3 Cultivo e Fornecedores 

 Após a escolha da espécie vegetal e de sua correta identificação botânica, se faz 

necessário que se disponha desta espécie em quantidade suficiente para atender a 

demanda de desenvolvimento e produção do fitoterápico (FONSECA, 2005). 

 Para garantir a qualidade das espécies vegetais utilizadas no processo de 

produção de fitoterápicos é preciso avaliar e padronizar o processo pré-colheita desde a 

identificação botânica, escolha do material vegetal, época e local de plantio, 

determinação da época de colheita e cuidados na colheita de modo a garantir o máximo 

da qualidade para o produto final (MARCHESE & FIGUEIRA, 2005). 

A qualidade de um fitoterápico deve ser assegurada com o controle de todas as 

etapas de sua produção, incluindo as Boas Práticas Agrícolas (BPA). As BPA no Brasil 

são controladas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), não 

sendo de responsabilidade da ANVISA, cujo controle se inicia nas boas práticas de 

fabricação do Insumo Farmacêutico Ativo Vegetal (IFAV) (BRASIL, 2004a; BRASIL, 

2014c). Portanto, o fornecedor precisa estar capacitado para produzir espécies vegetais 

medicinais, atendendo as BPA e que realize o cultivo sem uso de agentes químicos 

contaminantes. A coleta deve ser realizada apenas da parte da planta desejada e 

procurando sempre o material aparentemente mais saudável, evitando material 

contaminante como partes de outras espécies vegetais. A coleta deve ser realizada 
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preferencialmente no período em que se verificou, em estudo prévio, o maior teor das 

substâncias desejadas (FONSECA, 2005). 

Após a coleta, é necessário estabilizar as espécies vegetais para que as enzimas 

não iniciem o processo de degradação. O processo de estabilização mais utilizado é o 

processo de secagem do material vegetal. A secagem pode ocorrer ao natural ou de 

forma artificial. A secagem natural ocorre à sombra, em local ventilado, protegido de 

poeira e do ataque de insetos e/ou outros animais, mas deve-se ter cuidado para que não 

ocorra a proliferação de fungos no material vegetal devido à secagem lenta. O método 

artificial ocorre com o auxílio de estufas ou secadores, este método é mais rápido 

podendo-se controlar a temperatura e umidade durante o processo, nesse caso deve-se 

controlar adequadamente a temperatura para que as substâncias de interesse não sofram 

degradação (MARTINS et al., 2000). 

Após a secagem, o material passa através de moinhos realizando o processo de 

fragmentação com o objetivo de reduzir o tamanho da droga vegetal até o tamanho 

desejado para ser utilizado no processo de extração. Posteriormente, a droga vegetal é 

acondicionada em embalagens para proteção da luz e umidade, armazenada em local 

limpo, seco, à sombra e à temperatura ambiente. 

1.3.4 Metodologia de Extração 

O processo extrativo envolve diferentes fatores que precisam ser bem definidos 

durante o desenvolvimento, objetivando a obtenção de substâncias que apresentam 

atividades farmacológicas e/ou marcadores químicos pré-definidos. Os fatores que 

podem influenciar no processo extrativo são: o tempo em que o material fica em contato 

com o solvente; o grau de fragmentação da planta; a temperatura do processo; a 

polaridade do solvente; a reatividade do solvente frente aos produtos a serem extraídos; 

a quantidade de solvente usado. 

As substâncias químicas são extraídas em diferentes solventes em graus de 

intensidade diferentes, os quais podem ser afetados por vários fatores, dos quais 

sobressai a temperatura. Temperaturas elevadas podem facilitar a extração de 

substâncias, devido a diminuição da viscosidade do solvente e aumento da velocidade 

de difusão, mas deve ser controlada para que não degrade a substâncias termo-lábeis ou 

perca as substâncias voláteis. Um fator negativo com o aumento da temperatura é o 
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aumento da velocidade de reações como hidrólises, oxidações e decomposições, 

interferindo na estabilidade do extrato obtido (FONSECA, 2005). 

 A droga vegetal triturada, quando se destina a produção de fitoterápicos, é 

processada de forma a resultar numa solução extrativa contendo as substâncias de 

interesse terapêutico, que podem conter uma ou mais classes químicas de interesse, 

como por exemplo: alcaloides, taninos, flavonoides, antraquinonas, cumarinas, 

saponinas, triterpenos, dentre outros (FONSECA, 2005). 

 O solvente utilizado no processo deve ser capaz de dissolver e carrear apenas as 

substâncias de interesse farmacológico, ou seja, deve ser seletivo para classe química de 

interesse e mais precisamente para as substâncias de interesse. Outra característica 

importante no processo produtivo é que os solventes utilizados devem ser econômicos e 

que não causem toxidez, pois os extratos serão utilizados para produção de 

medicamentos (FONSECA, 2005). Os solventes comumente utilizados para preparação 

de extratos para uso farmacêutico são a água e o álcool etílico, auxiliados por glicerina e 

propilenoglicol. Outros solventes podem ser utilizados com o objetivo de melhorar a 

seletividade da(s) substância(s) de interesse, principalmente durante o desenvolvimento 

para identificação e isolamento de substâncias de interesse. Mas caso estes solventes 

sejam utilizados também no processo de obtenção de extratos para serem utilizados na 

produção de medicamentos, se faz necessário a realização de testes de avaliação de 

resíduo de solvente, bem como a toxidez do extrato obtido para garantir a segurança e 

eficácia do produto (FONSECA, 2005). 

 O processo extrativo ocorre através da difusão do solvente pela parede celular 

que constitui a droga vegetal, por isso, vários fatores podem influenciar facilitando ou 

não o processo de extração das substâncias e/ou classes químicas de interesse. Um 

destes fatores é o grau de divisão da droga vegetal, pois aumentando o grau de 

tenuidade do pó, aumenta-se a superfície de contato com o solvente, o que favorece a 

velocidade de difusão das substâncias carreadas pelo solvente. Entretanto, é importante 

ressaltar que uma excessiva diminuição do tamanho das partículas resultará num 

aumento da dificuldade da passagem do solvente através da droga pulverizada, pois 

ocorre maior formação de aglomerados e a diminuição de espaço intersticial, levando 

muitas vezes ao aumento do tempo necessário para o processo extrativo (FONSECA, 

2005). 
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 A agitação durante o processo de extração pode abreviar a duração do processo 

extrativo, isto ocorre porque a agitação facilita o contato da droga com o solvente. É de 

se esperar que quanto maior for o tempo que a droga vegetal estiver em contato com o 

solvente melhor será o processo de extração, pois será dada a oportunidade de ocorrer 

um maior fluxo de difusão do solvente através da parede celular da droga vegetal, 

contribuindo para equilibrar a concentração de substâncias dentro e fora dos tecidos. O 

tempo de contato é de extrema importância, pois substâncias de interesse podem estar 

localizadas em regiões de difícil permeabilidade do solvente necessitando de um maior 

tempo para extração. O tempo de contato prolongado entre droga vegetal/solvente 

também poderá acarretar em saturação do meio, bem como degradação do extrato, 

através de processos como hidrólise ou fermentações (FONSECA, 2005). 

O processo de extração deve ser padronizado para cada espécie vegetal, de 

acordo com as substâncias ou classes químicas de interesse visando à constância de 

qualidade entre os lotes produzidos. 

1.3.5 Identificação dos constituintes / marcadores 

Uma espécie vegetal medicinal pode ter comportamentos fisiológicos e 

metabólicos diferenciados em função das condições às quais ele pode ser submetido. 

Poderá produzir substâncias diferentes e/ou teores diferentes, dependendo das condições 

ambientais, de cultivo, de manejo e beneficiamento primário e secundário e, 

conseqüentemente, apresentar efeitos diferenciados quanto ao seu uso (FONTE, 2004).  

Os extratos vegetais são misturas complexas de variadas classes de metabólitos 

secundários, como alcaloides, flavonoides, cumarinas, terpenos, entre outras. Portanto, a 

atividade biológica de uma espécie vegetal pode estar associada a uma substância pura 

ou a uma mistura complexa de substâncias.  

A pesquisa fitoquímica é importante principalmente quando ainda não são 

dispostos todos os estudos químicos com espécies de interesse popular, tendo como 

objetivo conhecer as substâncias químicas das espécies vegetais e avaliar sua presença 

nas mesmas, identificando grupos de metabólitos secundários relevantes (SIMÕES et 

al., 2007). Uma vez obtidos os dados químicos sobre o extrato, são selecionadas as 

substâncias ou classe de substâncias que podem ser utilizadas como marcadores 
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químicos ativos ou analíticos. A escolha destes marcadores químicos é fundamental no 

desenvolvimento de um medicamento fitoterápico. 

1.3.6 Controle da Qualidade 

Na produção de medicamentos fitoterápicos é indispensável o controle da 

qualidade em todas as etapas da cadeia produtiva para garantir ao consumidor a 

segurança e eficácia do produto, para evitar possíveis degradações, contaminações e 

variações nos teores das substâncias de interesse farmacológico. 

As metodologias descritas na Farmacopeia não são necessariamente as únicas e 

nem as mais avançadas para analisar determinada espécie vegetal e/ou substância e/ou 

classe química de interesse. Mas as metodologias descritas nas Farmacopeias são 

consideradas métodos oficiais e são utilizadas como referência analítica. Outras 

metodologias podem ser utilizadas para comprovar que a matéria-prima e/ou produto 

fitoterápico atendem aos padrões de qualidade, desde que sejam validadas conforme RE 

899/03. Existem alguns testes de caráter físico-químico, químico e microbiológico que 

precisam constar na monografia das espécies vegetais e seus respectivos fitoterápicos 

para garantir a qualidade do produto, estes testes estão descritos na RDC n° 26/2014. 

1.3.7 Produção do IFAV 

As BPFC dos IFAV são necessárias para assegurar a qualidade do fitoterápico e 

os requisitos estão especificados nas RDC nº 14/2013 e RDC nº 69/2014 no Brasil. As 

empresas que produzem insumos de origem vegetal para comercialização e fabricantes 

de medicamentos que produzem seu próprio IFAV devem possuir a Autorização de 

Funcionamento (AFE) emitida pela ANVISA para fabricante de insumos e devem 

seguir os requisitos de BPF das duas normas acima dispostas (BRASIL, 2013a; 

BRASIL, 2014a). 

No desenvolvimento do IFAV é necessário escolher um método extrativo 

adequado, avaliando a eficiência, a estabilidade das substâncias extraídas, a 

disponibilidade dos meios e o custo do processo escolhido, considerando a finalidade do 

extrato que se quer preparar, portanto, para cada espécie e dependendo da substância de 

interesse deve-se padronizar um método de extração. É importante também identificar 

os constituintes químicos e possíveis marcadores para controle de qualidade do extrato e 

produto final (BRASIL, 2014b). 
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As metodologias analíticas desenvolvidas para análise dos IFAV e fitoterápicos 

devem ser validadas segundo a RE 899/2003 e conforme a BPFC (BRASIL, 2003). 

Os estudos de estabilidade para IFAV e medicamentos fitoterápicos seguem o 

regulamento geral estabelecido para medicamentos pela ANVISA, a RE nº 1/2005. Os 

estudos de estabilidade são utilizados para estabelecer ou confirmar o prazo de validade 

e recomendar as condições de armazenamento do fitoterápico na validade esperada por 

meio da verificação das características físicas, microbiológicas, químicas e/ou 

biológicas (BRASIL, 2005a). 

1.3.8 Desenvolvimento de Formulações 

O desenvolvimento de um novo medicamento requer estudos de pré- 

formulação. Esta fase de desenvolvimento é caracterizada pela avaliação das 

propriedades físico-químicas do fármaco isolado ou associado a diversos adjuvantes 

(ARAÚJO, 2003).  

Cada fármaco possui características químicas e físicas importantes que precisam 

ser estudadas antes da sua incorporação em um veículo/excipiente farmacêutico. Entre 

esses parâmetros pode-se citar a solubilidade, coeficiente de partição, velocidade de 

dissolução, forma física de apresentação e estabilidade (ANSEL et al, 2000) que podem 

ser avaliados através de metodologias como cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE), espectroscopia na região do infravermelho (IV) e análise térmica diferencial 

(DTA) (SILVA JÚNIOR, 2006; ALVES, 2008; NUNES, 2008). 

O estudo de pré-formulação torna-se um pouco mais difícil ao se analisar 

extratos vegetais, pois os marcadores disponíveis podem sofrer alterações em função do 

pH, polaridade de solventes, temperatura e interações entre excipientes ou veículos 

utilizados. Portanto, ao formular produtos contendo ativos naturais, é fundamental a 

identificação padronizada de marcadores ou o desenvolvimento de métodos que 

permitam a quantificação de grupos químicos purificados antes, durante e após o 

processo de obtenção (SILVA JÚNIOR, 2006; ALVES, 2008). 

A escolha da forma farmacêutica mais apropriada para um produto fitoterápico 

deve considerar a eficácia e a segurança das substâncias que apresentam atividade 

farmacológica e assegurar a qualidade do produto; facilitar a administração do 

medicamento na dose efetiva; contornar problemas de estabilidade, por meio da adição 

de adjuvantes adequados com finalidade de manter as propriedades da forma 
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farmacêutica às necessidades fisiológicas da via de administração; direcionar a cedência 

dos componentes ativos, tanto quanto ao local mais apropriado de absorção ou quanto 

ao perfil de liberação e aumentar o nível de aderência ao tratamento. A maioria das 

formas farmacêuticas podem ser preparadas a partir de extratos vegetais: formulações 

líquidas (xarope, gotas, soluções e suspensões); sólidas (comprimidos e cápsulas e 

grânulos); e semi-sólidas (cremes, loções, pomadas e supositórios), deve-se escolher a 

forma farmacêutica que apresenta maior eficácia e segurança (TOLEDO et al., 2003). 

1.3.9 Estudo de Estabilidade 

O estudo de estabilidade no Brasil para medicamentos fitoterápicos segue a RE 

01/05 - “Guia para realização de estudos de estabilidade de medicamentos”, 

estabelecido pela ANVISA para verificação das características físicas, químicas, 

biológicas e microbiológicas de um produto farmacêutico na validade esperada. A RE 

01/05, além de outras informações, preconiza três tipos de estudos para fins de registro 

de medicamentos na ANVISA: o acelerado, o de longa duração e o de acompanhamento 

(BRASIL, 2005).  

No estudo acelerado, amostras do medicamento acondicionadas em sua 

embalagem primária devem ser submetidas, durante seis meses, a condições de 40 °C e 

umidade relativa de 75%, caso a embalagem primária seja constituída de material 

semipermeável, ou isento de controle de umidade quando for usado material de 

embalagem impermeável (BRASIL, 2005). 

 Já o estudo de longa duração objetiva estabelecer ou confirmar o prazo de 

validade e recomendar as condições de armazenamento. Esse estudo deve ser conduzido 

em condições de temperatura de 30° C e de umidade relativa conforme determinado 

para o estudo acelerado, durante o número de meses que se deseja atribuir como prazo 

de validade. Os resultados finais do estudo de longa duração, assim como a declaração 

do prazo de validade e cuidados definitivos de conservação devem ser apresentados à 

ANVISA logo que concluídos, na forma de complementação das informações ao 

processo (BRASIL, 2005).  

O estudo de acompanhamento é realizado para verificar se o medicamento 

mantém as características demonstradas no estudo de longa duração. Esse estudo deve 

ser realizado a cada 12 meses e disponibilizado no momento da inspeção da indústria 
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farmacêutica. O resultado desses testes pode ser solicitado na renovação do registro do 

produto, como prova adicional relativa à qualidade dos componentes de um 

medicamento, de acordo com o item 5 do Capítulo II da RDC 48/04 (BRASIL, 2005). 

Devido à complexidade da composição dos fitoterápicos, foram adotadas 

orientações específicas disponíveis na página eletrônica da ANVISA, através dos textos 

de orientação, onde: permite uma variação no conteúdo de marcadores ≤ 15% do valor 

de análise da liberação e não serão solicitados os testes de dissolução e produtos de 

degradação. Também não será solicitado teste de fotoestabilidade, caso a empresa 

comprove que o medicamento é protegido da luz durante a produção, além de possuir 

embalagens que impeçam a passagem de luz (âmbar) (BRASIL, 2016d). 

1.3.10 Estudo pré-clínico e clínico 

Nas etapas de estudos pré-clínico e clínico tem-se a RE n°. 90 de 16/03/2004, 

que é um guia para realização de estudos de toxidez pré-clínica de fitoterápicos a RDC 

n° 39/2008, que aprova o regulamento para a realização de pesquisa clínica e a RDC n°. 

9/2015, que dispõe sobre regulamento para realização de ensaios clínicos no Brasil. 

1.3.11 Produção de lotes para comercialização 

Para registro de fitoterápicos tem-se, atualmente, como base legal, a RDC n°. 

26/2014, que define os fitoterápicos em duas classes, Medicamento Fitoterápico (MF) e 

Produto Tradicional Fitoterápico (PTF). As normas anteriores a esta para registro de 

fitoterápicos não deixavam claro para a população de que maneira a segurança e 

eficácia foram avaliadas, pois podiam ser por meio de estudos não clínicos e clínicos, 

por dados de literatura, por registro simplificado ou por tradicionalidade (BRASIL, 

2014a). 

A segurança e eficácia do MF são comprovadas por meio de estudos clínicos, 

enquanto o PTF comprova a segurança e efetividade pela demonstração do tempo de 

uso na literatura técnico-científica. Mas para serem disponibilizados ao consumo, ambos 

precisam apresentar requisitos semelhantes de controle da qualidade do produto e do 

IFAV, diferenciando-se nos requisitos de comprovação da segurança e 

eficácia/efetividade, bulas/folheto informativo, embalagens, restrição de uso e de BPFC 

(BRASIL, 2014a). 
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A ANVISA disponibiliza um guia de orientações para registro de fitoterápicos 

IN n°. 4/2014, que foi elaborado a partir dos guias sobre fitoterápicos publicados pela 

OMS e pelos órgãos reguladores da Austrália (Therapheutic Goods Administration - 

TGA), do Canadá (Heath Canada - HC) e da Comunidade Européia (European 

Medicines Agency - EMA) para auxílio no registro de fitoterápicos. Além disso, essa 

agência compila os diversos documentos publicados e toda a experiência adquirida para 

o registro e a notificação de fitoterápicos (BRASIL, 2014c). 

A IN nº 2/2014 divulgou a lista de MF de registro simplificado e a lista de PTF 

de registro simplificado. O registro dos MF, caso seja de espécies de conhecimento 

difundido na literatura técnico-científica, pode ser simplificado. Já os PTF, além do 

registro e registro simplificado, também poderão ser notificados quando seus IFAV 

estiverem descritos no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (FFFB) e 

possuírem monografias de controle de qualidade em farmacopeia reconhecida 

(BRASIL, 2011; BRASIL, 2014b). 

Um fitoterápico, seja ele MF ou PTF, pode ter como IFAV uma droga vegetal ou 

um derivado vegetal, conforme definições descritas na RDC nº 26/2014. A droga 

vegetal corresponde à planta medicinal, ou suas partes, que contenham as substâncias 

responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta/colheita, estabilização, 

quando aplicável, e secagem, podendo estar na forma íntegra, rasurada, triturada ou 

pulverizada. Já o derivado vegetal constitui o produto da extração da planta medicinal 

fresca ou da droga vegetal, que contenha as substâncias responsáveis pela ação 

terapêutica, podendo ocorrer na forma de extrato, óleo fixo e volátil, cera, exsudato e 

outros. A droga vegetal, sendo o ativo na formulação, pode ser comercializada dessa 

forma, sem processamento adicional, como chá medicinal para uso em preparações 

extemporâneas, ou pode ser comercializada em outras formas farmacêuticas, como 

cápsulas, por exemplo, podendo conter excipientes. Quando o derivado é o IFAV na 

formulação, pode estar associado ou não a excipientes e administrado em diferentes 

formas farmacêuticas (BRASIL, 2014a). 

Não existe um limite para a quantidade de espécies vegetais que possam constar 

num MF ou PTF. Essa é uma escolha do solicitante do registro, que terá que comprovar 

a qualidade, a segurança, a eficácia/efetividade e a racionalidade das espécies em 

associação (BRASIL, 2014a). 
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Os rótulos dos MF devem seguir a RDC nº 71/2009 e as bulas devem seguir a 

RDC nº 47/2009. Já para PTF, tanto os requisitos de rotulagem, como o folheto 

informativo, que substitui a bula, estão descritos na RDC nº 26/2014 (BRASIL, 2009a; 

BRASIL, 2009b; BRASIL, 2014a). 

Quando o produto estiver sendo comercializado se faz necessário uma avaliação 

constante dos efeitos adversos e problemas relacionados ao uso dos fitoterápicos, tais 

como: interações medicamentosas, inefetividade terapêutica total ou parcial, 

intoxicações, entre outros. A RDC n° 4/2009 disponibiliza as normas de 

farmacovigilância, com o objetivo de identificar e avaliar os efeitos adversos dos 

medicamentos comercializados no mercado. (BRASIL, 2009c). 

1.4 Eugenia florida DC 

Eugenia florida DC é conhecida popularmente pelo nome de guamirim-cereja ou 

pitanga preta, pertence à família Myrtaceae, ordem Myrtales que compreende cerca de 

131 gêneros com aproximadamente 4620 espécies. Um dos gêneros de Myrtaceae mais 

representativos é Eugenia com cerca de 1115 espécies, sendo seus frutos muito 

apreciados por várias espécies de pássaros o que ajuda na dispersão das sementes 

(LORENZI, 2000).  

E. florida é uma espécie endêmica comumente encontrada em quase todo 

território brasileiro, principalmente nas regiões sul e sudeste (Figura 2), na maioria das 

formações vegetais arbóreas, sendo comum na Mata Atlântica (LORENZI, 2000; 

CNCFLORA, 2016). 
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Figura 2. Distribuição de geográfica de Eugenia florida DC no Brasil (CNCFLORA, 
2016). 

Eugenia florida (Figura 3) é uma árvore, com 5-9 m de altura, com tronco 

castanho acinzentado de 20 a 35 cm de diâmetro com casca rugosa e fissurada 

longitudinalmente. A copa é arrendondada e pouco densa, com folhagem avermelhada 

após a brotação. As folhas são simples, opostas de textura cartácea, glabras em ambas as 

faces, com base cuneada e ápice acuminado. As inflorescências apresentam-se em 

rácemos auxiliares de 1-2 cm de comprimento, com pilosidade hirta e flores perfumadas 

de cor branca. Esta espécie floresce em mais de uma época do ano, predominando o 

período compreendido entre os meses de agosto e setembro. O fruto é constituído por 

uma baga globosa, glabra, brilhante, com cálice persistente, de cor vermelha ou preta 

quando madura, com polpa carnosa adocicada, contendo uma única semente. A 

frutificação ocorre nos meses de outubro e novembro com amadurecimento 

principalmente em dezembro e janeiro (LORENZI, 2000; MUNIZ, 2008). 

(

b
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Figura 3. Eugenia florida (A) Indivíduo de estudo (seta) (Foto do autor); (B) Detalhe 
das folhas e fruto (Foto do autor); (C) Ramos com flores (MUNIZ, 2008). 
 

 As sementes são arrendondadas e recobertas por malha fibrosa que protege a 

verdadeira semente que é recalcitrante, ou seja, perde o poder germinativo em 20 dias. 

Por isso, as sementes devem ser plantadas logo que colhidas, em substrato organo-

arenoso e deixados em meia sombra. A emergência se inicia de 30 a 60 dias e a taxa de 

germinação é inferior a 50%. A repicagem ou transplante das mudas deve ser feito 

quando esta tiver em torno de seis folhas definitivas. Após transplante as mudas devem 

ficar em local sombreado por 40 dias com irrigação diária, depois podem ser 

transferidas para um local com 40% de sombreamento. As mudas atingem 40 cm após 7 

a 8 meses após germinação (MUNIZ, 2008).  

 A árvore é de crescimento rápido, resiste a baixas temperaturas (até - 3°C), 

aprecia altitudes entre 300 a 600 m, gosta de solos úmidos, rico em matéria orgânica, 

porém deve ser profundo e bem drenado, com pH por volta de 5,5, sendo a melhor 

época de plantio os meses de setembro a novembro. Após o plantio deve-se irrigar a 

cada quinze dias durante os primeiros três meses (MUNIZ, 2008). 

 Dentre a grande diversidade de plantas medicinais da Mata Atlântica, a Eugenia 

florida possui uma matriz rica em triterpenos, principalmente o ácido betulínico (Figura 

4), substância que apresenta atividade antitumoral, no entanto, trabalhos científicos 

desta espécie vegetal que comprovem a sua eficácia e segurança são escassos. 
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Figura 4. Estrutura molecular do ácido betulínico. 

O ácido betulínico possui diversas atividades biológicas, tais como, anti-

inflamatória e antimalárica (SIMÕES et al., 2007). Entretanto, a atividade que mais tem 

sido estudada é a ação anticancerígena (SAMI et al., 2006). Estudos demonstraram o 

potencial citotóxico do ácido betulínico para as células de melanoma (PISHA et al., 

1995).  A Tabela 1 apresenta dados de inúmeros estudos comprovando a atividade 

antitumoral do ácido betulínico. 
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Tabela 1. Estudos realizados com o ácido betulínico frente à linhagem de células 
tumorais (SAMI et al., 2006). 

Patologia Referencias 
Melanoma Pisha et al. (1995); Fulda et al. (1997); Kim et al. 

(1998); Jeong et al. (1999); Salzer et al. (2000); Kim et 
al. (2001); Hata et al. (2002 e 2003); Zuco et al. 
(2002); Symon et al. (2003); Sarek et al. (2003); Tan et 
al. (2003); You et al. (2003); Sawada et al. (2004); 
Urban et al. (2004); Liu et al. (2004); Zanon et al. 
(2004); Fulda et al. (2004); Fulda & Debatin (2005); 
Kasperczyk et al. (2005) 

Carcinoma pulmonar Fulda et al. (1997); Zuco et al. (2002); Sarek et al. 
(2003); You et al. (2003); Urban et al. (2004); 
Mukherjee et al. (2004b) 

Câncer de cólon Fulda et al. (1997); Kim et al. (2001); Baglin et al. 
(2003b); Sarek et al. (2003); Urban et al. (2004); 
Mukherjee et al. (2004b) 

Carcinoma de próstata Kim et al. (2001); Sarek et al. (2003); Urban et al. 
(2004); Mukherjee et al. (2004b) 

Leucemia Fulda et al. (1997); Noda et al. (1997); Deng & Snyder 
(2002); Hata et al. (2003); Urban et al. (2004); 
Ehrhardt et al. (2004) 

Carcinoma de ovário Deng & Snyder (2002); Zuco et al. (2002); Sarek et al. 
(2003); Mukherjee et al. (2004b) 

Carcinoma endotelial Mukherjee et al. (2004b) 
Carcinoma de epiderme oral  Kim et al. (1998); Jeong et al. (1999) 
Glioblastoma Fulda et al. (1997); Sarek et al. (2003); Jeremias et al. 

(2004); Fulda et al. (2004); Fulda & Debatin (2005); 
Kasperczyk et al. (2005) 

Câncer de mama Fulda et al. (1997); Sarek et al. (2003); Urban et al. 
(2004) 

Neuroblastoma Fulda et al. (1997); Schmidt et al. (1997); Fulda et al. 
(1998a); Hara et al. (2003); Fulda et al. (2004); Fulda 
& Debatin (2005); Kasperczyk et al. (2005) 

Cãncer de coluna vertebral Fulda et al. (1997, 1999, 2004); Fulda & Debatin 
(2005) 

Carcinoma de cérvix Zuco et al. (2002) 
Carcinoma hapatocelular Sarek et al. (2003) 
Osteosarcoma Sarek et al. (2003) 
Rabdomiosarcoma Sarek et al. (2003) 
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2 JUSTIFICATIVA 

A grande quantidade de estudos descritos na literatura comprovando a atividade 

antitumoral do ácido betulínico associados aos resultados citotóxicos obtidos nos 

estudos conduzidos pelo nosso grupo de pesquisa em um estudo sazonal, de agosto de 

2010 até julho de 2011, de extratos brutos de folhas secas de E. florida, motivaram o 

estudo para o desenvolvimento de um Insumo Farmacêutico Ativo Vegetal (IFAV) para 

o tratamento do câncer. 

A seletividade do ácido betulínico por células tumorais é amplamente descrita na 

literatura. No entanto, até o presente momento esta substância ainda não é utilizada 

como fármaco na terapia do câncer.  

Resultados promissores obtidos anteriormente por nosso grupo de pesquisa no 

ensaio in vitro durante o estudo com o extrato bruto obtido a partir de folhas de Eugenia 

florida em linhagem de câncer de ovário OVOCAR-3 no mês de Maio/2011, apresentou 

CI50= 1,6 µg/mL menor do que o padrão do ácido betulínico com CI50= 2,5 µg/mL. 

Neste estudo observou-se também que a atividade antitumoral ocorre independente da 

variação de teor do ácido betulínico nos extratos o que sugere a existência de outras 

substâncias no extrato que apresentam atividade antitumoral e/ou potencializam a 

atividade do ácido betulínico (NÓBREGA, 2011).  

Uma análise mais detalhada da contribuição dos componentes do extrato é 

importante para a definição da atividade do extrato vegetal para o desenvolvimento de 

uma forma farmacêutica eficaz e segura. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Obtenção de um insumo ativo vegetal tecnicamente elaborado a partir dos 

extratos de folhas de Eugenia florida para desenvolvimento de um fitoterápico 

antitumoral. 

3.2 Objetivos Específicos 

� Caracterizar a matéria-prima vegetal; 

� Realizar a prospecção química a partir de extratos obtidos; 

� Realizar o estudo farmacológico de extratos e frações, além do marcador 

químico ácido betulínico; 

� Desenvolver metodologia analítica para determinação qualitativa e quantitativa 

do marcador químico; 

� Realizar estudos de pré-formulação; 

� Realizar estudos de estabilidade com os insumos ativos produzidos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Substâncias de referência, solventes e reagentes 

  Os solventes grau UV/CLAE da Tedia utilizados foram: acetonitrila; metanol; 

etanol; butanol; clorofórmio; diclorometano; n-hexano e tolueno. 

  Os ácidos utilizados foram grau P.A.: ácido fosfórico (Proquímios), ácido 

sulfúrico (Nuclear), ácido fórmico (Vetec), ácido acético glacial (Vetec) e ácido 

clorídrico 37% (Proquímios). 

  Os solventes grau P.A. foram: acetona (Proquímios) e trietanolamina (Quimex). 

  Os reagentes sólidos utilizados foram: difenilboriloxietilamina (Merck), 

polietilenoglicol 4000 (Proquímios), hidróxido de potássio (Vetec), cloreto férrico 

(Proquímios), ferrocianeto de potássio (Proquímios), vanilina puríssima (Vetec), dodecil 

sulfato de sódio (Merck), ácido tânico (Isofar). 

  As cromatoplacas utilizadas foram de sílica gel 60 F254 da Merck. 

  As substâncias químicas de referência utilizadas foram da marca Sigma Aldrich: 

• Ácido betulínico 98% (CLAE); 

• Ácido ursólico ≥ 98,5 % (CLAE); 

• Ácido oleanóico ≥ 97% (CLAE); 

• Quercetina ≥ 95% (CLAE); 

  Os excipientes farmacêuticos utilizados para obtenção do IFAV foram doados 

pela produção de Farmanguinhos: dióxido de sílicio (Cabot); celulose microcristalina 

(Blanver), lactose monohidratada (Foremost), amido glicolato (Blanver), estearato de 

magnésio (Magnésia). 

4.2 Equipamentos 

• Agitador de peneiras para análises granulométricas, BerTel, modelo: 1040; 

• Analisador de umidade por Infra-vermelho, Gehaka, modelo: IV2000; 

• Aplicador automático de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Camag, 

modelo: ATS4; 

• Balança analítica M214Ai, Weblabor, com precisão de 0,1 mg; 

• Balança analítica AS 220/C/2, Radwag, com precisão de 0,1 mg; 
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• Balança de precisão BK 8000, Gehaka, com precisão de 0,1g; 

• Balança de precisão Bel Mark 8000; 

• Banho de ultrasson, Branson, modelo: 5510; 

• Centrifuga, Centribio, modelo: 80-2B; 

• Compressora de comprimidos, Fette Compacting, modelo: 102i; 

• Desintegrador, Erweka, modelo: ZT 71; 

• Durômetro, Erweka, modelo: TBH310; 

• Espectrofotômetro UV-Vis Shimadzu, Modelo: UV-1601 (PC)S 

• Estufa elétrica, Nova Ética, modelo: LBC 420/7, capacidade de 770 Litros; 

• Estufa, Fanem, modelo: 515A, capacidade de 81 L, faixa de temperatura de 

50°C a 250°C; 

• Estufa, DeLeo, modelo: B4C, capacidade de 100 L, temperatura até 100°C; 

• Evaporador rotativo, Marconi, modelo MA 175; 

• Liofilizador, Liotop, modelo: K 105; 

• Sala Climática para Estudos de Estabilidade, WEISS, modelo: WK13’, 

40°C/75% UR, CE 03411; 

• Sala Climática para Estudos de Estabilidade, WEISS, modelo: WK24’, 

30°C/75%UR, CE 03413; 

• Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, Waters, Alliance, modelo: 

2690, detector Waters 486 TAD, controlados pelo software Empower 4.0; 

• Mini Spray dryer, Labmaq, MSD 3.0; 

• Moinho de facas, Marconi, modelo: MA 680; 

• Mufla, Fornitec, Modelo: 2055; 

• Placa de aquecimento Camag; 

• Scanner de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Camag, modelo III; 

• Sistema de purificação de água, Gehaka, modelo: Master System 2000; 

• Tanque de aço inox capacidade 200 L; 

• Testador de densidade, Erweka; 

• Testador de grãos e fluxo, Erweka, modelo: GT&GTB; 

• Visualizer de Cromatografia em Camada Delgada (CCD), Camag, acoplado a 

uma câmera DXA 252; 
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  Todos os equipamentos utilizados neste trabalho estavam com a qualificação 

dentro do prazo de validade estabelecido. 

4.3 Vidrarias 

  Todas as vidrarias utilizadas neste trabalho encontravam-se em conformidade 

com as normas NBR 13073/2003 e ASTM E 542-01/2007 de limpeza, secagem e 

calibração de vidraria volumétrica. 

4.4 Levantamento Bibliográfico 

O levantamento bibliográfico das espécies pertencentes à família Myrtaceae foi 

realizado em bases de dados (Science Direct, Pubmed, Portal Períodicos CAPES e 

Google Acadêmico), visando a caracterização botânica, química e farmacológica da 

família bem como seus usos na medicina popular e propriedades biodinâmicas.  

Uma atualização constante do levantamento bibliográfico é de extrema 

importância e foi realizado durante todo o trabalho de pesquisa. 

4.5 Coleta e Identificação do Material Botânico 

Foram coletados dois lotes de folhas frescas e sadias de Eugenia florida do 

indivíduo localizado no Campus da Fundação Oswaldo Cruz – Manguinhos / RJ. – 22o 

52’ 38.13’’ S / 43o 14’ 47.45’’. O indivíduo foi devidamente identificado por M. C. Souza 

em 31/05/2007 e um voucher encontra-se depositado, sob o número de registro RB 

328.061 (Figura 5), no Herbário do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Este projeto 

obteve autorização de acesso a componente do patrimônio genético do Conselho de 

Gestão do patrimônio Genético (CGEN) (Autorização n° 254/2015). 
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Figura 5. Foto da exsicata de Eugenia florida DC. 
Fonte: Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ 

A matéria-prima vegetal é o fator de maior  importância no desenvolvimento de 

medicamentos fitoterápicos. As plantas podem apresentar variações na sua composição 

química devido a influência de diferentes fatores, por isso, as etapas de 

desenvolvimento de fitoterápicos devem ser padronizadas para manter a constância da 

qualidade do produto. 

 

 

 

 

 



61 

 

De forma a garantir a uniformidade da composição dos insumos farmacêuticos 

ativos vegetais foi desenvolvida uma estratégia de trabalho multidisciplinar fornecendo 

os requisitos de qualidade, eficácia e segurança para padronização das etapas de 

obtenção de insumos a partir das folhas de Eugenia florida, a apresentação deste 

trabalho foi dividida em seis capítulos para melhor entendimento: 

 

 

1. Caracterização da Matéria-prima Vegetal 

2. Obtenção de extratos e prospecção química 

3. Estudo Farmacológico 

4. Desenvolvimento de Metodologia Analítica 

5. Estudo de Pré-formulação 

6. Estudo de Estabilidade 
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Capítulo 1 
Caracterização da matéria-prima vegetal 
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A matéria-prima vegetal é o fator de maior importância no processamento de 

produtos à base de plantas medicinais. As plantas, no que diz respeito à sua composição 

química, apresentam variações devido à influência de múltiplos fatores como por 

exemplo, origem, secagem, condições de estocagem, dentre outras.  

  Este capítulo descreve a avaliação de critérios da matéria-prima vegetal, 

estabelecendo parâmetros de qualidade na identificação, processamento primário e 

secundário para a matéria-prima que foi utilizada no desenvolvimento e produção de 

insumo ativo vegetal a partir das folhas de E. florida. 

1. METODOLOGIA 

1.1 Caracterização da morfologia celular 

A caracterização e a organização da morfologia celular foram realizadas em 

colaboração com a Profa. Dra. Ana Joffily, do Laboratório de Botânica Estrutural e 

Funcional da UFF. Foram utilizadas folhas adultas, do 4º e 5º nós, de três espécimes de 

Eugenia florida, sendo uma o indivíduo que foi identificado pelo Herbário do Jardim 

Botánico (RB 328.061), as outras duas espécimes de Eugenia florida que estavam 

localiazadas no entorno. Parte do material coletado foi utilizado ainda fresco para a 

realização de testes histoquímicos e o restante foi fixado em álcool etílico 70% 

(BURGER & RITCHER, 1991). 

Foram feitos cortes paradérmicos na face adaxial e abaxial e cortes transversais 

na região mediana, do bordo, da região da nervura central e região intercostal e na 

porção mediana e distal do pecíolo. Todos os cortes foram feitos à mão livre com 

lâmina de aço (KRAUS & ARDUIN, 1997) e estes foram submetidos à clarificação 

com hipoclorito de sódio 50%, em seguida à neutralização com ácido acético e 

coloração com safranina e azul de astra. Em seguida, foram montadas lâminas 

semipermanentes com glicerina 50% (PURVIS et al. 1964). 

Para a realização dos testes histoquímicos, foram feitos cortes histológicos 

transversais em amostras frescas de folhas na região intercostal e nervura central. Todos 

os cortes foram feitos à mão livre com lâmina de aço (KRAUS & ARDUIN, 1997) e 

estes foram submetidos à detecção de alcaloides, com os reagentes de Dittmar, de 

Wagner e de Ellram (FURR & MAHLBERG 1981); de grãos de amido, lipídeos e 

substâncias fenólicas, pelo emprego, respectivamente, de Lugol, Sudan IV e Cloreto 
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Férrico (JOHANSEN, 1940); de flavonoides e taninos pelo emprego, respectivamente, 

de hidróxido de potássio 5% (COSTA 1982) e vanilina clorídrica (MACE & HOWELL 

1974). 

As lâminas foram analisadas em microscópio óptico de campo claro (Studar) e o 

registro fotográfico foi feito com microscópio Carl Zeiss Jena, acoplado à máquina 

fotográfica. 

1.2 Processamento primário da matéria-prima vegetal 

O material coletado foi submetido ao processo de seleção, pesagem e secagem 

em estufa elétrica com temperatura de 40 °C em circulação de ar por uma semana, para 

evitar reações de hidrólise e/ou crescimento microbiano. 

As folhas secas foram moídas em moinho de facas Marconi MA 680 com 

tamanho da malha em 0,85 mm, para a redução mecânica do material vegetal a 

fragmentos de pequenas dimensões.  

Os cálculos de rendimento foram feitos da seguinte forma: 

 

Rendimento de secagem =       Peso folhas secas            x 100 

                                 Peso das folhas frescas 

 

Rendimento de moagem =   Peso folhas moídas        x 100 

                                 Peso das folhas secas 

 

Rendimento beneficiamento primário =      Peso das folhas secas e trituradas       x 100  

                                                     Peso das folhas frescas e selecionadas  

O primeiro lote foi coletado no mês de junho de 2014 recebendo o código 1406 e 

foi usado para caracterização da matéria-prima vegetal, prospecção química, 

desenvolvimento de IFAV e estudo de estabilidade. O segundo lote foi coletado no mês 

de agosto de 2015 recebendo o código 1508. Este lote foi utilizado para produção e 

caracterização dos IFAV.  
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1.3 Ensaios Microbiológicos 

A avaliação microbiológica foi realizada em colaboração com o Laboratório de 

Controle da Qualidade de Farmanguinhos/Fiocruz através de metodologia geral descrita 

na Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010) para ensaios microbiológicos para produtos 

não-estéreis.  

