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Resumo 

 

 Através do presente trabalho analisou-se, por meio de testes in vitro, o potencial 

citotóxico e antiviral, frente ao Poliovírus e ao Rotavírus (RV, AS-11), de 14 extratos e 

constituintes isolados de Austroplenckia populnea, Maytenus gonoclada, Maytenus 

salicifolia e Maytenus robusta -família Celastraceae. Utilizou-se o método colorimétrico 

MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide] para a avaliação da 

viabilidade celular dos ensaios de citotoxicidade e antiviral. Através de regressão linear 

foram estabelecidas a concentração mediana citotóxica para as células (CC50) e efetiva para 

inibir em 50 % o número de placas virais (CE50). A partir dessas concentrações, calculou-

se o índice de seletividade (IS) das amostras. Em relação à viabilidade celular observada 

através do teste de efeito antiviral, apenas três amostras não apresentaram efeito antiviral, 

comparativamente ao controle de vírus. Os compostos tingenona e proantocianidina A 

foram isolados de Maytenus gonoclada. Verificou-se, ainda, que dois extratos, um obtido 

de Maytenus Salicifolia utilizando acetato de etila e outro de Austroplenckia populnea, 

usando etanol, também apresentaram atividade antiviral. Conclui-se que, entre os extratos e 

substâncias puras testados, extratos brutos das folhas de M. gonoclada apresentaram os 

resultados mais promissores quanto ao potencial utilização como antiviral. 

 

 

Palavras-chave:  Austroplenckia populnea, Maytenus gonoclada, Maytenus salicifolia, 

Maytenus robusta, Celastraceae, efeito citotóxico,  atividade antiviral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

  

Through the present work it was analyzed by means of in vitro assays, the antiviral 

potential, in particular against the Poliovirus and Rotavirus (RV-SA11) of 14 extracts and 

constituents isolated from Austroplenckia populnea, Maytenus gonoclada, Maytenus 

salicifolia and Maytenus robusta -family Celastraceae. The colorimetric method MTT [3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide] was used to evaluate the 

cellular viability of the cytotoxicity and antiviral assays. Through linear regressions were 

established the median cytotoxic concentration for the cells (CC50) and effective to inhibit 

in 50 % the number of viral plaques (EC50). From these concentrations, was calculated the 

selectivity index (SI) of the samples. Related to the cell viability was observed through the 

antiviral assay, that only three samples do not shown antiviral effect, in comparison to the 

control virus. The compounds tingenone and proanthocyanidin A were isolated from 

Maytenus gonoclada. Was also verified that two extracts, one obtained from Maytenus 

salicifolia using ethyl acetate and other, from Austroplenckia populnea, with ethanol, also 

presented antiviral effect.  

It was concluded that among the substances submitted to assays, the extracts from 

leaves of M. gonoclada showed the most promising results regarding the potential use as 

antiviral.  

 

 

Keywords:  Austroplenckia populnea, Maytenus gonoclada, Maytenus salicifolia, 

Maytenus robusta, Celastraceae, cytotoxic effect, antiviral activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Diante da magnitude do reino vegetal ainda tem-se muito que descobrir e a 

aprender. É possível, então, afirmar que ainda por muitos anos as plantas continuarão 

fornecendo aos pesquisadores inúmeros produtos para investigação, tais como: agentes de 

uso potencial para a prevenção e tratamento de doenças como câncer, malária, 

esquistossomose, tripanossomíase, desordens do sistema cardiovascular e sistema nervoso, 

e infecções virais, como a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e outras (Vieira 

Filho, 2002).  

O estudo fitoquímico e biológico de plantas medicinais tradicionais têm 

proporcionado a obtenção de compostos bioativos que, além de seu potencial como novo 

fármaco, é importante, como marcadores químicos para padronização de extratos a serem 

avaliados quanto à eficácia e segurança no desenvolvimento de fitomedicamentos 

(Gibbons, 2003). 

A integração destes estudos com novos ensaios biológicos aplicados à seleção de 

substancias a partir de espécies de plantas e a caracterização da bioatividade guiada por 

constituintes ativos constituem pré-requisitos para a padronização de extratos, assim como 

para a validação científica de plantas utilizadas na medicina tradicional (Schulz, 2001). 

 A biodiversidade e o potencial econômico da flora brasileira, desde 1886, já eram 

descritos em inventários, testemunhando a sua riqueza em plantas produtoras de  frutos 

alimentares, resinas, óleos, gomas, aromas, e,  principalmente, o potencial medicinal, 

podendo citar muitas  espécies (Jacobson et al., 2005). 

A pesquisa de novos agentes, farmacologicamente ativos obtidos de plantas tem 

permitido descobrir fármacos clinicamente úteis para tratar de muitas doenças. No Brasil 

apenas 8% das espécies vegetais nativos foram estudadas em busca de moléculas bioativas 

(Amorim, 2003). 

 Os fitoterápicos estão entre as novas substâncias de uso terapêutico que tem 

apresentado uma utilização crescente, com diversas aplicações no tratamento de distúrbios 

metabólicos, doenças cardiovasculares, infecções causadas por vírus, bactérias e fungos, 

além de outras enfermidades (Gong, 2004).  