Foram pesados 10 g de cada amostra, que foram diluídas em 90 ml de caldo 

caseína soja (Merck), quando necessário o pH foi ajustado para 6,0 a 8,0 com solução 

HCl 0,1 M ou NaOH 0,1 M. Após homogeneização, foram realizadas diluições 

decimais sucessivas, sendo semeados em profundidade 1,0 mL de cada diluição para 

meio de cultura ágar caseína-soja (MercK) e ágar Sabouraud-dextrose (Difco) em placa 

de Petri, mantidos a 45-50 °C (BRASIL, 2010). As placas contendo ágar caseína-soja 

foram incubadas a 32,5°C ± 2,5°C durante 3-5 dias (bactérias) e as placas contendo ágar 

Sabouraud-dextrose a 22,5°C ± 2,5°C durante 5-7 dias (fungos e leveduras). Após a 

incubação, realizou-se a contagem de colônias (UFC/g). Somente as placas que 

apresentaram número de colônias inferior a 250 (bactérias) e 50 (fungos e leveduras) 

por placa foram consideradas para o registro dos resultados. As amostras que 

apresentaram crescimento foram submetidas a ensaios para pesquisa de patógenos 

(Salmonella sp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus), 

conforme descrito na FARMACOPEIA BRASILEIRA (2010). 

Pesquisa de Salmonella sp  

Foi adicionado 1,0 g da amostra em 10,0 mL de caldo caseína-soja (caldo de 

enriquecimento), previamente incubado em estufa a 32,5ºC ± 2,5°C durante 18-24 h. 

Após o período de incubação, foi semeado 0,1 mL da amostra enriquecida para o caldo 

Rappaport Vassiliadis Broth e incubado a 32,5ºC ± 2,5°C durante 18-24 h. Após 24 h, 

pela técnica de espalhamento, 0,1 mL do caldo enriquecido foi transferido para o Agar 

Xilose Lisina Desoxicolato (XLD) que também foram incubado a 32,5ºC ± 2,5°C 

durante 18-48 h e avaliados pela presença ou ausência de colônias (BRASIL, 2010). O 

estudo foi feito em triplicata. 
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Pesquisa de Escherichia coli  

Foi adicionando 1,0 g de amostra em 10,0 mL de caldo caseína soja (caldo de 

enriquecimento), previamente incubado a 32,5ºC ± 2,5°C durante 18-24 h. Após esse 

período de incubação, 1,0 mL da amostra enriquecida foi transferida para caldo ágar 

MacConkey a 43ºC ± 1°C durante 24-48 h. Após o período, foram realizados 

subculturas com 1,0 mL do caldo para ágar MacConkey, que foi incubado a 32,5ºC ± 

2,5°C durante 18-72 h e após avaliado pela presença ou ausência de colônias (BRASIL, 

2010). O estudo foi feito em triplicata. 

Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa 

Foi adicionado 1,0 g de amostra em 10,0 mL de caldo caseína soja (caldo de 

enriquecimento), previamente incubado a 32,5ºC ± 2,5°C durante 18-24 h. Após esse 

período de incubação, filtrou-se 50 mL do caldo de caseína soja por membrana estéril e 

transferiu-se a membrana para 100 mL de caldo de caseína soja e incubado a 32,5ºC ± 

2,5°C durante 18-24 h. Após esse período, foi agitado e transferido para uma alça 

contendo ágar cetrimida e incubado a 32,5ºC ± 2,5°C durante 18-72 h e após avaliado 

pela presença ou ausência de colônias (BRASIL, 2010). O estudo foi feito em triplicata. 

Pesquisa de Staphylococcus aureus  

Foi adicionado 1,0 g da amostra em 10,0 mL de caldo caseína-soja (caldo de 

enriquecimento), previamente homogeneizado e incubado em estufa a 32,5ºC ± 2,5°C 

durante 18-24 h. Após o período de incubação, foi semeado 0,1 mL da amostra 

enriquecida no ágar sal de manitol pela técnica de espalhamento. As placas foram 

incubadas em estufa a 32,5ºC ± 2,5°C por 18-72 horas e avaliadas quanto a presença ou 

ausência de colônias (BRASIL, 2010). O estudo foi feito em triplicata. 

1.4 Determinação de perda por dessecação 

 Pesaram-se 2 g da folha seca e triturada em um pesa filtro previamente pesado e 

dessecado a 100-105 °C, durante 30 minutos. A amostra foi submetida a 100-105 °C 

durante 5 horas, seguida de resfriamento em dessecador e pesagem. Esta operação foi 

repetida até chegar-se a peso constante. Os resultados de três determinações foram 

avaliados em termos de porcentagem ponderal sobre a quantidade da amostra, utilizando 

a seguinte equação: (BRASIL, 2010).  
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% perda = Pu – Mas/Pa x 100 

Onde: 

Pu = peso do pesa-filtro contendo a amostra antes da dessecação (g); 

Mas = peso do pesa-filtro contendo a amostra após a dessecação (g); 

Pa = peso da amostra (g). 

1.5 Determinação de teor de cinzas 

1.5.1 Cinzas totais 

Foram pesados 3,0 g da folha seca e triturada que foi transferida para um 

cadinho previamente calcinado, resfriado e pesado. A amostra foi aquecida, 

gradativamente, aumentando a temperatura até no máximo 600 ± 25 °C, utilizando um 

gradiente de temperatura de 30 minutos a 200 °C, 60 minutos a 400 °C e 90 minutos a 

600 °C, até que todo o carvão fosse eliminado. A amostra foi resfriada em dessecador e 

pesada (BRASIL, 2010). 

A porcentagem de cinzas totais foi calculada em relação à amostra seca ao ar 

conforme fórmula:  

Teor de cinzas totais (%)=100 x N/P  

Onde: N – massa de cinzas totais da amostra em gramas;  

P – massa da amostra em gramas. 

1.5.2 Cinzas insolúveis em ácido 

Os resíduos obtidos na determinação do teor de cinzas totais foram aquecidos até 

fervura durante 5 min com 25 mL de HCl 10% (v/v) em cadinhos cobertos com vidros 

de relógio. O resíduo foi filtrado em papel de filtro quantitativo, os cadinhos e os vidros 

de relógio foram lavados com água quente. O papel de filtro contendo o resíduo foi 

lavado com água quente até o filtrado tornar-se neutro (BRASIL, 2010).  

O papel de filtro contendo o resíduo foi transferido para o cadinho original o 

qual foi aquecido em chapa elétrica para secagem do resíduo. Em seguida, o cadinho 

contendo o resíduo foi transferido para mufla, incinerando-se o resíduo por 4 h, a 

500°C, até a obtenção de cinzas brancas. O cadinho foi resfriado em dessecador e 
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pesado. O experimento foi realizado em triplicata. A porcentagem de cinzas insolúveis 

em ácido clorídrico foi calculada em relação à amostra inicial, conforme fórmula:  

Teor de cinzas insolúveis em ácido (%)=100 x RI/N  

Onde: RI – massa de cinzas insolúveis obtido após incineração;  

N – massa de cinzas totais da amostra em gramas. 

1.6 Determinação da distribuição granulométrica 

20 g de folhas secas e trituradas foram colocados sob uma sequência de tamises 

com diferentes aberturas de malha: 42, 60, 80, 100 mesh, equivalentes a 355 µm, 250 

µm, 180 µm e 150 µm, respectivamente. Foram operados por dispositivo mecânico 

durante 30 minutos. Este tipo de dispositivo reproduziu os movimentos horizontais e 

verticais da operação manual. O tamanho das partículas foi avaliado pela quantificação 

percentual de retenção de pó das folhas secas de E. florida em cada tamis (BRASIL, 

2010). 

1.7 Densidades aparentes (bruta e compacta) 

O teste foi realizado no equipamento Erweka modelo SVM 22. Foram pesados 

20 g das folhas secas e trituradas e colocados em uma proveta graduada de 100 mL e 

determinado o volume ocupado (densidade bruta). O equipamento promoveu 1250 

batimentos da proveta e então o novo volume ocupado foi determinado (densidade 

compactada). O ensaio foi realizado em triplicata. 

Os valores obtidos de volume inicial e final foram usados na determinação das 

densidades bruta e compacta. 

                                         ρ =  M   (g)                      
                                                      V  (mL) 

Onde: ρ = densidade (g/mL) 

          M = massa da amostra pesada (g) 

          V = volume ocupado pela amostra na proveta (mL) 

 

1.8 Índice de intumescência 

 O teste foi realizado em triplicata utilizando-se 1,0 g das folhas secas e trituradas 

que foi colocado em uma proveta de 25 mL com escala de 0,2 mL e tampa esmerilhada. 
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O volume ocupado pelo pó foi medido como volume inicial. Em seguida, foram 

adicionados 25 mL de água destilada e a proveta foi agitada a cada 10 minutos durante 1 

hora. Após repouso de 3 horas à temperatura ambiente, foi verificado o volume final 

ocupado pelo material vegetal (Brasil, 2010). O índice de intumescência foi obtido de 

acordo com a fórmula: 

 Índice de Intumescência = (V1 – V0) /V0 

Onde: V1 = volume final do material vegetal; 

           V0 = volume inicial do material vegetal 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 Caracterização e organização da morfologia celular 

2.1.1 Região intercostal  

A folha de E. florida é hipoestomática com estômatos paracíticos e células de 

contorno sinuoso (Figura 6). Não há para Eugenia um tipo único de estômato, visto 

também a ocorrência de estômatos anomocítros, além de paracíticos e anisocíticos em 

espécies Eugenia (ALVAREZ & SILVA, 2012; DIAS et al., 2012; ESPOSITO-POLESI 

et al., 2011). Em vista frontal, as células epidérmicas em ambas as faces assemelham-se 

em forma, porém as da face adaxial são menores (Figuras 6 e 7A). É possível 

reconhecer as regiões da epiderme que sobrepõem as cavidades secretoras pela presença 

de uma célula reniforme que se mostra incolor mesmo com coloração dupla, com 

exceção da região da reentrância. Ao redor desta, as células epidérmicas adjacentes se 

organizam de forma radiada (Figura 6). É frequente a ocorrência de cicatrizes de 

tricomas em ambas as faces da lâmina foliar (Figuras 7B). Algumas espécies de 

Myrtaceae apresentam folhas glabras e, portanto, essa característica pode ser 

interessante para o controle da qualidade (DIAS et al., 2012). 
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Figura 6. Secção paradérmica da folha de Eugenia florida. Célula de topo reniforme da 
cavidade secretora (seta), células epidérmicas sinuosas e estômatos paracíticos da face 
abaxial da lâmina foliar (20 µm). 

 

   
Figura 7. Secções paradérmicas das folhas de Eugenia florida. (A) células epidérmicas 
sinuosas e estômatos paracíticos da face adaxial da lâmina foliar (20 µm); (B) cicatriz 
de tricoma (seta) na face abaxial da lâmina foliar (20 µm). 

 
Em secções transversais a epiderme mostra-se uniestratificada com estômatos 

situados no mesmo nível das demais células epidérmicas (Figura 8). 

 
Figura 8. Secção transversal da folha de Eugenia florida. (A) detalhe do estômato (seta) 
no mesmo nível das células epidérmicas da face abaxial da lâmina foliar (20µm). 
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A lâmina foliar apresenta mesofilo dorsiventral. O parênquima paliçádico 

encontra-se organizado em um ou dois estratos (Figura 9A e 9B), seguido do 

parênquima lacunoso, que contém de 7 a 10 estratos celulares. Neste tecido localizam-se 

os feixes vasculares das nervuras secundárias, envoltos por uma bainha parenquimática 

e com fibras esclerenquimáticas próximas ao floema e xilema (Figura 9A e 9B). Os 

feixes de menor calibre apresentam floema voltado apenas para a face abaxial, 

caracterizando-os como feixes do tipo colateral, porém os mais desenvolvidos chegam a 

apresentar floema também na face adaxial, caracterizando-se como feixes bicolaterais. 

Numerosas cavidades secretoras ocorrem na lâmina foliar, porém há predominância na 

face adaxial, onde estas ocorrem imediatamente abaixo da epiderme, interrompendo o 

parênquima paliçádico. Na face abaxial estas cavidades ocorrem adjacentes à epiderme 

e em menores quantidades e dimensões (Figura 9A). No parênquima paliçádico 

encontram-se numerosos idioblastos contendo cristais prismáticos (Figura 9B).  

      
Figura 9. Secção transversal das folhas de Eugenia florida. (A) epiderme 
uniestratificada em ambas as faces, mesófilo dorsiventral, feixe vascular de uma nervura 
secundária e duas cavidades secretoras de diferentes dimensões (50 µm); (B) detalhe 
dos cristais no parênquima paliçádico (20 µm). 

   

2.1.2 Bordo 

A região de bordo apresenta-se levemente fletida em direção à face abaxial. A 

epiderme é uniestratificada com células arredondadas. Nesta região ocorrem, 

frequentemente, cavidades secretoras na face abaxial. O parênquima lacunoso mostra-se 

mais compacto e varia entre cinco e seis camadas, enquanto o parênquima paliçádico 

alcança a extremidade do bordo, que é ocupada por uma camada de colênquima seguida 

de feixe de fibras esclerenquimáticas (Figura 10). 
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Figura 10. Secção transversal da folha de Eugenia florida região de bordo (20 µm). 

 

2.1.3 Nervura central 

A região da nervura central apresenta forma plano-convexa. O parênquima 

paliçádico encontra-se interrompido na face adaxial, sendo substituído por células 

colenquimáticas, que ocorrem em cinco ou seis estratos na face adaxial e seis a oito na 

face abaxial, algumas apresentando cristais. O feixe vascular apresenta forma de arco, 

com a abertura voltada para a face adaxial. O xilema ocupa a posição central da nervura 

e o floema ocupa ambas as faces, caracterizando o feixe como bicolateral, nos dois 

pólos o floema está envolto por fibras esclerenquimáticas, que se conectam às células 

colenquimáticas. Na face adaxial da epiderme ocorrem tricomas simples unicelulares. 

Foram observados numerosos cristais, sendo os do floema com dimensões menores 

(Figura 11). 

 

Figura 11. Secção transversal da folha de Eugenia florida região da nervura central 
(100 µm). 
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2.1.4 Pecíolo  

Em secção transversal, a região mediana do pecíolo apresenta contorno côncavo-

convexo (Figura 12A). A epiderme é unisseriada e apresenta tricomas tectores simples e 

unicelulares, na face adaxial. Cavidades secretoras subepidérmicas semelhantes às 

presentes na lâmina foliar encontram-se na região periférica do pecíolo, região onde as 

células apresentam-se mais compactadas. A região cortical apresenta-se preenchida por 

colênquima, que ocorre em cerca de quinze estratos na região adaxial e cerca de 

dezessete estratos na região abaxial. O sistema vascular ocupa a região central do 

pecíolo e apresenta-se em forma de arco e com a abertura voltada para a região adaxial, 

organização semelhante à da nervura central, porém com as margens fletidas (Figuras 

12A e 12B). Numerosos idioblastos cristalíferos se encontram no córtex e floema, tanto 

na região mediana quanto na região distal do pecíolo. Na Figura 13 pode-se observar 

com detalhe a presença de drusas no córtex, que pode ajudar na identificação da espécie.  

  
Figura 12. Secções transversais do pecíolo de Eugenia florida na região mediana. (A) 
contorno côncavo-convexo da região mediana, epiderme com tricomas, cristais no 
córtex e cavidades secretoras subepidérmicas na região perfiférica (200 µm); (B) 
detalhe da organização do sistema vascular, evidenciando as fibras e os cristais no 
floema (100 µm). 
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Figura 13. Secção transversal do pecíolo de Eugenia florida na região mediana com 
detalhe no córtex evidenciando a presença de drusas (20 µm). 
 

A região distal do pecíolo apresenta forma semelhante à observada na região 

mediana, porém com duas projeções em direção à região adaxial. Em cada projeção 

ocorre de um a três feixes acessórios (Figura 14A). Estas projeções correspondem ao 

início da lâmina foliar, onde é possível observar a ocorrência de células parenquimáticas 

substituindo as colenquimáticas, que se encontram cada vez mais na periferia conforme 

se caminha em direção à lâmina foliar (Figura 14B). A organização do feixe vascular na 

região distal é semelhante à da região mediana. 

 

    
Figura 14. Secções transversais do pecíolo de Eugenia florida na região distal. (A) 
formato côncavo-convexo da região distal, destacando-se as projeções com feixes 
acessórios (200 µm); (B) detalhe em uma das projeções, com tricomas (seta) e feixes 
acessórios (100 µm). 

 

Muitas espécies de Eugenia já tiveram sua morfologia interna descrita na 

literatura. A descrição da anatomia foliar de E. florida corroborou com os dados já 

apresentados por DONATO & MORRETES (2009). 
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Algumas características encontradas em E. florida são comuns à família 

Myrtaceae como, por exemplo, a ocorrência de cavidades secretoras subepidérmicas e 

de cristais (METCALFE & CHALK, 1950). Outra característica marcante, em espécies 

de Myrtaceae, é a presença, de células de cobertura das estruturas secretoras no seu 

sistema de revestimento (DONATO & MORRETES, 2009; ARMSTRONG, 2011). 

Essa característica assume valor diagnóstico para E. florida, uma vez que nesse caso, 

estas são constituídas por uma célula reniforme, com células adjacentes dispostas em 

formato radiado, como já descrito por DONATO & MORRETES (2009). Outras 

espécies de Myrtaceae também apresentam essas células de cobertura, mas 

normalmente estas são constituídas por pares de células, como pode ser observado em 

E. uniflora (DIAS et al., 2012) e E. nitida (PEREIRA, 1985). Essa cobertura pode 

também ser constituída por uma única célula de topo, rodeada por células adjacentes de 

disposição radiada, como pode ser observado em outras espécies, como observado em 

Myrcia multiflora, Plinia edulis e Eugenia brasiliensis (DONATO & MORRETES 

2009). Essa célula de topo pode apresentar morfologia diferenciada dependendo da 

espécie, variando seu formato. Essa célula, em E. brasiliensis apresenta contorno 

circular e, às vezes, poligonal (DONATO & MORRETES, 2007). O formato reniforme, 

como já descrito por DONATO & MORRETES (2009), como o encontrado em E. 

florida, ainda não foi descrito, até a presente data, para nenhuma outra espécie de 

Myrtaceae, representado uma boa característica para diagnose, para estudos de controle 

da qualidade.  

2.1.4 Estudo histoquímico 

A reação histoquímica com reagentes específicos permite afirmar que as células 

epidérmicas foram detectadas substâncias fenólicas, bem como taninos. No interior das 

cavidades secretoras, na região intercostal, foi observado a presença de taninos. No 

parênquima paliçádico na região intercostal foram observadas substâncias fenólicas e de 

natureza lipofílica. Na nervura central foi observada, no colênquima, a presença de 

alcaloides e no feixe vascular substâncias fenólicas, como taninos, além de alcaloides e 

substâncias de natureza lipofílica (Figura 15). A Tabela 2 apresenta, de forma resumida, 

os resultados dos testes histoquímicos. 
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Figura 15. Secções transversais da lâmina foliar e nervura central das folhas de Eugenia 
florida submetidas aos testes histoquímicos. (A-B) hidróxido de potássio; (C) cloreto 
férrico; (D-F) reagente de Dittmar; (G-H) vanilina clorídrica; (I-J) Sudan IV. 
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Tabela 2. Resultados dos testes histoquímicos nas folhas de Eugenia florida. 
Região Substâncias 

fenólicas 
Alcaloides Flavonoides Lipídeos Taninos 

Epiderme + - + + + 
Parênquima paliçádico + + - - + 
Cavidades secretoras - + - + - 

Feixe vascular da nervura central + + - - + 
Tricomas da nervura central + - + - + 

(+) para presença e (-) para ausência da classe de substâncias testada. 

Os resultados obtidos corroboraram com os estudos da literatura que descrevem 

a presença de taninos e outras substâncias fenólicas, além de substâncias de natureza 

lipofílica, como terpenos e esteroides, para espécies de Eugenia (ALVAREZ & SILVA, 

2012, DONATO & MORRETES, 2007; SÁ et al., 2016; APEL et al., 2004; 

FRIGHETTO et al., 2005a).  

2.2 Beneficiamento primário da matéria-prima vegetal 

A avaliação do rendimento é uma etapa importante do processo de fabricação de 

insumos e/ou medicamentos à base de plantas medicinais; esta avaliação ocorre 

relacionando-se a quantidade de material fresco coletado com o rendimento obtido ao 

final do processamento primário. Essas informações são importantes para ajudar a 

estimar as necessidades de cultivo para produção do IFAV e/ou fitoterápico 

A Tabela 3 mostra os resultados de rendimento durante o beneficiamento 

primário, que consiste em coleta, secagem e trituração das folhas de Eugenia florida. 

Tabela 3. Rendimento de coleta e beneficiamento primário das folhas de E. florida. 
Lote Data 

coleta 
Folhas 
frescas 

(g) 

Folhas 
secas 
(g) 

Rendimento 
de secagem 

(%) 

Peso do 
material 
moído (g) 

Rendimento 
de moagem 

(%) 

Rendimento 
total de coleta 

(%) 
1406 02/06/2014 5.150 2.360 45,83 2.100 88,98 40,78 
1508 17/08/2015 18.100 8.500 46,96 7.240 85,18 40,00 

 Neste trabalho, o rendimento do processamento primário, etapa de obtenção da 

droga vegetal seca e triturada, foi de 40 % e o rendimento extrativo de 20 % 

(procedimento descrito no item 1.1 do capítulo 2). Estes dois resultados de rendimento 

servem para estimar a necessidade de cultivo para atender a produção do IFAV a partir 

de folhas de E. florida.  
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2.3 Ensaios Microbiológicos 

Os ensaios microbiológicos foram realizados com a matéria-prima vegetal seca e 

triturada para determinar o número total de microrganismos presentes na droga vegetal e 

também a identificação dos microrganismos patogênicos, tais como Salmonella sp, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus que não devem 

estar presentes ou se presentes, em quantidades limitadas (SIMÕES et al., 2007; 

BRASIL, 2010). Esta análise visa assegurar o consumo de produtos de boa qualidade, 

ou seja, garantir a ausência ou controle de patógenos, assegurando a qualidade da droga 

vegetal (MICHELIN, 2008). Em geral, os materiais vegetais contêm fungos e bactérias 

pertencentes à sua microbiota natural ou que são introduzidos durante a manipulação, e 

esta contaminação pode ser intensificada com o tempo e não comprometer somente o 

material, como também o usuário (MIGLIATO et al., 2007). 

As folhas secas e trituradas de E. florida, lotes 1406 e 1508, foram submetidas à 

avaliação microbiológica e os resultados encontrados (Tabela 4) atenderam as 

especificações da Farmacopeia Brasileira (2010), garantindo a qualidade da droga 

vegetal que foi utilizada para o desenvolvimento do fitoterápico. 

Tabela 4. Resultados da avaliação microbiológica do material vegetal seco e triturado 
de E. florida. 

Patógeno Especificação Lote 1406 Lote 1508 
Bactérias aeróbicas 
totais 

105 UFC/g 3,6 x 102 UFC/g 46 x 102 UFC/g 

Fungos e leveduras 103 UFC/g 1,0 x 102 UFC/g 8,0 x 102 UFC/g 
Salmonella SP Ausência em 1 grama Ausente Ausente 
Escherichia coli Ausência em 1 grama Ausente Ausente 
Pseudomonas 
aeruginosa 

Ausência em 1 grama Ausente Ausente 

Staphylococcus aureus Ausência em 1 grama Ausente Ausente 
UFC – Unidade Formadora de Colônia. 

2.4 Determinação de perda por dessecação 

A quantidade de substâncias voláteis presentes nas amostras de folhas secas e 

trituradas dos lotes 1406 e 1508 foram 5,9 % ± 0,1% e 8,8% ± 0,1%, respectivamente, 

apresentando-se dentro dos limites aceitáveis preconizados na Farmacopeia Brasileira, 

5° edição, máximo de 14% (BRASIL, 2010). Este parâmetro é de suma importância, 

visto que amostras de pós de matéria prima vegetal com elevada quantidade de água 

residual pode propiciar o desenvolvimento de microrganismos, insetos, reações de 
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hidrólise e atividade enzimática reduzindo a qualidade do mesmo e possibilitando sua 

deterioração (OLIVEIRA et al., 1991). O percentual de umidade abaixo da 

especificação preconizada pela Farmacopeia Brasileira é indicativo de eficiência 

durante o processo de secagem e correto armazenamento, mostrando que o material 

encontra-se estável para reações enzimáticas e desenvolvimento microbiológico. 

2.5 Determinação do teor de cinzas 

O teor de cinzas representa a proporção do conteúdo inorgânico presente nas 

folhas de E. florida, seja de origem fisiológica da própria planta (carbonatos, fosfatos, 

cloretos, óxidos) ou não fisiológicos (areia, pedra, gesso, terra). Quando a amostra foi 

calcinada à alta temperatura a sua matéria orgânica foi transformada em CO2, restando 

apenas substâncias minerais em forma de cinzas. As cinzas insolúveis em ácido foram 

obtidas pelo tratamento das cinzas totais para verificação da presença de conteúdo 

inorgânico que não são de origem fisiológica (BRASIL, 2014b). 

Não foram encontrados na literatura limites específicos para a espécie E. florida 

relacionados a cinzas totais. Porém, estes ensaios fazem parte das diretrizes da WHO e 

da ANVISA para o controle de qualidade de plantas medicinais, pois juntamente com 

outros parâmetros, são necessários para garantir a autenticidade, a estabilidade e a 

segurança tanto de plantas medicinais como de seus preparados. Altos teores de cinzas 

podem ser indício de contaminação, indicando problema durante a coleta, higienização 

e processamento. 

Para a amostra analisada, folhas secas e trituradas de Eugenia florida, os valores 

encontrados para os teores de cinzas totais para os lotes 1406 e 1508, foram 6,9 % ± 

0,005 e 5,8 % ±0,005, respectivamente e para cinzas insolúveis em ácido foram 0,62 % 

± 0,002 e 0,65 % ± 0,002.  

Na Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), foram encontradas especificações 

para Eugenia uniflora, sendo atribuído o máximo de 11% para cinzas totais e máximo 

de 14% para cinzas solúveis em ácido. Couto e colaboradores (2009) analisaram  

Eugenia dysenterica DC e encontraram resultados de 2,948 ± 0,073 % para cinzas totais 

e 0,294 ± 0,002 % para cinzas insolúveis em ácido. Considerando-se os resultados 

descritos na literatura para espécies do mesmo gênero e o limite máximo de cinzas totais 

(2-20%) e sem limite definido para o teor de cinzas solúveis em ácido, visto ser definido 
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pelas monografias farmacopeicas específicas de cada espécie vegetal (BRASIL, 2014b), 

pode-se considerar que os resultados obtidos para E. florida encontram-se dentro dos 

parâmetros desejados.  

2.6 Determinação da distribuição granulométrica 

 A granulometria da matéria-prima vegetal pulverizada consiste num importante 

parâmetro, por estar diretamente relacionado ao processo extrativo e sua eficiência. Esse 

parâmetro é importante, pois as partículas de material pulverizado que apresentam 

tamanho superior à classificação de fino são mais apropriadas para processos extrativos, 

pois um pó muito fino pode resultar em empacotamento da amostra, impedindo o fluxo 

adequado do líquido extrator enquanto um pó muito grosso pode favorecer formação de 

canais preferenciais para a passagem do líquido extrator, fazendo com que a extração 

não seja homogênea (MENDEZ et. al., 2011; MARQUES et al.,2012; LIST & 

SCHMIDT, 2000). 

 Estudos anteriores definiram 0,85 mm como melhor tamanho de malha para o 

moinho para triturar a planta seca, pois apresentou maior percentual de extração de AB 

(NOBREGA, 2012). Com base neste estudo, a planta foi moída em 0,85 mm e avaliada 

para distribuição granulométrica do material vegetal triturado. Na Figura 16 pode-se 

observar o resultado obtido.  

 

Figura 16. Histograma da distribuição granulométrica das folhas trituradas de E. 
florida. 
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Após a etapa de tamisação do pó do material vegetal, foi constatado que 60,4% 

do lote 1406 e 72,80% do lote 1508 apresentaram partículas na faixa de 250 µm a 355 

µm (Figura 10), caracterizando-os como pós moderadamente grossos de acordo com a 

Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010), por não apresentar um número elevado de 

partículas pequenas (˃ 20%) e uma variação excessiva de tamanho de partículas, sendo 

o tamanho ideal para utilizar no processo de extração não apresentando empacotamento 

e caminhos preferenciais. Portanto, o material vegetal triturado utilizado mostrou-se 

adequado para o processo de extração. 

2.7 Densidade 

 As densidades de matérias-primas vegetais podem variar com a distribuição do 

tamanho da partícula do material vegetal, pois dependendo de como o material foi 

moído poderá ocupar um maior ou menor volume e também poderá apresentar um 

número maior ou menor de espaços vazios entre as partículas.  

 O parâmetro de densidade, além de representar um aspecto de importância para 

o processo extrativo, por variações de volume ocupado nos tanques de extração, 

também pode indicar a presença de contaminantes e/ou adulterantes. A matéria-prima 

vegetal normalmente é adquirida na forma pulverizada. Contaminantes e adulterantes, 

como outras partes vegetais ou mesmo outras plantas, podem alterar a densidade do 

material e influenciar na qualidade da matéria-prima vegetal. Dessa forma, o parâmetro 

de densidade pode auxiliar na determinação de contrapesos e/ou adição de outras 

plantas e partes de vegetais distintas da droga vegetal, que por ventura venham a ser 

incluídas no processo de moagem para obtenção dos pós (ARAÚJO, 2014). 

No caso de Eugenia florida as duas densidades apresentaram resultados 

próximos (Tabela 6), essa proximidade nos resultados indica a ausência de grandes 

espaços vazios entre as partículas das folhas trituradas. Os valores obtidos podem servir 

de referência, para o controle de qualidade, uma vez que a droga vegetal foi 

cuidadosamente selecionada, sendo constituída exclusivamente de folhas secas e moídas 

de E. florida. 
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Tabela 5. Resultados dos testes de densidade realizados com as folhas secas e trituradas 
de Eugenia florida. 

Teste Especificação Lote 1406 Lote 1508 
Densidade bruta Informativo 0,34 g/mL 0,30 g/mL 

Densidade compactada Informativo 0,37 g/mL 0,34 g/mL 
 

2.8 Determinação do Índice de Intumescência 

O índice de intumescência indica a presença de mucilagens, pectinas e 

hemicelulose, que absorvem água fazendo com que o material que as contenha aumente 

o seu volume quando em contato com o solvente (WHO, 2011). Em processos 

extrativos, principalmente em escala industrial, este parâmetro auxilia na determinação 

do volume de solvente a ser adicionado durante a extração, e na escolha das dimensões 

do recipiente extrator a ser utilizado (SIMÕES et al., 2004, COUTO et al, 2009). 

Os valores obtidos para os lotes 1406 e 1508 das folhas secas e trituradas foram 

de 3,26 ± 0,25 e 3,35 ± 0,25, respectivamente. Esse resultado confirma a presença de 

substâncias com capacidade reter água e que podem formar géis ou soluções viscosas. 

3. CONCLUSÃO 

A análise botânica mostrou que, para Eugenia florida, a célula de topo reniforme 

que recobre a estrutura secretora subepidérmica é o melhor parâmetro para diagnose da 

matéria-prima vegetal de E. florida, diferenciando-a de outras espécies de Eugenia pela 

ausência de coloração com azul de Astra/Safranina. 

A análise microbiológica indicou ausência de contaminação da matéria-prima 

vegetal por Salmonella sp., Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus, indicando a adequação das etapas de coleta, processamento e 

armazenamento do material. 

Os resultados dos estudos de integridade física da droga vegetal (determinação 

de perda por dessecação e teor de cinzas) também demonstraram eficiência do método 

utilizado no presente estudo. 

O processo de moagem foi eficiente o que pode ser demonstrado pelos 

resultados dos estudos de granulometria, corroborados pelos resultados de densidade 

bruta e compactada, produzindo um processo de extração eficiente, que associado ao 
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baixo índice intumescência observado, confere ainda a redução de custo de extração 

pelo uso de menor volume de solvente. 

 O controle da qualidade da matéria-prima vegetal folhas de E. florida a partir da 

caracterização e organização morfológica, análise microbiológica, determinação de 

perda por dessecação, determinação de cinzas totais, cinzas insolúveis, distribuição 

granulométrica, densidade bruta e compactada e índice de intumescência forneceram 

informações importantes acerca da identificação de parâmetros de qualidade da matéria-

prima vegetal. 

Os resultados indicaram que a matéria-prima utilizada atendeu às especificações 

preconizadas pela Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2010), garantindo a qualidade da 

amostra a ser utilizada para a produção de IFAV. 
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Capítulo 2 
Obtenção de extratos e prospecção química 
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As espécies vegetais produzem inúmeras substâncias de acordo com a tendência 

metabólica da sua família e do seu gênero. A obtenção de extratos corresponde à 

primeira etapa de um estudo fitoquímico.  

Antes de iniciar um processo extrativo em escala piloto ou industrial, deve-se 

definir a seletividade do solvente a ser empregado nesse processo, que pode ser amplo 

extraindo a maioria dos constituintes químicos da planta ou seletivo extraindo um 

determinado grupo de substâncias. Portanto, os solventes utilizados no processo de 

extração são escolhidos de acordo com a polaridade das substâncias ou classes químicas 

de interesse.  

As indústrias de fitoterápicos, geralmente, utilizam a matéria-prima vegetal seca, 

desta forma, quando a planta é colocada em contato com o solvente, inicia-se um 

processo oposto ao de secagem, tendendo a reconstituir o estado original da célula. 

Quando o solvente penetra na célula vegetal, o ar contido no citoplasma é expulso e 

começa o processo extrativo. As substâncias são associadas ao solvente em função da 

sua polaridade e afinidade com o grupo funcional (SHARAPIN, 2000). 

Na escolha de um método extrativo, deve-se avaliar a eficiência, a estabilidade 

das substâncias extraídas, a disponibilidade dos meios e o custo do processo escolhido, 

considerando a finalidade do extrato que se quer preparar. 

No processo de extração ocorrem dois fenômenos paralelos: a lixiviação das 

substâncias solúveis de células rompidas e a dissolução e difusão das substâncias 

solúveis de células intactas. A lixiviação das substâncias das células rompidas é um 

processo rápido, mas a difusão das substâncias através da membrana de células intactas 

é um processo lento e requer etapas de umedecimento e entumescimento para aumentar 

a permeabilidade da membrana (SHARAPIN, 2000). 

1. METODOLOGIA 

1.1 Seleção de solventes 

Com o objetivo de avaliar o perfil extrativo das folhas de E. florida, foram 

realizadas extrações com diferentes solventes. Os solventes utilizados foram: 

diclorometano, acetato de etila, etanol e metanol. A metodologia utilizada foi maceração 

com agitações ocasionais duas vezes ao dia, com renovação de solvente a cada 72 horas 
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durante 216 horas. Foi utilizada a mesma quantidade de planta seca e o mesmo volume 

de solvente para obtenção de todos os extratos. 

O teor de extração foi calculado pela razão da massa do extrato seco pela massa 

do material vegetal coletado e triturado, como mostra a equação: 

Teor de extração =    Peso do extrato bruto seco       x 100 
                              Peso das folhas secas e trituradas 

1.1.1 Avaliação do perfil extrativo por Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

Foi utilizada para avaliação do perfil químico por Cromatografia de Camada 

Delgada (CCD), a metodologia desenvolvida e validada em estudos anteriores para 

identificação e avaliação do ácido betulínico (NÓBREGA, 2012).  

Foram utilizadas placas de CCD de Gel de Sílica 60 F254 medindo 10 x 5 cm, 

aplicação de 10 µL em bandas de 5 mm com intervalos de 2 mm, com slit de 5,00 mm 

X 0,1 mm. O sinal da aplicação da solução padrão de ácido betulínico apresentou Rf de 

0.53. A fase móvel utilizada foi n-hexano:acetato de etila:ácido acético (7:3:0.3). A fase 

móvel foi colocada em uma cuba cromatográfica 20 x10 cm e saturada por 5 minutos, 

antes da eluição da cromatoplaca. Após a eluição, a cromatoplaca foi avaliada em 190 

nm por densitometria para quantificação do ácido betulínico nas amostras. 

 A cromatoplaca foi revelada com vanilina sulfúrica com aquecimento a 110ºC 

por 5 minutos em placa de aquecimento para avaliação qualitativa do perfil químico. 

1.1.2 Determinação de fenólicos totais 

Para a determinação quantitativa de substâncias fenólicas totais presentes nos 

extratos etanólicos e metanólicos de folhas de E. florida foi utilizado o método adaptado 

de Hagerman & Butler (1978) e Waterman & Mole (1987). Nesse método a reação de 

complexação do cloreto férrico com fenóis produz uma coloração que pode ser medida 

em 510 nm no Espectrofotômetro UV-Vis. 

A solução de cloreto férrico foi preparada com 1,62 g de FeCl3 que foi 

transferido para um balão volumétrico de 1000 mL e completado com uma solução de 

HCl 0,001 M. Outra solução foi preparada com 1,0 g de dodecil sulfato de sódio que foi 

transferido para um balão volumétrico de 100,0 mL, onde adicionaram-se 5,0 mL de 

triatenolamina e completada com água destilada. 
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A curva de calibração foi preparada a partir de uma solução mãe com 10,0 mg 

de ácido tânico, transferido para um balão volumétrico de 10,0 mL e completada com 

água destilada. Alíquotas de 1,0 mL foram transferidas para um balão volumétrico de 5 

mL juntamente com 1,0 mL da solução de cloreto férrico e 2,0 mL da solução de 

dodecil sulfato de sódio e completadas com água destilada. Foram transferidas alíquotas 

de 200, 400, 600, 800 e 1000 µL para balões volumétricos de 10,0 mL e avolumadas 

com água destilada. A leitura foi realizada em triplicata em 510nm. 

10,0 mg de extrato foi transferido para um balão volumétrico de 100 mL, 

solubilizou-se com 10mL de água destilada, adicionou-se 1,0mL da solução de cloreto 

férrico e 2,0 mL da solução de dodecil sulfato de sódio e completadas com água 

destilada. A leitura foi realizada em triplicata em 510 nm. 

1.1.3 Determinação de terpenoides totais 

Para a determinação quantitativa de terpenoides totais presentes nos extratos 

etanólicos e metanólicos de folhas de E. florida foi utilizado o método adaptado de Mei-

SuLin e colaboradores (2015). Nesse método a reação com vanilina/ácido acético 

glacial com os terpenoides produz uma coloração que pôde ser medida em 548 nm. 

A solução de vanilina 5% foi preparada pesando-se 0,5 g de vanilina e 

transferindo-se para um balão volumétrico de 10,0 mL e completada com ácido acético 

glacial. A curva de calibração foi preparada a partir de uma solução mãe com 2,0 mg de 

ácido betulínico em um tubo de ensaio com tampa, adicionaram-se 2,0 mL de vanilina 

acética e 2,0 mL de ácido perclórico. O tubo foi tampado e aquecido em banho-maria 

por 30 minutos. Foram transferidas alíquotas de 100 µL, 200 µL, 400 µL, 600 µL, 800 

µL e 1000 µL para balões volumétricos de 10 mL e completou-se com etanol absoluto 

sendo posteriormente homogenizado. A leitura foi realizada em triplicata em 548 nm. 

10,0mg do extrato foi transferido para um tubo de ensaio com tampa, adicionou-

se 2,0 mL de vanilina acética e 2,0 mL de ácido perclórico, o tubo foi tampado e 

aquecido em banho-maria por 30 minutos. Uma alíquota de 1,0 mL foi transferida para 

balão volumétrico de 10,0 mL e completada com etanol absoluto. A leitura foi realizada 

em triplicata em 548nm. 
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1.1.4 Determinação de flavonoides totais 

Para a determinação quantitativa de flavonoides totais presentes nos extratos 

etanólicos e metanólicos de folhas de E. florida foi utilizado o método Lahlou e 

colaboradores (2014) adaptado. Nesse método, a reação com cloreto de alumínio com os 

flavonoides produz uma coloração que pode ser medida em 455nm. 

A solução de cloreto de alumínio foi preparada com 0,5 g de AlCl3 que foi 

transferido para um balão volumétrico de 10,0mL e avolumada com metanol. A curva 

de calibração foi preparada a partir de uma solução mãe com 2,0 mg de quercetina e 

transferida para um balão volumétrico de 10,0 mL e avolumada com metanol. Alíquotas 

de 100, 200, 400, 600, 800 e 1000 µL foram transferidas para balões volumétricos de 10 

mL. Adicionou-se 1,0 mL da solução de cloreto de alumínio e a solução completada 

com metanol. A leitura foi realizada em triplicata em 455 nm. 

20,0 mg de extrato foi transferido para um balão volumétrico de 10,0 mL e 

completou-se com metanol. Uma alíquota de 5,00 mL foi transferida para um balão 

volumétrico de 20,0 mL, adicionou-se 1,0 mL da solução de AlCl3 e foi completado 

com metanol. A leitura foi realizada em triplicata em 455 nm. 

1.2 Obtenção de extratos brutos 

a) Extrato bruto metanólico 

Maceração – 100,0 g de folhas secas e trituradas de E. florida, lote 1406, foram 

submetidas à extração com metanol na proporção 1:10 (planta:solvente), por maceração 

com agitação ocasional duas vezes ao dia, com renovação de solvente a cada 72 horas 

durante 216 horas. 

Soxhlet– 100,0 g de folhas secas e trituradas de E. florida, lote 1406, foram submetidas 

à extração com metanol na proporção 1:8 (planta:solvente), por 24 horas, sendo 

realizado em período de 8 horas diárias. 

b) Extrato bruto etanólico 

Dois extratos foram obtidos nesse processo, para o primeiro extrato utilizaram-se 

1.500 g de folhas do lote 1406 e para o segundo extrato 7.000 g de folhas do lote 1508. 

Ambos foram submetidos à extração com etanol na proporção 1:10 (planta:solvente), 
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por maceração, durante 216 horas, com agitação ocasional duas vezes ao dia, com 

renovação de solvente a cada 72 horas. 

Após o término da extração todos os extratos foram concentrados em evaporador 

rotatório, com temperatura de 40°C, sob pressão reduzida. O material obtido foi 

concentrado para reomoção do solvente orgânico e, posteriormente, foi colocado no 

liofilizador por 48 horas para remoção da água residual obtendo-se o extrato seco. O 

rendimento extrativo foi calculado pela razão da massa do extrato seco pela massa do 

material vegetal coletado seco e triturado. 

1.3 Fracionamento dos extratos por partição líquido-líquido 
 

Os extratos brutos metanólicos obtidos por maceração estática e por soxhlet 

foram submetidos a fracionamento mediante partição sequencial líquido-líquido, entre 

solventes imiscíveis, empregando-se n-hexano, diclorometano, acetato de etila e n-

butanol. Pesaram-se 4,0 g de cada extrato metanólico obtido do lote 1406, que foram 

solubilizadas separadamente em solução MeOH:H2O (1:10) e submetidas ao processo 

de partição líquido-líquido (Figura 17) para obtenção de frações de diferentes 

composições químicas, que posteriormente foram avaliadas quanto à atividade 

citotóxica e prospecção química 
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Figura 17. Esquema de fracionamento por partição líquido-líquido dos extratos 
metanólicos brutos das folhas de E. florida visando obtenção de frações semi-
purificadas. 

As frações obtidas na partição líquido-líquido tiveram seus solventes orgânicos 

removidos através de evaporador rotatório e foram liofilizadas por 48 horas. 

1.4 Prospecção fitoquímica por Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

Os extratos e frações de folhas de E. florida foram analisados por CCD. Os 

eluentes e reveladores foram definidos a partir das metodologias descritas por Marini-

Bertôlo (1981), Matos (1997) e Wagner (2009). 

1.4.1 Procedimento analítico 

Alíquotas de 10,0 mg dos extratos brutos metanólicos liofilizados, foram 

solubilizadas em 1 mL de metanol e mantidas por 2 minutos em banho de ultrassom, 

sendo posteriormente reservadas em ambiente refrigerado. Aplicaram-se 20 µL das 

amostras através do aplicador automático ATS4 CAMAG em cromatoplacas de gel de 

sílica 60 F254 10x5 cm. A análise da presença dos constituintes foi feita pela vaporização 
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com grupos de reagentes apropriados. Para fotodocumentação foi utilizado o CCD 

visualizer, em comprimento de onda UV-366 nm e no visível. 

1.4.2 Preparo dos reveladores para CCD 

a) Reagente NP/PEG - Solução A: Dissolveram-se 0,2 g de difenilboriloxietilamina 

(NP) em 10,0 mL de metanol. Solução B: Dissolveram-se 0,5 g de polietilenoglicol 

4000 (PEG-4000) em 10,0 mL de etanol. As soluções foram armazenadas em geladeira 

a 4 °C até o momento de uso. Para revelação da cromatoplaca foi borrifada a solução A 

seguida da solução B. 

b) Reagente hidróxido de potássio 5% - Foram dissolvidos 0,5g de hidróxido de 

potássio em 10,0 mL de metanol e a solução foi armazenada em geladeira a 4 °C até o 

momento de uso. 

c) Reagente de Liebermann-Burchard - Foram adicionados, cuidadosamente e em 

banho de gelo, 5,0 mL de anidrido acético e 5,0 mL de ácido sulfúrico concentrado 

(98%) a 50,0 mL de etanol absoluto. O reagente é bastante instável e foi preparado no 

momento do uso. 

d) Reagente cloreto férrico 2% - A solução foi preparada dissolvendo-se 0,2 g de 

cloreto férrico em 10,0 ml de água. A solução foi armazenada em geladeira a 4 °C até o 

momento de uso. 

e) Reagente anisaldeído sulfúrico – Misturou-se, nessa ordem e sob resfriamento, 0,5 

mL de anisaldeído com 10,0 mL de ácido acético glacial, seguido de 85,0 mL de 

metanol e 5,0 mL de ácido sulfúrico concentrado. O reagente tem estabilidade limitada 

e foi armazenado em geladeira à 4 °C até o momento de uso. 

f) Reagente Dragendorff – Solução A: 0,85 g de nitrato de bismuto em 10,0 mL de 

ácido acético glacial e 40,0 mL foram aquecidos até fervura por alguns minutos. O 

sistema foi deixado em repouso. Solução B: 8 g de iodeto de potássio em 30,0 mL de 

água. Misturaram-se a solução A e B (1:1). Para revelar foi utilizado 1,0 mL da solução 

obtida da mistura com 2,0 mL de ácido acético glacial e 10,0 mL de água. 

O procedimento para análise de cada classe química está descrito na Tabela 7. 
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Tabela 5. Processo de análise qualitativa de classes químicas de espécies vegetais. 
Classe química Fase móvel Revelador Luz Coloração indicativa 

Taninos e 
Polifenóis 

Acetato de etila:ácido 
fórmico:ácido acético:água 

(100:11:11:27) 

Cloreto 
férrico 2% 

Visível Castanho-avernelhado, 
violeta, verde, verde 
azulado, negro azulada 
ou azul. 

Flavonoides 
glicosilados 

Acetato de etila:ácido 
fórmico:ácido acético:água 

(80:9:9:22) 

NP/PEG Visível 
UV-366 

nm 

Amarela no visível e 
amarelo-esverdeada ou 
alaranjado 366 nm. 

Flavonoides 
agliconas 

Tolueno:acetona:clorofórmio:
ácido acético (40:25:35:25) 

NP/PEG Visível 
UV-366 

nm 

Amarela no visível e 
amarelo-esverdeada ou 
alaranjado 366 nm. 

Antraquinonas 
glicosiladas 

Acetato de etila:ácido 
fórmico:ácido acético:água 

(80:9:9:22). 

KOH 10% Visível e 
UV-366 

nm 

Fluorescência 
vermelho para 
antraquinonas e laranja 
à vermelho para 
antronas e antróis. 

Antraquinonas 
agliconas 

Tolueno:acetona:clorofórmio 
(25:10:10) 

KOH 10% Visível e 
UV-366 

nm 

Fluorescência laranja à 
vermelho para 
antraquinonas, 
antronas e antróis 

Triterpenos e 
esteroides 

Hexano:acetato de etila 
(80:20) 

Liebermann-
Burchard 

Visível Azul-esverdeada para 
esteroides; vermelho, 
rosa, púrpura ou 
violeta para triterpenos 

Cumarinas Tolueno:éter etílico:ácido 
acético (30:30:30) 

KOH 10% Visível e 
UV-366 

nm 

Fluorescência verde ou 
azul e/ou fluorescência 
amarelo esverdeado 

Alcaloides Acetato de etila:metanol:água 
(40:10:20) 

Dragendorff Visível Marrom ou alaranjado 

Saponinas Clorofórmio:metanol:água 
(64:50:10) 

Anisaldeído 
sulfúrico 

Visível Azul ou azul-violeta 

 

1.5 Análise das frações por CLAE 

 Os extratos brutos metanólicos obtidos, tanto por maceração quanto por soxhlet, 

bem como as frações obtidas a partir da partição líquido-líquido desses extratos, foram 

analisadas por cromatografia líquida de alta eficiência. O método de análise foi 

desenvolvido e validado e será descrito posteriormente no capítulo 6, item 1.1. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 Seleção de solventes 

Diferentes solventes foram selecionados com base na ordem crescente de 

polaridade, constante dielétrica e ponto de ebulição para avaliar processo de extração 

em grande escala (Tabela 8).  



93 

 

Tabela 6. Solventes utilizados em ordem crescente de polaridade. 
Solventes Fórmula 

estrutural 
Ponto de 

ebulição (°C) 
Densidade 

(δ) 
Constante 
dielétrica 

(¢) a 25 °C 
Acetato de etila CH3CO2CH2CH3 77 0,902 6,02 
Diclorometano CH2Cl2 40 1,325 9,14 

Etanol CH3CH2OH 78 0,785 24,3 

 

Metanol CH3OH 65 0,791 33,6 

 Quanto maior a constante dielétrica mais polar é o solvente. A capacidade de 

associação das substâncias a serem extraídas pode ser expressa em relação à constante 

dielétrica, que é uma função derivada das propriedades eletrônicas do solvente. 

Substâncias ionizáveis e/ou altamente polares se dissolvem em líquidos de elevada 

constante dielétrica, ao passo que substâncias apolares se dissolvem em solventes de 

baixa constante dielétrica (SHARAPIN, 2000). 

 A Figura 18 mostra que o peso em massa é maior para os extratos obtidos com 

etanol e metanol. Os rendimentos obtidos foram 22,18% para metanol, 20,45% para o 

etanol, 15,32% para o acetato de etila e 14,85% para o extrato obtido com 

diclorometano. 

 
Figura 18. Massa (g) dos extratos obtidos a partir de folhas de Eugenia florida obtidos 
com diferentes solventes. 

A avaliação do perfil cromatográfico dos extratos obtidos por maceração das 

folhas de E. florida em comparação com seus respectivos densitogramas (Figura 19), e 

os resultados de rendimento extrativo, indicaram o metanol e etanol como os melhores 

solventes para esse estudo, indicando que o extrato apresenta uma maior quantidade de 

substâncias ionizáveis e/ou altamente polares. Os perfis dos extratos metanólicos e 

etanólicos são semelhantes, como mostram as Figuras 19a e 19b. 
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Figura 19. Avaliação do perfil extrativo por CCD/densitometria usando a fase móvel n-
hexano:acetato de etila:ácido acético (7:3:0.3), 190 nm e revelação com vanilina 
sulfúrica. (a) Perfil densitométrico de extratos de folhas de E. florida com diferentes 
solventes. EtOH – etanol; MeOH – metanol; AcOEt – acetato de etila; CH2Cl2 – 
diclorometano; (b) Análise do extrato etanólico (1) e metanólico (2), por cromatografia 
em camada delgada. AU – Unidade de área; UV – Ultravioleta. 

 Avaliação da composição desses extratos, por análise de espectros de UV e CCD 

com reveladores específicos segundo Wagner (2009), que serão discutidos nos itens 2.5, 

2.6 e 2.7 deste capítulo, sugere a presença de taninos e flavonoides (tanto glicosilados 

quanto agliconas) e cumarinas. As atividades anticancerígenas e antiinflamatória dos 

taninos e flavonoides são conhecidas, como descrito em diversos trabalhos na literatura 

(CAI et al., 2004; GOMES, 2008; FLAMBÓ, 2013; MACHADO, 2013).  Um teor 

maior dessas substâncias no extrato favorece sua atividade, porém, os resultados 

também sugeriram a presença de cumarinas, que apesar de ter ação antiinflamatória, 

podem ser danosas, com ações possíveis no DNA, interagindo com as bases 

nitrogenadas podendo impedir a sua replicação e causando apoptose. Uma vez que, a 

composição do extrato em nível quantitativo e qualitativo afeta diretamente na eficácia e 
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segurança do extrato, uma avaliação quantitativa dos extratos também foi realizada. Os 

extratos etanólico e metanólico das folhas foram avaliados por espectrofotometria para 

avaliação do teor de fenólicos, flavonoides e terpenoides totais, e os resultados obtidos 

podem ser observados na Tabela 9. 

Tabela 7. Avaliação dos teores de fenólicos totais, flavonoides e terpenoides nos 
extratos metanólico e etanólico obtidos por maceração. 

Classes químicas Maceração metanol (%) Maceração etanol (%) 
Fenólicos 14,13 9,76 

Flavonoides 2,14 1,20 
Terpenoides 40,6 38,5 

 Com base nessas informações, o metanol foi o solvente utilizado para a obtenção 

do extrato bruto para o estudo químico, pois apresentou maior massa de extrato e maior 

teor extrativo de substâncias diferentes do ácido betulínico e que precisam ser 

caracterizadas, visto poderem apresentar relação com a atividade antitumoral, uma vez 

que resultados anteriores, descritos por Nóbrega (2012), indicaram não ser somente o 

AB o responsável pela atividade.  

2.2 Obtenção de extratos brutos 

 Os estudos prévios do nosso grupo de pesquisa foram realizados com extratos 

obtidos por extração por soxhlet utilizando metanol como solvente. De forma a dar 

continuidade ao estudo iniciado, foram obtidos extratos brutos por soxhlet e por 

maceração estática para que fossem realizados estudos de prospecção fitoquímica das 

frações obtidas através dos dois métodos de extração e assim confrontar os estudos dos 

extratos obtidos por maceração estática. 

Os resultados analíticos dos extratos com metanol obtidos por maceração e 

soxhlet estão descritos na Tabela 10. A diminuição nos teores dessas substâncias no 

extrato obtido por soxhlet pode estar relacionado às temperaturas mais elevadas na 

extração por soxhlet, resultando em menor estabilidade ocasionando degradação ou 

reações cruzadas.  O extrato etanólico por maceração apresentou menor rendimento 

extrativo, mas o mesmo perfil químico, por isso, foi o solvente de escolha para 

produção dos insumos farmacêuticos ativos vegetais. 
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Tabela 8. Resultados analíticos dos extratos das folhas de E. florida com metanol por 
maceração e soxhlet. 

 Maceração 
(Etanol) 

Maceração 
(Metanol) 

Soxhlet 
(Metanol) 

Rendimento extrativo 20,45 % 22,18 % 14,87 % 
Teor de ácido betulínico 4,20 % 6,12 % 2,45 % 

Fenólicos totais 9,76 % 14,13 % 8,89 % 
Flavonoides totais 1,20 % 2,14 % 1,00 % 
Terpenoides totais 38,50 % 40,60 % 26,90 % 

2.3 Fracionamento do extrato 

 Na Tabela 11 e Figura 20 pode-se observar o rendimento obtido na partição 

líquido-líquido. A diferença encontrada nos rendimentos das frações ocorreu devido a 

eficiência do método de obtenção do extrato bruto e a seletividade em obter substâncias 

pertencentes a classes químicas que apresentem afinidade pela polaridade do solvente 

utilizado na partição. 

Tabela 9. Rendimento obtido na partição líquido-líquido do extrato bruto metanólico 
das folhas de E. florida obtido por soxhlet e maceração. 

Amostra Massa (g) 
Soxhlet 

Rendimento (%)  
Soxhlet 

Massa (g) 
Maceração  

Rendimento (%) 
Maceração 

Peso do extrato bruto  4,07 - 4,01 - 
Fração n-hexano 0,65 15,85 1,12 28,03 

Fração diclorometano 0,63 15,61 0,21 5,15 
Fração acetato de etila 0,41 10,13 0,27 6,65 

Fração n-butanol 0,70 17,21 0,59 14,69 
Fração aquosa 1,57 38,58 1,61 40,30 

Total 3,96 97,46 3,59 94,81 

 

 

Figura 20. Histograma da massa obtidas frações da partição líquido-líquido para o 
extrato bruto metanólico das folhas de E. florida. 
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2.4 Prospecção fitoquímica por Cromatografia de Camada Delgada (CCD) 

A avaliação da produção metabólica de E. florida foi feita através de CCD  

utilizando-se fase móvel e reveladores específicos para as principais classes de 

metabólitos secundários. Os resultados sugerem a presença de taninos e outros 

polifenóis, flavonoides, antraquinonas, triterpenoides, esteroides, cumarinas, saponinas 

(Figura 21 e Tabela 12). 

2.4.1 Identificação qualitativa de taninos e polifenóis 

  Os fenóis são substâncias instáveis, por isso são facilmente oxidáveis. As 

hidroxilas fenólicas são redutoras e, portanto, se oxidam com facilidade, alterando a sua 

coloração pelo aumento da conjugação. Oxidantes, como o cloreto férrico (FeCl3), 

favorecem a reação. O teste com cloreto férrico, portanto, serve para a caracterização de 

polifenóis em geral. O desenvolvimento de coloração azul ou verde azulada pode 

indicar a presença de flavonoides ou taninos, que deverá ser confirmada por outros 

testes (Figura 21A). O teste para taninos foi confirmado através da reação do extrato 

com uma solução aquosa de gelatina 2,5%. 

  Os taninos são polifenóis que formam compostos estáveis com proteínas. Pela 

classificação química, são divididos em taninos hidrolisáveis (taninos elágicos e taninos 

gálicos) e taninos condensados (proantocianidinas) (SOUZA et al., 2012). Na reação 

com cloreto férrico ocorre uma complexação com Fe+3 com as hidroxilas fenólicas dos 

taninos condensados e hidrolisáveis, como pode ser observado no Esquema 1. Apesar 

da representação indicar reação apenas com a hidroxila do anel B, em uma unidade 

básica, a complexação pode ocorrer com qualquer hidroxila (NASCIMENTO, 2008). 

 

 

 
Esquema 1. Reação característica de identificação de taninos com cloreto férrico 
(NASCIMENTO, 2008). 

A C 

B 
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2.4.2 Identificação qualitativa de flavonoides 

 Os flavonoides representam uma classe muito extensa nas plantas e estão 

presentes desde a raiz até as flores e frutos. Ocorrem na forma livre (aglicona) ou 

ligados a açúcares (glicosídeos).  

 O revelador difenilboriloxietilamina (NP) é utilizado para identificação de 

flavonoides, pois reage formando complexos florescentes em UV-366 nm (Esquema 2). 

O PEG é utilizado como intensificador da fluorescência.   

 
Esquema 2. Reação de complexação do flavonoide com NP (difenilboriloxietilamina) 
(SIMÕES, et al., 2017). 

 Na Figura 15B e C observa-se possível presença de flavonoides através da 

coloração de amarelo a laranja produzida. 

2.4.3 Identificação de antraquinonas 

As antraquinonas são quimicamente definidas como substâncias fenólicas 

derivadas da dicetona do antraceno, formados a partir da oxidação de fenóis. Sua 

principal característica é a presença de dois grupos carboxílicos que formam um sistema 

conjugado com pelo menos duas ligações duplas C=C. Podem estar presentes nas 

plantas na forma livre ou na forma de glicosídeo, isto é, na qual uma molécula de açúcar 

está ligada nas formas de O- e C-glicosídeo, em várias posições (SIMÕES, et al., 2017). 

As antronas e os antranóis são os primeiros derivados antranóides que se 

formam nas plantas, e possuem função oxigenada apenas em C-9. Se uma antrona sofrer 

oxidação irá formar antraquinona e se sofrer redução irá produzir um antranol (Esquema 

3). Quanto maior o grau de redução mais potente é a substância quanto à sua atividade, 

por isso podemos dizer, quanto à potência, que: antranol>antrona> antraquinona 

(SIMÕES, et al., 2017). 

NP 
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Esquema 3. Formação de antraquinona e antranol a partir da antrona (SIMÕES, et al., 
2017). 

A caracterização da antraquinona em meio alcalino é denominada de Reação de 

Bornträger. Nesta reação as quinonas hidroxiladas transformam-se em ânions fenolatos 

correspondentes e ocorre o surgimento da coloração característica. Os grupos hidroxilas 

localizados nos carbonos C-1 e C-8 das antraquinonas tem acidez comparável a dos 

ácidos orgânicos (SIMÕES, et al., 2017). 

 
Esquema 4. Reação de Bornträger para caracterização de antraquinonas (SIMÕES et al. 
2017). 

O resultado sugeriu possível presença para agliconas de antraquinonas (Figura 

21D) e possível ausência de heterosídeos antraquinônicos, apesar de Alves (2010) ter 

indicado a presença destes em E. florida. 

2.4.4 Identificação de triterpenos e esteroides 

A reação com o reagente Lieberman-Burchard consiste no tratamento da amostra 

com anidrido acético em presença de ácido acético e ácido sulfúrico. A mistura destes 

reagentes causa desidratação, seguida da oxidação do sistema de anéis do 

ciclopentanoperidrofenantreno (Esquema 5). Reação positiva para esteroide é indicada 

quando surgir uma coloração azul-esverdeada e para triterpenos quando surgir uma 

coloração vermelha, rosa, púrpura ou violeta (SIMÕES et al., 2017). 

KOH K
+
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Esquema 5. Reação de Lieberman-Burchard para detecção de esteroides e triterpenos 
(SIMÕES et al., 2017). 

 
 A Figura 22E sugere a presença de triterpenos e esteroides nos extratos e 

frações, resultado já esperado devido à presença, já confirmada, de ácido betulínico 

(AB), que é um triterpeno. 

2.4.5 Identificação de cumarinas 

As cumarinas puras não são fluorescentes, mas em meio alcalino, formam o 

ácido cis-o-hidroxicinâmico (Esquema 6), que sob a ação da radiação ultravioleta 

origina o isômero trans, que é fluorescente, apresentando, em geral, fluorescência verde 

ou azul (Figura 21F). As cumarinas não substituídas apresentam fluorescência amarelo 

esverdeada. 

 
Esquema 6. Reação de identificação de cumarinas com solução alcóolica de KOH. 

2.4.6 Identificação de alcaloides 

 Os alcaloides são encontrados em espécies vegetais principalmente na forma 

combinada, com ácidos orgânicos, e em menor concentração na forma livre. São 

insolúveis em meio aquoso e solúveis em solventes orgânicos como clorofórmio, éter e 

benzeno, na forma de sal a solubilidade é inversa. O grau de alcalinidade depende da 

disponibilidade do par de elétrons do nitrogênio. Apresentam caráter ácido quando são 

quaternários.  
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Foi utilizado o reagente Dragendorff para avaliar a presença desta classe nos 

extratos e frações, mas não foi observada a coloração específica, apesar dessa classe ter 

sido evidenciada nos testes histoquímicos (Figura 21G). 

O reagente de Dragendorff é uma solução constituída de iodeto de bismuto e 

potássio. O nitrato de bismuto reage com iodeto de potássio em solução ácida 

(normalmente através do uso de ácido acético ou ácido tartárico) e forma um sal de 

coloração laranja – K[BiI4] (Esquema 7). 

 

Bi(NO3)3 + 4 KI → K[BiI4] + 3 KNO3 

Esquema 7. Reação de formação do reagente Dragendorff. 

 Esse reagente revela em cores que variam do amarelo ao laranja avermelhado 

(castanho) quando em contato com alcaloides e substâncias nitrogenadas. Ocorre a 

formação de um complexo entre o átomo de bismuto e os grupamentos aminas presentes 

nos alcaloides, que gera um cromóforo de coloração amarela ao laranja. 

2.4.7 Identificação de saponinas 

 As saponinas são glicosídeos de esteroides ou de terpenos policíclicos, 

apresentando uma estrutura com caráter anfifílico, ou seja, parte da estrutura com 

característica lipofílica (triterpeno ou esteróide) e outra hidrofílica (açúcares). Essa 

característica determina a propriedade de redução da tensão superficial da água e suas 

ações detergentes e emulsificações (SCHENKEL et al., 2001).  

 Os extratos e frações foram testados por CCD e apresentaram resultados 

positivos apenas nos extratos brutos e frações aquosas (Figura 21H e Tabela 12). 

A Tabela 12 apresenta um resumo da prospecção química de E. florida. 
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Figura 21. Cromatoplacas dos testes de identificação qualitativa das classes químicas 
presentes no extrato metanólico de E.florida. A. Taninos e Polifenóis; B. Flavonoides 
glicosilados; C. Flavonoides agliconas; D. Antraquinonas agliconas; E. Triterpenos e 
esteroides; F. Cumarinas; G. Alcaloides; H. Saponinas; 1. SEF – extrato bruto obtido 
por soxhlet; 2-6. Frações resultantes da partição líquido-líquido do extrato obtido por 
Soxhlet; 2. SSH – fração em hexano; 3. SSD – fração em diclorometano; 4. SSAE – 
fração em acetato de etila; 5. SSB – fração em butanol; 6. SSA – fração aquosa; 7. MEF 
– extrato bruto obtido por maceração; 8-12 Frações resultantes da partição líquido-
líquido do extrato obtido por maceração; 8. MSH – fração em hexano; 9. MSD – fração 
em diclorometano; 10. MSAE – fração em acetato de etila; 11. MSB – fração em 
butanol; 12. MSA – fração aquosa. 
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Tabela 10. Resultados da prospecção das classes químicas presentes no extrato 
metanólico de Eugenia florida obtidos por cromatografia de camada delgada. 

Classes químicas SEF SSH SSD SSAE SSB SSA MEF MSH MSD MSAE MSB MSA 
Taninos e Polifenóis + - - + + + + - - + + + 

Flavonoides glicosilados + - - + + + + - - + + + 
Flavonoides agliconas + + - + + + + + - + + + 

Antraquinonas glicosilasas - - - - - - - - - - - - 
Antraquinonas agliconas + + + + - + + + + - - + 
Triterpenos e esteroides + + + + - - + + + + - - 

Cumarinas + + + + + + + + + + + + 
Alcaloides - - - - - - - - - - - - 
Saponinas + - - - - + + - - - - + 

(-) ausência; (+) presença; SEF – extrato bruto obtido por soxhlet; SSH – fração em hexano do 
extrato obtido por Soxhlet; SSD – fração em diclorometanodo extrato obtido por Soxhlet; SSAE 
– fração em acetato de etila do extrato obtido por Soxhlet; SSB – fração em butanol do extrato 
obtido por Soxhlet; SSA – fração aquosa do extrato obtido por Soxhlet; MEF – extrato bruto 
obtido por maceração; MSH – fração em hexano do extrato obtido por maceração; MSD – 
fração em diclorometano do extrato obtido por maceração; MSAE – fração em acetato de etila 
do extrato obtido por maceração; MSB – fração butanólica do extrato obtido por maceração; 
MSA – fração aquosa do extrato obtido por maceração. 

Esses resultados corroboram os dados descritos na literatura que indicam a 

presença de taninos condensados, glicosídeos flavônicos, glicosídeos antraquinônicos, 

cumarinas, saponinas, triterpenos e esteroides, no extrato aquoso e hidroalcoólico de 

folhas de E. florida (ALVES, 2010). A presença destas classes de metabólitos 

certamente contribui para a atividade farmacológica, bem como para a toxidez, dos 

extratos de folhas de E. florida, abordagem que será melhor discutida no capítulo 3.  

Na análise de alcaloides foi sugerido ausência dessa classe química por falta da 

coloração indicativa. Entretanto, Alves (2010) indicou a presença de alcaloides no 

extrato hidroalcóolico (80% de etanol) das folhas de E. florida. Apesar da indicação de 

ausência na análise por CCD, vale ressaltar que essa classe química foi indicada nos 

testes histoquímicos, como apresentado no Capítulo 1. 

Veloso (2016) avaliou o perfil químico de algumas espécies do gênero Eugenia 

e constatou a presença de substâncias fenólicas, flavonoides, taninos, esteroides, 

triterpenos, dentre outros. Os triterpenos ácidos, como o ácido betulínico, são 

marcadores químicos em Eugenia (FRIGHETTO et al., 2005b). 

Eugenia uniflora contém em suas folhas, substâncias como: flavonoides, 

esteróides, triterpenoides, antraquinonas, heterosídeos saponínicos e taninos 

(SHAPOVAL, 1994; FIUZA et al., 2008). Uma avaliação das substâncias presentes em 

E. jambolana indicou a presença de diversas substâncias nos extratos como taninos, 

alcaloides, esteroides, flavonoides, terpenoides, ácidos graxos, fenóis, minerais, 
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carboidratos e vitaminas. Foi evidenciado que as folhas contêm grande concentração 

dessas substâncias (VEBER et al., 2015; MARGARET et al., 2015).   

Estudos realizados por Ferreira e colaboradores (2014) e Souza e colaboradores 

(2015), utilizando as folhas de Eugenia calycina, descreveram o isolamento e 

identificação da epicatequina e da acertanina, encontradas também em outras espécies 

do gênero. Na avaliação fitoquímica da Eugenia cariophyllata foi evidenciada a 

presença de várias substâncias como: taninos, terpenoides (como o β-cariofileno e α-

humuleno) e substâncias fenólicas, como o eugenol, carvacrol, ácido gálico, 

elagitaninos, as siginininas A e B (TANAKA et al., 1996; KIM et al., 2003). 

Análises cromatográficas do óleo essencial das folhas de Eugenia dysenterica 

indicou a presença de sesquiterpenos (60%) e monoterpenos (28%), sendo identificados 

o óxido de β-cariofileno, α-humuleno, α- terpineol, limoneno, α-thujeno e sabineno 

(COSTA et al., 2000). Estudos fitoquímicos do extrato de Eugenia involucrata relatam 

a presença de esteroides, terpenos, flavonoides e substâncias fenólicas, encontrados em 

maior quantidade nas sementes (ALMEIDA, 2013).  

Extratos etanólicos de partes aéreas de Eugenia javanica apresentaram 

flavonoides e terpenos (VELOSO, 2016). A espécie Eugenia malaccensis (sin. 

Syzygium malaccense) conhecida popularmente como jambo vermelho, apresentou 

relatos na literatura de identificação de flavonoides e terpenóides (LOCHER et al., 

1995; MELO et al., 2009). Eugenia umbeliflora conhecida popularmente como 

baguaçu, apresentou a presença de antocianinas, flavonóides e terpenoides em estudos 

fitoquímicos (GILIOLI, 2010; KUSKOSKI et al., 2003). 

Em geral as espécies do gênero Eugenia apresentaram um perfil fitoquímico 

semelhante o que corrobora os resultados encontrados neste estudo com a Eugenia 

florida.  

2.5 Perfil cromatográfico por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 As frações obtidas por partição dos extratos brutos (maceração estática e 

soxhlet) das folhas de Eugenia florida também foram avaliadas por CLAE. Nas Figuras 

22 e 23 pode-se observar o sinal do ácido betulínico, com tempo de retenção de 45 

minutos, que apareceu nos extratos e em todas as frações. 
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 Orientados pelos resultados obtidos pela prospecção química em CCD, as 

classes químicas majoritárias identificadas, considerando a sensibilidade da técnica, 

foram: flavonoides e taninos, com tempos de retenção entre 2,0 a 26 min; 

antraquinonas, entre 30 e 41 min, terpenoides e cumarinas entre 42 e 46 min. Esses 

resultados são corroborados por outros encontrados na literatura para análise dessas 

classes de substâncias por CLAE, em condições cromatográficas semelhantes 

(REYNERTSON et al., 2008; CHIARI et al., 2012, HEMMATEENEJADA et al., 

2008) 
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Figura 22.  Perfil cromatográfico por CLAE das frações obtidas a partir do extrato 
metanólico bruto por maceração das folhas Eugenia florida. Sistema gradiente com 
H2O:H3PO4 pH 3 e acetonitrila a 210 nm. (a) Extrato metanólico bruto; (b-d) Frações 
resultantes da partição líquido-líquido do extrato metanólico bruto das folhas – (b): 
hexano; (c) diclorometano; (d) acetato de etila; (e) butanol; (f) Fração aquosa. 
 

 A comparação entre os cromatogramas dos extratos obtidos pelas diferentes 

técnicas e suas respectivas frações, evidenciou o maior teor extrativo de substâncias 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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fenólicas na fração em acetato de etila do extrato obtido por maceração em comparação 

ao Soxhlet e a possível ausência de antraquinonas nessa mesma fração (Figuras 22D e 

22D). Esse fato corrobora os resultados obtidos por CCD.  

 

 
 

3. CONCLUSÃO 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

Figura 23. Perfil cromatográfico por CLAE das frações obtidas do extrato metanólico 
bruto por soxhlet das folhas Eugenia florida. Sistema gradiente com H2O:H3PO4 pH 3 e 
acetonitrila a 210 nm. (a) Extrato bruto; (b-d) Frações resultantes da partição líquido-
líquido do extrato metanólico bruto - (b) hexano; (c) diclorometano; (d) acetato de etila; 
(e) butanol; (f) Fração aquosa. 
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 O solvente escolhido para o processo extrativo, pela prospecção química, foi o 

metanol por apresentar um maior poder extrativo, o que foi demonstrado pelas análises 

de UV, CCD e CLAE. 

Os resultados indicaram a redução dos teores de fenólicos, flavonoides e 

terpenoides totais, no extrato obtido por Soxhlet, na análise por espectrofotometria. A 

maceração foi a técnica de escolha por apresentar um teor qualitativo do extrativo maior 

e por ser uma técnica mais adequada para substâncias termolábeis. Os resultados 

obtidos na prospecção química forneceram informações quanto às classes de 

metabólitos presentes nos extratos e frações das folhas de E. florida. As análises por 

CCD sugeriram a presença de taninos e outros polifenóis, heterosídeos flavônicos, 

agliconas flavônicas, agliconas de antraquinonas, triterpenoides e cumarinas, o que foi 

também verificado pelas análises por CLAE. As classes de metabólitos encontradas já 

foram descritas na literatura para E. florida e é fato que muitos fatores intrínsecos e 

extrínsecos podem alterar a produção destes metabólitos, por isso, é importante 

confirmar a presença das classes dos metabólitos para subsidiar as diferentes etapas de 

trabalho que envolvem o desenvolvimento de insumos farmacêuticos a base de matéria-

prima vegetal. 
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Capítulo 3 
Estudo farmacológico 
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Os ensaios farmacológicos realizados anteriormente com amostras de extratos 

brutos de folhas de E. florida, coletadas sazonalmente, demonstraram melhor atividade 

antitumoral para os extratos do que para a substância isolada AB, mesmo os extratos 

apresentando variações de teor da substância de interesse durante o estudo sazonal 

(NÓBREGA, 2012).  

Estes resultados conduziram à continuidade dos estudos de atividade 

farmacológica de extratos metanólicos e frações obtidas a partir da partição líquido-

líquido, bem como com o ácido betulínico, marcador químico de Eugenia florida. 

1. MÉTODOS 

1.1 Ensaios citotóxicos 

Os ensaios em células tumorais foram realizados em colaboração com o 

Laboratório de Farmacologia e Toxicologia do Centro Pluridisciplinar de Pesquisas 

Químicas, Biológicas e Agrícolas (CPQBA) da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) coordenado pela Dra. Ana Lúcia Tasca Gois Ruiz e Dr. João Ernesto 

Carvalho. 

1.1.1 Linhagens celulares 

As linhagens celulares utilizadas foram cedidas pelo NCI (National Cancer 

Institute) ao CPQBA/ Unicamp, para a triagem da atividade anticâncer (Tabela 13), 

seguindo o protocolo elaborado por essa instituição (MONKS et al, 1991). Além das 

linhagens tumorais citadas na Tabela 13, a linhagem HaCat, também foi utilizada nos 

testes in vitro para verificar a atividade antiproliferativa da amostra. Essa última 

linhagem é constituída por queratinócitos humanos, que são células normais.  

As células foram cultivadas em 5mL RPMI 1640 (meio de cultura enriquecido 

por 18 aminoácidos, 11 vitaminas, 6 sais inorgânicos, glutation e vermelho de fenol) 

suplementado com 5% de soro fetal bovino (SFB), a 37ºC, em atmosfera úmida com 5% 

CO2. Quando a monocamada celular atingiu cerca de 80% de confluência, as linhagens 

foram repicadas sob condições estéreis. Rotineiramente, dois frascos de cada linhagem 

celular foram sempre mantidos em cultura. 
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Tabela 11. Linhagens tumorais humanas utilizadas no teste in vitro 
Tipo celular Nome DI (*104 células/mL) 

Glioma U251 5,0 
Mama MCF-7 6,0 
Rim 786-0 4,5 

Pulmão NCI-H40 4,0 
Ovário OVCAR-03 7,0 
Cólon HT-29 4,0 

Leucemia K562 4,0 
Próstata PC-3 4,0 

DI: densidade de inoculação das linhagens celulares 

1.1.2 Atividade antiproliferativa em cultura de células tumorais humanas 

No teste da atividade antiproliferativa, as células (linhagens tumorais) foram 

incubadas em placas de 96 compartimentos (100 µL/compartimento), em meio 

RPMI/SFB/gentamicina, nas respectivas densidades de inoculação (Tabela 13). Estas 

foram incubadas por 24 horas a 37ºC em atmosfera de 5% de CO2 e 100% de umidade, 

para posterior adição das amostras a serem testadas. Para cada linhagem foi utilizado 

um número estipulado de placas, além da placa T0 (Placa Controle), dependendo da 

quantidade de células obtidas na contagem. 

Foram separadas alíquotas (entre 5-10 mg) dos extratos brutos e frações para o 

teste em cultura de células tumorais humanas. As amostras foram diluídas em 

dimetilsulfóxido (DMSO) na concentração de 1mg/µL resultando em soluções estoques. 

Estas soluções foram diluídas 400 vezes em RPMI/SFB/gentamicina. Foram 

adicionados 100 µL dos extratos nas placas de 96 compartimentos, exceto na T0, nas 

doses de 0,25; 2,5; 25; 250 µg/mL, sendo realizada no mesmo momento e em triplicata, 

a fixação e posterior leitura da placa T0, determinando assim a quantidade de células 

presentes no momento em que os extratos foram colocados. As demais placas foram 

incubadas por 48 horas. Como controle positivo foi utilizado o quimioterápico 

Doxorrubicina, nas concentrações de 0,025; 0,25; 2,5 e 25 µg/mL, sendo aplicado 100 

µL/compartimento, e em triplicata.  O padrão de ácido betulínico (AB) foi utilizado nas 

concentrações de 0,25; 2,5; 25; 250 µg/mL para avaliar a atividade isolada do marcador 

químico encontrado nos extratos das folhas de E. florida. Após este período, foram 

realizadas as leituras pelo ensaio sulforrodamina B (SRB). 

Ao final das 48h, as placas de 96 compartimentos foram centrifugadas por 3 

minutos a 2000 rpm, e foram fixadas com 50 µL de ácido tricloroacético a 50% (TCA) 
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para as células aderidas e 80% para as células em suspensão. Para completar a fixação 

celular, as placas foram incubadas por 1 hora a 4ºC. Após esse tempo, foram submetidas 

a quatro lavagens consecutivas com água destilada para a remoção dos resíduos de 

TCA, meio, SFB e metabólitos secundários. Estas placas foram mantidas à temperatura 

ambiente até a secagem completa. 

Em seguida, as placas foram coradas pela adição de 50 µL de SRB a 0,4% 

(peso/volume) dissolvido em ácido acético a 1%. Estas foram incubadas a 4ºC, durante 

30 minutos. Após esse período, as placas foram lavadas por 4 vezes consecutivas com 

uma solução de ácido acético 1%. O resíduo da solução de lavagem foi removido e as 

placas foram novamente secas à temperatura ambiente.  