 



 

 

 

 

 

Espécies vegetais com atividade antiviral 

 

A questão das enfermidades é motivo de curiosidade e preocupação desde os 

primórdios da humanidade. Partindo do princípio da tentativa e erro, através dos meios 

disponíveis, muitas civilizações aprenderam a combater os males físicos e psicológicos 

(Wenzcenovicz, 2002). Ainda hoje, é significativo o uso de produtos obtidos de plantas 

medicinais, para o tratamento de pessoas acometidas por infecções virais. Nas infecções 

virais, a descoberta, a patogenicidade e o diagnóstico de novos agentes, assim como a 

resistência a fármacos, adquirida por diversos vírus que afetam humanos e animais, 

também representam um problema crescente. A prevenção e o tratamento de diversas 

infecções virais ainda constituem um grande desafio para a ciência e para a farmacologia. 

Até o momento, para vários tipos de infecções virais ainda não se dispõe de um tratamento 

apropriado e eficiente (Gong, 2004). 

 Em diversas sociedades são tradicionalmente utilizados chás, infusos, tinturas, 

elixires e cápsulas de extratos vegetais, com o propósito de cura ou alívio de sintomas 

provocados por infecções virais. China, Índia, Japão, Paquistão, Tailândia e países do 

Continente Africano estão entre aqueles que mais se destacam no uso de plantas no 

tratamento de infecções virais. Entre as doenças virais que são mais tratadas com 

substancias de origem vegetal, destacam-se o resfriado comum, gripes, herpes, as hepatites 

e a AIDS. Essa última tem sido a responsável pelo grande apoio financeiro para a 

investigação fitoquímica e farmacológica na busca de novos fármacos anti- retrovirais 

(Jassim, 2003; Mukhtar, 2008). 

Nos últimos anos várias doenças infecciosas humanas têm sido relatadas como até 

então desconhecidas ou ainda caracterizadas como reemergentes, uma vez que já haviam 

sido controladas em épocas anteriores. A maioria dessas é de origem viral (Schatzmayr, 

2001; Dutra. 2008).  

 Exemplo bem recente é o da pandemia denominada “gripe suína”, cujo agente 

etiológico é o vírus H1N1 da família Orthomyxoviridae. Esta pandemia despertou maior 

atenção de vários agentes de saúde para os vírus influenza, pátogenos comuns que 

causaram graves problemas respiratórios e mortes durante o século XX (Khanna, 2009). 



 

 

 A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), considerada a doença 

emergente mais importante do século XX, é causada pelo vírus HIV, que pertence à família 

Retroviridae. Sua evolução é marcada por uma considerável destruição de linfócitos 

TCD4+ e que, depois de instaurada, torna o organismo susceptível a infecções oportunistas 

e até mesmo à disseminação de tumores.  

 Como exemplo de doença re-emergente, uma importante virose humana que é 

transmitida por mosquitos é a dengue clássica acompanhada da dengue hemorrágica  

(Schatzmayr, 2001).  

Muitas doenças virais, como poliomielite e sarampo, vem sendo prevenidas através 

de imunização ativa. Porém, outras de grande relevância clínica e epidemiológica como 

hepatite C, dengue e AIDS são causadas por vírus que apresentam grande número de 

sorotipos, o que dificulta muito esse tipo de prevenção (Levinson, 2006).   

 As medidas sanitárias adotadas para o controle das viroses geralmente se dão  

através de processos de vacinação. Entretanto, quando o organismo já se encontra 

infectado, a maioria dos medicamentos empregados tem como objetivo aliviar os sintomas 

causados pelas infecções virais. Poucas classes de fármacos agem diretamente sobre o 

vírus propriamente dito, atuando de forma semelhante, ou seja, na inibição da replicação 

viral. Dessa forma, não são afetados os vírus que permanecem em estado latente, algo 

comum entre muitos desses agentes patológicos.  

 Outro problema relacionado aos atuais antivirais empregados é o seu baixo Índice 

de Seletividade (IS) ou Índice Terapêutico (IT), justamente pelo fato dos vírus serem 

parasitas intracelulares obrigatórios. O potencial surgimento de vírus mutantes resistentes a 

esses fármacos também contribui para a ineficácia dos antivirais atualmente utilizados 

(Simoni, 2003; Silva, 2006). 

 Diante destes desafios, no presente trabalho foram realizados testes de atividade 

antiviral  avaliando a susceptibilidade de  dois vírus.  Na sua forma mais básica, os vírus 

consistem unicamente de um pequeno segmento de ácido nucléico envolto por uma cápsula 

de proteína simples. Os vírus não possuem metabolismo próprio, por isso necessitam 

invadir células, onde utilizam os mecanismos bioquímicos destas, subvertendo-os para seus 

próprios propósitos. Alguns autores têm argumentado que os vírus não são considerados 

vivos, no entanto eles exibem uma vida tão característica e própria, como a de qualquer 

outra criatura. A aparente simplicidade do vírus é enganadora. A verdade é que, como um 

grupo, os vírus infectam praticamente todos os organismos na natureza, exibem uma 



 

 

grande diversidade de estruturas e estilos de vida e apresenta uma função de grande e 

profunda complexidade (Knipe, 2007). 

 Dos dois vírus RNA utilizados neste trabalho um é de fita simples (ssRNA) da 

família Picornaviridae: o Poliovírus e o outro é um vírus não-envelopado de RNA fita 

dupla (dsRNA) da família Reoviridae: o Rotavirus, que foram avaliados, frente a extratos e 

constituintes isolados de Austroplenckia populnea e de outras  espécies da família 

Celastraceae,. 