Após secagem, à temperatura ambiente, o corante (SRB) ligado às proteínas 

celulares foi solubilizado com solução Trizma base (10µM, pH 10,5), para realização da 

leitura espectrofotométrica da absorbância em 560 nm, em leitor de microplacas 

(Molecular Devices®, modelo Versa Max) com programa Soft Max Pro 4.0. 

A Figura 24 representa de forma esquematizada o método empregado para os 

testes in vitro para avaliar a atividade antiproliferativa dos extratos e frações de folhas 

de E. florida, bem como das substâncias puras e padrões utilizados. 

 
Figura 24. Fluxograma do método utilizado nos testes in vitro para avaliação da 
atividade anticâncer dos extratos e frações das folhas de E. florida. TCA - ácido 
tricloroacético; TGI - Concentração que inibe 100% do crescimento celular. 
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A sobrevivência das células tumorais foi avaliada pela porcentagem de 

absorbância destas comparada à porcentagem de sobrevivência da placa controle (placa 

T0, não tratada). A Sulforrodamina B (SRB) é um corante protéico que se liga aos 

aminoácidos básicos das proteínas de células viáveis no momento da fixação. Por isso, 

quanto maior a quantidade de SRB ligada ao compartimento, menor a atividade 

citotóxica da amostra em teste (SKEHAN et al., 1990). 

O cálculo das médias das absorbâncias foi realizando descontando seus 

respectivos brancos e através da fórmula a seguir determinaram-se a inibição de 

crescimento celular (IC) de cada amostra testada. 

Se T > C a droga estimulou o crescimento, não apresenta IC.  

Se T ≥ T0 mas < C, a droga é citostática e a fórmula utilizada é 100 X [(T-To)/(C-T0)]. 

Se T< T0 a droga é citotóxica e a fórmula utilizada é 100 X [(T-T0)/(C-T0)] 

Sendo T a média da absorbância da célula tratada; C é o controle de célula; T0 é 

o controle das células no dia da adição das drogas. O resultado obtido foi subtraído de 

100% obtendo-se então a porcentagem de inibição de crescimento. As amostras foram 

consideradas ativas quando apresentaram inibição de crescimento maior que 50% e 

ainda de forma dependente da dose. 

1.2 Teste de hemocompatibilidade 

 Este experimento foi realizado em colaboração com o Laboratório de Venenos e 

Toxinas de Animais e Avaliação de Inibidores, da Universidade Federal Fluminense, 

coordenado pelo Prof. Dr. André Fuly. O experimento foi aprovado pelo Comitê de 

Ética da UFF (CAAE: 28941314.0.0000.5243) e os voluntários fazem parte do corpo 

discente da universidade.  

1.2.1 Coleta da amostra 

O sangue humano foi obtido de doadores voluntários sadios, que declararam não 

possuir nenhum distúrbio relacionado à hemostasia e não estar fazendo uso de nenhum 

medicamento que poderia alterar os resultados obtidos nos ensaios biológicos 

realizados. O sangue foi coletado por punção venosa utilizando-se como anticoagulante 

citrato de sódio 3,8% p/v (1:9, citrato: sangue). Durante a coleta, certos cuidados foram 
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tomados para que não ocorresse a ativação dos mecanismos de coagulação, tais como o 

dispositivo de punção venosa, tipo de tubo de coleta, transporte da amostra e condições 

de armazenamento antes da análise (LAGA et al., 2006). 

As amostras foram centrifugadas a 2200 rpm por 10 minutos à temperatura 

ambiente para retirada do plasma. As hemácias foram lavadas com NaCl 0,15 M por 

três vezes e em seguida ressuspensas a 13% (v/v) em NaCl 0,15 M.  

1.2.2 Teste de hemocompatibilidade 

A hemocompatibilidade dos extratos foi avaliada de acordo com a metodologia 

de BAUER et al (2012), com algumas adaptações. 

Os extratos foram incubados com uma suspensão de hemácias a 13% (v/v) 

durante 3 horas a 37°C. Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 3 minutos a 

6000 rpm e o grau de lise eritrocitária gerado foi avaliado mensurando-se a 

hemoglobina livre no sobrenadante em um Leitor de Microplacas em A578nm. DMSO 

(1%) e NaCl 0,15 M foram utilizados como controle e 100% de hemólise foi obtido 

com a adição de Triton X-100 (1%) às hemácias.  

As amostras foram incubadas nas concentrações de 10 µg/mL, 100 µg/mL e 

1000 µg/mL com uma suspensão de hemácias a 13% durante 3 horas a 37°C e então a 

hemoglobina liberada pelas hemácias lisadas foi monitorada em A578nm, de acordo 

com o método descrito. NaCl 0,15 M e DMSO (1%) foram utilizados como controle e 

100% de hemólise foi obtido com a adição de Triton X-100 (1%) às hemácias. 

1.3 Ensaio de atividade antioxidante 

 Os ensaios antioxidantes foram realizados em colaboração com o Laboratório de 

Botânica Estrutural e Funcional, da Universidade Federal Fluminense, coordenado pelas 

Profa. Dra. Selma Ribeiro de Paiva e Profa. Dra. Ana Joffily. 

A atividade antioxidante de extratos brutos (metanólicos e etanólico) foi avaliada 

por método espectrofotométrico baseado no sequestro do radical livre 2,2-difenil-1-

picrilhidrazila (DPPH), conforme a metodologia descrita por Silva e Paiva (2012). 

Uma solução com o radical DPPH a 0,3 mM, foi preparada em balão volumétrico 

de 10,0 mL, utilizando metanol como solvente. Posteriormente, soluções com as 

concentrações finais de 30,0 µM, 60,0 µM, 120,0 µM, 150,0 µM e 180,0 µM foram 
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obtidas. Em ambiente escuro, foi transferida uma alíquota de cada solução de DPPH 

para a cubeta do espectrofotômetro (Biospectra-Espectrofotômetro SP-220) e as leituras 

foram realizadas a 518nm. Foi utilizado metanol como branco para a calibração do 

espectrofotômetro. A partir das leituras obtidas, foi construído um gráfico onde as 

concentrações de DPPH (µM) foram plotadas no eixo X e as respectivas absorvâncias 

no eixo Y. A equação da reta foi obtida a partir da regressão linear dos pontos obtidos. 

A partir dos extratos de Eugenia florida, bem como do ácido betulínico, foram 

preparadas soluções-amostra com concentração de 1,0 mg/mL, utilizando metanol. A 

partir dessas soluções, foram realizadas diluições em balões volumétricos de 10,0 mL, 

com auxílio de micropipetador automático, obtendo soluções com concentrações finais 

de 250,0 µg/mL, 125,0 µg/mL, 50,0 µg/mL, 25,0 µg/mL, 10,0 µg/mL e 5,0 µg/mL. As 

análises foram realizadas em triplicata, adicionando-se 2,5 mL de cada solução-amostra 

e 1,0 mL de uma solução 0,3 mM de DPPH em metanol (11,8 µg/mL), sendo 

homogeneizado em agitador vórtex. As amostras reagiram a temperatura ambiente 

durante 30 minutos com leitura das absorvâncias a cada 5 minutos em comprimento de 

onda de 518 nm. Como controle negativo, foram utilizados 2,5 mL de metanol com 1,0 

mL da solução do radical DPPH. Como branco, foram utilizados 2,5 mL de cada 

diluição com 1,0 mL de metanol. 

A avaliação da atividade antioxidante foi realizada através da comparação dos 

dados obtidos para as amostras em comparação com os controles positivos butil-

hidroxi-tolueno (BHT) e rutina. Cada controle positivo foi submetido aos mesmos 

procedimentos de diluições supracitados para os extratos brutos. 

Após as leituras, o Y da equação de reta foi substituído pelo valor correspondente 

à metade da absorvância inicial do controle negativo para encontrar o consumo em µM 

de DPPH que corresponde à metade da concentração inicial de DPPH, e em seguida 

esse valor foi convertido para g de DPPH através da equação: g/L DPPH = (µM DPPH / 

1.000.000) x 394,3, sendo este último o peso molecular do DPPH. 

Para cada extrato ou fração, foi obtida uma nova equação de reta, através da 

regressão linear dos pontos obtidos. Somente foram utilizados para o cálculo da equação 

da reta os pontos que estiveram dentro da faixa de linearidade, uma vez que após atingir 

a concentração para a qual há um máximo de atividade antioxidante, a tendência é que a 
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relação entre concentrações maiores do extrato e atividade antioxidante passe a ser 

aproximadamente constante.  

Para calcular a atividade antioxidante total de cada extrato, o valor de Y na 

equação obtida para cada extrato foi substituído pela absorvância equivalente a 50% da 

concentração inicial de DPPH (metade da absorvância inicial do controle negativo) para 

encontrar o valor que corresponde à concentração necessária de amostra para reduzir em 

50% a concentração inicial do radical DPPH (CE50). 

O valor de CE50 encontrado na equação para cada extrato (mg/L) foi dividido por 

1.000 para se obter o valor em g e, em seguida, dividido pelo valor encontrado em g de 

DPPH (na primeira equação de reta) para obter o resultado final, expresso em g 

extrato/g DPPH:  

 

CE50 (g extrato/g DPPH) = CE50 (mg/L) / 1.000 

                                                DPPH (g) 

 

Os resultados foram expressos como a média ± desvio-padrão de três ensaios 

independentes realizados em triplicata. A comparação entre as três médias foi efetuada 

utilizando análise de variância simples (ANOVA). 

 

2. RESULTADOS 

2.1 Ensaios citotóxicos 

  Estudos com Eugenia florida foram conduzidos para a avaliação da atividade 

antiproliferativa frente a células tumorais. Com as porcentagens de crescimento 

calculadas, foram elaborados gráficos de crescimento celular em função da 

concentração da amostra (Figuras 25-32). Os valores abaixo de 50 e acima de zero 

representam inibição de crescimento (atividade citostática), sendo que os valores que 

atingem o zero representam inibição total de crescimento (TGI = Total Growth 

Inhibition). Os valores negativos (abaixo de zero) representam morte celular (atividade 

citotóxica), pois a quantidade de células (aferida pela absorbância no final do 

experimento), foi menor do que aquela que iniciou o experimento (absorbância do T0). 

Na Tabela 14 podem-se avaliar os resultados de atividade antiproliferativa dos extratos 

brutos de folhas de E. florida por maceração e por Soxhlet, das frações isoladas por 
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partição líquido-líquido, do padrão AB e da doxorrubicina. Os resultados estão 

expressos em TGI que corresponde à concentração necessária para inibição de 100 % do 

crescimento celular. 

A inibição do crescimento das células tumorais incubadas frente aos extratos e 

frações foram avaliados pelo ensaio sulforrodamina B (SRB). Este ensaio tem sido 

amplamente empregado para a avaliação da citotoxidade e proliferação celular em 

ensaios em microplacas (LIN et al. 1999). A SRB é um corante arroxeado que, em 

condições moderadamente ácidas, se liga a aminoácidos básicos da proteína celular, e se 

dissocia em condições básicas. A ligação da SRB é estequiométrica, e a quantidade de 

corante extraído de células pigmentadas é diretamente proporcional à massa total de 

proteína e, portanto, correlacionada com o número de células (PAPAZISIS et al. 1997, 

VICHAI & KIRTIKARA, 2006). A ligação do corante SRB aos aminoácidos básicos 

das proteínas das células viáveis ocorre no momento da fixação. Por isso, quanto maior 

a quantidade de SRB ligada ao compartimento, menor a atividade citotóxica da amostra 

em teste (SKEHAN et al, 1990). 

O quimioterápico Doxorrubicina apresentou resultados abaixo de zero para todas 

as linhagens, na concentração de 25µg/mL. Na concentração de 0,25 µg/mL, a 

doxorrubicina apresentou inibição de crescimento celular para algumas linhagens, 

incluindo a HaCaT, sendo citotóxica para as linhagens NCHI-H460, 786-0, U251 e 

MCF7 (Figura 25). 
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Figura 25.  Gráfico da atividade antiproliferativa da Doxorrubicina, utilizado como 
controle positivo. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo 
não pequenas células); PC-3 (próstata); OVCAR-03 (ovário); HT29 (cólon); K562 
(leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

O ácido betulínico, marcador químico presente nos extratos das folhas de E. 

florida, é um triterpeno pentacíclico amplamente encontrado em espécies vegetais, cuja 

ação terapêutica contra o câncer tem sido investigada amplamente na literatura, 

apresentando citotoxidade seletiva contra linhagens de melanomas (PISHA et al., 1995). 

Entretanto, existem estudos que relatam atividade anticancerígena também contra outros 

tipos de linhagens como neuroectodérmicos (neuroblastoma, glioblastoma, 

meduloblastoma e tumor de Ewing), assim como outras malignidades como, por 

exemplo, cabeça e pescoço, cólon, mama, hepatocelular, pulmão, próstata, célula renal, 

ovário ou carcinoma do colo do útero, e leucemia (FULDA, 2008). Além disso, o AB 

apresentou uma maior resistência a efeitos adversos em fibroblastos, melanócitos, 

células neuronais e células mononucleares do sangue periférico (ZUCCO et al., 2002; 

FULDA et al., 2005; SELZER et al., 2000). Estudos indicam que o ácido betulínico 

apresenta um mecanismo de morte das células tumorais mais específico (COSTA et al., 

2008), induzindo apoptose pela via mitocondrial, pois apresenta permeabilidade na 

membrana da mitocôndria (FULDA, 2008), além disso, é interessante notar que foi 

relatado que o AB exerce uma citotoxidade preferencial contra as linhagens celulares de 

melanoma metastático sobre as não metastáticas. Estudos in vivo em camundongos para 
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melanoma sugerem que o AB pode atuar como suplemento na terapia para melhorar o 

efeito quimioterápico (FULDA et al., 2009).  

Na Figura 26 podem-se observar os resultados do estudo in vitro realizado com o 

padrão de AB, demonstrando efeito citotóxico menor do que o verificado para a 

Doxorrubicina, na concentração de 0,25 µg/mL. O AB apresentou atividade citostática 

para todas as linhagens, na concentração de 25 µg/mL e morte celular, na concentração 

de 250 µg/mL, exceto para a linhagem K562 (leucemia), comportamento também 

observado para os extratos brutos e frações nessa linhagem (Figuras 20 a 24). 

 
Figura 26. Gráfico da atividade antiproliferativa do padrão de ácido betulínico, 
utilizado como controle positivo. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-
H40 (pulmão, tipo não pequenas células); PC-3 (próstata); OVCAR-03 (ovário); HT29 
(cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

 
Na Tabela 14 observa-se que para a linhagem K562, todas as amostras 

apresentaram resultados de TGI maiores que 250 µg/mL, ou seja, para este tipo de 

câncer as amostras não apresentaram efeito antiproliferativo. Os melhores resultados 

observados para o AB foram frente às linhagens MCF-7 (mama) e 786-0 (rim), pois 

apresentou os menores valores de TGI 39,0 e 38,4 µg/mL, respectivamente, ou seja, 

atingindo a atividade antiproliferativa total com menores concentrações da substância. 

Esses resultados corroboram outros estudos, como os conduzidos por Damle et al., 2013 
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que demonstraram a atividade citotóxica do ácido betulínico para câncer de mama, com 

CI50 de 13,5 µg/mL. Nesse estudo, foram também realizados ensaios in vivo, e o 

tratamento realizado com o AB apresentou redução no tamanho dos tumores existentes 

e retardo na formação de novos. Esses resultados são promissores uma vez que o câncer 

de mama é um grande problema de saúde pública. Um outro problema associado ao 

câncer de mama é o desenvolvimento de metástases ósseas. Os estudos de Park e 

colaboradores (2014) demonstraram o potencial protetor e terapêutico do ácido 

betulínico prevenindo a perda óssea em pacientes com metástases ósseas e deficiência 

de estrogênio induzida pelo tratamento de câncer. Mishra e colaboradores (2016) 

realizaram um estudo de avaliação in vitro da atividade citotóxica de seis extratos da 

casca de Betula utilis obtidos com diferentes solventes (metanol, hexano, acetato de 

etila, clorofórmio, butanol e água). Nesse estudo, utilizaram-se nove linhagens 

tumorais: A172 (Glioblastoma), MCF-7 (mama), DLD-1 (cólon), PLC/PRF/5 (fígado), 

A549 (pulmão), SK-OV-3 (ovário), BxPC-3 (pâncreas), DU145 (próstata) e Renal (786-

0, Caki-1). Os extratos em acetato de etila e clorofórmio apresentaram os melhores 

resultados, chegando a quase 100% de inibição para linhagem Caki-1. Algumas 

substâncias foram isoladas desse extrato, dentre elas os triterpenos ácido betulínico, 

ácido ursólico, ácido oleanólico, substâncias presentes também nos extratos da Eugenia 

florida, fato que corrobora os resultados de citotoxidade encontrados para a linhagem 

786-0 (rim). 

O potencial do ácido betulínico não tem sido restrito à monoterapia, já que há a 

sugestão da associação dessa substância de origem natural com outros fármacos 

antineoplásicos, como doxorrubicina e cisplatina, na sensibilização da apoptose. O 

objetivo é aumentar a eficácia de outros agentes antitumorais, visando a utilização de 

regimes de dose menores para minimizar os efeitos adversos e tóxicos provenientes da 

quimioterapia (FULDA & DEBATIN, 2005). 

Os extratos brutos das folhas de E. florida obtidos por soxhlet e maceração 

estática apresentaram atividade citostática para todas as linhagens e inibição total de 

crescimento, exceto para a linhagem K562 (leucemia) (Figuras 27 e 28).  

Na Tabela 14 observa-se que o extrato bruto por maceração de folhas de E. 

florida foi o que apresentou melhor resultado frente à linhagem tumoral de mama 

(MCF-7), exibindo TGI=16,3 µg/mL, o que representa uma atividade melhor do que a 
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do padrão de AB (TGI=39,0 µg/mL). Esses resultados indicam que outras substâncias 

podem estar exercendo efeito aditivo ou sinérgico, resultando em uma atividade melhor 

do que a substância isolada. Os resultados descritos no capítulo anterior sobre a 

composição química de Eugenia florida indicaram a presença de substâncias fenólicas, 

antraquinonas, cumarinas e terpenoides.  

 
Figura 27. Gráfico da atividade antiproliferativa do extrato bruto metanólico das folhas 
de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 
(pulmão, tipo não pequenas células); PC-3 (próstata); OVCAR-03 (ovário); HT29 
(cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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Figura 28. Gráfico da atividade antiproliferativa do extrato bruto metanólico das folhas 
de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 786-0 
(rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); PC-3 (próstata); OVCAR-03 
(ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

As frações hexânicas dos extratos brutos das folhas de E. florida apresentaram 

atividade citostática para todas as linhagens e inibição total de crescimento, exceto para 

a linhagem K562 (leucemia) (Figura 29 e 30). A fração hexânica do extrato obtido por 

maceração apresentou resultados mais satisfatórios, principalmente para as linhagens de 

glioma (U251), mama (MCF-7) e ovário (OVCAR-3), com os seguintes resultados de 

TGI: 38,8 µg/mL, 38,3 µg/mL e 45,8 µg/mL, respectivamente (Tabela 14).  
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Figura 29. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em hexano do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 
786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-03 (ovário); HT29 
(cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

 

 
Figura 30. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em hexano do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); 
MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-
03 (ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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As frações em diclorometano dos extratos brutos das folhas de E. florida 

apresentaram atividade citostática para todas as linhagens (Figura 31 e 32). A fração em 

diclorometano do extrato obtido por soxhlet apresentou bom resultado para linhagem de 

pulmão (NCI-H40) com TGI = 39,5 µg/mL e para fração obtida do extrato por 

maceração para as linhagens de glioma (U251) e mama (MCF-7), com os seguintes 

resultados de TGI: 38,3 µg/mL e 40,5 µg/mL, respectivamente. 

 
Figura 31. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em diclorometano do extrato 
bruto metanólico das folhas de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 
(mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-03 
(ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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Figura 32. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em diclorometano do extrato 
bruto metanólico das folhas de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); 
MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-
03 (ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

 
 As frações em acetato de etila obtidas a partir dos extratos brutos de folhas de E. 

florida exibiram janelas terapêuticas menores (Tabela 14), com a inibição do 

crescimento e/ou morte celular verificada somente nas maiores concentrações testadas 

(Figura 33 e 34). 
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Figura 33. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em acetato de etila do extrato 
bruto metanólico das folhas de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 
(mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-03 
(ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

 
Figura 34. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em acetato de etila do extrato 
bruto metanólico das folhas de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); 
MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-
03 (ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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As frações butanólica (Figura 35 e 36) e aquosa (Figura 37 e 38) obtidas a partir 

dos extratos brutos das folhas de E. florida apresentaram inibição acima de 50% sobre o 

crescimento celular somente em concentrações ≥ 25 µg/mL. Avaliando-se os resultados 

de TGI na Tabela 14, observa-se que essas frações apresentam baixa atividade 

antiproliferativa, necessitando de concentrações mais altas para inibir 100% do 

crescimento celular. 

 
Figura 35. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em butanol do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 
786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-03 (ovário); HT29 
(cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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Figura 36. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração em butanol do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); 
MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-
03 (ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 

 
Figura 37. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração aquosa do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por soxhlet. U251 (glioma); MCF-7 (mama); 
786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-03 (ovário); HT29 
(cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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Figura 38. Gráfico da atividade antiproliferativa da fração aquosa do extrato bruto 
metanólico das folhas de E. florida obtido por maceração estática. U251 (glioma); 
MCF-7 (mama); 786-0 (rim); NCI-H40 (pulmão, tipo não pequenas células); OVCAR-
03 (ovário); HT29 (cólon); K562 (leucemia). HaCat (queratinócitos imortalizados). 
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Tabela 12. Efeito citotóxico de extratos brutos de folhas de E. florida obtidos por 
soxhlet e maceração e suas respectivas frações em células neoplásicas. 

 
TGI (Concentração que inibe 100% do crescimento celular). Linhagens tumorais 
humanas: 2 = U251 (glioma); m = MCF-7 (mama); 7 = 786-0 (rim); 4 = NCI-H40 
(pulmão, tipo não pequenas células); o = OVCAR-03 (ovário); h = HT29 (cólon); k = 
K562 (leucemia). Linhagem não tumoral humana: q = HaCat (queratinócitos 
imortalizados. AB (padrão Sigma Aldrich de ácido betulínico); SEF (extrato bruto por 
soxhlet); SSH (fração hexano soxhlet); SSD (fração diclorometano soxhlet); SSAE 
(fração acetato de etila soxhlet); SSB (fração butanol soxhlet); SSA (fração aquosa 
soxhlet); MEF (extrato bruto maceração); MSH (fração hexano maceração); MSD 
(fração diclorometano maceração); MSAE (fração acetato de etila maceração); MSB 
(fração butanol maceração); MSA (fração aquosa maceração). 
 
 Para que uma amostra (extrato, fração ou substância pura) seja considerada 

ativa, nesse caso, tenha atividade antiproliferativa, ela precisa apresentar uma inibição 

de crescimento celular maior que 50% e apresentar um padrão de resposta dependente 

da dose (Neri-Numa et al., 2013). É interessante também que a amostra apresente 

especificidade em determinada linhagem e baixa toxidez frente às células sadias. 

Fouche e colaboradores (2008) descreveram critérios para classificação de amostras 

com atividade antiproliferativa de acordo com os valores médios de TGI. Dessa forma, 

a atividade antiproliferativa pode ser classificada em quatro categorias: inativo (média 

TGI > 50 µg/mL), atividade fraca (15 µg/mL < média TGI < 50 µg/mL), atividade 

moderada (6,25 µg/mL < média TGI < 15 µg/mL) e atividade potente (média TGI < 

6,25 µg/mL). O extrato bruto obtido por maceração demonstrou atividade frente ao 

câncer de mama (MCF-7) com TGI de 16,3 µg/mL e morte celular na concentração de 

25 µg/mL. Segundo os critérios apresentados por Fouche et al. (2008), esse extrato 

apresenta atividade fraca, entretanto vale destacar que apresenta melhor resultado que a 
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própria substância pura o que demonstra que não só o ácido betulínico é o responsável 

pela atividade. Os resultados indicaram também que as frações em hexano e 

diclorometano do extrato obtido por maceração possuem atividade proliferativa frente 

às linhagens de glioma e mama testadas, se mostrando, inclusive, melhores do que o 

AB. Vale também ressaltar a atividade da fração em diclorometano do extrato obtido 

por soxhlet frente à linhagem NCI-H460 (câncer de pulmão).  

 É interessante notar que o extrato obtido por maceração, bem como as frações 

(hexânica e em diclorometano) obtidas de seu fracionamento por partição líquido-

líquido, foram as amostras que exibiram melhores resultados. A extração por soxhlet 

não representou, mais uma vez, a melhor técnica a ser empregada para obtenção de 

substâncias a partir de Eugenia florida. O Soxhlet representa uma técnica que utiliza 

menor volume de solvente e resulta em um menor rendimento de extrato quando 

comparado à maceração, entretanto muitos fatores como temperatura, relação solvente-

amostra e velocidade de agitação precisam ser considerados para este método 

(Azwanida, 2015). Apesar de terem sido observadas as mesmas classes químicas que as 

obtidas na técnica de maceração, sabe-se que a técnica de extração por Soxhlet, por 

envolver calor, pode resultar em oxidação ou degradação de substâncias. A avaliação da 

extração por maceração e soxhlet para folhas de Moringa oliefera (Vongsaka et al., 

2013), indicou menor produção de fenólicos e flavonoides, para o extrato obtido por 

Soxhlet, o que também foi observado em Eugenia florida.  

Estudos de avaliação de atividade antiproliferativa, com outras espécies de 

Eugenia, encontram-se descritos na literatura. Estudo semelhante ao realizado neste 

trabalho, utilizando praticamente as mesmas linhagens celulares, foi realizado com o 

extrato etanólico bruto dos frutos de Eugenia stipitata (NERI-NUMA et al., 2013). Os 

resultados indicaram que o extrato não possui atividade citostática, para nenhuma das 

linhagens testadas, na concentração de 250 mg/L.  Já Eugenia jambos apresentou efeito 

citotóxico em células leucêmicas humanas (HL-60) devido a ação de dois taninos 

hidrolizáveis e apresentou baixa citotoxidade para linfócitos e células hepáticas 

humanas normais (LI et al., 2009).  

As folhas da espécie Eugenia caryophylata apresentaram atividade antioxidante 

e apoptótica em células leucêmicas humanas (HL-60) devido ao componente eugenol 

presente nos óleos essenciais (YOO et al., 2005). Testes in vitro com extratos 
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hidroalcoólicos de Eugenia dysenterica apresentaram efeito citotóxico para as linhagens 

de leucemia HL-60 (leucemia promielocítica aguda) e K562 (leucemia mileóide rônica) 

(ANDRADE, 2011). Outra espécie do mesmo gênero descrita na literatura é Eugenia 

moraviana que apresentou atividade antitumoral atribuída ao ácido platânico e 

betulínico presentes nas folhas e semente (LUNARDI, 2001); esses mesmos triterpenos 

são encontrados nas folhas de Eugenia florida. 

 A toxidez frente às células sadias (queratinócitos) indicou, de um modo geral, 

que as frações mais tóxicas foram as que apresentaram menor atividade frente às 

linhagens tumorais. A fração em hexano do extrato obtido por maceração, apesar de ter 

demonstrado atividade antiproliferativa frente às linhagens de glioma e mama, 

apresentou toxidez frente às células sadias. 

2.2 Ensaio de hemocompatibilidade 

As células sanguíneas são responsáveis por processos fisiológicos extremamente 

importantes à vida. As hemácias são responsáveis pelo transporte de gases (O2 e CO2) 

através da hemoglobina e os leucócitos estão relacionados ao sistema de defesa do 

organismo, além das propriedades de coagulação relacionados às plaquetas. Devido a 

essa importância é necessário se ter o controle sobre a interação com substâncias em 

contato direto com o sangue (PEREIRA, 2008). Uma substância para ser 

hemocompatível precisa ter afinidade com o plasma sanguíneo. A resposta inicial do 

sangue quando em contato com um material estranho é a absorção de proteínas sobre a 

sua superfície (CHEN et al., 2011). Sucessivamente a isso, tem-se então a adesão de 

plaquetas e a ativação de mecanismos de coagulação levando à formação de trombos, 

que obstruem vasos e interrompe o fluxo sanguíneo levando aos eventos isquêmicos 

(ZAGO et al., 2004). 

A ocorrência de hemólise pode estar diretamente relacionada à citotoxidade de 

uma amostra e por isso, pode ser utilizada na triagem toxicológica. Percentuais de 

hemólise entre 0 a 40% são considerados baixo, de 40 a 80% moderados e superiores a 

80%, são considerados altos (RANGEL et al., 1997). A hemocompatibilidade dos 

extratos e frações foi avaliada através da mensuração da hemoglobina liberada pelas 

hemácias lisadas após um período de incubação de 3 horas. Na Figura 39 pode-se 

observar que os extratos e frações apresentaram uma pequena hemólise, abaixo de 5%, 

na concentração de 10 µg/mL.  Para a concentração de 100 µg/mL observa-se um 
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aumento desse percentual, sendo superior a 10% de hemólise somente para as frações 

em diclorometano e acetato de etila do extrato obtido por soxhlet e nas frações em 

hexano e diclorometano do extrato obtido por maceração. De acordo com BAUER et al 

(2012), uma hemólise de até 10% é tolerada para a maioria das moléculas candidatas a 

novos fármacos. Vale ressaltar, que das frações testadas, apenas as em diclorometano 

apresentaram percentual de hemólise superior a 40%, nessa concentração. Essas frações 

também não se mostraram tão promissoras para a maior parte das linhagens tumorais 

testadas, apresentando altos valores de TGI. 

 
Figura 39. Avaliação da hemocompatibilidade dos extratos metanólicos e frações das 
folhas de E. florida. NaCl – cloreto de sódio; DMSO – dimetilsulfóxido; SEF -extrato 
bruto por soxhlet; SSH - fração hexano soxhlet; SSD - fração diclorometano soxhlet; 
SSAE - fração acetato de etila soxhlet; SSB - fração butanol soxhlet; SSA - fração 
aquosa soxhlet; MEF - extrato bruto maceração; MSH - fração hexano maceração; MSD 
- fração diclorometano maceração; MSAE - fração acetato de etila maceração; MSB - 
fração butanol maceração; MSA - fração aquosa maceração. 

2.3 Ensaio antioxidante 

 O ensaio antioxidante dos extratos vegetais de E. florida foi realizado com o 

DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila), que é uma substância orgânica que contém em sua 

estrutura um átomo de nitrogênio com um elétron desemparelhado, apesar disso, trata-se 

de um radical relativamente estável, uma vez que o elétron desemparelhado apresenta-se 

estabilizado por ressonância dos anéis conjugados e pela presença dos grupos NO2. Sua 

cor característica é roxo intenso de absorção máxima a 517 nm e a sua coloração é 

alterada para amarelo na presença de agentes redutores (GÜLÇIN, 2012).  
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A redução do DPPH envolve a transferência de elétrons e/ou prótons 

dependendo da composição e estrutura dos antioxidantes presentes nas amostras e das 

características dos meios testados. Quando se utiliza como solvente o metanol e etanol, 

solventes normalmente utilizados, a reação está mais associada a transferência de 

elétrons, sendo a transferência de átomos de hidrogênio uma via secundária de menor 

importância. Com solventes apolares ocorre o contrário, visto que a taxa de 

transferência de hidrogênio dos antioxidantes ao radical aumenta quanto menor a 

habilidade do solvente em estabelecer ligações de hidrogênio (FOTI et al., 2003). 

 Os extratos metanólicos (soxhlet e maceração) e etanólico das folhas de E. 

florida foram avaliados quanto à atividade antioxidante. A Tabela 15 apresenta os 

valores de CE50 (concentração efetiva capaz de provocar uma queda de 50% na 

concentração do radical livre), e os percentuais de atividade antioxidante máxima 

(AAM) obtidos para os extratos metanólicos e etanólico de Eugenia florida, além do 

padrão rutina.  

Os resultados foram expressos como a média ± desvio padrão de três ensaios 

independentes. Em cada ensaio cada amostra foi também feita em triplicata.  Em relação 

à atividade antioxidante o tratamento estatístico dos dados por ANOVA mostrou que 

houve diferença significativa entre os três ensaios independentes realizados, portanto 

foram considerados apenas dois ensaios independentes para o cálculo do EC50. 

Tabela 13. Atividade antioxidante em extratos de folhas de Eugenia florida. 

Amostras 
CE50 (Média ± DP) 
(g de extrato/ g de 

DPPH) 
AAM (%) 

Extrato etanólico  1,49 ± 0,07 99,89 ± 0,05 

Extrato metanólico 
(maceração) 

0,93 ± 0,09 99,95 ± 0,01 

Extrato metanólico 
(soxhlet) 

0,55 ± 0,01 95,70 ± 0,06 

Rutina 0,47±0,09 99,95±0,01 
CE50: Concentração efetiva capaz de provocar uma queda de 50% na concentração do 
radical livre; AAM: Atividade antioxidante máxima; TF: Teor de flavonóides; DP: 
Desvio Padrão. 
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A atividade antioxidante máxima (AAM) consiste no maior percentual de 

neutralização do radical livre provocado pela amostra, na maior concentração testada 

(250µg/mL) após 30 minutos de reação (tempo máximo). Todos os extratos avaliados 

apresentaram mais de 95% de neutralização, o que representa um ótimo resultado. 

Os antioxidantes podem apresentar três tipos de cinética reacional: rápida, 

intermediária e lenta. Na primeira, o estado de equilíbrio é atingido em menos de 1 

minuto. Na segunda, a amostra atinge o estado de equilíbrio em um intervalo de 5 a 30 

minutos, enquanto a amostra com cinética lenta pode alcançar o estado de equilíbrio em 

um intervalo de 1 a 6 horas (BRAND-WILLIAMS, CUVELIER & BERSET, 1995). A 

Figura 40 mostra a cinética do padrão rutina enquanto as Figuras 41 a 43 apresentam os 

gráficos de cinética reacional das amostras avaliadas. 

 

 
Figura 400. Cinética reacional do padrão rutina com DPPH (2,2-difenil-1-
picrilhidrazila). 
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Figura 41.  Cinética reacional do extrato metanólico bruto das folhas de Eugenia 
florida obtido por maceração com DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Cinética reacional do extrato metanólico bruto das folhas de Eugenia 
florida obtido por soxhlet com DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). 
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Figura 43. Cinética reacional do extrato etanólico bruto das folhas de Eugenia florida 
com DPPH (2,2-difenil-1-picrilhidrazila). 
 

Os extratos analisados demonstraram melhores resultados nas maiores 

concentrações testadas (50, 125 e 250 µg/mL). Nas concentrações de 125 e 250 µg/mL, 

apresentaram cinética rápida, com apenas cerca de 5% de DPPH remanescente nos 

primeiros instantes de reação. Vale também destacar que os três extratos testados 

exibiram perfis bem semelhantes. Os resultados obtidos para as amostras se mostram 

bem promissores quando comparados ao encontrados para o padrão. 

 Infante (2013) constatou que as espécies: Eugenia leitonii, Eugenia involucrata, 

Eugenia brasiliensis e Eugenia myrcianthes possuem substâncias de expressiva 

atividade antioxidante. Os extratos de folhas apresentaram bons resultados, entretanto o 

extrato de sementes de E. leitonii superou os resultados obtidos com as folhas.  

 Reynertson e colaboradores (2008) avaliaram a atividade antioxidante da fração 

em acetato de etila das folhas de E. uniflora, encontrando um CE50 de 19,6 µg/mL. 

Pessanha (2010) avaliou a atividade antioxidante do extrato aquoso e das frações em 

acetato de etila e butanol das sementes de E. florida e os resultados apresentaram um 

alto potencial antioxidante da fração em acetato de etila com 84,1% de atividade para 

uma concentração de 1 mg/mL. Os resultados encontrados para E. florida foram mais 

promissores do que os descritos para outras espécies de Eugenia. Amostras de extratos 

mais polares apresentam melhor atividade antioxidante, devido ao alto conteúdo de 

substâncias fenólicas, essas substâncias possuem propriedades redutoras que 
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desempenham um papel importante na neutralização de radicais livres (OLIVEIRA, 

2016).  

 Além das substâncias fenólicas, os terpenos também desempenham papel como 

antioxidantes e têm demonstrado efeitos relevantes em condições de estresse oxidativo 

associadas a várias doenças, incluindo doenças neurodegenerativas e câncer 

(GONZÁLEZ-BURGOS & GÓMEZ-SERRANILLOS, 2012). Autores como BIANCH 

& ANTUNES (1999); NEVES et al. (2014) também já descreveram a associação de 

radicais livres ao desenvolvimento de tumores. O fato dos extratos de E. florida 

exibirem a presença de substâncias fenólicas, como taninos e flavonoides, bem 

conhecidas pelo seu poder antioxidante, além de terpenoides, como o ácido betulínico, 

como apresentado no capítulo 2, pode justificar também o resultado promissor dos 

extratos verificado frente às células tumorais. 

3. CONCLUSÃO 

Os extratos e frações não apresentaram atividade antiproliferativa significativa 

para a linhagem K562 (leucemia). Os extratos brutos das folhas de E. florida obtidos 

por soxhlet e maceração estática apresentaram atividade citostática para todas as 

linhagens e inibição total de crescimento, exceto para a linhagem K562. No extrato 

bruto por maceração observou-se o melhor resultado frente à linhagem tumoral de 

mama (MCF-7), exibindo TGI=16,3 µg/mL e morte celular na concentração de 25 

µg/mL, sendo melhor do que a do padrão de AB (TGI=39,0 µg/mL).  

Os resultados indicaram também que as frações em hexano e diclorometano do 

extrato obtido por maceração possuem atividade proliferativa frente às linhagens de 

glioma e mama testadas, se mostrando, inclusive, melhores do que o AB. Vale também 

ressaltar a atividade da fração em diclorometano do extrato obtido por soxhlet frente à 

linhagem NCI-H460 (câncer de pulmão). 

As frações em acetato de etila obtidas pelos dois métodos de extração exibiram 

janelas terapêuticas menores, com a inibição do crescimento e/ou morte celular 

verificada somente nas maiores concentrações testadas. As frações butanólica e aquosa 

apresentaram inibição acima de 50% sobre o crescimento celular somente em 

concentrações ≥ 25 µg/mL. De um modo geral, as frações apresentam baixa atividade 
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antiproliferativa, necessitando de concentrações mais altas para inibir 100% do 

crescimento celular. 

No estudo de hemocompatibilidade, as amostras não induziram hemólise em 

percentual considerável, nas menores concentrações testadas, não causando danos à 

membrana celular dos eritrócitos. 

A avaliação da atividade antioxidante demonstrou grande potencial de Eugenia 

florida na produção de substâncias capazes de neutralizar a ação de radicais livres, o 

que pode corroborar com a atividade antiproliferativa. 
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Capítulo 4 
Desenvolvimento de Metodologias Analíticas 

Quantificação e Identificação 
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 O ácido betulínico (AB) é um triterpeno pentacíclico do tipo lupano, com 

propriedades ácidas (hidroxilas) e básicas (olefina e a carbonila) (Figura 44). 

 

 

As propriedades físico-químicas do AB apresentam características polares e 

apolares o que confere um comportamento dependente depende do pH. Dois parâmetros 

são importantes na definição da permeabilidade celular de um fármaco: seu valor de 

pKa e seu coeficiente de partição (Log P). O valor de pKa do AB é de 5,5 e o pKb de 

14,84 (ELUSIYAN et al., 2011), o que pode ser explicado por sua estrutura anfifílica do 

tipo bola, possuindo dois grupos hidrofílicos em ambas as extremidades da cadeia 

hidrofóbica.  

O valor de log P para o AB encontrado na literatura foram de 7,38 (BARATTO, 

2013), 6,61 (ELUSIYAN et al., 2011) e 6,85 (CLAUDE et al., 2004). Apesar da 

diferença de valores, a faixa encontrada confere ao AB uma lipofilicidade intermediária 

e uma boa permeabilidade da membrana. Substâncias mais lipossolúveis são 

caracterizadas por um coeficiente de partição óleo/água (log P) mais alto. Normalmente 

o coeficiente de partição ótimo (log Po) dos fármacos em geral é encontrado numa faixa 

de 2 a 7; valores abaixo dessa faixa dificultam a permeabilidade da substância pela 

membrana plasmática, enquanto valores acima dessa faixa podem fazer com que os 

fármacos fiquem retidos na membrana lipídica, devido a sua elevada lipossolubilidade.  

Tais propriedades conferem ao ácido betulínico uma lipofilicidade ideal para a 

permeabilização da membrana celular, ou seja, facilita a entrada da substância na 

membrana e aumentando o efeito citotóxico (NATIONAL CENTER FOR 

BIOTECHNOLOGY INFORMATION, 2017). 

Figura 44. Estrutura do ácido betulínico e sua configuração quanto à doação e acepção 
de elétrons. 
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Os parâmetros descritos acima foram desenvolvidos e analisados na validação 

do método de quantificação do ácido betulínico. 

Diversas metodologias analíticas são descritas na literatura para identificação e 

quantificação do AB, tais como: CG-EM/derivatização (GALGON et al., 1999; 

TAKEOKA et al., 2000; PEREZ-CAMINO & CERT, 1999; JANICSAK et al., 2003; 

CUI, 1995; COLOMBINI et al., 2000), Cromatografia por fluido supercrítico 

(TAVARES et al., 2001), ciclodextrina-modificada (HU et al., 2000), 

CCD/Densitometria (NÓBREGA, 2011), porém o método analítico mais comum na 

rotina de um laboratório de controle da qualidade é a cromatografia líquida de alta 

eficiência, e foi a técnica analítica de escolha para a determinação qualitativa e 

quantitativa das amostras analisadas nesse trabalho. 

1. MÉTODOS 

1.1 Metodologia analítica por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Metodologia desenvolvida 

 As análises foram realizadas usando-se um Sistema Cromatográfico da marca 

Waters® modelo HPLC Alliance® com módulo de separação 2690, detector de UV fixo 

486 e software de aquisição e processamento de dados Empower 3. As separações 

cromatográficas foram conduzidas em coluna RP 18 (25cm x 4,6 mm x 5 µm) (ACE). A 

fase móvel empregada foi uma mistura de A: H2O:H3PO4 pH 3 e B: acetonitrila, com 

gradiente de eluição: 0-5 min, 10 % B; 5-25 min, 10-25 % B; 25-45 min, 25-100 % B; 

45-55 min, 100 % B; 55-68 min, 100-10 % B; 68-70 min, 10 % B. A quantidade de 

amostra injetada foi de 10 µL, o fluxo utilizado foi de 1,0 mL/min e detecção a 210 nm.  

Amostras de trabalho 

 As amostras de trabalho foram preparadas com 1,0 mg do padrão AB que foi 

diluído em 0,5 mL de metanol e transferido para um balão volumétrico de 1,0 mL. O 

balão foi ultrassonificado por 5 minutos e a solução foi completada com metanol. Uma 

alíquota de 0,5 mL foi transferida para um balão volumétrico de 1,00 mL, completada 

com metanol e homogeneizada. A amostra foi filtrada em filtro seringa, com membrana 

de PVDF (Fluoreto Polivinidileno) de 0,45 µm e transferido para um vial. 
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 Este procedimento foi repetido para o preparo das amostras de extrato liofilizado 

(10 mg), nebulizado (100 mg) e granulado (100 mg). As amostras foram diluídas em 0,5 

mL de metanol e transferidas para balões volumétricos de 1 mL, sendo filtradas em 

membrana de PVDF (Fluoreto Polivinidileno) de 0,45 µm. Uma alíquota de 0,25 mL da 

amostra foi transferida para um vial de 1,8 mL e diluída com 0,75 mL de metanol.  

1.2 Validação da metodologia 

1.2.1 Linearidade 
  Para a construção da curva-padrão, foram preparadas seis soluções nas 

concentrações: 19, 38, 76, 114, 152 e 190 % de ácido betulínico na amostra de trabalho. 

As soluções com padrão foram filtradas em membrana de 0,45 µm e injetadas, em 

triplicata, no cromatógrafo, em volume de 10 µL. 

  As médias das áreas de cada concentração dos marcadores foram plotadas no eixo 

das ordenadas e as concentrações correspondentes nas abscissas. A equação da reta foi 

obtida pelo método dos mínimos quadrados e expressa por y = a + bx, onde o 

coeficiente linear (a) é a interseção da reta em relação ao eixo y e o coeficiente angular 

(b) é a inclinação da reta em relação ao eixo.  

1.2.2 Limites de detecção (LD) 

O limite de detecção (LD) foi estimado segundo a seguinte equação:  

LD = 3,3 s / b 

Onde:  s é o desvio padrão do menor nível da curva analítica;  

           b inclinação da curva analítica do analito construída na avaliação da 

linearidade. 

1.2.3 Limite de quantificação (LQ) 

O limite de quantificação (LQ) foi estimado segundo a seguinte equação:  

LQ = 10s / b 

Onde: s é o desvio padrão do menor nível da curva analítica; 

           b é a inclinação da curva analítica do analito construída na avaliação da 

linearidade. 
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1.2.4 Especificidade 

 Prepararam-se três curvas conforme descrito no item 1.2.1 deste capítulo, tendo 

como analito da primeira curva, uma amostra padrão de AB, e a segunda curva, 

construída pelo método de adição padrão no extrato e nos excipientes. 

 As curvas foram comparadas estatisticamente pela aplicação de ANOVA 

(p≤0,05). 

1.2.5 Recuperação 

Prepararam-se três concentrações do padrão (80, 100 e 120%) da amostra de 

trabalho (item 1.1). Pesaram-se 5 mg de AB, diluiu-se em 1,00 mL de metanol e 

transferiu-se para um balão volumétrico de 5,00mL, avolumando-o. Três alíquotas (400, 

500 e 600 µL) foram transferidas para balões volumétricos de 1,00mL. Em cada balão, 

adicionou-se 1,00mL de uma solução a 1mg/mL da solução de extrato liofilizado e 

avolumado com metanol.  

Os critérios de aceitação para recuperação foram os sugeridos pelo manual da 

Association of Official Analytical Chemistry (AOAC) (Tabela 16). 

Tabela 14. Critério de aceitação para recuperação utilizados segundo AOAC 
(INMETRO, 2016). 

Concentração do analito (%) Intervalo de recuperação aceito (%) 
≥ 10 98-102 
≥ 1 97-103 
≥ 0,1 95-105 
≥ 0,01 90-107 

≥ 0,001 - ≥ 0,00001 80-110 
≥ 0,000001 60-115 
≥ 0,0000001 40-120 

 

O teste estatístico utilizado para recuperação foi obtido calculando-se a 

quantidade percentual recuperada pelo processo através da fórmula abaixo: 

Recuperação (%): C1- C2   x 100 
                    C3 

 

Onde: C1 é a concentração do analito no extrato fortificado 

                      C2 é a concentração do analito no extrato 

          C3 é a concentração do analito adicionado 
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1.2.6 Precisão 

1.2.6.1 Repetibilidade 

Prepararam-se três concentrações do padrão (80, 100 e 120%) da amostra de 

trabalho, que foram filtradas em membrana de PVDF, transferidas para um vial e 

injetadas em replicata (n=6). Os resultados foram avaliados estatisticamente. Os 

critérios de aceitação adotados foram sugeridos pela Association of Analytical 

Communities (AOAC) (Tabela 17). 

Tabela 15.  Critério de aceitação para precisão utilizados segundo AOAC (INMETRO, 
2016). 

 

O teste estatístico utilizado para precisão foi obtido através da fórmula a seguir: 

CV = DPR = (DP / CMD) x 100 
 

Onde:  CV é o coeficiente de variação; 
DPR é o desvio padrão relativo;  
DP é o desvio padrão; 

        CMD é a média das concentrações. 
 

1.2.6.2 Precisão Intermediária 

A precisão intermediária foi determinada pela comparação pela análise das 

variâncias (ANOVA) de duas curvas da linearidade, obtida por técnicos, equipamentos 

e dias diferentes. 
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2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 Desenvolvimento da metodologia por CLAE 

2.1.1 Seleção da coluna cromatográfica 

Conforme descrito anteriormente o AB é um ácido fraco com lipofilicidade, 

característica de um terpeno, com grupos funcionais que permitem a formação de ponte 

de hidrogênio (porção ácida), receptor de próton (porção básica) e formação de ligações 

covalentes (porções polares e apolares). 

Em função das propriedades do componente a ser analisado (AB), e da 

complexidade das amostras (extratos, excipientes e possíveis produtos de degradação), a 

coluna de escolha foi a C18, por apresentar maior versatilidade e custos operacionais 

mais baixos em relação à coluna em fase normal, já que a fase móvel pode ser 

constituída na sua maior parte por água na presença de solventes de alta ou média 

polaridade. 

2.1.2 Seleção da fase móvel 

Segundo Jäger e colaboradores (2007), a solubilidade de ácidos triterpênicos 

aumenta com o aumento do valor de pH. O ácido betulínico, por exemplo, apresentou 

solubilidade máxima em valor de pH de 11,8. O ácido oleanóico (AO) apresenta a 

mesma solubilidade que o ácido betulínico em pH 7,1. Em valores de pH ácidos a 

solubilidade do ácido ursólico (AU) e oleanóico (AO) diminuíram expressivamente.  

Sendo assim, a fase móvel com valores de pH 1 e 3 em acetonitrila (ACN), 

foram avaliadas pelo sistema isocrático e gradiente.  

As condições cromatográficas utilizadas foram: coluna C18 (25 cm x 4.6 mm 

i.d., 5µm); fluxo 1mL min-1; temperatura da coluna 40°C, fase móvel A1: H2O (pH 1, 

H3PO4); fase móvel A2: H2O (pH 3, H3PO4); fase móvel B: ACN. 

O método gradiente proposto foi: to-5: 10% B; t5-25: 10 a 25% B; t25-45: 25 a 100% 

B; t45-55: 100% B. O método isocrático proposto foi: 80:20 v/v A1:B e A2:B; volume de 

injeção: 10 µL. O comprimento de onda selecionado foi 210 nm, por demonstrar maior 

absorção para o padrão de AB. 
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A melhor resolução e seletividade foi obtida em gradiente (A2:B) conforme 

demonstrado na Figura 45. O perfil cromatográfico obtido a partir da metodologia 

desenvolvida foi seletiva para os ácidos betulínico, oleanóico e ursólico (Figura 46) e os 

demais componentes do extrato. 

 

Figura 45. Cromatogramas do extrato de Eugenia florida por CLAE em (a) isocrático 
(A1:B); (b) gradiente (A1:B); (c) isocrático (A2:B); (d) gradiente (A2:B). AB: ácido 
betulínico; AO: ácido oleanólico; AU: ácido ursólico. 
 

 

Figura 466. Estruturas dos triterpenos identificados no teste de seletividade na 
validação do método de quantificação do ácido betulínico por CLAE: (a) ácido 
betulínico (AB); (b) ácido ursólico (AU); (c) ácido oleanóico (AO). 
 

2.1.3 Preparo da solução para injeção na CLAE 

A escolha de solventes com polaridade semelhante ao AB poderia resultar em 

uma baixa solubilidade dos outros constituintes do extrato devido à complexidade da 
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amostra. Desta forma selecionaram-se solventes polares com polaridade diferenciada: 

água, água acidificada (0,25% e 0,5% de ácido fosfórico – pH 3 e 1% - pH 1), metanol 

(MeOH) e acetonitrila (ACN). 

 O teste visual demonstrou que em acetonitrila a solubilidade do extrato foi maior 

do que em metanol, especialmente na ausência de ácido (Figura 47). No caso do 

metanol quanto menor o teor de ácido menor a quantidade de partículas em suspensão. 

 

Figura 47. Teste de solubilidade do AB em extrato de Eugenia florida em água, água 
acidificada, ACN e MeOH. 

 Uma varredura de 190 à 600 nm foi realizada por espectrofotometria por 

ultravioleta (UV) para avaliar a absorção do extrato ao longo do expectro. Uma análise 

qualitativa foi realizada e observou-se uma absorção menor quando o extrato é 

solubilizado em ACN, seguido do efeito batocrômico da ACN a 1% de ácido indicando 

solubilização diferenciada dos componentes do extrato. Os resultados sugerem que em 

ACN com ausência de ácido, a solubilidade dos componentes da amostra é mínima, 

apesar de apresentar uma solução mais límpida no teste visual. Em MeOH a 

solubilidade é diretamente proporcional ao valor de pH. Desta forma o diluente 

selecionado foi o MeOH em valor de pH 3. 
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2.2 Validação 

“Os estudos de validação são parte essencial das Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e devem ser conduzidos de acordo com Protocolos pré-definidos e aprovados” 

(RDC nº 17/2010). 

O processo de validação objetiva garantir a qualidade analítica dos resultados, e 

permite verificar adequação ao uso, identificar fontes potenciais de erros, conhecer as 

variáveis críticas, apresentar prova de que o método pode ser usado para tomada de 

decisão, atender especificações e aos requisitos legais (INMETRO, 2016). 

Não existe em território nacional uma resolução única e específica para 

validação de produtos fitoterápicos. As diretrizes utilizadas no desenvolvimento e 

validação da metodologia desenvolvida no trabalho estão contidas na RE 899/2003 da 

ANVISA, e no DOQ-CGCRE-008/2016 do INMETRO (Tabela 18). 

A ANVISA determina que, no caso de metodologia analítica não descrita em 

farmacopeias ou formulários oficiais, devidamente reconhecidos pela Anvisa, esta 

deverá ser validada. Segundo a ANVISA (BRASIL, 2016c), a RE899/2003 atende aos 

fitoterápicos, porém os níveis de aceitação utilizados devem ser os aplicados nos 

métodos bioanalíticos devido à complexidade da matéria prima vegetal. Para esses 

métodos, o valor do coeficiente de correlação linear (R) para aceitação da curva de 

calibração deve ser igual ou superior a 0,98 e pode-se aceitar uma dispersão de 15 % em 

todos os pontos médios e 20 % próximo ao limite inferior de quantificação, de acordo 

com a referida legislação. 

Tabela 16. Comparação entre os testes utilizados no processo de validação da ANVISA 
e INMETRO. 

Testes ANVISA INMETRO 
Seletividade Sim Sim 
Linearidade/Faixa de trabalho Sim Sim 
Sensibilidade - Sim 
Limite de detecção Sim Sim 
Limite de quantificação Sim Opcional 
Recuperação Sim Sim 
Precisão Sim Sim 
Robustez Sim Opcional 
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2.2.1 Linearidade/Faixa de trabalho 

Como exemplificado na Figura 48, a linearidade é a faixa nos quais os resultados 

são diretamente proporcionais à concentração do analito na amostra. A faixa de 

trabalho, por sua vez, é o intervalo entre a menor concentração e a maior concentração 

de analito que apresenta um nível aceitável de precisão, exatidão e linearidade (ICH, 

2005). Essa faixa deve conter as concentrações maiores e menores possíveis de serem 

medidas pelas amostras quando o método é aplicado. A faixa de trabalho deve estar 

contida dentro da faixa dinâmica linear do equipamento. A maioria dos equipamentos 

de medição existentes estabelece a sua faixa dinâmica linear. É necessário, entretanto, 

verificar até que ponto a faixa de concentração do analito coincide com a faixa dinâmica 

linear e assegurar que nenhum outro fenômeno tenha impacto indesejável na resposta. 

A sensibilidade analítica é a resposta do instrumento à quantidade de analito 

(EURACHEM GUIDE, 2014), o que vem a ser a inclinação da curva analítica. 

 

Figura 48. Exemplo típico de uma curva analítica com a identificação dos parâmetros 
de desempenho: faixa de trabalho, faixa linear de trabalho, sensibilidade, LD e LQ 
(Fonte: INMETRO 2016). 

Em função da falta do branco da amostra (matriz da amostra sem o analito de 

interesse), a linearidade foi determinada com base nas curvas do ensaio de seletividade. 

A hipótese foi que a matriz não interfere na inclinação da curva de adição padrão 

e estatisticamente avaliada através dos seguintes testes: cálculo da equação da regressão 

linear simples usando o método dos mínimos quadrados ordinários não ponderados; 

teste t para inclinações das curvas; valores aberrantes pelo teste de Grubbs; 

homocedasticidade pelos testes de Cochran; a linearidade por meio do teste F (também 
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conhecido como F-Snedecor) na análise da variância (ANOVA) da regressão 

(Apêndices 1 a 4). 

 Após o tratamento estatístico concluiu-se que: 

- todas as curvas são homocedásticas e não possuem valores aberrantes; 

- as inclinações das curvas de regressão linear não diferem significativamente; 

- não há efeito de matriz, o que pode ser observado graficamente pelo 

paralelismo aproximado das duas curvas na Figura 49. 

 

Figura 49. Avaliação do efeito matriz na determinação do teor de ácido betulínico 
(padrão), nos extratos de Eugenia florida e excipientes. 

2.2.2 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

O limite de detecção (LD) é a menor quantidade do analito na amostra que pode 

ser detectada. O limite de quantificação (LQ) é a menor quantidade do analito na 

amostra que pode ser quantitativamente determinada com precisão e exatidão aceitáveis. 

 A média dos valores de LD e LQ obtidas a partir da curva de linearidade foi de 

2,01 µg/mL e 6,1 µg/mL, respectivamente. A confirmação desses valores foi por meio 

da análise de amostras independentes no mesmo nível de concentração do LD e LQ 

determinados com um número de três replicatas (Tabela 19).  

A hipótese para este teste foi caso alguma das replicatas não possa ser detectada, 

significa que o LD e LQ determinados podem ter sido subestimados, devendo os 
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mesmos serem reavaliados. Os resultados obtidos indicaram que a hipótese foi nula, ou 

seja, nenhum dos valores foram subestimados e todas as replicatas detectadas. 

Tabela 17. Cálculo do Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) nas 
curvas do padrão de ácido betulínico, no solvente, extrato e excipiente, pelo método de 
estimativa a partir da curva analítica. 

 Curva 1 – 
Padrão 

Curva 2 - 
Extrato 

Curva 3 - 
Excipiente 

 

499594 489922 485077  
483212 488105 491322  

Área do menor ponto 
da curva 

492819 489897 489418  
Média 492819 489897 489418  
Desvio 8231,697 1041,904 3200,769  
Média  3200,769 
DPR 0,016703 0,002127 0,00654  
b 5189,1 5250,9 5278,6  
LD (µg) 2,035524 2,011567 2,001011  
Média  2,035524 
LQ (µg) 6,168254 6,095657 6,06367  
Média  6,095657 

DPR - desvio padrão relativo; b - inclinação da curva; LD – limite de detecção; LQ – 
limite de quantificação. 
 

2.2.3 Especificidade 

A especificidade é a capacidade do método de identificar a presença do 

marcador existente na amostra em presença de outros componentes tais como 

impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz (ANVISA RE 899/2003). 

Segundo o INMETRO, a especificidade e a seletividade estão relacionadas ao 

evento da detecção. Um método que produz resposta para apenas um analito é chamado 

específico. Um método que produz respostas para vários analitos, mas que pode 

distinguir a resposta de um analito da de outros, é chamado seletivo. Entretanto, os 

termos especificidade e seletividade são frequentemente utilizados indistintamente ou 

com diferentes interpretações. A determinação da seletividade impacta na linearidade, 

na tendência e na precisão. 

Avaliação da seletividade 

Segundo o INMETRO a avaliação da seletividade deve ser realizada através dos 

itens seguintes: 
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a) Estudo com outros métodos validados: 

Não existem métodos oficiais de determinação quantitativa do ácido betulínico. 

Portanto, a utilização de métodos descritos na literatura científica, fica restrito devido à 

incerteza na sua utilização decorrente da ausência de testes interlaboratoriais nos seus 

processos de validação, resultando em erros aleatórios muito grandes. 

b) Estudo dos interferentes: 

Os ensaios foram realizados na presença e ausência de possíveis interferentes à 

amostra que pudessem aumentar ou reduzir o sinal, comprometendo o resultado. Os 

dados foram obtidos a partir do estudo de linearidade. 

A hipótese foi que a matriz não interfere na inclinação da curva de adição 

padrão. Utilizou-se o teste t para avaliação das inclinações das curvas. 

As inclinações dessas três curvas de regressão linear foram comparadas pelo 

teste t a 5% de probabilidade (t calculado = 0,00468 e t total = 2,040) e não diferiram 

significativamente e não há efeito da matriz, o que pode ser observado pelo paralelismo 

aproximado das duas curvas na Figura 50. 

 
Figura 50. Paralelismo entre as curvas do padrão do ácido betulínico (AB) e do extrato 
de Eugenia florida com adição do padrão de AB. 
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2.2.4 Recuperação  

Os processos normalmente utilizados para avaliar a tendência de um método são, 

entre outros: uso de materiais de referência certificados (MRC), participação em 

comparações interlaboratoriais, comparação com método de referência (ou método 

validado) e realização de ensaios de recuperação. Optou-se pelo teste de recuperação 

pela ausência de metodologias validadas, MRC e ensaios interlaboratoriais.  

A recuperação do analito foi estimada pela análise do extrato fortificado com 

quantidades conhecidas do padrão de AB nas concentrações de 80, 100 e 120 % da 

curva analítica de uso do método.  

A hipótese, neste caso, foi que os critérios adotados de aceitação para 

recuperação foram os sugeridos pela pelo manual da Association of Official Analytical 

Chemistry.  

Todos os resultados atendem aos critérios do AOAC (98 a 102%) (Tabela 20). 

Tabela 18. Resultados do teste de recuperação do analito 
Concentração  

% Amostra 
(mg/mL) 

Extrato 
(mg/mL) 

Padrão 
(mg/mL) 

 
Recuperação 

(%) 
120 0,4460 0,042 0,400 100,90 
100 0,5399 0,042 0,500 99,61 
80 0,6486 0,042 0,600 101,03 

 

2.2.5 Precisão 

A precisão foi expressa por meio da repetibilidade e precisão intermediária. 

2.2.5.1 Repetibilidade 

Os DPR (%) das amostras foram 0,458 (120%); 0,292 (100%); 0,136 (80%). 

Todos os resultados atendem aos critérios do AOAC, encontrando-se abaixo dos valores 

tabelados (1,3% a 1,9%). 

 

2.2.5.2 Precisão Intermediária 

As curvas foram homocedásticas e podem ser observadas na Figura 51. 
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Figura 51.  Estudo de precisão intermediária, através da comparação de duas curvas 
analíticas preparadas independentemente em equipamentos, dias e técnicos diferentes. 

 

3. CONCLUSÃO 

 Uma metodologia analítica, precisa, linear e seletiva por CLAE foi desenvolvida 

e validada para determinação quantitativa e qualitativa do ácido betulínico em extratos 

de folhas de Eugenia florida na presença de outros triterpenos como ácido oleanóico e 

ursólico, bem como na presença dos excipientes utilizados no desenvolvimento 

farmacotécnico. A concentração mínima de ácido betulínico sensível ao método foi de 

2,0 µg/mL, porém valores inferiores a esse podem ser analisados através do método de 

adição do padrão. 
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Capítulo 5 
Estudo de Pré-formulação 
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Os estudos de pré-formulação são investigações das propriedades físico-

químicas de um fármaco realizadas no desenvolvimento de um medicamento. Esse 

estudo é a base de conhecimento para combinar o fármaco com excipientes e produzir 

uma forma farmacêutica (LACHMAN et al., 2001; ANSEL et al., 2000). Os extratos 

padronizados utilizados na produção de fitoterápicos podem ser líquidos ou sólidos. No 

entanto, os extratos secos são os mais utilizados pelas indústrias (FERREIRA, 2009; 

OLIVEIRA & PETROVICK, 2010). Os extratos secos são obtidos por processos de 

evaporação dos solventes, contendo baixa umidade residual, e por isso, apresentam uma 

maior estabilidade química, física e microbiológica (FELTRIN & CHORILLI, 2010). O 

desenvolvimento de novas tecnologias para obtenção de extratos secos padronizados é 

um importante objeto de estudo de processos industriais. Uma vantagem dos extratos 

secos é o menor custo de armazenamento, alta concentração e estabilidade dos 

constituintes ativos, podendo inclusive ser utilizado como insumo para qualquer forma 

farmacêutica, como cápsulas, comprimidos, cremes, pomadas, suspensões, soluções, 

xaropes garantindo a versatilidade como insumo farmacêutico ativo vegetal 

(CAVALCANTI, 2014). 

  Os resultados obtidos e descritos nos capítulos anteriores (caracterização da 

matéria-prima vegetal, desenvolvimento de metodologias analíticas e avaliação da 

atividade farmacológica) contribuem para o estudo de pré-formulação, pois trazem 

informações para o desenvolvimento da forma farmacêutica adequada. 

Até a publicação desse trabalho, não foram encontrados relatos na literatura 

especializada sobre o desenvolvimento de insumos farmacêuticos a partir das folhas de 

Eugenia florida, o que reforça a importância da realização de estudos visando à 

obtenção de extratos secos de qualidade e estáveis. As etapas de pré-formulação 

desenvolvidas neste trabalho consistiram no desenvolvimento de um insumo 

farmacêutico ativo vegetal (IFAV) a partir de extrato etanólico 96% de folhas de 

Eugenia florida (lotes 1406 e 1508), bem como a sua avaliação físico-química. Foram 

utilizadas três técnicas para obtenção de IFAV: liofilização, nebulização/atomização 

(spray-drying) e granulação úmida com excipientes farmacêuticos. 
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1. MÉTODOS 

1.1 Preparo do extrato 

O processo de obtenção do extrato bruto foi descrito no item 1.2b do capítulo 2. 

O material obtido foi concentrado até obtenção de um extrato mole (lotes 1406 e 1508), 

com teor de sólidos na faixa de 30-50%. O extrato mole foi dividido em três partes para 

obtenção dos IFAV. 

1.2 Análise do extrato bruto 

Os extratos foram analisados para fenólicos totais, terpenoides totais, 

flavonoides totais, teor de AB e sólidos totais. 

1.2.1 Determinação de fenólicos totais 

A determinação quantitativa de substâncias fenólicas totais presentes nos 

extratos etanólicos de folhas de E. florida foi realizada com o usodo método descrito no 

item 1.6 do capítulo 2. 

1.2.2 Determinação de terpenoides totais 

A determinação quantitativa de terpenoides totais presentes nos extratos 

etanólicos de folhas de E. florida foi realizada com o uso do método descrito no item 

1.7 do capítulo 2. 

1.2.3 Determinação de flavonoides totais 

Para a determinação quantitativa de flavonoides totais presentes nos extratos 

etanólicos de folhas de E. florida foi realizada com o usodo método descrito no item 1.8 

do capítulo 2. 

1.2.4 Análise de quantificação do AB e perfil cromatográfico por CLAE 

 O método utilizado para identificação e quantificação do AB foi descrito no 

capítulo 4, item 1.1. O mesmo método foi utilizado para obtenção do perfil 

cromatográfico. O teste foi realizado em triplicata. 

1.2.5 Determinação de teor de sólidos 

 A determinação do teor de sólidos presentes no extrato mole foi realizada com a 

metodologia descrita no item 1.4 do capítulo 1. O teste foi realizado em triplicata. 
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1.3 Extrato liofilizado 

O extrato liofilizado foi obtido no Laboratório de Química da Biodiversidade da 

Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos de Farmanguinhos/Fiocruz. 

O extrato mole foi transferido para um frasco próprio de acoplamento no 

liofilizador. O material foi congelado, utilizando-se um banho de acetona com gelo seco 

para viabilizar o processo de congelamento. Após o preparo adequado da amostra, o 

frasco foi acoplado no liofilizador e o processo levou aproximadamente 72 horas para 

obtenção de um extrato seco. Os extratos secos obtidos foram posteriormente pesados e 

armazenados ao abrigo da luz e da umidade em dessecadores. 

O rendimento de secagem foi determinado através da equação: 

  Rs (%m/m)=    Ms        x 100 
                                               Mi 
Onde: 

Rs = Rendimento de secagem 

Ms = Massa do material seco 

Mi = Massa inicial do extrato mole 

1.4 Extrato nebulizado  

Para a realização do processo de nebulização foi utilizado um Mini-Spray Dryer 

Labmaq Modelo: MSD 1,0 com regime de fluxo co-corrente, localizado no Laboratório 

de PD&I de Bioprodutos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás 

sob a orientação do Prof. Dr. Edemilson Cardoso da Conceição. 

O equipamento apresenta-se constituído de: sistema de alimentação de extrato, 

soprador circular com aquecimento elétrico com temperatura regulada por um 

termostato digital, atomizador pneumático (duplo-fluxo) com orifício de 1,2 mm de 

diâmetro, bomba peristáltica, câmara de secagem cilíndrica de aço inox com 160 mm de 

diâmetro e 645 mm de comprimento, ciclone de aço inoxidável e frasco coletor de 

vidro. Foi utilizado dióxido de silício como adjuvante no processo. 

 Na Tabela 21 pode-se observar os parâmetros finais definidos para secagem do 

extrato (lotes 1406 e 1508), por nebulização. Os extratos secos foram posteriormente 

coletados, pesados e armazenados ao abrigo da luz e da umidade em dessecadores. 
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Tabela 19. Parâmetros utilizados no processo de secagem do extrato etanólico (96%) de 
folhas de Eugenia florida por nebulização. 

Proporção 
extrato/etanol 

Quantidade dióxido de 
silício (%) 

Vazão do 
ar de 

aspersão 
(L/min) 

Pressão de 
ar no bico 

(psi) 

Temperatura do 
ar de secagem 

(°C) 

Fluxo de 
alimentação do 

extrato (mL/min) 

1:2 
15 % em relação ao teor 

de sólidos 
45 60 120 4,50 

 O rendimento de secagem foi determinado através da mesma equação descrita 

no item 1.3. 

1.5 Extrato granulado 

O granulado foi obtido no Laboratório de Química da Biodiversidade da 

Plataforma Agroecológica de Fitomedicamentos de Farmanguinhos/Fiocruz e a 

formulação apresenta-se descrita na Tabela 22. 

Tabela 20. Formulação testada para obtenção de um granulado a partir do extrato 
etanólico (96%) bruto de folhas de Eugenia florida. 

Material (%) Lote 1406 
Massa (g) 

Lote 1508 
Massa (g) 

Lactose monohidratada 15,00 50,00 75,00 
Celulose microcristalina 40,00 150,00 200,00 

Amido Glicolato 2,00 7,00 10,00 
Estearato de Magnésio 1,50 5,25 8,00 

Talco 325# 1,50 5,25 8,00 
Extrato mole 40,00 334,00* 493,00** 

Total 100,00 350,00 500,00 
*extrato mole de folhas de E. florida com 39,72% de sólidos totais. 
**extrato mole de folhas de E florida com 40,38% de sólidos totais. 

O processo de granulação foi dividido nas seguintes etapas: 

a) Pesagem e homogeneização dos seguintes excipientes: lactose, celulose, 

amido glicolato e talco; 

b) Pesagem do extrato mole obtido a partir das folhas de E. florida; 

c) Mistura de excipientes em um gral de porcelana de capacidade de 4170 mL, 

onde o extrato mole foi incorporado aos poucos, misturando com o pistilo até 

obter uma massa homogênea; 

d) A massa úmida obtida foi calibrada em peneira de aço inox de 6 mesh; 
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e) O granulado obtido foi colocado em bandejas forradas com papel manteiga e 

levados a estufa 40 °C com circulação de ar por 12 horas.  

f) O granulado seco foi novamente calibrado em uma peneira de 8 mesh; 

g) Misturou-se o lubrificante estearato de magnésio. 

 Os extratos granulados foram coletados, pesados e armazenados ao abrigo da luz 

e da umidade em dessecadores. O rendimento de granulação foi calculado conforme a 

equação abaixo: 

   Rg (%m/m) =   Mg    x 100 
                                                           Mt 
 
Onde: 

Rg = Rendimento de granulação 

Mg = Massa do granulado 

Mt = Massa teórica do granulado 

1.6 Análise microbiológica 

Para os IFAVs obtidos foi feita avaliação microbiológica, utilizando-se o mesmo 

procedimento descrito no item 1.3 do Capítulo 1. 

1.7 Análise de quantificação do AB e perfil cromatográfico por CLAE dos IFAV 

 O método utilizado para identificação e quantificação do AB está descrito no 

Capítulo 4, item 1.1. O mesmo método foi utilizado para obtenção do perfil 

cromatográfico. O teste foi realizado em triplicata. 

1.8 Caracterização dos IFAV 

1.8.1 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia da superfície das partículas dos IFAVs foi observada em 

microscópio eletrônico de varredura JOEL JSM 6390 da Plataforma de Microscopia 

Eletrônica Rudolph Barth da Fiocruz. As amostras foram depositadas sobre fita dupla-

face e fixadas no suporte (stub). Em seguida foram recobertas com um filme fino de 

ouro utilizando o equipamento Cressington 108 Sputter.   
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1.8.2 Análise Térmica 

Neste estudo foram avaliadas as amostras de extrato liofilizado, nebulizado, 

granulado e padrão de ácido betulínico (marcador). As análises foram realizadas em 

colaboração da Dra. Cheila Gonçalves Mothé do Departamento de Processos Orgânicos 

da UFRJ. Análises térmicas de termogravimetria (TG) e análise térmica diferencial 

(DTA) foram realizadas com o objetivo de avaliar um perfil exploratório de degradação 

dos componentes majoritários presentes no IFAV em temperaturas de 25°C a 600°C, 

com razão de aquecimento de 10 °C / min, em atmosfera de N2, com fluxo de 50 mL / 

min. 

As técnicas utilizadas neste estudo para avaliar os insumos foram:  

Termogravimetria (TG)/ Termogravimetria Derivada (DTG) e Análise Térmica 

Diferencial (DTA). Os parâmetros medidos, os instrumentos utilizados e a curva padrão 

esperada em cada uma das termoanálises citadas estão descritos na Tabela 23. 

Tabela 21. Curvas padrão e informações obtidas pelas técnicas de análise térmica 
Técnica Parâmetro 

medido 
Instrumento Curva Padrão 

 

 

TG 

 

 

 

Variação de massa 
(∆m) 

 

 

Termobalança 

 

 

 

DTG 

 

 

 

Variação de massa 
(dm/dt) 

 

 

Termobalança 

 

 

 

DTA 

 

 

 

Variação de 
temperatura (∆T) 

 

Célula de 

DTA 

 

TG: Termogravimetria; DTG: Termogravimetria derivada; DTA: Análise Térmica 
Diferencial. Fonte: MOTHÉ & AZEVEDO (2002). 

T 

∆m 

T 

dm/dt 

T 

∆T 
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1.8.3 Determinação da distribuição granulométrica  

Este ensaio foi realizado conforme procedimento já descrito no item 1.5 do 

Capítulo 1. 

1.8.4 Teste de higroscopia 

Para determinar a higroscopicidade dos IFAV, adaptou-se o método descrito por 

Lachman e colaboradores (2001). As amostras foram pesadas e dispostas em camadas 

finas em placas de Petri, permanecendo em exposição atmosférica por 7 dias em 

ambiente com umidade controlada (60% ± 5% de umidade relativa) à temperatura de 

25°C ± 2°C. 

1.8.5 Densidade 

 A avaliação da densidade foi realizada conforme procedimento já descrito no 

item 1.6 do Capítulo 1. 

1.8.6 Determinação do Índice de Compressibilidade (Índice de Carr) e Fator de 

Hausner (FH) 

 O índice de Carr (IC) e o fator de Hausner são características de fluidez e 

compactabilidade de pós (WELLS, 1988).  O índice de Carr foi determinado através da 

equação: 

IC (%) = [(pc – pa)/pc] x100 

 

 O fator de Hausner (FH) foi determinado através da equação: 

FH = pa/pc 

 Onde: 

 pa = densidade bruta das partículas (g/mL); 

 pc = densidade compactada das partículas (g/mL). 

1.8.7 Ângulo de repouso 

 Uma alíquota de 80,0 g de amostra foi colocada em funil com abertura de 10 

mm, sem agitação, no equipamento Erweka GTB Granulate Flow Tester do Laboratório 

de Tecnologia Farmacêutica de Farmanguinhos/Fiocruz. O material foi livremente 

escoado através da abertura, até cobrir completamente um prato circular com diâmetro 

de 10 cm. O ângulo de repouso foi medido automaticamente por instrumentação a laser 

que mede a altura do cone formado. Todas as medidas foram realizadas em triplicata.  
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1.8.8 Processo de Compressão 

 O processo de compressão foi realizado no Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica de Farmanguinhos/Fiocruz. Os IFAVs obtidos foram testados para 

compressibilidade usando uma compressora rotativa Fette modelo 102i, instrumentada, 

no modo monopunção. Foi utilizado um conjunto de punções de 10 mm de diâmetro, 

com superfície plana e lisa. Os comprimidos foram obtidos através da pesagem 

individual de 250,0 mg de cada IFAV, sendo transferidos diretamente para a máquina 

de compressão. Para cada experimento foram fabricados 25 comprimidos. Os 

comprimidos foram avaliados para dureza, friabilidade, tempo de desintegração e 

dissolução. 

1.8.9 Dureza 

 O teste de dureza dos comprimidos obtidos foi realizado com 5 comprimidos de 

cada IFAV obtido, em durômetro Erweka modelo TBH310MD do Laboratório de 

Tecnologia Farmacêutica de Farmanguinhos/Fiocruz. A partir das medidas de força, 

diâmetro e espessura do comprimido, foi possível determinar a força tênsil, de acordo 

com a equação descrita abaixo (USP, 2009b). 

σ = 2 x F 
     πDxE 

Onde: 

σ = Força tênsil (MPa) 

F – Força necessária para a quebra do comprimido (N) 

D = Diâmetro do comprimido (mm) 

E = Espessura total do comprimido (mm) 

1.8.10 Tempo de desintegração 

O teste de desintegração foi realizado no desintegrador Erweka modelo ZT 71 

do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica de Farmanguinhos/Fiocruz, seguindo 

metodologia descrita na Farmacopeia Brasileira 5ª edição. Seis comprimidos de cada 

IFAV foram colocados em uma cesta e mergulhados em água destilada 37 °C até 

completa desintegração. Foi determinado o tempo de desintegração de cada comprimido 

e a média dos seis tempos foi considerada como resultado final. 
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1.8.11 Dissolução 

1.8.11.1 Preparo dos meios de dissolução 

Meio pH 1,2 – Pesaram-se 2,0 g de cloreto de sódio, solubilizadas com água 

ultrapurificada e transferidas para um balão volumétrico de 1000 mL. Adicionaram-se 

7,0 mL de ácido clorídrico, completou-se o volume com água ultrapurificada e 

homogeneizou-se a solução (USP33, 2010). 

Meio pH 4,5 - Pesaram-se 2,99 g de cloreto de sódio, solubilizadas com água 

ultrapurificada e transferidas para um balão volumétrico de 1000 mL. Adicionaram-se 

14,0 mL de ácido acético 2 N, completou-se o volume com água ultrapurificada e 

homogeneizou-se a solução (USP33, 2010). 

Meio pH 6,8 – Transferam-se 250,0 mL de uma solução de fosfato de potássio 

monobásico 0,2 M para um balão volumétrico de 1000 mL. Adicionaram-se 112,0 mL 

de uma solução de hidróxido de sódio 0,2 M, completou-se o volume com água 

ultrapurificada e homogeneizou-se a solução (USP33, 2010). 

1.8.11.2 Dissolução intrínseca 

 O teste de dissolução intrínseca foi realizado somente para o extrato liofilizado 

utilizando os três meios de dissolução com os pH diferentes. 

 

Preparo da amostra 

Uma alíquota de 250,0 mg de extrato seco liofilizado foi compactado utilizando-

se punção com superfície plana e 10 mm diâmetro. Foi utilizada uma prensa manual 

para produção dos comprimidos. A força aplicada foi a suficiente para formar um 

compacto não desintegrável e, ao mesmo tempo, não alterando as propriedades do 

estado sólido do extrato liofilizado (ROSA, 2005). Os compactos foram revestidos com 

parafina, deixando apenas uma face exposta ao meio (sem parafina) e colocados no 

aparato cesto de dissolução de modo que ficassem fixos (MAXIMIANO et al., 2010). 

Teste de dissolução intrínseca 

Adicionaram-se 900,0 mL de cada meio (pH 1,2; 4,5 e 6,8), em cada cuba de 

dissolução, utilizando-se duas cubas para cada meio, mantendo-se a temperatura em 37 

± 0,5 ºC. Os compactos revestidos com parafina foram colocados nos cestos, 
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empregados como dispositivo de agitação. O sistema foi mantido sob agitação a 100 

rpm durante 24 horas. Alíquotas de 1,0 mL foram coletadas e filtradas em filtro de 

seringa com membrana de celulose regenerada de 0,45 µm.  