Vale ressaltar que o Poliovírus serviu como um modelo de vírus RNA, podendo ser 

comparado aos outros enterovírus. Embora as infecções pelo Poliovírus estejam sob 

controle devido ao esquema de vacinação mundial. Em 150 infecções primárias, 1 causa 

paralisia  poliomielitica;  pois a maioria delas são infecções são subclínicas, ou seja, os 

casos de paralisia representam somente a ponta de um “iceberg epidemiológico” 

(Nathanson, 1979). E, os Rotavirus por serem os causadores de diarréia  aguda entre as 

crianças em todo o mundo (Evan, 2008), que é uma das principais causas de morbidade e 

mortalidade infantil (Lopez, 2006). Estima-se que 527.000 crianças menores de cinco anos 

de idade morrem de diarréia por Rotavírus anualmente, com mais de 85 % dessas mortes 

ocorrem em países de baixa renda na África e Ásia (Evan, 2008)  

O reino vegetal, um dos mais relevantes na contribuição de metabólitos secundários 

com aplicações medicamentosas, cosméticas e nutracêuticas (Pinto, 2002). Os metabólitos 

de origem vegetal são muitas vezes empregados como fitofármacos que, por definição, 

"são substâncias ativas, isoladas de matérias primas vegetais ou, mesmo, misturas de 

substâncias ativas de origem vegetal" (Calixto, 1997). Muitas dessas substâncias são 

caracterizadas por possuírem estruturas químicas complexas e que dificilmente seriam 

obtidas através de processos sintéticos. Um exemplo é a utilização da digoxina (Fig. 1.1) a 

pacientes que sofrem de insuficiência cardíaca. Embora tenham se passado mais de 100 

anos da identificação estrutural desse heterosídeo, o fitofármaco que ainda tem como fonte, 

espécies do gênero Digitalis, permanece sendo popularmente empregado como 

cardiotônico (Barreiro, 1990).  

 



 

 

 
Figura 1.1: Estrutura química da digoxina. 

  

 Os metabólitos secundários de plantas também possuem importante papel como 

protótipos ou modelos para obtenção de fármacos sintéticos que possuam atividades 

biológicas semelhantes aos originais. A cocaína, extraída das folhas de espécies de 

Erytroxylum, foi o protótipo dos anestésicos locais de síntese, como a procaína (Fig. 1.2, 

pag 5) (Robbers, 1997). 

 

 

           
Figura 1.2: Estrutura química da cocaína e da procaína. 

 

         Nos últimos 25 anos, os avanços ocorridos na química sintética, biotecnologia e 

ciências médicas levaram a obtenção de novos fármacos muitos dos quais de origem 

vegetal ou derivados de produtos naturais (Newman, 2007).  

 Vários produtos de origem natural, que apresentam atividade antiviral são descritos 

na literatura (Chattopadhyay & Naik, 2007). Novos compostos naturais ou semi-sintéticos 

com propriedades anti-HIV, como a prostatina e derivados do ácido betulínico, já foram 

submetidos a ensaios pré-clínicos (Butler, 2005). O ácido betulínico é um triterpenóide que 

possui propriedades anti-HIV e antitumoral é comercialmente disponibilizado pela Tocris 

Bioscience [http://www.tocris.com/dispprod.php?ItemId=252964 (Acessado em 10-Julho-

2013)]. O ácido betulínico, assim como a quercetina, um flavonóide com propriedades 

antiinflamatória e antioxidante e a tingenona, um triterpenóide que exerce efeito 

antibacteriano e antitumoral (Spivey, 2002) são constituintes encontrados em espécies da 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Digoxin_structure.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Kokain_-_Cocaine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Procaine.svg
http://www.tocris.com/dispprod.php?ItemId=252964


 

 

familia Celastraceae. A quercetina reduz a sensibilidade do hospedeiro à infecção pelo 

vírus influenza (Davis, 2008). 

 A relação entre medicamentos antivirais e produtos naturais é estreita. Tem-se 

como exemplo a zidovudina, ou 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil) oxolan-2-il]-5-

metil-pirimidina-2,4-diona (AZT) (Fig.1.3A, pag. 6), um análogo de nucleotídeo inibidor 

da transcriptase reversa; um dos fármacos mais prescritos para pacientes infectados pelo 

HIV.  

O AZT, sintetizado pela primeira vez por Hitchens e Elion, teve como protótipos a 

espongouridina (Fig.1.3B, pag. 6) e a espongotimidina (Fig.1.3C, pag. 6), compostos 

isolados de espécies de esponjas marinhas (Newman, 2000; Silva, 2006). 

 

(A) (B) (C) 

Figura 1.3: Estrutura química do AZT (A) e seus protótipos a espongouridina (B) e 

espongotimidina (C). 

                

 Antes de atingir esta etapa de experimentação, estes compostos foram submetidos a 

testes in vitro para determinação do potencial de atividade. Em geral, os ensaios antivirais 

realizados in vitro são baseados no efeito citopático (ECP) observado por microscopia 

óptica, utilizando cultura de células. Entretanto, nas últimas décadas, está sendo cada vez 

mais utilizado o método colorimétrico denominado MTT, no qual este composto é 

reduzido pela ação de deshidrogenase mitocondrial presentes nas células viáveis (Fig.1.4).  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Zidovudine.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Zidovudine.svg
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Figura 1.4: Esquema da reação de redução do MTT por deshidrogenase mitocondrial 

gerando formazan. 

 Os métodos colorimétricos utilizados para quantificar a proliferação de células em 

cultura são considerados rápidos e adequados para a avaliação de atividade antitumoral e 

antiviral de um vasto número de extratos de produtos naturais, permitindo facilmente guiar o 

isolamento e purificação de seus produtos ativos (Betancur-Galvis, 1999).  

Trata-se, portanto, de um método semi-automático, que demanda um curto período 

de tempo, requer apenas uma pequena quantidade da amostra a ser testada e permite 

avaliar diretamente a viabilidade celular  (Betancur-Galvis, 2002). 

 Com o objetivo de explorar a rica biodiversidade brasileira, pesquisadores do 

Núcleo de Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAM), do Departamento de Química da 

UFMG, vêm realizando experimentos de bioprospecção utilizando espécies da família 

Celastraceae, que são encontradas no estado de Minas Gerais, Brasil, onde é representada 

por quatro gêneros: Maytenus Juss, Austroplenckia Lund, Goupia Reissek e Fraunhofera 

Martius (Oliveira, 2006).  

Estudar constituintes de A. populnea Reissek e de outras espécies da familia 

Celastraceae existentes no Cerrado, que apresentam atividade biológica potencial, têm 

como objetivo abrir perspectivas para atividades de bioprospecção, que certamente trará 

bons resultados em médio prazo. Assim sendo, extratos e constituintes isolados de espécies 

da família Celastraceae, principalmente os solúveis em água ou DMSO, como 4’-O-

methil-epigalocatequina, proantocianidina e tingenona (Fig. 1.5, pag. 8), e outros 

compostos, foram submetidos a testes de atividade anti-Poliovirus e anti-Rotavirus , para 

se obter um perfil deste tipo de atividade em relação a diferentes vírus.  

 



 

 

O objetivo do presente trabalho foi contribuir para a implantação de um modelo de 

testes de atividade antiviral no Laboratório de Biologia e Tecnologia de Microrganismos 

(LBTM/ICEB/UFOP), optando-se por avaliar a existência dessa propriedade em extratos e 

substancias isoladas de espécies da família Celastraceae. 

  

Num primeiro momento, foram utilizadas culturas de células VERO e o vírus da 

poliomielite. Após treinamento de pessoal e o estabelecimento de condições laboratoriais 

adequadas passou-se a utilizar também células MA-104 e o Rotavirus  por serem os 

causadores de diarréia aguda em crianças em todo o mundo. 
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Figura 1.5: Estrutura química da 4’-O-methilepigalocatequina (A), proantocianidina (B),  

tingenona (C) e do ácido betulínico (D), isolados de espécies da família 

Celastraceae.  

 

 

É importante salientar o caráter interdisciplinar deste trabalho, envolvendo o 

Laboratório de Vírus da UFMG, sob a responsabilidade da Profa. Dra. Erna  Geessien 

Kroom, onde foi feito um treinamento relacionado a execução dos experimentos de 

citotoxicidade e de atividade antiviral; o Laboratório de Vacinas da UFMG sob a 



 

 

responsabilidade da Prof. Dra. Edel Figueiredo Barbosa Stancioli, para o aprimoramento 

das técnicas de cultura de células MA-104 e Rotavirus e também o Laboratório de Doença 

de Chagas da UFOP, utilizado para realização dos testes de apoptose sob o 

acompanhamento do Prof. Dr. Ivo Caldas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Revisão da literatura  

 

  2.1- Espécies da família Celastraceae  

 

Desde a década de 70 a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem recomendando 

o aproveitamento do conhecimento tradicional do uso de plantas medicinais. Portanto, é 

importante considerar e valorizar o conhecimento etnofarmacológico, através da validação 

do uso feito por populações, principalmente as indígenas. Assim, o estudo a que se propõe 

nesse projeto, envolve a continuidade dos estudos de sâmaras de Austroplenckia populnea 

Reiss   e abre uma linha de pesquisa de substancias, obtidas de outras espécies brasileiras 

da família Celastraceae. Os estudos visam contribuir para aumentar o conhecimento 

químico desse vegetal e também para fundamentar perspectivas de exploração racional do 

seu potencial em áreas como farmacologia, ecologia, agricultura e outras. 

Muitas informações sobre plantas nativas de Minas Gerais estão registradas em 

bibliografia do século XVII e XIX. Vários naturalistas descreveram a biodiversidade 

vegetal do Estado e o aproveitamento que dela fazia a população da época. Com a chegada 

da Família Real e a abertura dos portos às nações amigas, em 1808, naturalistas 

estrangeiros tiveram permissão para visitar e estudar as riquezas naturais da colônia. Esses 

pesquisadores percorreram várias regiões de Minas Gerais, e descreveram a natureza e o 

uso das plantas pelos mineiros. Entre os naturalistas que tiveram destaque estão o francês 

A. Saint-Hilaire (1779-1835), o austríaco J. E. Pohl (1782-1834), o alemão K. F. Von 

Martius (1794-1868) (Fig. 2.1). 

 

Figura 2.1: A. Saint-Hilaire, J. E. Pohl (1782-1834) e do K. F. Von Martius (Desenhos de 

Adriano Silva em 2013, Baseado em: Pio-Correa, 1975). 

  

 



 

 

A contribuição destes pesquisadores para o conhecimento da flora medicinal é 

incalculável, pois centenas de plantas novas foram descobertas e seus usos medicinais 

descritos. 