As amostras foram preparadas com e sem adição de padrão interno (AB 1,0 

mg/mL). Alíquotas de 250,0 µL foram transferidas para vials acrescentando-se 25,0 µL 

de metanol nas amostras sem adição de padrão interno e 25,0 µL de AB nas amostras 

com adição de padrão interno. As amostragens foram realizadas nos tempos de 0, 0,5, 1, 

1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 24 horas.  As amostras foram analisadas por CLAE conforme 

método validado e descrito no Capítulo 2. 

1.8.11.3 Perfil de Dissolução 

Adicionaram-se 900,0 mL de cada meio, em cada cuba de dissolução, 

utilizando-se duas cubas para cada meio, mantendo-se a temperatura em 37 ± 0,5ºC. O 

sistema foi mantido sob agitação a 100 rpm, utilizando-se o aparato pá durante 90 

minutos. Alíquotas de 1,0 mL foram coletadas e filtradas em filtro de seringa com 

membrana de celulose regenerada de 0,45 µm.  

As amostras (extrato liofilizado, nebulizado e granulado) foram preparadas com 

e sem adição de padrão interno (solução padrão de AB 1,0 mg/mL). Alíquotas de 250,0 

µL foram transferidas para vials acrescentando-se 25,0 µL de metanol nas amostras sem 

adição de padrão interno e 25,0 µL de AB nas amostras com adição de padrão interno. 

As amostragens foram realizadas nos tempos de 0, 15, 30, 45, 60 e 90 minutos. O perfil 

de dissolução foi realizado para os comprimidos obtidos a partir de extrato liofilizado, 

nebulizado e granulado. As amostras foram analisadas por CLAE conforme método 

validado e descrito no Capítulo 2.  

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

2.1 Extrato bruto 

  As folhas do lote 1406 foram utilizadas para a caracterização da matéria prima 

vegetal, definição dos parâmetros para obtenção dos IFAVs e estudo de estabilidade. 

Para obtenção dos IFAVs utilizou-se etanol 96% para extração para reduzir a toxicidez 

do produto final. Foi realizada a extração por maceração partindo-se de 3,0 kg de folhas 

secas e trituradas e obtendo-se um rendimento de 23,78 % de extrato mole em etanol, 
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com 39,72 % de sólidos totais. Este lote foi dividido em três partes para os testes de 

obtenção dos IFAV.  

  O lote 1508 foi um lote coletado para produção dos insumos ativos e 

caracterização dos mesmos. Utilizaram-se 7,0 kg de folhas secas e trituradas para 

extração por maceração com etanol. Obteve-se 27,14% de rendimento de extrato mole 

em etanol com 40,38% de sólidos totais. 

2.2 Análise dos extratos  

2.2.1 Determinação de fenólicos totais 

 Como já descrito anteriormente no item 2.12.1 do Capítulo 2, utiliza-se para a 

determinação da presença de substâncias fenólicas, a reação com cloreto férrico onde 

ocorre uma complexação do Fe+3 com as hidroxilas fenólicas (Esquema 1; Capítulo 2). 

Os cálculos foram realizados com a aplicação da equação obtida na curva de calibração. 

Como resultado, obteve-se um teor de 9,76 % no lote 1406 e 10,25% no lote 1508. 

2.2.2 Determinação de terpenoides totais 

 Os cálculos foram procedidos, pela aplicação da equação obtida na curva de 

calibração. Como resultado do teor de terpenoides totais, obteve-se um teor de 26,9 % 

no extrato bruto etanólico do lote 1406 e 22,4 % no lote 1508. A quantidade encontrada 

indica um extrato rico em terpenoides, substâncias características da E. florida. 

2.2.3 Determinação de flavonoides totais  

O método espectrofotométrico para quantificar flavonoides totais baseia-se na 

propriedade do íon alumínio (Al+3) de formar complexos estáveis com as moléculas de 

flavonoides da amostra, flavonoide-Al+3 de coloração amarela cuja a intensidade é 

proporcional à concentração de flavonoide na amostra. Em espectroscopia esta 

complexação promove um deslocamento batocrômico e intensificação das absorções, 

podendo ser quantificado sem a interferência de outras substâncias fenólicas (Esquema 

8) (MARKHAM, 1982; PEIXOTO SOBRINHO et al., 2012). 
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Esquema 8. Reação de complexação de quercetina com cloreto de alumínio formando 
um complexo estável flavonoide–Al+3 (PEIXOTO SOBRINHO et al., 2012). 
 

 Os cálculos foram procedidos, pela aplicação da equação obtida na curva de 

calibração com quercetina. Como resultado, obteve-se um teor de flavonoides totais nos 

extratos brutos de folhas de E. florida de 1,20 % no lote 1406 e 1,02% no lote 1508. 

2.2.4 Análise por CLAE de teor de AB e perfil cromatográfico 

 O teor de AB nos extratos brutos etanólicos foram 4,20 % para lote 1406 e 3,58 

% para o lote 1508. Os perfis cromatográficos podem ser observados na Figura 52. 
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Figura 52. Perfil cromatográfico, por CLAE, dos extratos brutos etanólicos (liofilizado) 
das folhas de Eugenia florida. Sistema gradiente de acetonitrila e água pH 3, conforme 
descrito no Capítulo 4. 

2.2.5 Teor de sólidos 

 Foram realizados testes em triplicata do teor de sólidos totais no extrato mole 

dos lotes 1406 e 1508 e obteve-se a média de 39,72% e 40,38 %, respectivamente. Esse 

resultado é importante para saber o percentual de sólidos presente no extrato mole e 

assim viabilizar o cálculo de excipientes para o processo de nebulização e granulação 

úmida.  

2.3 Extrato liofilizado 

A liofilização é uma operação de desidratação na qual a matéria-prima 

previamente congelada é submetida a determinadas condições de pressão e temperatura 

que ocasionam a sublimação do solvente (geralmente água). Dessa forma, as 

propriedades químicas e organolépticas pouco se alteram e o procedimento pode ser 

aplicado a produtos sensíveis ao calor. Além disso, o produto liofilizado é facilmente 

reidratável, pois poros microscópicos são formados como resultado dos cristais de gelo 

que sublimam durante o processo de secagem (OIKONOMOPOULOU et al., 2011). O 

processo de liofilização é normalmente empregado na obtenção de extratos vegetais 

secos, por ser um processo simples e sem adição de adjuvantes, condições ideais para 

Lote 1508 

Lote 1406 
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manter a integridade das substâncias de interesse. Entretanto, o extrato liofilizado pode 

apresentar facilidade em reidratar e, dependendo da composição da espécie vegetal,  

isso pode causar uma instabilidade no produto,  necessitando de cuidados especiais nas 

embalagens e armazenamento. 

Após 72 horas no liofilizador os extratos liofilizados de folhas de E. florida 

apresentaram-se aparentemente estáveis, mas para garantir sua integridade, foram 

guardados em recipientes fechados e dentro de dessecadores até os testes de 

caracterização. O rendimento do extrato liofilizado foi de 36,43 %; com 1,8 % de 

umidade para o lote 1406 e 32,30 %, com 1,5 % de umidade para o lote 1508. Esses 

podem ser considerados como um bom rendimento, pois houve aproximadamente 2% 

de perda no processo de secagem. Este método de desidratação tem como objetivo obter 

extratos secos, preservando a qualidade do produto e evitando perdas durante o 

processo. Neste processo, a rápida transição das fases minimiza várias reações de 

degradação que ocorrem durante a secagem (BOSS, 2004). O extrato liofilizado é o 

mesmo que o extrato bruto, pois nenhum adjuvante foi adicionado durante o processo, 

sendo o teor de AB encontrado de 4,20% para lote 1406 e 3,58% para o lote 1508. 

Durante os testes de caracterização dos insumos obtidos, o extrato liofilizado, foi 

considerado como um branco. 

2.4 Extrato nebulizado 

O processo de secagem de extratos por nebulização consiste em três etapas. Na 

primeira etapa o extrato líquido é nebulizado, aumentando a superfície de contato do 

extrato com o ar dessecante. Na segunda etapa ocorre uma transferência de energia 

térmica entre o ar quente e o nebulizado. Na terceira etapa finalmente ocorre a 

evaporação do solvente, restando apenas partículas solidas com pouca umidade residual 

(BROADHEAD et al., 1992; LACHMAN et al., 2001). A Figura 53 apresenta um 

esquema de funcionamento do spray dryer, onde o extrato líquido é introduzido no 

equipamento através de um bico atomizador concomitante ao ar de aquecido. Na câmara 

de secagem ocorre a retenção do pó que posteriormente segue para o ciclone (separador) 

onde ocorre a recuperação do produto em pó fino. 

A Figura 54 detalha como ocorre a formação do extrato nebulizado.  

Inicialmente ocorre a aspersão e concentração dos componentes no interior da gotícula 

devido à evaporação da água. Quando a concentração excede a solubilidade dos 
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componentes, forma-se uma crosta. Nesta fase a evaporação de água é limitada através 

da difusão de vapor de água nos poros da crosta. Desta forma, a redução da massa da 

gotícula nesta etapa de secagem é executada de forma mais lenta do que durante a 

primeira etapa deste processo (GAC & GRADÓN, 2013). 

 
Figura 53. Esquema de secagem de extratos por aspersão (adaptado de LABMAQ, 
2010). 
 

 
Figura 54. Formação de partícula sólida por secagem de aspersão (OLIVEIRA & 
PETROVICK, 2010). 

 O extrato obtido no processo de secagem por nebulização tem suas 

características influenciadas por variáveis do processo apresentadas na Figura 55. O 

estudo destas variáveis se torna fundamental para obtenção de produtos de qualidade. 
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Figura 55. Fatores que podem afetar a secagem por spray dryer (LABMAQ, 2010). 

A concentração de sólidos presentes no líquido de alimentação exerce grande 

impacto sobre a eficiência da operação de secagem. Devido ao custo do processo, o 

spray dryer deve operar com o máximo teor de sólidos possível, possibilitando uma 

utilização adequada do calor (MASTERS, 1985). Segundo Azeredo (2005) quanto 

maior o valor desse parâmetro, menor o tempo para formação do produto seco obtido no 

spray dryer. Além disso, o teor de sólidos pode influenciar na viscosidade do extrato, de 

modo que com valores menores de viscosidade, o tamanho da gota formada no bico 

atomizador é diretamente afetada, enquanto que em níveis maiores de viscosidade, este 

efeito é menos pronunciado. De modo geral, quanto maior a viscosidade do líquido, 

maiores serão os tamanhos das partículas de pó formadas durante o processo de 

nebulização (DOMBROWSKI & ROUTLEY, 1963). Além disso, a influência do teor 

de sólidos no material de partida é refletida no tamanho de partícula e na densidade do 

produto final. Foi utilizado um teor de sólidos de aproximadamente 40% para os dois 

lotes de extratos de E. florida na tentativa de viabilizar a eficiência do processo. Teores 

maiores que 40%, tornaram o extrato muito viscoso, o que dificultou o processo de 

aspersão do extrato.  

A tensão superficial do material a ser seco também exerce influência 

proporcional sobre a energia gasta para formar as gotículas. A adição de tensoativos é 

utilizada com a finalidade de reduzir a tensão superficial, propiciando a formação de 

gotículas menores e aumento na velocidade de aspersão (OLIVEIRA & PETROVICK, 

2010). O uso de adjuvantes na técnica de secagem por aspersão é uma prática muito 

comum, principalmente na secagem de extratos vegetais. Podem ser usados como 
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adjuvantes neste processo: amido, ciclodextrinas, dióxido de silício coloidal, fosfato 

tricálcico, gelatina, goma arábica, lactose, maltodextrina, entre outros 

(VASCONCELOS et al., 2005; SILVA JUNIOR et al., 2006).  A escolha destes 

adjuvantes é uma fase de extrema importância, pois determina a qualidade e 

estabilidade do produto, pois os adjuvantes podem auxiliar na preservação de 

substâncias de interesse durante o processo (CAI & CORKE, 2000).  

O dióxido de silício coloidal propicia aos produtos da secagem melhores 

características de fluidez, além de ser antiaglomerante. Seu mecanismo de ação mais 

provável é a formação de uma monocamada em torno das partículas do extrato da 

planta, que pode manter as partículas distantes, reduzindo ao mínimo as forças de 

adesão de Van de Walls entre elas. Este material apresenta inércia química, inocuidade, 

estabilidade térmica e segurança (SOUZA et al., 2009). Sua estabilidade é comprovada 

na forma de pó. Na literatura encontram-se vários trabalhos utilizando dióxido de silício 

coloidal na secagem de extratos vegetais (OLIVEIRA & PETROVICK, 2010; SOUZA, 

2007; VASCONCELOS et al., 2005). Sendo assim, em função de sua estabilidade 

química, preço e ampla aplicação na indústria farmacêutica, este foi o adjuvante 

selecionado para a secagem do extrato mole por atomização, a fim de reduzir a 

adesividade do produto. Testes foram realizados com adição de 10, 15 e 20%, em 

relação ao teor de sólidos, de dióxido de silício ao extrato mole. Com a utilização de 

10% de adjuvante, verificou-se que o extrato estava aderindo nas paredes da câmara de 

secagem. Com a adição de 15%, o extrato apresentou uma boa aspersão, não sendo 

verificados problemas de adesão no bico aspersor. Com 20% de dióxido de silício, o 

extrato ficou bastante denso, ocasionando entupimento na mangueira e bico aspersor, 

necessitando de adição de mais 50% do volume de álcool que já havia sido adicionado 

ao processo, para que não ocorresse entupimento do bico aspersor. Em função dos 

resultados obtidos, para o processo de secagem do extrato, foi escolhido o percentual de 

15% de dióxido de silício em relação ao teor de sólidos totais. 

Em relação ao processo, um dos parâmetros de maior importância é a 

temperatura do ar de entrada. A partir dos testes preliminares para definição dos 

parâmetros, foi estabelecida a temperatura de 120°C, pois foi a ideal para produzir as 

gotículas no extrato aspergido na câmara de secagem. Em temperaturas mais baixas, o 

extrato não nebuliza e forma grumos no fundo da câmara comprometendo a qualidade 
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do produto obtido. O aumento na temperatura do material de entrada facilita o processo 

de secagem, pois normalmente reduz a tensão superficial e a viscosidade, facilitando a 

formação de gotículas (SOARES, 2002). Ainda que a temperatura de entrada possa ser 

consideravelmente elevada, os sólidos em cada partícula nunca são aquecidos acima da 

temperatura de saída.  

O extrato líquido foi injetado dentro da câmara de secagem com o auxílio do 

bico atomizador. Os bicos de duplo fluido, também chamado pneumático, foram 

testados com diferentes aberturas (0,7 mm, 1,0 mm e 1,2 mm) durante o processo. O 

bico que apresentou melhor resultado, sem entupir, foi o de abertura de 1,2 mm. A 

pressão do ar no bico foi determinada em 60 psi. O ajuste da velocidade de alimentação 

é realizado com a finalidade de evitar que o líquido presente nas gotículas evapore antes 

que estas entrem em contato com as paredes da câmara de secagem. Velocidades de 

alimentação excessivas conduzem à diminuição da temperatura de saída e ao acúmulo 

do material sobre as paredes da câmara (MASTERS, 1985; LACHMAN et al., 2001). 

Os testes realizados com variações do fluxo de alimentação do extrato mastraram que o 

fluxo de 4,5 mL/min apresentou a formação das gotículas no tempo adequado ao 

processo de secagem. 

O lote 1406 foi utilizado para definição dos parâmetros adequados ao processo 

de secagem do extrato etanólico de folhas de E. florida. Foram produzidos extratos 

nebulizados para os lotes 1406 e 1508 e para garantir a integridade, estes foram 

guardados em recipientes fechados e dentro de dessecadores até os testes de 

caracterização. O rendimento do processo foi de 71,69 % , com 1,5 % de umidade para 

o lote 1406 e 73,70 %, com 1,7 % de umidade para o lote 1508. Observou-se que os 

dois lotes apresentaram rendimentos bem diferentes, isto ocorreu porque o primeiro lote 

(1406) foi utilizado para ajustes dos parâmetros de processo, portanto, houve perda de 

produto justificando a diferença de rendimento entre os lotes. O teor de AB encontrado 

nos extratos nebulizados do lote 1406 foi de 2,83 % e para o lote 1508 de 2,41% e o 

perfil químico dos extratos nebulizados dos diferentes lotes pode ser observado na 

Figura 56. 
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Figura 56. Perfil cromatográfico por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência) 
dos extratos nebulizados obtidos das folhas de Eugenia florida. 
 

2.5 Extrato granulado 

As formas farmacêuticas sólidas orais são amplamente utilizadas dentro da 

categoria de medicamentos fitoterápicos, sendo a maior parte, administrada sob a forma 

de comprimidos e cápsulas. Estes apresentam vantagens em relação às formas 

farmacêuticas líquidas com relação à estabilidade química, física e microbiológica e 

podem ser produzidos em larga escala por processos bem estabelecidos e robustos. 

Além disso, são leves, compactos, apresentam maior precisão da dose e são bem aceitos 

pela população (SILVA, 2011). 

Grânulos ou granulados são aglomerados de pó ou partículas finas na forma de 

pequenos grãos ou grânulos, de formas irregulares e com aspecto homogêneo. Devido a 

pouca habilidade de escoamento e compactação de alguns pós, é comum a realização de 

uma granulação antes da compressão do produto (PRISTA et al., 2008). O granulado 

apresenta vantagens em relação à mistura de pós que podem justificar a necessidade 

desta etapa de processo: a melhor conservação da homogeneidade de distribuição dos 

Lote 1508 

Lote 1406 
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componentes e das fases granulométricas, maior densidade, facilidade de escoamento, 

maior reprodutibilidade em medições volumétricas, maior compressibilidade e 

resistência mecânica superior (SILVA, 2011). Os grânulos também podem apresentar 

maior estabilidade física e química que os extratos secos correspondentes, 

especialmente devido a sua área superficial menor do que a dos pós, e, 

consequentemente, menor exposição aos efeitos ambientais (ANSEL et al., 2000). 

Outras vantagens dos granulados são a possibilidade de alteração da aparência, sabor e 

odor, além da possibilidade de utilizar excipientes de proteção frente ao oxigênio, 

umidade, luz e agentes incompatíveis ao extrato vegetal (HEMATI et al., 2003).  

Os extratos de plantas medicinais secos por liofilização ou por nebulização são 

muito finos, leves e de baixa fluidez e compressibilidade, além da alta higroscopicidade. 

A granulação é a técnica mais freqüentemente usada para melhorar as propriedades 

tecnológicas dos extratos vegetais secos, no entanto, o processo por via úmida com 

adição de soluções aquosas pode formar uma massa pegajosa, o que inviabiliza a 

granulação (SOARES et al., 2005, SILVA, 2011). A escolha do agente aglutinante e 

dos adjuvantes para um sistema particular tecnológico de obtenção de granulados é, 

muitas vezes, empírico e depende de experiências prévias do formulador. A seleção da 

quantidade requerida de aglutinantes e adjuvantes vai depender do conhecimento dos 

fatores que influenciam na eficiência do processo de granulação, bem como as possíveis 

interações entre as partículas do aglutinante e os demais constituintes da formulação 

(KHANKARI & HONTZ, 1997). 

Neste trabalho foi realizado um experimento de obtenção de um extrato 

granulado por via úmida, aproveitando o próprio extrato mole com etanol, por 

apresentar mucilagens, como agente aglutinante, e utilizando adjuvantes farmacêuticos 

comumente usados para formulações para comprimidos e cápsulas. Pelozo (2005) 

desenvolveu e avaliou um granulado de Paullinia cupana, por via úmida a partir de uma 

fração semipurificada do extrato seco por liofilização da planta, utilizando os próprios 

solventes do processo de purificação como agentes aglutinantes. Observou que o 

granulado obtido apresentou propriedades tecnológicas favoráveis de fluxo, compressão 

e estabilidade frente às condições de armazenamento em relação ao teor e umidade. 

Os adjuvantes que apresentam importância para as formas farmacêuticas sólidas 

de uso oral são: dessecantes, desintegrantes, diluentes, lubrificantes e molhantes. Os 
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dessecantes, são substâncias que por serem higroscópicas, protegem a formulação 

contra umidade. A presença do agente desintegrante na formulação visa facilitar a 

desagregação da forma farmacêutica, aumentando a área superficial e promovendo a 

dissolução do fármaco (VILLANOVA, 2009). Os diluentes são substâncias geralmente 

inertes, adicionadas na formulação com a finalidade de fornecer formas farmacêuticas 

sólidas com volume adequado. A presença de diluentes muito hidrofílicos como a 

lactose, pode aumentar a captura de líquidos e, conseqüentemente aumentar a 

molhabilidade das partículas, acelerando a velocidade de liberação dos fármacos. Os 

lubrificantes favorecem o fluxo dos pós, facilitando seu deslocamento no momento do 

preparo. Os agentes molhantes, quando adicionados à formulação, aumentam a 

molhabilidade do ativo e promovem o aumento da velocidade de dissolução 

(FERREIRA, 2008). No teste de granulação utilizaram-se os adjuvantes necessários 

para se obter um granulado pronto para obtenção de um fitoterápico na forma de 

comprimidos ou cápsulas. Dentre os agentes lubrificantes testados os que melhor 

preveniram a aderência foi o estearato de magnésio e talco. Nos ensaios exploratórios, a 

melhor desintegração e dissolução foram obtidos na presença de amido glicolato e 

celulose. Os diluentes foram lactose e celulose. Os comprimidos com as características 

físicas adequadas e constantes foram obtidos na presença de celulose microcristalina, 

lactose monohidratada, amido glicolato, estearato de magnésio e talco. Um melhor 

escoamento, compressibilidade, inércia química, menor densidade bruta e 

molhabilidade adequada, foram obtidos quando os diluentes, celulose e a lactose foram 

utilizados, consolidando o compacto. 

Os resultados obtidos no processo de granulação foram satisfatórios e o 

granulado obtido foi caracterizado e avaliado nos estudos de pré-formulação e 

estabilidade.  

Os resultados obtidos para o granulado estão descritos na tabela 24 e o perfil 

químico dos lotes pode ser observado na Figura 57. 

Tabela 22.  Resultados obtidos para os extratos granulados 
Amostra Massa obtida (g) Rendimento (%) Umidade (%) Teor AB (%) 

Granulado 
lote 1406 

318,23 89,39 2,3 1,87 

Granulado  
lote 1508 

451,60 90,32 2,2 1,61 
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Figura 57. Perfil cromatográfico por CLAE dos extratos granulados obtidos das folhas 
de Eugenia florida. 

2.6 Análise Microbiológica 

 

  Os IFAVs foram submetidos à analise microbiológica e os resultados são 

apresentados na Tabela 25. 

Tabela 23. Resultados da avaliação microbiológica dos insumos farmacêuticos ativos 
vegetais obtidos a partir das folhas de Eugenia florida. 

Patógeno Especificação Liofilizado Nebulizado Granulado 
Bactérias aeróbicas 
totais 

105 UFC/g < 102 UFC/g < 102 UFC/g < 102 UFC/g 

Fungos e leveduras 103 UFC/g < 102 UFC/g < 102 UFC/g < 102 UFC/g 
Salmonella sp  Ausência em 1 grama Ausente Ausente Ausente 
Escherichia coli Ausência em 1 grama Ausente Ausente Ausente 
Pseudomonas 
aeruginosa 

Ausência em 1 grama Ausente Ausente Ausente 

Staphylococcus 
aureus 

Ausência em 1 grama Ausente Ausente Ausente 

UFC – Unidade Formadora de Colônia 
 

Lote 1508 

Lote 1406 
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  Os resultados demonstram a integridade dos insumos obtidos, confirmando a 

adequacidade da preparação dos IFAVs, bem como de seu correto armazenamento. 

2.7 Caracterização dos IFAV 

2.7.1 Microscopia eletrônica de varredura 

  A análise microscópica da matéria-prima farmacêutica é uma etapa importante 

no trabalho de pré-formulação, pois proporciona indicações sobre a forma e o tamanho 

das partículas (ANSEL et al., 2000). A morfologia dos grânulos de um extrato seco é 

importante por constituir em mais um parâmetro que pode ser utilizado para a 

padronização do extrato vegetal obtido, ou seja, consiste em um dos fatores utilizados 

para avaliação da reprodutibilidade do processo (MARTINS, 2012). 

  A análise foi realizada para o padrão de ácido betulínico e para cada tipo de 

insumo obtido (liofilizado, nebulizado e granulado) e de cada lote (1406 e 1508), para 

que os resultados pudessem ser comparados. Na Figura 58 pode-se observar a 

microscopia do padrão de ácido betulínico que apresentou cristais em forma de lâminas, 

além de cristais mais finos em forma de agulhas, que puderam ser visualizados nos 

maiores aumentos.  
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Figura 58. Fotomicrografia do padrão de ácido betulínico. (A) aumento de 200x; (B) 
aumento de 1.000x; (C) aumento de 4.000x; (D) aumento de 10.000x. 

 A microscopia dos extratos liofilizados é mostrada na Figura 59. Diferenças nos 

dois lotes de extratos liofilizados foram observadas, apesar do material vegetal ter sido 

coletado a partir do mesmo indivíduo e terem sido produzidos através do mesmo 

processo de extração. As partículas do lote 1406 apresentam-se como aglomerados 

menores e pode-se observar a presença de cristais em forma de lâminas (Figura 59C e 

59E). O lote 1508 apresentou uma maior tendência em aglomerar as partículas e não 

foram observados os cristais laminados verificados no lote 1406 (Figuras 59B, 59D e 

59F). Os cristais em forma de lâminas presentes no lote 1406 podem sugerir a formação 

de cristais de ácido betulínico, visto que as estruturas são semelhantes às observadas 

para o padrão de ácido betulinico na Figura 58. A diferença microscópica entre os lotes 

pode estar associado ao processo de liofilização não homogêneo do material. 
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Figura 59. Fotomicrografia do extrato liofilizado de folhas de Eugenia florida (A) Lote 
1406 (200x); (B) Lote 1508 (200x); (C) Lote 1406 (1000x); (D) Lote 1508 (1000x); (E) 
Lote 1406 (4000x); (F) Lote 1508 (4000x). 
 

Segundo Neto (2008), o congelamento lento conduz a formação de grandes 

cristais de água que pode influenciar no tipo de pó liofilizado. A diferença observada 

nas partículas dos extratos liofilizados pode ter ocorrido devido a etapa de 

congelamento da amostra. Estudos mais detalhados devem ser conduzidos para 

padronizar a obtenção dos extratos liofilizados.  
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O lote 1508 foi o dobro do tamanho do lote 1406, sendo produzido 200 litros de 

extrato líquido ao final do processo de extração. Quanto menor a quantidade de extrato 

mais fácil e menos compacto é o extrato seco obtido. 

  A análise de microscopia de varredura de extratos secos por nebulização é de 

extrema importância, pois permite avaliar como características do material podem 

influenciar na formação das gotículas, pois dependendo das características de 

elasticidade e permeabilidade do material a ser seco por nebulização, podem ser 

produzidos diferentes materiais secos como: esferas intactas, com superfície lisa ou 

rugosa, sólidas ou ocas, materiais com predominância de partículas com superfície 

imperfeita ou até mesmo fragmentada (LACHMAN et al., 2001; OLIVEIRA & 

PETROVICK, 2010). A utilização de dióxido de silício coloidal como adjuvante de 

secagem de extratos por nebulização pode resultar em partículas com superfície 

irregular e rugosa (MARTINS, 2012). Na Figura 60 pode-se observar os extratos 

nebulizados do lote 1406 que foram obtidos nos testes com diferentes percentuais de 

dióxido de silício. 

 

Figura 60. Fotomicrografia dos extratos nebulizados (lote 1406) de folhas de Eugenia 
florida obtidos durante o ajuste de parâmetros do processo. (A) 10% de dióxido de 
silício; (B) 15% de dióxido de silício; (C) 20% de dióxido de silício. Aumento de 
4000x. 

  A diferença entre as partículas nos testes ocorreu, provavelmente, devido à 

influência da concentração de dióxido de silício coloidal na redução da 

higroscopicidade dos produtos secos, permitindo a obtenção de aglomerados mais ou 

menos rugosos (CARVALHO, 1997). 

  As fotomicrografias dos extratos nebulizados com o dióxido de silício coloidal, 

apresentaram, para o lote 1406, partículas esféricas com superfícies pouco rugosas e 

partículas laminadas (Figura 61), característica que já havia sido observada no extrato 
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liofilizado deste lote (Figura 59A, 59C e 59E). O lote 1508 apresentou partículas 

esféricas com característica mais rugosa e uma maior tendência à formação de 

aglomerados (Figura 62).  Essa diferença pode ter ocorrido devido a alguma variação de 

temperatura ou vazão durante o processo. 

 
Figura 61. Fotomicrografia do extrato nebulizado de folhas de Eugenia florida do lote 
1406. (A) Aumento de 200x; (B) Aumento de 1000x; (C) Aumento de 4000x; (D) 
Aumento de 7000x. 
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Figura 62. Fotomicrografia do extrato nebulizado de folhas de Eugenia florida do lote 
1508. (A) Aumento de 200x; (B) Aumento de 1000x; (C) Aumento de 4000x; (D) 
Aumento de 7000x. 

  Os extratos nebulizados apresentaram a formação de grumos, quando analisados 

por microscopia de varredura, o que poderia representar um fator negativo para a 

obtenção de formas farmacêuticas sólidas, entretanto, macroscopicamente, esses 

extratos apresentaram aspecto de pó fino sem grumos. A formação de grumos pode estar 

relacionada com o formato do bico de aspersão, temperatura e vazão do ar de secagem, 

taxa de alimentação de extrato ou fusão das partículas menores no frasco coletor 

(MARTINS, 2012). 

 As fotomicrografias dos extratos granulados são apresentadas na Figura 63 para 

o lote 1406 e Figura 64 para o lote 1508 e apresentaram aglomerados menores no 

primeiro lote e maiores para o segundo lote, diferença que pode ter ocorrido na etapa 

normalização dos grânulos durante o processo de granulação dos extratos.  
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Figura 63. Fotomicrografia do extrato granulado de folhas de Eugenia florida do lote 
1406. (A) Aumento de 200x; (B) Aumento de 1000x; (C) Aumento de 4000x. 
 

 
Figura 644. Fotomicrografia do extrato granulado de folhas de Eugenia florida do lote 
1508. (A) Aumento de 25x; (B) Aumento de 100x; (C) Aumento de 200x; (D) Aumento 
de 1000x. 
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2.7.2 Análise Térmica 

A análise térmica é um conjunto de técnicas que possibilitam medir as 

propriedades físico-químicas de uma substância em função da temperatura ou tempo 

(MOTHÉ & AZEVEDO, 2002). A análise térmica foi utilizada como ferramenta para 

avaliar rapidamente uma possível interação entre os componentes ativos e os 

excipientes nos estudos de compatibilidade na pré-formulação.  

2.7.2.1 Termogravimetria (TG) e Termogravimetria Derivada (DTG) 

A termogravimetria (TG) baseia-se no estudo da variação de massa de uma 

amostra, resultante de uma transformação física (sublimação, evaporação, condensação) 

ou química (degradação, decomposição, oxidação) em função da temperatura. Dessa 

forma, a termogravimetria é um processo contínuo que mede a variação de massa de 

uma substância ou material como função da temperatura. Em uma curva TG são 

observadas inflexões devido ao processo de degradação térmica do material, o que 

depende da sua natureza química, ou seja, da estrutura e da extensão das forças de 

interação. As curvas DTG detalham o processo de degradação (MOTHÉ; AZEVEDO; 

2002). 

Nas curvas de TG, a perda de massa (expressa no eixo vertical em porcentagem) 

é caracterizada por duas temperaturas (no eixo horizontal): Ti (temperatura inicial de 

decomposição) e Tf (temperatura final). A Ti é a temperatura na qual a variação da 

massa acumulada atinge o valor que a termobalança é capaz de detectar ou seja, o ponto 

onde a amostra deixou de ser estável termicamente e iniciou a liberação de substâncias 

voláteis. A Tf é a temperatura na qual a variação de massa acumulada atinge seu valor 

máximo de degradação, correspondendo ao término da reação. A diferença entre essas 

temperaturas (Ti- Tf) é chamada de intervalo de reação (PEREIRA, 2013). 

A temperatura onset corresponde ao início extrapolado do evento térmico, e na 

prática é utilizada nas análises das curvas, pois é mais fácil de ser determinada que a 

temperatura inicial. Já a temperatura de pico (ponto de inflexão da curva TG) é o 

momento em qua a massa está variando mais rapidamente. A temperatura final, indica o 

final da etapa de perda de massa (liberação total das substâncias voláteis), e a 

temperatura endset será o final do evento térmico extrapolado (PEREIRA, 2013). 
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A curva termogravimétrica derivada (DTG) é outro dado importante obtido 

através da curva TG. A DTG expressa a derivada primeira da variação de massa em 

relação ao tempo, sendo registrada em função do tempo ou temperatura. Na curva DTG 

são obtidos picos cujas áreas são proporcionais a variação de massa da amostra, 

apresentando informações mais facilmente visualizadas (como eventos sobrepostos) que 

em uma curva TG. 

 A curva de termogravimetria (TG) do ácido betulínico não apresentou queda no 

início da análise, provavelmente por se tratar de substância isolada e sem presença de 

solventes e/ou impurezas. O principal estágio de decomposição teve início em 280°C 

(Ti), com 92% de perda de massa. Apresentou outro estágio de perda de massa de 

resíduo de 8% em 600 °C. A temperatura onset (Tonset) do AB foi de 350°C e a Tendset foi 

de 373°C. A curva de termogravimetria derivada (DTG) mostrou um estágio de 

decomposição e a velocidade máxima de decomposição ocorreu em 370°C (Figura 65). 

 A curva termogravimétrica realizada para o extrato liofilizado (Figura 66) 

apresentou três estágios de perda de massa, sendo o primeiro estágio com perda de 14% 

com Ti de 125°C e Tf de 210°C. O segundo estágio foi de Ti de 210°C e Tf de 260°C, 

com perda de 6% de massa. O terceiro estágio apresentou 67% de massa, com Ti de 

260°C e Tf de 475°C. A perda de massa do resíduo de 10% ocorreu em 600 °C. A curva 

termogravimétrica derivada (DTG) apresentou quatro estágios de perda de massa e a 

velocidade máxima de decomposição ocorreu em 350°C.   

Os resultados da TG para o extrato nebulizado apresentou três estágios de perda 

de massa, sendo o primeiro estágio de 70°C (Ti) até 110°C (Tf) e com 5 % de perda de 

massa. O segundo estágio apresentou 11% de perda de massa com Ti de 110°C e Tf de 

275°C. O terceiro estágio apresentou 48% de perda de massa com Ti de 275°C até Tf de 

500°C. A perda de massa do resíduo de 34% ocorreu em 600°C, possivelmente o 

percentual de resíduo aumentou em relação ao extrato liofilizado devido à presença de 

dióxido de silício que apresenta um ponto de fusão muito alto (1600°C). A curva 

termogravimétrica derivada (DTG) apresentou dois estágios de perda de massa e a 

velocidade máxima de decomposição ocorreu em 330°C (Figura 67). 

 O extrato granulado apresentou quatro estágios de perda de massa na curva 

termogravimétrica. O primeiro estágio apresentou 6% de perda de massa com Ti em 
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60°C e Tf 160°C. O segundo estágio apresentou 3% de perda de massa com Ti em 160°C 

e Tf 200°C. O terceiro estágio apresentou 8% de perda de massa com Ti de 200°C e Tf 

250°C. O quarto estágio apresentou 53% de perda de massa com Ti de 350°C e Tf de 

475°C. A perda de massa do resíduo de 22% ocorreu em 600°C. A DTG apresentou 

quatro estágios de perda de massa e a velocidade máxima de decomposição ocorreu em 

325°C (Figura 68). 

Análise Térmica Diferencial (DTA) 

A análise térmica diferencial (DTA) é uma técnica em que se mede a diferença 

de temperatura entre a amostra e uma substância inerte (referência), quando ambas são 

submetidas ao aquecimento ou ao resfriamento. As mudanças na temperatura da 

amostra são ocasionadas pelas suas transições térmicas, reações exotérmicas ou 

endotérmicas provocadas devido a mudanças de fase, fusão, sublimação, vaporização, 

reações de decomposição, oxidação, dentre outras. As curvas de DTA demonstram 

informações sobre a estrutura e a ordenação. Inflexões podem ser observadas, devido ao 

processo de degradação térmica do material, o que depende da sua natureza química, ou 

seja, da estrutura e da extensão das forças de interação. As curvas DTG detalham o 

processo de degradação (MOTHÉ; AZEVEDO; 2002). 

A curva de análise térmica diferencial (DTA) do ácido betulínico (Figura 58) 

apresentou dois eventos endotérmicos em 320°C, provavelmente devido à desidratação 

intramolecular e em 370°C, provavelmente devido à decomposição do AB. O ponto de 

fusão do AB é de 316°C.  

A curva DTA do extrato liofilizado apresentou cinco eventos endotérmicos, 

sendo o primeiro em 70°C, provavelmente por perda de resíduo de solvente utilizado na 

extração. O segundo evento em 265°C, provavelmente em decorrência da decomposição 

de alguma(s) substância(s) presente(s) no extrato. O terceiro evento ocorreu em 360°C, 

possivelmente a decomposição do AB, pois o ponto de fusão dele puro é de 316 °C. O 

quarto evento ocorreu em 470 °C e o quinto evento em 550 °C (Figura 66).  

O extrato nebulizado apresentou uma curva DTA com quatro eventos 

endotérmicos, sendo o primeiro em 70 °C, provavelmente por perda de resíduo de 

solvente utilizado na extração. O segundo evento em 275°C decomposição de alguma(s) 

substância(s) presente(s) no extrato. O terceiro evento ocorreu em 350°C, possivelmente 



189 

 

a decomposição do AB, pois o ponto de fusão dele puro é de 316°C. O quarto evento 

ocorreu em 450°C (Figura 67). 

A curva de DTA do extrato granulado apresentou cinco eventos endotérmicos, 

sendo o primeiro em 60°C, provavelmente por perda de resíduo de solvente utilizado na 

extração. O segundo evento em 140°C decomposição de alguma(s) substância(s) 

presente(s) no extrato. O terceiro evento ocorreu em 210°C e o quarto evento em 225°C. 

O quinto evento ocorreu em 350°C, possivelmente a decomposição do AB, pois o ponto 

de fusão dele puro é de 316°C (Figura 68). 

 
Figura 65. Curvas de termogravimetria (verde), termogravimetria derivada (azul) e 
análise térmica diferencial (vermelha) do ácido betulínico padrão (Sigma Aldrich). 
 

 
Figura 66. Curvas de termogravimetria (verde), termogravimetria derivada (azul) e 
análise térmica diferencial (vermelha) do extrato liofilizado de folhas de Eugenia 
florida.  
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Figura 67. Curvas de termogravimetria (verde), termogravimetria derivada (azul) e 
análise térmica diferencial (vermelha) do extrato nebulizado de folhas de Eugenia 
florida.  
 
 

 
Figura 68. Curvas de termogravimetria (verde), termogravimetria derivada (azul) e 
análise térmica diferencial (vermelha) do extrato liofilizado de folhas de Eugenia 
florida.  
 

 

 Na Figura 69 as curvas de TG foram sobrepostas e pode-se observar que o 

comportamento do padrão de ácido betulínico e dos extratos liofilizado, nebulizado e 

granulado foram semelhantes. 
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Figura 69. Sobreposição das curvas de termogravimetria (TG) do padrão de ácido 
betulínico (AB) e dos insumos farmacêuticos ativos vegetais obtidos (liofilizado, 
nebulizado e granulado). 

 

Na Tabela 26 pode-se comparar melhor os resultados de termogravimetria e 

análise térmica diferencial obtidos para os insumos e padrão. Quanto mais pura a 

amostra, menos estágios de perda de massa ocorrem. O padrão de ácido betulínico 

apresentou somente um estágio de perda de massa e dois eventos endotérmicos na 

análise térmica diferencial, em temperaturas próximas ao seu ponto de fusão (316°C). O 

extrato liofilizado, por ser uma matriz complexa, apresentou três estágios de perda de 

massa, sendo a maior perda observada no terceiro estágio de degradação e apresentou 

cinco eventos endotérmicos na análise térmica diferencial, sendo o primeiro evento 

provavelmente a evaporação de resíduos de solventes de extração e os demais devido a 

reações de decomposição das substâncias presentes no extrato de folhas de Eugenia 

florida. O extrato nebulizado apresentou o comportamento semelhante ao extrato 

liofilizado, mas por ter sido utilizado um adjuvante (dióxido de silício) no processo de 

secagem, apresentou um resíduo final de perda de massa maior e na análise térmica 

diferencial apresentou quatro eventos endotérmicos, sendo as temperaturas de 

degradação muito próximas as encontradas para o extrato liofilizado, o que já era 

esperado devido a adição somente de 15% de adjuvante prevalecendo as características 

iniciais do extrato bruto. Já o extrato granulado apresentou quatro estágios de perda de 
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massa, além de um percentual de resíduo final duas vezes maior do que o extrato 

liofilizado, esse fato ocorreu devido à adição de diferentes adjuvantes. Na análise 

térmica diferencial, o granulado apresentou cinco eventos endotérmicos em 

temperaturas distintas. 