          Há mais de uma década, o Núcleo de Pesquisas de Plantas Medicinais (NEPLAM), 

do Departamento de Química da UFMG, vem desenvolvendo estudos de bioprospecção 

utilizando espécies da família Celastraceae, principalmente as que são encontradas no 

estado de Minas Gerais, Brasil, onde é representada por quatro gêneros: Maytenus Juss, 

Austroplenckia Lund, Goupia Reissek e Fraunhofera Martius (Oliveira, 2006).  

           No NEPLAM já foram estudadas diversas espécies da família Celastraceae, em 

especial dos gêneros Austroplenckia (Vieira Filho, 2002), Maytenus (Oliveira, 2006, 

Oliveira, 2007) e Salacia (Duarte, 2009). Já foram isolados diferentes constituintes 

químicos que representam um promissor potencial farmacológico. Dentre os metabólitos 

secundários, que são portadores de atividade biológica, destacam-se os terpenóides, 

flavonóides e os sesquiterpenos agarofurânicos. Até o presente momento, foi verificado 

que triterpenos pentacíclicos representam os constituintes isolados destas espécies, em 

maior quantidade e com grande variedade estrutural.  

 As plantas da família Celastraceae têm sido valorizadas desde a antiguidade  em 

razão das propriedades medicinais de seus extratos. São várias as propriedades 

tradicionalmente atribuídas a extratos dessas plantas na medicina tradicional, tais como  

atividade estimulante, bloqueadora de apetite, como sedativo, emético, purgativo, 

restaurador de memória, contraceptivo masculino, antitumoral, antileucêmico e anti-

bacteriano, e na agricultura, como inseticida e repelente de insetos (Spivey et al., 2002). E, 

para várias substâncias isoladas de membros da família Celastraceae tem-se comprovado 

atividade biológica através de testes laboratoriais (Silva, 1990; Kupchan, 1972; Duarte, 

2000; Meléndez-Salazar, 2005). 

 Dentre as substâncias obtidas de celastráceas, a maitansina, obtida de Maytenus 

ovatus apresentou excepcional atividade inibitória in vitro contra carcinomas humanos, o 

que ajudou muito a promover a química dos produtos desta família (Spivey, 2002). 

Espécies desta família são de grande importância científica, uma vez que possuem 

comprovada atividade biológica, tais como propriedade antitumoral, antimalárica e 

antioxidante, entre outras (Jeller, 2004). O aumento do interesse pelo estudo desta família 

foi estimulado após à descoberta da ação antitumoral apresentada também pela tingenona, 



 

 

um quinonametídeo de natureza triterpênica (Fig. 2.2, pag. 11), encontrado em espécies da 

família Celastraceae (Silva, 1990, Duarte, 2000; Meléndez-Salazar, 2005).  

A partir de então, um grande número de metabólitos secundários bioativos tem sido 

extraído de espécies da família Celastraceae, em especial dos gêneros Austroplenckia 

(Vieira-Filho, 2002), Maytenus (Oliveira, 2006; Oliveira, 2007) e Salacia (Duarte, 2009). 

Além de numerosos terpenóides, incluindo a classe dos quinonametídeos e dos triterpenos 

pentacíclicos, que representam os constituintes de maior incidência nestas espécies em 

quantidade e variedade estrutural, vários compostos bioativos como fenilalquilaminas, 

maitansinóides e flavonóides como a pro-antocianidina e epigalocatequina e a tingenona 

(Fig. 2.2) têm sido isolados (Spivey, 2002).  
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Figura 2.2: Estrutura química da pro-antocianidina, epigalocatequina e da 

tingenona. 

 

 Os principais gêneros da família Celastraceae estudados no Brasil são 

Austroplenckia e Maytenus. O gênero Austroplenckia é constituído por uma única espécie, 

o que lhe confere uma característica peculiar, visto que ela se torna um marco referencial 

para estudos de rotas biossintéticas, para estudos quimiotaxonômicos de outros gêneros. 

No Estado de Minas Gerais a Austroplenckia populnea Reissek é popularmente conhecida 

como Mangabarana, Mangabeira Brava, Marmelo do Campo, Marmelinho do Campo, 

Piúva-branca (Fátima Silva, 1990; Lorenzi, 1992, Duarte, 2000).  

Austroplenckia populnea e M. gonoglada (Fig.2.3, pag. 12) são  espécies 

encontradas nas regiões de Cerrado e de campos rupestres, principalmente do Sudeste 

Brasileiro (Pio Correa, 1975). São plantas bem adaptadas às condições destas regiões, o 

que lhes confere um bom potencial de bioprospecção, incluindo seu cultivo visando a 

proteção do bioma onde vivem, principalmente o do Cerrado, que atualmente está sendo 

bastante ameaçado de extinção.  



 

 

 

  
 

 

Figura 2.3: Foto de folhas e sâmaras de Austroplenckia populnea e de folhas e frutos de 

Maytennus gonoclada (Excicata OUP 7828) e desenho esquemático desta 

espécie. 