Tabela 24. Comparação dos resultados obtidos nos esnsaios de análise térmica para os 
insumos obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. 

Ensaios deTermogravimetria (TG) 
Amostra 1° estágio 2° estágio 3° estágio 4° estágio Resíduo final 

 
Ácido 

betulínico 

92% perda 
Ti = 280°C 
Tf = 375°C 

 
- 

 
- 

 
- 

  
8% à 600 °C 

 
Liofilizado 

14% perda 
Ti = 125°C 
Tf  = 210°C 

6% perda 
Ti = 210°C 
Tf = 260°C 

67% perda 
Ti = 260°C 
Tf = 475°C 

 
- 

 
10% à 600 °C 

 
Nebulizado 

5% perda 
Ti = 70°C 
Tf = 110°C 

11% perda 
Ti = 110°C 
Tf = 275°C 

48% perda  
Ti = 275°C 
Tf  = 500°C 

 
- 

 
34% à 600°C 

 
Granulado 

6% perda 
Ti = 60°C  
Tf = 160°C 

3% perda  
Ti = 160°C 
Tf = 200°C 

8% perda 
Ti = 200°C 
Tf = 250°C 

53% perda 
Ti = 350°C 
Tf = 475°C 

 
22% à 600°C 

Ensaios de Análise Térmica Diferencial (DTA) 
Amostra 1° evento 2° evento 3° evento 4° evento 5° evento 

Ácido 
betulínico 

320°C 370°C - - - 

Liofilizado 70°C 265°C 360°C 470°C 550°C 
Nebulizado 70°C 275°C 350°C 450°C - 
Granulado 60°C 140°C 210°C 225°C 350°C 

 

2.7.3 Determinação da distribuição granulométrica 

 Propriedades físicas e químicas podem ser afetadas pelo tamanho da partícula, 

por sua distribuição, velocidade de dissolução, biodisponibilidade, uniformidade de 

conteúdo, paladar, textura, cor e estabilidade. O fluxo e a velocidade de sedimentação 

estão diretamente relacionados com o tamanho das partículas (ANSEL et al., 2000). 

Assim, este parâmetro deve ser avaliado e especificado durante o desenvolvimento do 

produto em conjunto com os demais testes físico-químicos.  

 O perfil granulométrico do extrato liofilizado e nebulizado foram semelhantes 

apresentando a maioria das partículas na faixa de 180 a 150 µm. O extrato granulado, 

como observado anteriormente na análise de microscopia, apresentou aglomerados que 
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levaram a um aumento na faixa do tamanho das partículas (850 à 700 µm) e um 

comportamento de perfil granulométrico diferente dos demais extratos (Figura 70). 

 Quanto menor o tamanho da partícula, maior será a superfície de contato e mais 

rápida será a dissolução da substância. A micronização de partículas é uma ferramenta 

muito utilizada para melhorar a dissolução de fármacos. As partículas que tendem a 

formar aglomerados no meio de dissolução têm sua área superficial reduzida, 

necessitando da adição de adjuvantes. A forma e a densidade da partícula também são 

fatores que influenciam na área de superfície (MARCOLONGO, 2003; AULTON, 

2005). 

 Os resultados de tamanho de partícula para os insumos obtidos foram somente 

de caráter informativo, mas esta informação será importante quando a forma 

farmacêutica do fitoterápico for definida, pois poderá alterar as propriedades físico-

químicas do produto. 

 

Figura 70. Histograma da distribuição granulométrica dos insumos farmacêuticos 
ativos vegetais obtidos a partir das folhas trituradas de Eugenia florida dos lotes 1406 e 
1508. A. Extrato liofilizado; B. Extrato nebulizado; C. Extrato granulado. 
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2.7.4 Teste de higroscopia 

 Muitas substâncias têm tendências a adsorver umidade atmosférica. O teor de 

umidade adsorvida vai depender de alguns fatores: umidade atmosférica, temperatura, 

área de superfície, tempo de exposição e mecanismo de adsorção. As substâncias 

deliquescentes adsorvem água em quantidade suficiente para se dissolverem. A 

adsorção de umidade pode influenciar em muitos parâmetros importantes nos IFAVs, 

como por exemplo, a estabilidade química, escoamento e compactabilidade 

(LACHMAN et al., 2001). 

 Os resultados avaliados neste teste foram: aspecto da amostra, o aumento de 

peso da amostra, avaliação do perfil químico e teor do AB nos tempos inicial, após 1 dia 

e após 7 dias de exposição (Tabela 27 e Figuras 71-73). 

 Após as primeiras 24 horas de exposição observaram-se que os extratos 

nebulizado e granulado não apresentaram alteração em relação ao aspecto físico, mas o 

extrato liofilizado escureceu. Após sete dias, além do escurecimento do extrato 

liofilizado, a amostra também apresentou aspecto pegajoso aderindo à placa, 

evidenciando a necessidade de armazenagem num ambiente com umidade reduzida ou 

embalagens especiais contendo material exsicante. A amostra do extrato nebulizado, se 

manteve igual no primeiro dia de exposição, mas após sete dias formou grumos, o que 

também evidenciou a necessidade de embalagens especiais para proteger da umidade. O 

extrato granulado foi a única amostra que manteve o aspecto íntegro, isto ocorreu 

devido à presença de excipientes que favoreceram a preservação do aspecto das 

amostras. Na Tabela 27 pode-se observar que a adsorção de umidade foi mais intensa no 

extrato liofilizado e extrato granulado foi o que apresentou menor adsorção, 

provavelmente devido à presença dos excipientes. Apesar das três amostras terem 

sofrido adsorção pode-se observar que o perfil químico permaneceu constante (Figuras 

71-73).  
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Tabela 25. Resultados dos teores de ácido betulínico e variação de massa das amostras 
obtidas a partir de folhas de Eugenia florida, expostas à umidade, no tempo (T) de zero 
a 7 dias. 

T0 T1 dia T7 dias 

Amostra AB 
(%) 

Umidade 
inicial (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

3,58  1,5 3,54 0,624510 3,57 0,920888  

 

 

 

Liofilizado 

   
T0 T1 dia T7 dias  

Amostra AB 
(%) 

Umidade 
inicial (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

2,41 1,7 2,40 0,417256 2,39 0,768477  

 

 

 

Nebulizado 

   
T0 T1 dia T7 dias  

Amostra AB 
(%) 

Umidade 
inicial (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

AB 
(%) 

Média de 
variação (%) 

1,61 2,2 1,62 0,281082 1,64 0,473783  

 

 
 

Granulado 
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(a) 

(b) 

(c) 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 71. Perfil cromatográfico do extrato liofilizado obtido a partir de folhas de 
Eugenia florida, exposto à umidade. (a) Amostra no tempo zero; (b) Amostra após um 
dia de exposição; (c) Amostra após sete dias de exposição. 

Figura 72. Perfil cromatográfico do extrato nebulizado obtido a partir de folhas de 
Eugenia florida, exposto à umidade. (a) Amostra no tempo zero; (b) Amostra após um 
dia de exposição; (c) Amostra após sete dias de exposição. 
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2.7.5 Avaliação de fluxo 

A densidade bruta e compactada foi determinada e usada para a previsão das 

características de compressibilidade e para determinação do Fator de Hausner (FH) dos 

insumos obtidos do lote 1508. Segundo Aulton (2005), a densidade bruta é uma 

característica do pó e não das partículas individuais que o compõem, já a determinação 

da densidade compactada é feita quando o pó atinge um estado de maior equilíbrio, ou 

seja, um arranjo de empacotamento invariável. 

Os critérios para avaliação de fluxo de pós estão dispostos na Tabela 28 de 

acordo como descrito na Farmacopeia Americana (USP, 2009a). 

Tabela 26. Critérios para avaliação das propriedades de fluxo de pó (USP, 2009a). 
Classificação de 

fluxo 
Fator de Hausner Índice de Carr (%) Ângulo de Repouso (°) 

Excelente 1,00 – 1,11 <10 25 – 30 
Bom 1,12 – 1,18 11 – 15 31 – 35 
Justo 1,19 – 1,25 16 – 20 36 – 40 

Aceitável 1,26 – 1,34 21 – 25 41 – 45 
Pobre 1,35 – 1,45 26 – 31 46 – 55 

Muito Pobre 1,45 – 1,59 32 – 37 56 – 65 
Muito, Muito Pobre > 1,60 > 38 > 66 

(a) 

(b) 

(c) 

Figura 73. Perfil cromatográfico do extrato granulado obtido a partir de folhas de 
Eugenia florida, exposto à umidade (a) Amostra no tempo zero; (b) Amostra após um 
dia de exposição; (c) Amostra após sete dias de exposição. 
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 Na Tabela 29 estão descritos os resultados obtidos de densidade bruta e 

compactada, índice de Carr, fator de Hausner, ângulo de repouso e fluxo dos insumos 

obtidos. O extrato nebulizado não apresentou escoamento no teste de fluxo e por isso 

não foi possível medir o ângulo de repouso. Apesar de ter sido utilizado dióxido de 

silício na secagem por aspersão, o insumo apresentou adesão nas paredes, portanto, para 

ser utilizado em formas farmacêuticas necessita de adjuvantes que ajudem a lubrificar o 

material para evitar aderência nos equipamentos. 

Tabela 27. Resultados da avaliação do fluxo dos insumos farmacêuticos ativos vegetais 
obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. 

 ρb 
(g/mL) 

ρc 
(g/mL) 

IC 
(%) 

FH Ângulo de 
repouso 

(°) 

Classificação 
do fluxo 

Fluxo 
(h:min:seg) 

Liofilizado 0,66 0,72 8,33 0,92 18,62 Excelente 00:25:06 
Nebulizado 0,33 0,41 19,51 0,81 - - - 
Granulado 0,38 0,42 9,52 0,91 20,15 Excelente 00:19:09 
ρb = densidade bruta; ρc = densidade compactada; IC = índice de Carr; FH = índice de 
Hausner. 

O ângulo de repouso do extrato liofilizado foi 18,62º e para o granulado 20,15º. 

O extrato nebulizado não apresentou fluxo, ficando o material retido no funil, não 

apresentando escoamento, mesmo quando foi usado o auxílio do misturador, portanto 

não foi possível medir o seu ângulo de repouso (Figura 74). 

Outros parâmetros importantes para a avaliação da fluidez e para prever as 

propriedades de fluxo são: o índice da Hausner (FH), que está relacionado ao atrito 

entre as partículas e o índice de Carr (IC) onde valores baixos representam pós com 

maior capacidade de empacotamento (SILVA, 2009). O problema apresentado pelo 

extrato nebulizado pode estar relacionado ao pequeno tamanho das partículas e/ou a 

irregularidade nos seus formatos, causando a compactação e a sua retenção no funil. O 

valor de FH encontrado foi de 0,81, um valor abaixo dos encontrados na classificação 

de pós (Tabela 28) e para IC o valor encontrado foi de 19,51%, segundo a classificação 

da Tabela 26 o pó teria um fluxo justo, mas na prática observou-se um fluxo bastante 

deficiente. 

 A diferença observada entre os resultados calculados de fator de Hausner (FH) e 

índice de Carr (IC) (Tabela 29) para o extrato nebulizado e o teste prático de avaliação 

de fluxo (Figura 74C e 74D), demonstra a necessidade de sempre realizar os testes 

práticos para confirmar as propriedades físicas do material vegetal à ser utilizado no 
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desenvolvimento de fitoterápicos. Já os resultados de FH e IC obtidos para os extratos 

liofilizado e granulado foram condizentes com os testes práticos de fluidez, 

apresentando um excelente fluxo. 

 

Figura 74. Teste de avaliação de fluxo dos insumos farmacêuticos ativos vegetais 
obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. A. Extrato Liofilizado; B. Extrato 
granulado; C. Extrato nebulizado; D. Detalhe do funil com extrato nebulizado. 

2.7.6 Compressibilidade 

A compressibilidade de um material particulado refere-se à sua propensão a 

formar comprimidos coesos, ou seja, é a capacidade das partículas de manterem-se 

coesas durante o processo de compressão e assim formarem um produto poroso de 

formas definidas (AULTON, 2005).  

O teste de compressibilidade foi realizado nos insumos obtidos para avaliar o 

comportamento da mistura de pós quando se aplicam forças mecânicas. Os resultados 

obtidos neste teste poderão ser utilizados posteriormente no desenvolvimento e 

produção de um fitoterápico na forma farmacêutica de comprimidos. 

Nesse processo podem-se avaliar as características do pó durante o processo de 

compressão e predizer seu comportamento em passos tecnológicos subseqüentes. Os 

resultados obtidos anteriormente para IC expressam teoricamente o poder de 

compressibilidade de cada IFAV. O extrato nebulizado apresentou um resultado de 

19,51 % indicando dificuldades tanto no enchimento, decisivo para cápsulas e 

comprimidos, quanto em capacidade de compressão (GUYOT et al., 1995). Os extratos 

liofilizado (8,33%) e granulado (9,52%) apresentaram valores menores, indicando 

possivelmente uma maior facilidade no processo de enchimento e compressão. Não 
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houve problemas de fluxo durante o processo de compressão dos IFAV porque foi 

utilizada a máquina em monopunção, sendo o material pesado e colocado diretamente 

na matriz para compressão. 

Na Figura 75 pode-se observar os comprimidos dos insumos (liofilizado, 

nebulizado e granulado) obtidos no teste de compressibilidade. Os extratos granulado e 

nebulizado apresentaram facilidade na compressão e os comprimidos ficaram estáveis 

após o processo. Já o extrato liofilizado apresentou dificuldade na compressão 

apresentando, algumas vezes, aderência nas punções superiores e inferiores, efeito 

denominado picking. Isto pode ocorrer devido a alguns fatores: um granulado úmido, 

absorção de umidade durante a compressão, emprego de punções e matrizes riscados, 

deficiência de lubrificante, calor excessivo durante a compressão, entre outras. 

(SWARBRICK, 2007; PRISTA et al., 2008; SILVA, 2008). Após compressão, alguns 

comprimidos do liofilizado apresentaram o efeito de laminação, ou seja, observou-se a 

divisão do comprimido em uma ou mais partes diferentes (Figura 76a). Foi observado 

também o efeito capping nos comprimidos, ou seja, a parte superior ou inferior do 

comprimido se soltou do corpo, formando uma “tampa” (Figura 76b).  Ambos os efeitos 

ocorreram logo após a formação do comprimido. São inúmeras as causas destes desvios, 

podendo ser citadas: excesso de pressão durante a compressão; falta de aglutinante; 

cristais muito grandes; punções não limpas; granulado muito mole; matrizes 

desgastadas; rápida velocidade durante a compressão, entre outras. (ANSEL et al., 

2000; PRISTA et al., 2008; SILVA, 2008).  

Os problemas de compressão no extrato liofilizado já eram esperados e 

ocorreram por não ter nenhum excipiente para viabilizar o processo de compressão. 

Muitos fatores podem ter influenciado no processo, mas provavelmente alguns deles 

foram: a presença de mucilagem na amostra, a instabilidade frente à umidade, falta de 

lubrificante e calor excessivo durante a compressão. Foi necessário aumentar a força de 

compressão para obter os comprimidos do extrato liofilizado.  
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Figura 75. Comprimidos obtidos durante o teste de compressibilidade dos insumos 
farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. (a) 
Comprimido de extrato seco liofilizado; (b) Comprimidos de extrato nebulizado; (c) 
Comprimidos de extrato granulado.  

 

Figura 76. Problemas observados durante o processo de compressão do extrato 
liofilizado de folhas de Eugenia florida. (a) Efeito de laminação; (b) Efeito capping.  
 

 Apesar da forma farmacêutica ainda não estar definida como comprimidos, os 

compactos obtidos neste teste foram utilizados para avaliar a dureza, desintegração e 

dissolução. 

 

2.7.7 Dureza 

 Este teste determina a resistência do comprimido ao esmagamento ou ruptura 

sob pressão radial. É proporcional à força de compressão e inversamente proporcional à 

sua porosidade. Para teste em comprimidos, o mínimo aceitável é 3kgf 

(aproximadamente 30N) (BRASIL, 2010b). Os valores encontrados estão disponíveis na 

Tabela 30, sendo de caráter apenas informativo, pois a dosagem necessária por 

comprimido ainda não foi definida. 

Tabela 28. Avaliação da dureza dos comprimidos obtidos no teste de compressibilidade 
dos insumos farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. 

Amostra Força (N) Espessura (mm) Diâmetro (mm) Força tênsil (MPa) 
Liofilizado 138,60 3,35 9,88 2,67 
Nebulizado 86,40 2,58 9,94 2,15 
Granulado 85,40 2,96 9,81 1,87 
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 O extrato liofilizado apresentou uma dureza maior devido ao excesso de pressão 

no processo de compressão. Já os extratos nebulizado e granulado apresentaram menor 

dureza, isto ocorreu devido a uma melhor facilidade de compressão, precisando de 

menos pressão para formar os comprimidos. 

2.7.8 Tempo de desintegração 

A desintegração é um teste realizado para verificação da eficácia do 

comprimido. Este teste baseia-se na determinação de tempo necessário para que o 

comprimido se desfaça em água aquecida a 37º C, num sistema em movimento e tem 

como objetivo avaliar o tempo em que o comprimido fique totalmente disponível para 

absorção no trato gastrointestinal. (ANSEL et al., 2000). O limite de tempo estabelecido 

como critério geral para a desintegração de comprimidos não revestidos é de 30 minutos 

(BRASIL, 2010b). A Tabela 30 apresenta os tempos de desintegração obtidos para os 

IFAVs. Observa-se que os três IFAVs ultrapassaram o tempo máximo estabelecido na 

Farmacopéia Brasileira (BRASIL, 2010), mas vale ressaltar que os IFAVs não são as 

formas farmacêuticas finais para o medicamento em desenvolvimento. Este teste foi 

realizado para uma avaliação inicial de desintegração e posteriormente, no 

desenvolvimento da formulação final, serão utilizados excipientes específicos para 

auxiliar a desintegração, visando a sua ocorrência no tempo desejado.  

Tabela 29. Tempo de desintegração dos comprimidos obtidos a partir dos insumos 
farmacêuticos ativos vegetais de folhas de Eugenia florida. 

Amostras Tempo mínimo 
(min.) 

Tempo máximo 
(min.) 

Média de tempo 
(min.) 

Liofilizado 00:43:52 00:55:46 00:50:09 
Nebulizado 00:13:38 00:47:45 00:26:46 
Granulado 00:32:08 00:44:09 00:36:57 

min – minutos. 
 

O extrato liofilizado apresentou o maior tempo de desintegração, provavelmente, 

devido a um compacto mais duro que os demais e a falta de adjuvantes que auxiliam na 

desintegração. 

2.7.9 Dissolução 

As propriedades sólidas dos insumos farmacêuticos, tais como polimorfismo, 

tamanho de partícula e área superficial, são fatores que influenciam a velocidade de 

dissolução do fármaco (MARCOLONGO, 2003; BUENO & RECH, 2009). Para que o 
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fármaco possa ser absorvido e passe para corrente sanguínea, é necessário que esse 

esteja dissolvido nos fluidos biológicos (MARCOLONGO, 2003; BRASIL, 2003), o 

que envolve pelo menos duas etapas consecutivas: desintegração da forma farmacêutica 

e solubilização das partículas do fármaco (dissolução propriamente dita). Quando a 

segunda etapa é limitante para absorção do fármaco, a velocidade de dissolução é 

controlada pela dissolução intrínseca deste fármaco (BROWN et al., 2004).  

A solubilidade é um conceito estático, que se refere a um estado de equilíbrio 

termodinâmico, diferente da velocidade de dissolução que é um conceito dinâmico, 

representando a quantidade ou concentração de fármaco que se dissolve por unidade de 

tempo (MARTÍNEZ & NAVARRO, 2001). Dessa forma, as variações na dissolução 

podem alterar a eficácia terapêutica de um medicamento (BUENO & RECH, 2009; YU 

et al., 2004, SEHIC et al., 2010). 

Estudos de dissolução in vitro são fundamentais para assegurar a qualidade das 

formulações sólidas de uso oral, bem como para permitir a otimização das mesmas na 

fase de desenvolvimento (SERRA & STORPIRTIS, 2007). Embora esse estudo seja 

pouco difundido para preparações fitoterápicas, as informações obtidas são de grande 

relevância por mostrar a biodisponibilidade de ativos de origem vegetal. Entre as 

dificuldades para a realização deste teste destacam-se: a complexidade de composição 

química dos fitoterápicos e a insuficiência de dados fitoquímicos sobre as matérias 

primas vegetais que as originaram. 

Apesar da dissolução não ser um teste de rotina para os fitoterápicos, na 

literatura existem alguns trabalhos que abordam perfis de dissolução em fitoterápicos. 

Sittichai et al. (2007), realizaram um estudo de dissolução de cápsulas de Curcuma 

longa L.; Souza et al. (2001) realizaram o teste de dissolução comprimidos nebulizados 

de  Maytenus ilicifolia Mart.; Kratz et al. (2008) avaliaram perfis de dissolução para seis 

fitoterápicos a base de Ginkgo biloba L.; Costa et al. (2010) realizaram testes de 

dissolução para fitoterápicos a base de Passiflora sp.; Souza et al. (2010) avaliaram 

cápsulas e comprimidos de Paullinia cupana; Taglioli et al. (2001) analisaram os perfis 

de dissolução de fitoterápicos a base de Ginkgo biloba L., Passiflora sp. e Senna sp. 

O meio de dissolução utilizado para os testes é normalmente um meio aquoso 

obedecendo as condições fiosilógicas de pH e temperatura (37ºC). Quando possível, o 
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teste deve ser conduzido em condições sink (meio de dissolução com concentração do 

fármaco equivalente a cerca de 1/3 da concentração de saturação), evitando-se o 

retardamento artificial da taxa de dissolução intrínseca provocada pela aproximação da 

condição de saturação.  

A experiência foi conduzida em meio desaerado, evitando a formação de bolhas 

na superfície do compacto. A formação de bolhas pode gerar resultados equivocados, já 

que impede que o compacto entre em contato com o meio de dissolução.  

Como a matriz de extratos vegetais é formada por diferentes substâncias, ou 

seja, apresenta substâncias com pKa distintos, optou-se por realizar o teste com os três 

meios de dissolução (pH 1,2; 4,5 e 6,8) descritos na Farmacopeia Americana (USP33, 

2010). 

2.7.9.1 Dissolução intrínseca 

A dissolução intrínseca tem sido utilizada para caracterizar drogas sólidas, além 

de permitir a prevenção de problemas com a biodisponibilidade (AMIDON et al., 1982; 

ROSA, 2005). Essa experiência é utilizada na determinação de parâmetros 

termodinâmicos associados com a transição de fases cristalinas, na investigação do 

fenômeno de transferência de massa durante processo de dissolução, no estudo do efeito 

de tensoativos e da alteração do pH para solubilização de fármacos pouco solúveis em 

água e na correlação entre a velocidade de dissolução e a forma cristalina de uma 

substância (YU et al., 2004). 

A taxa de dissolução intrínseca é determinada utilizando uma quantidade de 

fármaco compactada em um disco com superfície constante e de área definida, e o 

conjunto, geralmente, é submetido à condição sink (MARCOLONGO, 2003).  O 

compacto deve ser acondicionado em um aparato (rotatório ou estático), e os parâmetros 

de temperatura, velocidade de agitação e pH devem permanecer constantes durante o 

ensaio. O ensaio deve ser interrompido quando a área superficial do compacto deixa de 

ser constante, podendo ser constatado visualmente. A relação obtida quando se plotam 

os dados de quantidade dissolvida versus tempo é linear e a inclinação da reta é igual à 

velocidade de dissolução nas unidades de massa por unidade de tempo. Devem ser 

utilizados apenas os pontos em que a área da superfície do disco manteve-se constante. 

Sendo assim, como a área do compacto é conhecida, a velocidade de dissolução 
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intrínseca é a quantidade acumulada de massa dissolvida de uma substância por unidade 

de área por tempo (MARCOLONGO, 2003; YU et al., 2004). 

Na Figura 77 pode-se observar como foi realizado o teste de dissolução 

intrínseca no extrato liofilizado. 

 
Figura 77. Aparato utilizado para dissolução intrínseca do extrato liofilizado das folhas 
de Eugenia florida. (a) compacto revestido com parafina; (b) visão superior do 
compacto revestido com parafina dentro do cesto de dissolução; (c) visão inferior do 
compacto revestido com parafina dentro do cesto de dissolução; (d) compacto durante o 
processo de dissolução intrínseca. 
 

Pode-se observar, na Figura 78, que após 24 horas de dissolução a área 

superficial do compacto permanece constante.  
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Figura 78. Aparato cesta após dissolução intrínseca dos comprimidos do extrato 
liofilizado de folhas de Eugenia florida. (a) meio de dissolução pH 1,2; (b) meio de 
dissolução pH 4,5; (c) meio de dissolução pH 6,8. 

A velocidade de dissolução intrínseca pode ser afetada pelo tamanho de 

partícula, higroscopicidade, cristalinidade, polimorfismo e dentre outros.  

Os ensaios podem apresentar curvatura (alteração na inclinação da reta) positiva 

ou negativa. A curvatura positiva pode apontar algum problema experimental, como por 

exemplo, desagregação do compacto, com consequente mudança na área superficial e 

velocidade de dissolução. Já a curvatura negativa pode estar relacionada à mudança de 

forma do cristal ou à saturação do meio de dissolução que foi alcançada (ISSA, 2011). 

 Nos ensaios realizados com o extrato liofilizado a curvatura foi negativa, 

provavelmente, devido a variações na forma do cristal do ácido betulínico que podem 

ter ocorrido durante o processo de extração e/ou liofilização, outro fator que pode ter 

influenciado é o fato do extrato ser uma matriz complexa e não um fármaco. Os erros 

aleatórios justificam as variações na área superficial já eram esperados, uma vez que a 

saturação não foi alcançada em função das condições sink. Neste caso, o cálculo da 
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velocidade de dissolução intrínseca, foi obtido realizando a área linear pela inclinação 

da reta, obtida por regressão linear. 

Durante o ensaio, observou-se que a área (relativa ao tempo de retenção do ácido 

betulínico) aumentou no meio até os primeiros 240 min, quando a velocidade de 

dissolução parcial do marcador começa a declinar. Após 480 minutos a velocidade de 

dissolução se mantém constante, conforme pode ser observado nas Figuras 79-81. 

 

Figura 79. Curvatura de velocidade de dissolução intrínseca do extrato liofilizado de 
folhas de Eugenia florida com o meio de pH 1,2. 

 

Figura 80. Curvatura de velocidade de dissolução intrínseca do extrato liofilizado de 
folhas de Eugenia florida com meio de pH 4,5.  
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Figura 81. Curvatura de velocidade de dissolução intrínseca do extrato liofilizado de 
folhas de Eugenia florida com meio de pH 6,8. 

Os ensaios realizados apresentaram curvatura negativa (alteração na inclinação 

da reta); neste caso o cálculo da velocidade de dissolução intrínseca, foi realizado na 

área linear pela inclinação da reta, obtida por regressão linear. As velocidades de 

dissolução intrínseca encontradas para os valores de pH de 1,2; 4,5 e 6,8 foram 0,07; 

0,03 e 0,03 mg/cm2/min, respectivamente. Os valores das velocidades de dissolução 

intrínseca foram menores que 0,1 mg/cm2/min o que indica que a dissolução é um passo 

limitante na absorção. 

2.7.9.2 Perfil de dissolução 

Utilizando a equação da reta obtida pela curva analítica descrita no capítulo 4, a 

porcentagem dissolvida de fármaco foi determinada para o liofilizado, o granulado e o 

nebulizado. O perfil de dissolução foi o método utilizado na avaliação e comparação da 

cinética e eficiência de dissolução das diversas formas de apresentação do IFAV. Os 

perfis de dissolução foram comparados pelo método modelo independente através dos 

testes combinados dos fatores f1 (fator de diferença) e f2 (fator de similaridade), que 

comparam diretamente a diferença entre a porcentagem de fármaco dissolvida em uma 

unidade de tempo para os produtos teste e referência. Os ensaios foram realizados para 

cada IFAV nos diferentes meios de pH (1,2;4,5 e 6,8), o meio que apresentou maior 

dissolução foi considerado como referência e os demais meios foram considerados 

como teste. De acordo com os dados da literatura a semelhança ou equivalência de dois 

perfis é observada quando os valores de f1 se apresentarem entre 0 e 15 e os de f2, entre 

50 e 100 (MOORE & FLANNER, 1996; FDA, 1997). 



209 

 

a) Extrato Liofilizado 

A maior dissolução, no caso do liofilizado, foi obtida em pH 4,5 sendo este 

considerado como referência. Na Figura 82 pode-se observar o perfil de dissolução do 

extrato liofilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Extrato Nebulizado 

A maior dissolução no caso do extrato nebulizado foi obtido em pH 6,8 sendo 

este considerado como referência. Na Figura 83 pode-se observar o perfil de dissolução 

do extrato nebulizado. 

(a) 

(b) 

Figura 82. Perfis de dissolução do extrato liofilizado de Eugenia florida em água com 
os meios de dissolução com pH 1,2; 4,5 e 6,8 a 37 °C, velocidade de agitação a 100 
rpm. Os valores correspondem à média de seis determinações. (a) pH; 4,5 e pH 1,2; (b) 
pH; 4,5 e pH 6,8. 
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c) Extrato Granulado 

A maior dissolução no caso do granulado foi obtido em pH 1,2 sendo este 

considerado como referência. Na Figura 84 pode-se observar o perfil de dissolução do 

extrato granulado. 

Figura 83. Perfis de dissolução do extrato nebulizado de Eugenia florida em água com 
os meios de dissolução com pH 1,2; 4,5 e 6,8 a 37 °C, velocidade de agitação a 100 
rpm. Os valores correspondem à média de seis determinações.  (a) pH; 6,8 e pH 1,2; 
(b) pH; 6,8 e pH 4,5. 
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Os extratos secos podem formar aglomerações durante o ensaio de dissolução 

resultando em baixa área superficial devido à incompleta molhabilidade do produto 

(TAGLIOLI et al., 2001). Isto justifica o comportamento lento do perfil de dissolução 

do extrato liofilizado. 

 Pode-se observar que com a presença de adjuvantes nos IFAVs aumenta a 

quantidade dissolvida de ácido betulínico no meio de dissolução. O perfil de dissolução 

para o extrato nebulizado foi um pouco melhor no início do teste, pois com 5 minutos 

de teste a quantidade dissolvida de AB foi maior do que o extrato liofilizado, esse fato 

ocorreu, provavelmente, devido a presença do adjuvante dióxido de silício no produto. 

(a) 

(b) 

Figura 84. Perfis de dissolução do extrato granulado de Eugenia florida em água com 
os meios de dissolução com pH 1,2; 4,5 e 6,8 a 37 °C, velocidade de agitação a 100 
rpm. Os valores correspondem à média de seis determinações. (a) pH; 1,2 e pH 4,5; (b)
pH; 1,2 e pH 6,8. 
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Mas, ao final de 90 minutos, a quantidade dissolvida de AB foi baixa com cerca de 

20%. 

 O extrato granulado foi o insumo que apresentou melhores resultados de perfil 

de dissolução quando comparado com os demais, mas mesmo assim não chegou a 50 % 

de ácido betulínico dissolvido, portanto o resultado não pode ser considerado 

satisfatório. 

Os resultados indicaram que os perfis de dissolução dos produtos foram 

diferenciados nos 30 minutos do ensaio de dissolução. Os valores de t50% (tempo no 

qual se dissolvem 50% do AB), não foram estabelecidos. A presença de adjuvantes e as 

diferenças nas estruturas cristalinas de AB podem explicar essas diferenças, conforme 

previamente discutido no estudo de dissolução intrínseca. 

A influência dos adjuvantes no perfil de dissolução é muito grande, 

principalmente dos diluentes celulose e lactose. A adição de lactose que é mais 

hidrossolúvel do que a celulose, resulta formulações fitoterápicas de liberação mais 

rápida e com maior eficiência de dissolução (SOUZA et al., 2001). 

A ausência de especificações para insumos e formulações obtidos a partir de 

extratos de folhas de Eugenia florida, este estudo pode ser considerado somente um 

teste inicial para avaliação do comportamento dos IFAVs, estudos mais detalhados 

usando um tempo maior de perfil de dissolução e utilizando adjuvantes mais específicos 

para facilitar a dissolução do ácido betulínico devem ser realizados.  

3. CONCLUSÃO 

Os rendimentos extrativos dos extratos brutos etanólicos dos diferentes lotes 

foram próximos, sendo de 23,78% para o lote 1406 e 27,14 % para o lote 1508, o que 

demonstrou a reprodutibilidade do processo de extração mesmo com tamanhos de lotes 

diferentes. A concentração dos extratos foi realizada até atingir a faixa ideal de sólidos 

totais para produção dos IFAV. 

Os extratos brutos obtidos foram avaliados quanto a fenólicos, terpenoides e 

flavonoides totais por espectrometria, perfil químico e teor de AB por CLAE. Os 

resultados para os dois lotes apresentaram variações pertinentes a fatores externos e ao 

período sazonal de coleta. A variação não comprometeu o desempenho do processo de 
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obtenção dos IFAV.  O teor de AB encontrado nos lotes foi de 4,20 % para lote 1406 e 

3,58 % para lote 1508. Não houve a necessidade de ajustes de percentual do marcador 

fitoquímico, pois ainda não foi definida a faixa ideal de dosagem de AB no extrato de 

folhas de E. florida.  

Três métodos de obtenção de extratos secos de folhas de E. florida foram 

testados e caracterizados com o objetivo de avaliar o melhor processo de obtenção de 

um insumo ativo vegetal de qualidade e eficaz. A escolha dos excipientes utilizados foi 

realizada com base em experimentos realizados de forma a avaliar o melhor processo de 

obtenção de extrato seco estável.  

A análise microbiológica foi realizada nos extratos brutos e IFAVs e os 

resultados obtidos encontram-se dentro da especificação farmacopéica. 

Os testes de caracterização física como: microscopia, granulometria, fluidez, 

densidade, ângulo de repouso e compressibilidade, foram realizados para caracterizar os 

insumos e avaliar as diferenças físicas entre os IFAVs.  Dependendo da forma 

farmacêutica de escolha e dosagem a ser utilizada no medicamento, pode-se definir qual 

o melhor processo de obtenção do IFAV.  

Os testes de desintegração e dissolução foram realizados com os comprimidos 

obtidos nos testes de compressibilidade. A dissolução intrínseca realizada com o extrato 

liofilizado apresentou uma velocidade de dissolução menor que 0,1 mg/cm2/min, 

indicando que a dissolução é um passo limitante na absorção, sendo o melhor perfil de 

dissolução no meio com pH de 4,5. 

 Os perfis de dissolução realizados para os extratos liofilizado, nebulizado e 

granulado apresentaram diferenças entre si, cada um apresentou melhor dissolução em 

pH diferentes e apresentaram comportamento diferente nos 90 minutos do ensaio, fato 

que já era esperado devido à presença de adjuvantes. 

O extrato liofilizado é mais instável por não possuir nenhum adjuvante na sua 

composição, por isso, foi utilizado como uma referência para uma avaliação 

comparativa com os extratos nebulizado e granulado. O extrato granulado apresentou 

melhores resultados nos testes de caracterização e pode ser considerado o melhor 

insumo, dentre os demais deste estudo.  É importante definir a dosagem e a forma 
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farmacêutica que se pretende trabalhar, e assim, pode-se definir o melhor insumo e os 

adjuvantes que podem ser utilizados. 
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Capítulo 6 
Estudo de Estabilidade 

 

 

 



216 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define estabilidade farmacêutica como 

a capacidade do produto farmacêutico em manter suas propriedades químicas, físicas, 

microbiológicas e biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante todo o seu 

prazo de validade (WHO, 1996). A perda da estabilidade de um medicamento pode 

estar diretamente relacionada com a perda do efeito terapêutico ou com a formação de 

produtos de degradação (KOMMANABOYINA& RHODES, 1999). 

A estabilidade dos produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais como 

temperatura, umidade, luz (fatores extrínsecos) e de outros fatores relacionados ao 

próprio produto (fatores intrínsecos) como propriedades físicas e químicas de 

substâncias ativas e excipientes farmacêuticos, forma farmacêutica e sua composição, 

processo de fabricação, tipo e propriedades dos materiais de embalagens (BRASIL, 

2005a). Dentre os fatores extrínsecos, a temperatura é o fator mais importante envolvido 

na degradação dos produtos farmacêuticos, pois o seu aumento promove também o 

aumento da degradação química (KOMMANABOYINA & RHODES, 1999). Essa 

influência pode ser diminuída com o correto armazenamento, e pelo controle da 

temperatura em todo processo.  

A umidade pode estar relacionada aos efeitos da temperatura, e representa um 

outro importante fator que afeta a estabilidade dos produtos, uma vez que a aderência da 

água na superfície do produto farmacêutico pode alterar o seu estado físico e afetar sua 

reatividade, gerando uma degradação indireta, por hidrólise, que é um dos fatores 

intrínsecos mais comuns, onde ocorre a quebra da molécula por causa da água. O 

acondicionamento adequado e o uso de excipientes do tipo dessecantes diminuem esse 

efeito (MIRCO & ROCHA, 2015). A luz pode desencadear ou afetar a velocidade das 

reações de degradação como por exemplo as reações de redução e oxidação. As reações 

de oxidação são catalisadas tanto pela luz e presença de O2 como pela temperatura, 

gerando a degradação de fármacos, fatos que podem ser minimizados por embalagens 

resistentes à luz e oxigênio, e/ou usando adjuvantes (MIRCO & ROCHA, 2015).  

No Brasil, a ANVISA, através da RE n° 1, de 29/07/2005 - Guia para Realização 

dos Estudos de Estabilidade, preconiza a realização do ensaio de identificação e 

quantificação de produtos de degradação e método analítico correspondente no estudo 

de estabilidade, para todos os produtos a serem registrados (BRASIL, 2005a). 
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Devido à grande variabilidade climática, o mundo foi subdividido em zonas com 

diferentes especificações de temperatura e umidade, para possibilitar a comercialização 

dos produtos em outras zonas climáticas (CARVALHO et al., 2005; BOTT & 

OLIVEIRA, 2007). Para o procedimento dos ensaios de estabilidade realizados no 

Brasil, de zona climática IV, as indústrias farmacêuticas seguem a RE nº 1/2005 da 

ANVISA que define três estudos:  

• Estudo de Estabilidade Acelerada: 40 ᵒC ± 2 ᵒC / 75 % UR ± 5 % UR, com 

análise nos períodos de 0, 3 e 6 meses; 

• Estabilidade de Longa Duração: 30 ᵒC ± 2 ᵒC / 75 % UR ± 5 % UR, com 

análises nos períodos de 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses; 

• Estudo de Estabilidade de Acompanhamento: 30 ᵒC ± 2 ᵒC / 75 % UR ± 5 % 

UR, com análises a cada 12 meses. 

Além dos estudos de estabilidade indicados pela ANVISA, existem os testes de 

estresse que induzem uma degradação forçada e que ajudam a identificar reações que 

podem causar degradação do produto farmacêutico. Estes testes fazem parte do 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos, podem auxiliar na validação de 

metodologias analíticas e ajudam a detectar produtos de degradação que podem ser 

formados durante a fabricação, armazenagem ou uso (ALSANTE et al., 2003; SINGH 

& REHMAN, 2012).  

Os testes de degradação forçada são realizados sob diferentes condições, sendo 

as mais comuns: temperaturas elevadas (≥ 50 °C), degradação oxidativa, hidrólise ácida, 

hidrólise básica, fotodegradação e degradação por umidade (Blessy et al., 2014). 

As indústrias de medicamentos só precisam realizar os estudos de estresse 

durante o desenvolvimento do produto farmacêutico. Após o registro os testes exigidos 

pela legislação são: estabilidade acelerada, estabilidade de longa duração e estabilidade 

de acompanhamento.  

1. METODOLOGIA 

Os protocolos de estudos de estabilidade foram realizados segundo os 

procedimentos descritos nas referências Brasil (2005a) e ICH (1996 e 2003). Os estudos 
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de degradação e estabilidade foram realizados para os insumos farmacêuticos ativos 

vegetais que foram desenvolvidos com o lote 1406 de folhas de Eugenia florida.  

1.1 Teste de estresse 

Os extratos liofilizado, nebulizado e granulado foram submetidos aos testes de 

estresse descritos na Tabela 32. 

Tabela 30. Condições de estresse para a realização do estudo de degradação forçada. 
Testes Condições 

Aquecimento 60°C, 70°C e 80°C 
Solução Ácida 0,1 M HCl 
Solução Básica 0,1 M NaOH 

Solução Oxidativa 3% H2O2 
Fotolítica UV-B Fluorescente 
Congelamento -20 °C ± 2 °C 

Ciclos de temperatura -20 °C ± 2 °C e 50 °C ± 2 °C 

1.1.1 Degradação térmica 

 As amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato liofilizado e 100,0 mg do extrato 

nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar, para os testes de temperatura à 60 

ºC, 70 ºC e 80 ºC, por 96 horas. As análises foram realizadas nos tempos 0, 12, 24, 48 e 

96 horas. 

 Os resultados de teor de ácido betulínico obtidos foram utilizados para gerar os 

gráficos de perfil de degradação visando avaliar a ordem da cinética de reação de cada 

insumo em estudo. Após a definição da ordem de reação foi possível calcular a 

constante de degradação através da equação de Arrhenius: 

Log K2/K1 = ∆E/2,303 R x (T2 – T1 / T2 x T1) 

Onde: K = constante de degradação; 

           ∆E = energia de ativação; 

R= 1,987 (c0nstante dos gases); 

T = temperatura em Kelvin; 

 O tempo de degradação de 10 % (T90%) e o tempo de meia vida (T1/2) do ácido 

betulínico foram calculados através das fórmulas:    

T90% = 0,105/K25°C   e    T1/2 = ln 2/ K25°C  
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1.1.2 Hidrólise ácida e alcalina 

 As amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato liofilizado e 100,0 mg do extrato 

nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar. As amostras foram solubilizadas em 

solução de HCl 0,1 M e NaOH 0,1 M e deixadas em repouso por sete dias. As análises 

foram realizadas nos tempos zero e sete dias. 

1.1.3 Degradação oxidativa 

As amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato liofilizado e 100,0 mg do extrato 

nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar. As amostras foram solubilizadas em 

solução de H2O2 3% e deixadas em repouso por sete dias. As análises foram realizadas 

nos tempos zero e sete dias. 

1.1.4 Fotólise 

Um plano de estudo foi definido conforme recomendações para realização de 

Estudo de Fotoestabilidade e RE n° 1 de 29 de julho de 2005 (Guia para realização de 

estudos de estabilidade) da ANVISA. 

  Realizou-se o estudo de fotoestabilidade utilizando o produto exposto e o 

produto protegido (controle) e avaliou-se os resultados quanto a aspecto e teor de ácido 

betulínico nas amostras. O estudo ocorreu com no mínimo 1,2 milhões de Lux, energia 

de ultravioleta não menos que 200 watts horas/ m2 (0,5 ABS), em câmara de 

fotoestabilidade marca Nova Ética modelo 424CF série 16197/09 do Controle de 

Qualidade de Farmanguinhos, qualificada pela empresa Ethiktechnology (certificado n°. 

ET 29415). 

   Foi utilizada uma lâmpada branca fria similar à ISO10977 (1993) e uma 

lâmpada fluorescente UV (com espectro distribuído entre 320 e 400 nm). A emissão 

máxima de energia entre 350 e 370 nm, conforme preconizado na Opção 2 da 

recomendação da ANVISA para fontes de luz utilizadas em estudos de fotoestabilidade. 

   Colocaram-se 0,5 g de cada extrato (liofilizado, nebulizado e granulado) em 

placas de Petri de vidro 60 x 15 mm disposto em monocamada, ficando uma placa 

descoberta e uma placa envolvida com papel alumínio para proteger da luz. As amostras 

foram colocadas, lado a lado, dentro da câmara de fotoestabilidade, utilizando-se um 

sistema químico actiométrico validado para receber a incidência da radiação luminosa 
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emitida pelas lâmpadas durante o período necessário para garantir a exposição mínima 

requerida de 23 horas. 

1.1.5 Estudo de estresse em ciclos de baixa e alta temperaturas 

 As amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato liofilizado e 100,0 mg do extrato 

nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar. O estudo foi realizado em duplicata 

sendo um vial lacrado com o septo e o outro com papel de filtro (80g/m2 e 28µm) para 

avaliar possíveis alterações devido a passagem de umidade. As amostras foram 

mantidas em ciclos alternados com temperaturas de – 20 °C ± 2 °C, em freezer e 50 °C 

± 2 °C, em um total de 12 ciclos de 48 horas (24 horas em cada temperatura). Neste 

período o perfil cromatográfico e o teor de ácido betulínico foram acompanhados a cada 

ciclo, sendo as amostras estabilizadas a temperatura de 25 °C por 30 minutos antes de 

cada análise. 

1.1.6 Estudo de estabilidade a frio 

 As amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato liofilizado e 100,0 mg do extrato 

nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar. O estudo foi realizado em freezer 

com temperatura de – 20°C ± 2 °C por um período de 12 meses. Neste período o perfil 

cromatográfico e o teor de ácido betulínico foram acompanhados, sendo as amostras 

estabilizadas a temperatura de 25 °C por 30 minutos antes de cada análise. 

1.2 Estudo de estabilidade 

 Para os estudos de estabilidade, as amostras foram pesadas (10,0 mg de extrato 

liofilizado e 100,0 mg do extrato nebulizado e granulado) em vials de 1,5 mL âmbar. 

1.2.1 Estudo de estabilidade acelerada 

 O estudo foi realizado em salas climatizadas com controle de temperatura e 

umidade por 6 meses nas condições de 40 ᵒC ± 2 ᵒC / 75 % UR ± 5 % UR. Análises 

de perfil cromatográfico e teor de ácido betulínico foram realizadas com as amostras 

nos períodos de 0, 3 e 6 meses. 

1.2.2 Estudo de longa duração 

 O estudo foi realizado em salas climatizadas com controle de temperatura e 

umidade por 24 meses nas condições de 30 ᵒC ± 2 ᵒC / 75 % UR ± 5 % UR e análises 
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de perfil cromatográfico e teor de ácido betulínico foram realizadas com as amostras 

nos períodos de 0, 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses. 

2. RESULTADOS E DISCUSSÕES   

2.1 Teste de Estresse 

A degradação forçada é um processo que envolve a degradação de fármacos e 

substâncias medicamentosas em condições mais severas do que as condições aceleradas 

e, assim, gera produtos de degradação que podem ser estudados para determinar a 

estabilidade de substâncias. A diretriz do ICH afirma que o teste de estresse destina-se a 

identificar prováveis produtos de degradação auxiliando na determinação da 

estabilidade intrínseca da substância e no estabelecimento de vias de degradação e para 

validar os procedimentos indicadores de estabilidade utilizados (ICH, 2003). Entretanto, 

essas diretrizes são muito gerais na condução da degradação forçada e não fornecem 

detalhes sobre a abordagem prática para o teste de estresse. Embora os estudos de 

degradação forçada sejam uma exigência regulamentar e uma necessidade científica 

durante o desenvolvimento de fármacos, não é considerado como um requisito para o 

programa de estabilidade formal (BLESSY et al., 2014). 

Estudos de estresse devem ser feitos em diferentes soluções de pH, na presença 

de oxigênio e luz, em temperaturas elevadas e diferentes níveis de umidade, visando 

determinar a estabilidade da substância medicamentosa. Esses estudos de estresse são 

conduzidos em um único lote. O estudo de estresse realizado durante os estudos de pré-

formulação pode fornecer informações oportunas para propor melhorias no processo de 

fabricação, além de ajudar na seleção adequada de procedimentos analíticos indicando 

estabilidade do produto. 

Não é necessário que a degradação forçada resulte num produto de degradação. 

O estudo pode ser finalizado mesmo se não houver degradação após a substância ou 

medicamento ter sido exposto a condições de estresse, pois o excesso de estresse de 

uma amostra pode levar à formação de um produto de degradação secundário que não 

seria visto em estudos formais de estabilidade de prateleira (MAHESWARAN, 2012). 

A RE N°899 de 29/05/2003 preconiza que “quando a impureza ou o padrão do 

produto de degradação não estiverem disponíveis, pode-se comparar os resultados do 

teste das amostras contendo impurezas ou produtos de degradação com os resultados de 
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um segundo procedimento bem caracterizado”.  Devido à ausência de informações 

disponíveis sobre os possíveis produtos de degradação, que pudessem nos orientar sobre 

as propriedades intrínsecas do AB e do extrato de Eugenia florida, assim como de suas 

rotas de degradação e os possíveis produtos formados durante o período de 

armazenamento, iniciou-se o estudo de estabilidade pelo estudo de estresse do AB e do 

extrato. Os resultados foram comparados com os obtidos nos estudos de estabilidade 

acelerada e de longa duração.   

2.1.1 Degradação térmica 

A degradação térmica deve ser realizada em condições mais intensas do que as 

condições recomendadas nos estudos de estabilidade acelerado indicados pelo ICH Q1A 

e RDC n. 1/2005. Através de aplicação de princípios físico-químicos é possível 

extrapolar os resultados obtidos a partir de condições de armazenamento drásticos, na 

intenção de prever a estabilidade por períodos prolongados em condições ideais de 

armazenamento (LACHMAN et al., 2001). O aumento da temperatura é um dos fatores 

que permite acelerar a cinética de degradação das substâncias químicas, esta condição é 

a mais utilizada em estudos de estabilidade tanto de fármacos como de preparações 

farmacêuticas (MANFIO, 2005). Os estudos podem ser conduzidos a temperaturas mais 

altas por um período mais curto. 

O estudo da degradação térmica foi realizado nas temperaturas de 60 °C, 70 °C e 

80 °C. Os resultados de teor de AB encontrados estão listados na Tabela 33, onde a 

concentração de partida (T0) foi considerada como 100% no ponto inicial do estudo. 

 

 

 

 

 

 



223 

 

Tabela 31. Teor de ácido betulínico nos extratos liofilizado, nebulizado e granulado 
obtidos a partir de folhas de E. florida no teste de estresse de temperatura. 

Teor de AB % no extrato liofilizado de E. florida 
Horas T 60 °C T 70 °C T 80 °C 

0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
12 98,88 % 98,07 % 96,25 % 
24 98,72 % 97,00 % 93,83 % 
48 97,36 % 96,52 % 90,46 % 
96 96,06 % 94,78 % 85,24 % 

Teor de AB % no extrato nebulizado de E. florida 
Horas T 60 °C T 70 °C T 80 °C 

0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
12 99,29 % 98,17 % 98,53 % 
24 99,16 % 97,82 % 97,91 % 
48 98,85 % 96,96 % 96,71 % 
96 98,27 % 96,42 % 94,25 % 

Teor de AB % no extrato granulado de E. florida 
Horas T 60 °C T 70 °C T 80 °C 

0 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
12 99,64 % 98,90 % 98,55 % 
24 99,54 % 98,60 % 97,94 % 
48 99,15 % 97,21 % 96,81 % 
96 98,43 % 96,80 % 94,44 % 

Como esperado quanto maior a temperatura, menor o teor de AB, em função de 

possível degradação da substância, fato que foi observado em todas as amostras 

testadas. Importante destacar que para os extratos nebulizado e granulado, foram 

observados menores variações no teor de AB durante o período de estudo, com redução 

de menos de 2% na condição de menor temperatura. O uso de adjuvantes nos extratos 

nebulizado e granulado provavelmente auxiliaram na proteção contra a degradação do 

AB por temperaturas elevadas. 

2.1.1.1 Determinação da ordem de reação 

 A ordem da reação foi determinada a partir dos dados obtidos no estudo de 

degradação acelerada para teor de AB presente nos IFAV obtidos de folhas de E. florida 

(Tabela 33), submetidos a 60 °C, 70 °C e 80 °C. 

O efeito da temperatura na degradação térmica de uma substância é estudado 

através da constante da velocidade de degradação e equação de Arrhenius. O método de 

Arrhenius relaciona a temperatura com a cinética de reação. O prazo de validade de um 

produto pode ser determinado através do estudo de cinética química observada em três 
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temperaturas de extrapolação a temperatura ambiente ideal, considerada 25 °C 

(MANFIO, 2005).  

 Através da determinação da ordem da reação é possível verificar a variação da 

velocidade da reação em função da concentração dos reagentes. Da mesma forma, as 

reações de degradação dos produtos farmacêuticos ocorrem de acordo com reações de 

ordem zero, primeira ordem ou de pseudo-primeira ordem (LACHMAN et al., 2001). 

As Figuras 85 a 87 apresentam os gráficos de perfil de degradação dos extratos 

liofilizado, nebulizado e granulado, respectivamente, para as temperaturas usadas para o 

estudo de degradação térmica. Considerando os R2 encontrados, foi possível predizer 

que a reação foi de primeira ordem para os extratos liofilizado e granulado, visto que 

não foram verificadas diferenças no valor de R2 quando comparado com a cinética de 

pseudo-primeira ordem. Para o extrato nebulizado foi utilizada a reação de pseudo- 

primeira ordem face os melhores valores de R2 nesta cinética de reação. 

 As reações de primeira ordem são aquelas em que as velocidades de reação são 

diretamente proporcionais à concentração do reagente, onde o produto decompõe-se em 

um ou mais produtos (LACHMAN et al., 2001; BAERTSCHI, 2005). As reações de 

primeira ordem podem ser representadas pelo gráfico do logarítimo da concentração em 

função do tempo (Figuras 85B e 86B). 
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Figura 85. Perfil cinético da degradação do ácido betulínico no extrato liofilizado 
obtido a partir das folhas de Eugenia florida nas temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 °C. 
A. Cinética de ordem zero; B. Cinética de primeira ordem; C. Cinética de pseudo-
primeira ordem; D. Logarítmo da constante da velocidade de reação pelo 1/T x 1000. 

 

 
Figura 86. Perfil cinético da degradação do ácido betulínico no extrato granulado 
obtido a partir das folhas de Eugenia florida nas temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 °C. 
A. Cinética de ordem zero; B. Cinética de primeira ordem; C. Cinética de pseudo- 
primeira ordem; D. Logarítmo da constante da velocidade de reação pelo 1/T x 1000. 
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 As reações de pseudo-primeira ordem são reações de segunda ordem 

(dependente da concentração dos dois reagentes) que aparentam ser de primeira ordem. 

Em casos onde um reagente encontra-se em excesso ou é mantido em concentração 

constante, a velocidade de reação é determinada em função de um dos reagentes, já que 

o segundo reagente não provoca alteração significativa na concentração do primeiro 

(LACHMAN et al., 2001; BAERTSCHI, 2005). A pseudo-primeira ordem foi a reação 

que melhor se adequou para o extrato nebulizado, pois apresentou melhores valores de 

R2 (Figura 87C). 

 

 
Figura 87. Perfil cinético da degradação do ácido betulínico no extrato nebulizado 
obtido a partir das folhas de Eugenia florida nas temperaturas de 60 °C, 70 °C e 80 °C. 
A. Cinética de ordem zero; B. Cinética de primeira ordem; C. Cinética de pseudo- 
primeira ordem; D. Logarítmo da constante da velocidade de reação pelo 1/T x 1000.  
 

Os valores obtidos nas inclinações das retas presentes nos gráficos foram 

utilizados para calcular as constantes de velocidade de reação em cada temperatura de 

estudo e a constante de degradação à temperatura ambiente (k25°C) (Tabela 34). 

Utilizando k25°C foi possível estimar o T90%, tempo necessário para que o teor do AB 

apresente uma degradação de 10%, e o T1/2, tempo necessário para que o teor de AB 

apresente a degradação de 50%, assim pode-se estimar um prazo de validade dos 

insumos farmacêuticos desenvolvidos. A Tabela 35 exibe os valores de T90% e T1/2 para 

os IFAV. 
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Tabela 32. Constantes de velocidade de reação (k) obtidas a partir das inclinações das 
retas nos gráficos de cinéticas de reação para cada temperatura e cada insumo 
farmacêutico ativo vegetal. 
Temperatura Extrato liofilizado (k’) Extrato granulado (k’’) Extrato nebulizado (k’’’) 

60 °C 0,000612 0,000209 0,000149 
70 °C 0,001048 0,000609 0,000378 
80 °C 0,002398 0,000838 0,000372 

 

Tabela 33. Resultados estimados de prazo de validade dos insumos farmacêuticos 
ativos vegetais obtidos a partir de folhas de Eugenia florida através da equação de 
Arrhenius.  

IFAV T90% (dias) T1/2 (dias) 
Liofilizado 127 838 
Nebulizado 172 1139 
Granulado 337 2222 

IFAV – Insumo farmacêutico ativo vegetal; T90% - tempo para a amostra apresentar 10% 
de degradação; T1/2 – tempo para a amostra apresentar 50% de degradação.  
 

 O estudo de estabilidade acelerada com temperaturas elevadas é uma ferramenta 

muito útil no desenvolvimento e registro de preparações farmacêuticas, pois permite 

estipular um prazo de validade provisório para as mesmas. As velocidades de 

degradação provisória dos insumos farmacêuticos ativos vegetais serão confirmados 

com o estudo de estabilidade de 30 e 40 oC, conforme descrito na RE n. 01/2005. No 

entanto, os melhores resultados de estabilidade foram observados na presença de 

adjuvantes. 

2.1.2 Hidrólise ácida, básica e oxidação 

Os testes de degradação forçada foram realizados nas amostras, para verificar se 

os produtos de degradação poderiam interferir na quantificação do marcador e com os 

demais sinais cromatográficos detectados na amostra original (não degradada). Estes 

testes foram realizados para investigar a estabilidade intrínseca da amostra, sua 

labilidade frente aos diferentes agentes estressantes e direcionar os cuidados a serem 

tomados na elaboração dos fitoterápicos e escolha das embalagens. Os experimentos 

foram realizados conforme o International Conference on Harmonisation of Technical 

Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH 3, 2006). 

A água é considerada como um dos principais catalisadores em reações de 

degradação. Muitos fármacos são considerados como instáveis nesse meio e necessitam 

de intervenções durante a formulação e armazenamento, para que a eficácia e a 

estabilidade da forma farmacêutica final não sejam comprometidas. Para a avaliação da 
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instabilidade sob a condição de hidrólise, também deve ser levado em consideração o 

pH do meio, pois íons hidrogênio e hidroxilas podem acelerar ou retardar o processo de 

degradação (ANSEL et al., 2007). As reações oxidativas são outra fonte importante 

responsável pela instabilidade de fármacos. A oxidação envolve a remoção de um 

átomo eletropositivo, radical ou elétron, ou a adição de um átomo eletronegativo ou 

radical. Quando a amostra é sensível ao oxigênio em recipientes farmacêuticos, este 

deve ser substituído por nitrogênio ou dióxido de carbono; assim como o contato com 

íons de metais pesados, que catalisam a oxidação devem ser evitados e a estocagem 

deve ser a temperaturas reduzidas (FLORENCE & ATTWOOD, 2003). 

Na Figura 88 podem-se observar os resultados do estudo de estresse de hidrólise 

do padrão AB e dos IFAV, sendo indicados os limites superior e inferior de ± 10% de 

degradação segundo Instrução Normativa n. 4/2014 (BRASIL, 2014b). 

 

 
Figura 88. Resultado do estudo de hidrólise ácida (HCl 0,1 N), alcalina (NaOH 0,1 N) e 
oxidação (H2O2 3%). A. Padrão de ácido betulinico; B. Extrato liofilizado obtido a 
partir das folhas de Eugenia florida; C. Extrato nebulizado obtido a partir das folhas de 
Eugenia florida; D. Extrato granulado obtido a partir das folhas de Eugenia florida. 
 
 Os resultados demonstraram que o padrão do ácido betulínico foi sensível 

somente às condições oxidantes (Figura 88A). As reações de oxidação são definidas 

como a adição de oxigênio ou remoção de um hidrogênio ou de um elétron. As funções 

químicas passíveis de sofrerem oxidação são a hidroxila e a olefina. As oxidações em 
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olefinas ocorrem geralmente na presença de metais ou outros catalisadores por 

epoxidação da dupla. No entanto a transição n-π das hidroxilas são passíveis de ocorrer 

na presença de peróxido gerando carbonilas. A sensibilidade a agentes oxidantes 

continuou sendo verificada nos insumos obtidos a partir das folhas de Eugenia florida, 

mesmo sendo matrizes diferentes, pois observou-se a diminuição da área do ácido 

betulínico para os extratos liofilizado e nebulizado. Esse fato, provavelmente, está 

atrelado às possíveis reações de degradação da substância na presença de agentes 

oxidantes, que foram discutidas para o padrão de AB. No extrato granulado foi 

observado um aumento na área do AB, neste caso pode ter ocorrido a formação de 

produtos de degradação, devido a reações com os adjuvantes utilizados na formulação, 

na presença de agentes oxidantes, pois apresentaram o mesmo tempo de retenção do 

ácido betulínico. Os adjuvantes possuem propriedades termodinâmicas próprias e, 

assim, podem interagir com o fármaco e com outros adjuvantes presentes no produto 

farmacêutico (ARAUJO & BORIM, 2012). Essas interações podem ser físicas, devidas 

às forças de atração entre o fármaco e os adjuvantes ou à adsorção de adjuvantes na 

superfície de fármacos, e químicas, podendo causar a degradação do fármaco ou o 

aparecimento de impurezas. As reações de degradação mais frequentes são a hidrólise, a 

oxirredução, a fotólise, a isomerização e a polimerização (PIFFERI & RESTANI, 

2003). Por isso, muitas vezes, os adjuvantes podem induzir o aparecimento de reações 

de decomposição do fármaco (ARAÚJO & BORIN, 2012), o que pode ter acontecido 

neste estudo.  

 No teste de hidrólise ácida foi observada uma sensibilidade maior, verificada em 

área de AB, do extrato liofilizado obtido das folhas Eugenia florida, provavelmente em 

função de uma co-eluição de produtos de degradação no mesmo tempo de retenção. A 

área de ácido betulínico no teste de estresse do extrato liofilizado apresentou 

comportamento diferente do padrão de AB. Sugerem-se que essas diferenças ocorreram 

devido às possíveis formas cristalinas do AB que podem ter sido formadas durante o 

processo de extração e liofilização e/ou a interferência de outras substâncias presente na 

matriz do extrato. Estudos de WANG et al., 2014 demonstraram a existência de 5 

solvatos-formas cristalinas do AB, com propriedades distintas entre eles, onde sua rede 

cristalina é estabilizada pela solvólise por pontes de hidrogênio com a hidroxila ácida. 

Esta ligação solvente-AB altera a cristalografia do AB, seu arranjo espacial, pontes de 

hidrogênio, propriedades elétricas e ópticas, dureza, ponto de fusão, pressão de vapor, 
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solubilidade, densidade, grau de higroscopicidade, reatividade no estado sólido, 

estabilidade física, estabilidade química e comportamento térmico, exemplos de 

características que podem apresentar divergências em formas cristalinas diferentes de 

uma mesma substância. 

O extrato nebulizado no teste de estresse apresentou sensibilidade aos meios 

básico e oxidativo, com alterações nas áreas de AB abaixo do limite de 10% de 

degradação. Esta degradação, já havia ocorrido no extrato liofilizado e pode ter sido 

acentuada devido à presença do dióxido de silício utilizado no processo de secagem do 

produto, pois de uma forma geral, os óxidos são substâncias bastante reativas, o que faz 

deles formadores de diversos produtos de degradação. O extrato granulado também 

apresentou sensibilidade ao estresse básico e oxidativo, apresentando um aumento na 

área do ácido betulínico, sendo estável na hidrólise ácida. O fato ocorrido pode ter sido 

devido à presença de adjuvantes utilizados na granulação, que propiciou a formação de 

produtos de degradação no mesmo tempo de retenção do AB. 

As reações de degradação por hidrólise ácida, básica e oxidação indicam a 

sensibilidade dos insumos frente a condições forçadas de degradação, o que não quer 

dizer que não vão apresentar resultados favoráveis nos estudos de estabilidade acelerado 

e de longa duração exigidos pela ANVISA. Os resultados obtidos ajudam a definir, 

juntamente com os estudos de estabilidade, a necessidade do uso de adjuvantes e 

embalagens que aumentem a vida útil do produto no mercado.  

2.1.3 Fotólise 

A reação de fotólise é iniciada após absorção de radiação eletromagnética. A 

maioria dos princípios ativos empregados na preparação de medicamentos apresenta 

máximos de absorção na região do ultravioleta do espectro eletromagnético. A radiação 

ultravioleta é muito energética e pode propiciar a clivagem de muitas ligações químicas, 

ocorrendo a degradação da substância. Desta forma, é importante conhecer a 

fotoestabilidade das drogas utilizadas como medicamentos e os produtos formados 

devido à fotólise, além de avaliar a toxicidez destes últimos (MORIWAKI et al., 2001).  

A fotodegradação de uma determinada substância depende essencialmente de 

três fatores: o comprimento de onda, a intensidade e o tempo de exposição à radiação. 

Dependendo do grupo funcional presente na substância, poderá ocorrer sensibilização à 
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degradação na presença de luz (GRANIZO, 2012). No caso do ácido betulínico, 

marcador utilizado nos extratos de E. florida, sugere-se que a fotodegradação poderá 

ocorrer frente ao grupo funcional carbonila. A carbonila pode se comportar como um 

grupamento eletrofílico no estado excitado promovendo reações características de 

redução via abstração do hidrogênio intermolecular ou fragmentação, ambas reações via 

α-clivagem, semelhante à fotodegradação do fármaco naproxeno, descrito no Esquema 

9 (GRANIZO, 2012). 

 

Esquema 9. Fotodegradação por descarboxilação do naproxeno (GRANIZO, 2012). 

As principais reações de degradação de substâncias que são catalisados pela luz 

podem ser devido a reações de oxirredução, reações de rearranjo de anéis e reações de 

polimerização. A mais comum é a decomposição oxidativa com a auto-oxidação, que 

envolve radicais livres (LACHMAN et al., 2001). A maioria dos extratos vegetais 

apresentam, na sua composição, substâncias antioxidantes como as substâncias 

fenólicas, que podem ajudar a evitar e/ou diminuir as reações de oxirredução.  

As amostras (extratos liofilizado, nebulizado e granulado) foram dispostas em 

placas de Petri que foram submetidas à exposição direta a luz UV (amostra exposta) e 

para o controle, as placas de Petri foram cobertas com folha alumínio (amostra 

protegida). As amostras foram analisadas no início do experimento (T0) e após 23 horas 

de exposição (T1). Na Figura 89 podem-se avaliar os resultados deste estudo, onde 

foram traçados os limites superior e inferior de degradação de 10%. As amostras 

testadas não apresentam alterações significativas quando submetidos à exposição de luz, 

permanecendo dentro dos limites de qualidade especificados. 
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Figura 89. Resultado do estudo de fotoestabilidade dos insumos farmacêuticos ativos 
vegetais obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. A. Extrato liofilizado; B. Extrato 
nebulizado; C. Extrato granulado. 
 

A área de AB presente nos insumos farmacêuticos desenvolvidos apresentou 

poucas variações no estudo de fotoestabilidade. O extrato liofilizado apresentou os 

resultados muito próximos do limite inferior de 10% de degradação. Os resultados do 

extrato nebulizado foram acima do limite superior para o produto exposto, indicando 

que a amostra é sensível à exposição de luz UV, e próximo ao limite máximo para o 

produto protegido. Houve diferença de sensibilidade em relação ao extrato liofilizado, 

pois no extrato nebulizado foi utilizado o dióxido de silício no processo de secagem, 

favorecendo reações de oxidação. Esse resultado sugere que o dióxido de silício na 

presença de luz ultravioleta atua como catalisador de reações químicas, podendo resultar 

em quebra de ligações. O extrato granulado apresenta em sua composição diferentes 

adjuvantes que podem auxiliar na proteção do produto. Os resultados de 

fotoestabilidade foram favoráveis para o granulado protegido, ou seja, o AB se manteve 

dentro do limite de degradação de 10%. Isso indica que o extrato granulado pode ser 

armazenado em embalagens adequadas para proteção de incidência de luz, 

permanecendo dentro dos limites de eficácia do produto.  

 A degradação de extratos vegetais nem sempre ocorrem com as substâncias que 

apresentam atividade farmacológica ou marcadores químicos. Muitas substâncias 
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presentes em espécies vegetais, que são utilizados como corantes são instáveis e 

sensíveis à luz, aquecimento, oxigênio e à degradação química. Schiozer e Barata 

(2007) descreveram a instabilidade de pigmentos naturais como a clorofila, betalaínas, 

antocianinas e carotenoides. Portanto, é importante não avaliar somente as alterações 

organolépticas durante o estudo de estabilidade, faz-se necessário realizar também a 

identificação e quantificação da(s) substância(s).  A maioria dos fitoterápicos necessita 

de proteção contra a luminosidade, pois quando expostos à luz apresentam mudanças de 

coloração e aceleram o processo de degradação ou transformação das substâncias 

constituintes (BRICKIMANN & LINDENMAIER, 2004). 

2.1.4 Estudo de estresse em ciclos de temperatura 

Este estudo não é um teste de rotina nos estudos de estabilidade, mas tem como 

objetivo simular as condições de armazenagem do mercado onde o produto pode estar 

suscetível a mudanças de temperaturas bruscas (BAJAJ et al.; 2012; 

KOMMANABOYINA & RHODES, 1999). Como ainda não existe um produto similar 

no mercado para ser utilizado como base de informação de temperatura ideal de 

armazenagem, o estudo foi realizado com as temperaturas de -20 °C e 50 °C, ficando os 

IFAV por um período de 24 horas em cada temperatura, totalizando 48 horas cada ciclo. 

As amostras foram colocadas em vials com septo e com papel de filtro, com o objetivo 

de avaliar se ocorreriam alterações devido ao uso de uma embalagem mais vulnerável à 

umidade. Na Figura 90 pode-se observar os resultados obtidos para AB. O perfil 

cromatográfico e a aparência das amostras não apresentaram grandes alterações. 
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Figura 90. Histogramas do estudo de estresse em ciclos de temperaturas realizados com 
os insumos farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir das folhas de Eugenia florida. 
A. Extrato liofilizado com septo; B. Extrato liofilizado sem septo; C. Extrato nebulizado 
com septo; D. Extrato nebulizado sem septo; E. Extrato granulado com septo; F. 
Extrato granulado sem septo. 

 Os resultados foram satisfatórios, pois não foram verificadas alterações acima de 

10% do valor inicial de AB, demonstrando que os IFAV permaneceram estáveis em 

relação ao marcador. Muitos autores usaram este tipo de teste no desenvolvimento de 

medicamentos e cosméticos para verificar como o produto reage a choque de 

temperaturas (ISAAC et al., 2008; YOSHIOKA & VALENTINO, 2002; BAJAJ et al., 

2012; KOMMANABOYINA & RHODES, 1999; CARSTENSEN et al., 2000). 

 Torres (2013) realizou estudos de estabilidade em ciclos de temperaturas de 5°C 

e 40 °C, com enxaguatório bucal e dentifrício produzidos a partir de extrato bruto seco 
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de folhas de Eugenia uniflora e obteve resultados satisfatórios quanto às propriedades 

organolépticas, pH e densidade. 

2.2 Testes Gerais 

 Os testes gerais realizados para medicamentos são determinados de acordo com 

as zonas climáticas do mundo. O Brasil está compreendido na zona climática IV, e as 

condições de estudo de estabilidade para esta zona estão descritos na Tabela 36.  

Tabela 34. Condições de estresse para a realização do estudo de estabilidade acelerada 
(BRASIL, 2005). 

Forma 
Farmacêutica 

Estabilidade Acelerada Estabilidade de Longa 
Duração 

Sólido / Semi-sólido 40ºC ± 2ºC / 75% UR ± 
5% UR 

30ºC ± 2ºC / 75% UR  
± 5% UR 

Todas as formas 
farmacêuticas 

- - 20ºC ± 5ºC 

 

2.2.1 Estabilidade a frio 

  O estudo foi realizado em temperatura de – 20°C ± 2 °C por um período de 12 

meses, para avaliar a estabilidade do insumo farmacêutico ativo vegetal caso a 

armazenagem do produto fosse realizada em baixas temperaturas. Na Figura 84 podem-

se observar os resultados obtidos para análise do AB. O aspecto e os perfis 

cromatográficos dos extratos liofilizado, nebulizado e granulado se mantiveram 

constantes durante o estudo. 
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Figura 91. Resultado do estudo de congelamento (–20 oC ± 2 °C) dos insumos 
farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir das folhas de Eugenia florida. A. Extrato 
liofilizado; B. Extrato nebulizado; C. Extrato granulado. 

 
  O estudo de congelamento do insumo farmacêutico ativo vegetal foi realizado a 

fim de avaliar se o produto se manteria estável independente da forma farmacêutica de 

escolha. Os resultados obtidos neste teste apresentaram-se dentro do limite de 10% de 

degradação. 

2.2.2 Estudo de estabilidade acelerada  

Estudo de estabilidade acelerada com 40 °C/75% UR é um estudo estabelecido 

pela ANVISA para avaliar os medicamentos de forma acelerada (período de 6 meses) e 

com temperatura acima da considerada temperatura ambiente, visando avaliar a 

degradação química e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em condições 

forçadas de armazenamento. Na Figura 92 podem-se observar que os resultados obtidos 

para os insumos farmacêuticos ficaram dentro dos limites de degradação de 10%, tanto 

para o vial fechado com septo, como para o fechado com papel de filtro que poderia 

deixar as amostras mais vulneráveis a degradações. Avaliando este estudo juntamente 

com o estudo de longa duração pode-se dizer que o produto é estável para os três 

insumos desenvolvidos. 
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Figura 92. Resultado do estudo de estabilidade acelerada 40 °C/75% UR dos insumos 
farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir das folhas de Eugenia florida. A. Extrato 
liofilizado; B. Extrato nebulizado; C. Extrato granulado. 

  O aspecto e os perfis cromatográficos dos extratos liofilizado, nebulizado e 

granulado se mantiveram constantes durante o estudo de estabilidade acelerado.  

2.2.3 Estudo de estabilidade de longa duração 

  O estudo de estabilidade de longa duração é projetado para verificação das 

características físicas e químicas dos IFAV durante e, opcionalmente, depois do prazo 

de validade esperado de 12 meses. Os resultados são usados para estabelecer ou 

confirmar o prazo de validade e recomendar as condições de armazenamento. Este 

estudo (Figura 93) não apresentou grandes alterações e pode-se dizer que os insumos se 

mantiveram estáveis quanto ao aspecto, perfis cromatográficos e teor de ácido 

betulínico durante o estudo, e que apresentam o prazo de validade de 12 meses, podendo 

ser prorrogado com a continuidade dos estudos, com avaliação no período de 24 meses. 
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Figura 93. Resultado do estudo de estabilidade de longa duração 30 °C/75% UR dos 
insumos farmacêuticos ativos vegetais obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. A. 
Extrato liofilizado; B. Extrato nebulizado; C. Extrato granulado. 

3. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nos testes de estresse apresentaram algumas degradações 

nos insumos e padrão, indicando a necessidade de estudos mais específicos dos 

possíveis produtos de degradação.  

Alguns resultados indicaram que os adjuvantes desempenham um papel 

fundamental na estabilidade do AB, pois o marcador presente nos insumos permaneceu 

estável na hidrólise ácida, da mesma forma que o padrão. Quanto às reações de hidrólise 

alcalina e oxidação o padrão de ácido betulínico apresentou degradações. Na exposição 

à luz os insumos protegidos apresentaram os melhores resultados, indicando a 

necessidade de uma embalagem que proteja da fotodegradação.  Certamente os 

adjuvantes exercem um papel na melhoria da estabilidade dos insumos farmacêuticos 

ativos vegetais, mas para uma melhor avaliação, estudos de compatibilidade física e 

química devem ser realizados. 

Em nenhum dos testes gerais o AB apresentou degradação ≥ 10 % e os perfis 

cromatográficos foram semelhantes durante o estudo acelerado e de longa duração, o 

C 
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que representou um resultado promissor, podendo indicar um prazo de validade de, pelo 

menos, 12 meses para os insumos farmacêuticos ativos vegetais desenvolvidos. 
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5. CONCLUSÃO FINAL 

• O presente estudo possibilitou estabelecer informações importantes acerca da 

identificação de parâmetros de qualidade da matéria-prima vegetal folhas de E. florida a 

partir da caracterização e organização morfológica, microbiológica e testes físico-

químicos. 

• A caracterização dos extratos e frações quanto a perfil fitoquímico e classes 

totais corroborou na identificação da espécie, onde foi sugerido a presença de   taninos e 

outros polifenóis, heterosídeos flavônicos, agliconas flavônicas, agliconas de 

antraquinonas, triterpenoides, cumarinas e saponinas, classes de metabólitos 

encontradas já foram descritas na literatura para E. florida. 

• No estudo farmacológico in vitro os resultados foram bons para o extrato bruto 

por maceração onde obteve-se um TGI=16,3 µg/mL, frente à linhagem tumoral de 

mama (MCF-7), sendo melhor do que a do padrão de AB com TGI=39,0 µg/mL. No 

teste de hemocompatibilidade, as amostras não induziram hemólise em percentual 

considerável, nas menores concentrações testadas, não causando danos à membrana 

celular dos eritrócitos. A avaliação da atividade antioxidante demonstrou grande 

potencial de Eugenia florida na produção de substâncias capazes de neutralizar a ação 

de radicais livres, o que pode corroborar com a atividade antiproliferativa.  

• O método analítico validado para doseamento do ácido betulínico provou ser de 

fácil execução, seletivo, linear, sensível, preciso, exato e robusto o que nos permite 

concluir que pode ser utilizado para o controle de qualidade de insumos e produtos 

farmacêuticos obtidos a partir de folhas de Eugenia florida. Seria útil estender a 

validade deste método de análise para os outros dois triterpenos presentes nos extratos 

de folhas de E. florida, ácido ursólico e ácido oleanólico, identificados no perfil 

cromatográfico.   

• Os estudos de pré-formulação dos insumos farmacêuticos ativos vegetais obtidos 

a partir das folhas de Eugenia florida apresentaram resultados satisfatórios, certamente 

que o uso de adjuvantes melhora alguns parâmetros avaliados, mas pode-se observar 

que o extrato liofilizado também apresentou bons resultados e foi fundamental para 

avaliação comparativa do insumo sem a adição de adjuvantes. O extrato granulado 
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mostrou ainda que por meio de granulação e adição de adjuvantes, é possível obter 

comprimidos mais estáveis e facilmente compressíveis. Podemos concluir que é viável a 

produção de um insumo a partir das folhas de E. florida e que pode ser usado na 

produção de forma farmacêuticas sólidas como comprimido e cápsulas, mas estudos 

experimentais mais detalhados precisam ser realizados para avaliar a compatibilidade 

entre o extrato e os adjuvantes. Definindo melhor a interação entre eles e a proporção 

adequada a ser utilizada na formulação.  

• Os estudos de estresse dos insumos obtidos apresentaram degradações que 

precisam ser mais bem estudadas e metodologias de produtos de degradação devem ser 

desenvolvidas, apesar da legislação brasileira não exigir a identificação e quantificação 

de produtos de degradação para produtos farmacêuticos de origem vegetal, esta 

informação é importante para garantir a segurança e eficácia dos medicamentos de 

origem vegetal. O estudo de estabilidade acelerado e de longa duração foram 

promissores podendo sugerir, no mínimo, uma validade de 12 meses para os insumos 

farmacêuticos ativos vegetais desenvolvidos. 

 

6. TRABALHOS FUTUROS 
 

• Avaliação citotóxica do extrato etanólico e suas frações, bem como os insumos 

farmacêuticos ativos vegetais desenvolvidos neste trabalho; 

• Teste de compatibilidade extrato:excipiente; 

• Adequação da metodologia analítica para identificação e quantificação dos três 

triterpenos, ácido betulínico, ácido ursólico e ácido olea nólico; 

• Identificação e quantificação de produtos de degradação; 

• Ensaio toxicológico e definição da dosagem. 
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