 

 Maytenus gonoclada  (Celastraceae) é popularmente  conhecida por cafezinho. É 

um arbusto de porte pequeno, com ramos quadrangulares nos primeiros e segundo anos, 

cilíndricos do terceiro em diante; folhas são curto-pecioladas, alternas, estreito-elípticas ou 

elíptico, de até 7 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, obtuso-

acuminadas, agudas na base, 8-10  nervadas, imerso reticuladas, crenadas, carnosas, 

glabras e escuras. As flores são pequeninas, esverdeadas, solitárias ou dispostas em 

cimeiras axilares; fruto cápsula ovoide, bivalve, carnosa, disperma, contendo sementes de 

formato oblongo. Fornece madeira de tecido compacto, de cor vermelho rubro, própria 

para peças de resistência, eixos, lenha e carvão de grande poder calorífico. A casca serve 

para curtume e as folhas são tônicas e estimulantes, devido à presença de princípios 

amargos e acres (Pio-Correa, 1975).  

 Maytenus salicifolia (Celastraceae) (Fig. 2.4, pag. 13) é conhecida como 

espinheira-santa, erva-cancerosa, congorça, espinho-de-Deus. Alcança o porte de até três 

metros. É utilizada na medicina popular no tratamento de acidez estomacal, aliviando as 

dores das úlceras e evitando a fermentação e formação de gases. É utilizada também em 

banhos como cicatrizante  das inflamações da pele (acne e eczema). Possui uma grande 



 

 

importância ecológica por se adaptar bem ao longo de riachos e campos pedregosos 

(Valladão, 2005; Miranda, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Foto da lateral da copa (A) e da infrutescência (B) de um exemplar de porte 

arbóreo da espécie M. salicifolia localizada na Estação Ecológica da UFMG 

(Miranda, 2004). 

 Maytenus robusta (Fig. 2.5) chamada popularmente de coração-de-bugre, trata-se de 

uma árvore encontrada em matas e restingas dos estados de São Paulo, Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais e Goiás, que atinge até 12 metros de altura.   

 

Figura 2.5: Foto de folhas e flores de Maytenus robusta. Disponível em: 

http://www.furb.br/botanica/Herbario_On-line/Magnoliophyta%20-

20Magnoliopsida/Celastraceae/slides/Maytenus%20robusta.html 

B 

A 

http://www.furb.br/botanica/Herbario_On-line/Magnoliophyta%20-20Magnoliopsida/Celastraceae/slides/Maytenus%20robusta.html
http://www.furb.br/botanica/Herbario_On-line/Magnoliophyta%20-20Magnoliopsida/Celastraceae/slides/Maytenus%20robusta.html


 

 

(Acessado em 03-07-2013). 

 

 Embora estejam sendo comprovados efeitos tais como efeito antitumoral, 

antimalárica, antibacteriana, e outras, ainda existem poucos estudos relacionados às 

propriedades antivirais associadas a espécies da família Celastraceae. 

 

2.2- Aspectos gerais do Poliovirus e dos Rotavirus  

Uma das características proeminentes deste vírus é a natureza citolítica de 

crescimento em cultura de células. A infecção geralmente se manifesta dentro de 1 a 7 dias 

pelo aparecimento de um efeito citopático característico, caracterizado por um 

arredondamento visível, picnose nuclear, degeneração das células. Os primeiros efeitos são 

vistos em menos de 24 horas se o inoculo possuir muitas partículas infecciosas. Em geral, 

uma vez que o efeito citopático focal é detectado, a infecção se espalha rapidamente em 

toda a camada de células com a destruição total da monocamada, às vezes em questão de 

horas. 

A natureza do efeito citopático em culturas de células é tão característica que o 

diagnóstico presuntivo de infecção por enterovirus tais como Poliovirus e Rotavirus, 

muitas vezes, é feita pela detecção inicial de alterações citopáticas (Knipe, 2007). A 

observação do aparecimento de efeito citopático característico é facilitada pela escolha do 

vírus como modelo experimental. Neste contexto, tem-se o Poliovirus e os Rotavirus.  

2.3- Poliovírus 

 São enterovírus transmitidos de pessoa a pessoa através da excreção de fezes e 

secreções da orofaringe, principalmente pela via de oral fecal. O receptor para  Poliovírus é 

expresso somente em células humanas e em  algumas espécies de primatas (Mueller, 2005; 

Racaniello, 2006).  A infecção se segue pela replicação do vírus no trato gastrointestinal e 

podendo causar viremia (Bodian, 1955; Sabin, 1956). Quando o vírus invade o sistema 

nervoso central e destrói nervos motores causa paralisia flácida distintiva com perda 

sensorial permanente (Nathanson, 2008). A média do período de incubação da paralisia é 

aproximadamente 10 dias (Startwell, 1952; Horstmann, 1947). Somente 1 em 150 

infecções primárias causa paralisia  poliomielitica; pois a maioria delas são infecções são 

subclínicas, ou seja, os casos de paralisia representam somente a ponta de um “iceberg 

epidemiológico” (Nathanson, 1979). 



 

 

              Poliovírus é uma espécie sem envelope com genoma RNA. A maioria das 

infecções é assintomática ou desaparecem após breves sintomas febris, mas em uma 

pequena porcentagem dos casos, o vírus invade o sistema nervoso e pode provocar 

paralisia irreversível, geralmente nas pernas. Ele infecta em qualquer idade, mas 

principalmente crianças menores de 5 anos. Existem três tipos de Poliovírus selvagem: 

Tipo 1 provoca paralisia em cerca de 1 em cada 200 infecções; Tipo 2 foi registrado em 

1999; Tipo 3 é encontrada somente no norte da Nigéria, Afeganistão, Paquistão e Índia. É 

menos virulento do que o tipo 1, causando paralisia em cerca de 1 em cada 1000 casos 

(GPEI, 2013). Porque o receptor para Poliovírus é expresso somente em células humanas e 

o algumas espécies de primatas não é conhecido reservatório extra-humano (Mueller, 

2005; Racaniello, 2005).  A infecção se segue pela replicação do vírus no trato 

gastrointestinal e pode causar viremia (Bodian, 1955; Sabin, 1956). Ocasionalmente, 

quando o vírus invade o sistema nervoso central e destrói os nervos motores baixos, 

clinicamente causa paralisia flácida distintiva com perda sensorial permanente (Nathanson, 

2008). A média do período de incubação da paralisia é aproximadamente 10 dias 

(Horstmann, 1947, Sartwell, 1952).  

2.4- Os Rotavírus 

      

Os Rotavírus foram primeiramente descritos por Mebus e sua equipe em 1969 

como um dos principais agentes etiológicos da diarréia em gado com 2 a 4 semanas de 

vida, e desde então, têm sido identificado como causador de gastroenterites em animais e 

seres humanos em todo o mundo (Knipe, 2001). As partículas visualizadas em microscópio 

eletrônico foram denominadas Rotavírus, palavra derivada do latim, onde rota significa 

roda, por causa da semelhança morfológica das partículas virais com rodas de carroça 

(Knipe, 2001; Anderson, 2004). As partículas virais completas apresentam 75 nm de 

diâmetro, morfologia esférica, simetria icosaédrica, sem envelope lipídico (Fig. 2.6, pag 

16). 

O gênero Rotavirus pertence à família Reoviridae, dentro da qual os rotavírus são 

classificados em sete grupos (ou sorogrupos: A, B, C, D, E, F, G) e o grupo A é 

subdividido em 5 subgrupos (I, II, I e II, não I e não II), de acordo com determinantes 

antigênicos presentes na proteína VP6 (Franco, 2006). Os membros da familia Reoviridae 

constituem um grupo de vírus de genoma de RNA segmentado, dupla fita ou dupla hélice, 



 

 

que não possuem envelope bilipidico, porém possuem forma icosaédrica, com simetria 

cúbica. 

 

 

Figura 2.6: Fotomicrografia eletrônica de partículas de 

Rotavírus humano em amostra de fezes, 

partículas virais completa. (Fonte: 

(http://www.infoescola.com - último 

acesso, em agosto 2013). 

 

                                                           

  

  A particula viral sintetiza proteinas não estruturais e proteinas estruturais VP1, 

VP2 e VP3, que são componentes do core viral, além das proteínas da camada externa VP7 

e VP4, que representam os maiores antigenos envolvidos na neutralização viral e são 

responsáveis pela definição o dos diferentes sorotipos (Fig. 2.7). 

 

RNAs 1a 10

RNAs 11

Fitas de RNA 

separadas por

eletroforese

Gen Função

VP1

VP2

VP3

VP4

NSP1

VP6

NSP2

NSP3

VP7

NSP5 + NSP6

NSP4

RNA polimerase

Camada capsidica interna

Guanilil transferase,

Metil transferase

Spikes

Camada capsidica mediana

Core assembly

Camada capsidica externa

Outer capside assembly

Core assembly

VP = proteína estrutural

NSP = proteina não estrutural  

 

Figura 2.7: Diagrama dos constituintes de um perfil típico dos segmentos de RNA dos 

rotavirus, separados por eletroforese, seus códigos e respectivas funções. 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Frotavirus.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fbiologia%2Frotavirus%2F&docid=mODaSKo2Ug27kM&tbnid=UgT5XJunSYd4eM%3A&w=808&h=684&ei=AqsEUtj0Fob49QSxloCwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F05%2Frotavirus.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.infoescola.com%2Fbiologia%2Frotavirus%2F&docid=mODaSKo2Ug27kM&tbnid=UgT5XJunSYd4eM%3A&w=808&h=684&ei=AqsEUtj0Fob49QSxloCwAw&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

 

 Os Reoviridae contêm genoma de 11 segmentos de RNA, envolvidos em três 

camadas de proteinas. A determinação do peso molecular desses segmentos tem auxiliado 

na classificação, de acordo com seu padrão de migração no gel de poliacrilamida. Deste 

modo, os retrovírus são classificados em padrões curtos e longos, com base na migração do 

segmento 10.  

Atualmente, os Rotavirus são classificados em 7 grupos: A, B, C, D, E, F e G, 

encontrados em diversas espécies animais. Os grupos A, B, e C estão associados à doença 

no homem, sendo que aqueles pertencentes ao grupo A apresentam uma maior incidência 

em crianças abaixo de 2 anos de idade, que induzem quadro mais grave de diarréia aguda, 

com desidratação, assim como em bovinos, suinos, equinos, caninos, felinos e outros 

(Knipe, 2001, Levinson, 2006, Veronesi, 2010). Os demais grupos antigênicos envolvem 

os retrovirus atípicos, com destaque para os do grupo B, relacionados a surtos de diarréia 

em adultos, e foram dectados em humanos, bovinos, suínos, ovinos e murinos. Os 

Rotavirus do grupo C são associados primariamente a casos de gastrenterite em humanos 

e suínos, e, mais recentemente, a quadros de atresia biliar extra-hepática. Os Rotavirus do 

grupo D, F e G foram isolados de aves, ao passo que os do grupo E foram detectados 

somente em suínos (Levinson, 2006, Veronesi, 2010). 

Atualmente, utilizando testes de neutralizacão, foram descritos 14 sorotipos G e 20 

sorotipos P em humanos e animais. Todavia, apesar da diversidade de sorotipos G 

encontrados em humanos (G1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12), a maioria das infecções 

sintomáticas está associada aos sorotipos G 1-4 e destes o sorotipo 1, e o que se encontra 

com maior frequência no mundo (Munford, 2007). 

 

2.5- Aspectos epidemiológicos das rotaviroses 

  

As infecções gastrointestinais causadas pelos Rotavirus são denominadas 

rotaviroses. Os Rotavirus representam a causa mais comum de diarréia grave na infância 

em todo o mundo. Estima-se que, anualmente, nos países em desenvolvimento, as 

gastrenterites associadas aos Rotavirus determinem de 600.000 a 870.000 mortes (Puerto, 

1989, Broor, 2003; Glass, 2005).  

  Segundo a OMS 527.000 crianças menores que 5 anos,  de países de baixa renda, 

morrem de infecções de fácil prevenção  por vacinas contra os Rotavirus. Os Rotavirus são 

considerados, em escala universal, importantes agentes etiológicos de diarréia aguda em 



 

 

bebês e crianças menores de 3 anos de idade e uma das causas mais comuns de 

hospitalização de crianças na faixa etária de zero a quatro anos (Linhares, 2000 a,b).  

No Brasil, a gastroenterite aguda causada por Rotavirus tem sido estimada, 

considerando os casos de hospitalização, em 12 a 42 % (Linhares, 2000 a,b). 

 O registro pioneiro da detecção do enteropatógeno Rotavirus no Brasil ocorreu em 

1976, pois o papel de maior importância nos quadros diarreicos era atribuído às bactérias 

(Linhares, 2000 a,b). Verificou-se que a distribuição sazonal brasileira das gastroenterites 

por Rotavirus assume configurações bem distintas, em consonância com os padrões  

registrados nas regiões temperadas e  tropicais do planeta. Em termos  gerais, a frequência 

de diarréias associadas aos Rotavirus variou de 12 a 42% e  considerando as médias dos 

índices de positividade por região, ressalta-se 36,5% para a região Norte e 25, 24, 22 e 42 

%, para as demais  regiões Nordeste, Centro-oeste, Sudeste e Sul, respectivamente 

(Linhares, 2000b; Carmo, 2006).  

 Na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil foi caracterizado um perfil sazonal, 

observando-se maior incidência nos meses de maio a setembro, onde o clima torna-se mais 

secos. Por outro lado, nos estados do Norte e do Nordeste, este tipo de sazonalidade não se 

revelou tão caracteristica (Linhares, 2000b).   

 No Brasil, a maioria das vezes surtos de rotaviroses ocorre em áreas de 

aglomeração humana, como escolas, creches, enfermarias hospitalares e mesmo no seio 

familiar, e são confundidas com diarréias comuns (Cauas, 2006). Foi constatado, que 

também nas diarréias infantis, consideradas como banais tratadas em casa pela família, o 

Rotavirus é responsável por quase 10 % dos casos e, nas formas mais graves 15 a 20 % dos 

infectados requerem atendimento médico. Como lamentavelmente a diarréia continua 

sendo importante causa de morte de crianças em todo o mundo, inclusive no Brasil, esses 

vírus estão entre os agentes infecciosos que provocam sérias complicações, algumas delas 

fatais (Beards, 1989; Sartori, 2008). 

 Estudos epidemiológicos mostram que diferentes sorotipos G (de glicoproteína) e P 

(de proteína) circulam em uma mesma região e que existe uma prevalência de sorotipos 

específicos em determinadas regiões. As primeiras informações pertinentes a 

multiplicidade antigênica dos rotavirus, detectados em casos de gastroenterite infantil no 

Brasil, resultaram de um estudo longitudinal realizado na região Norte de 1983 a 1985. Os 

tipos G1 e G2 prevaleceram, concorrendo com 50 e 30% das amostras, respectivamente. 

No curso da investigação, no ano de 1988, emergiu o G3 como único sorotipo circulante 

entre pacientes pediátricos. Na mesma época, essa variedade antigênica também 



 

 

predominava entre crianças portadoras de gastrenterite aguda em São Luis, Maranhão, 

representando 41 % do total das amostras analisadas.  

No inicio da década de 90, através de testes de campo com uma vacina contra 

propiciaram uma nova determinação dos sorotipos prevalentes, destacando-se frequências 

dos tipos G1 (65 %), G2 (30 %), G3 (1,2 %), G4 (4,6 %) e G9 (1,2 %) (Linhares, 2000b, 

Pérez-Vargas, 2006; Munford, 2007). 

 Um fator que contribuiu para a diversidade sorotípica existente é o genoma 

segmentado apresentado pelo vírus, contribuindo para a recombinação dos genes das 

proteínas VP4 e VP7. Assim, uma mesma célula infectada com duas ou mais linhagens 

gera uma variedade de combinações P/G diferente das linhagens originais (Franco, 2006; 

Pérez-Vargas, 2006). 

 

2.6-Transmissão dos Rotavirus 

 

O modo de transmissão ocorre pela via fecal-oral por meio de água e alimentos 

contaminados, contato pessoa–pessoa e fômites, sendo que a maioria das partículas virais é 

excretada pelas fezes (até um trilhão de partículas por mililitro de fezes), além de secreções 

respiratórias. Os surtos são de difícil controle, uma vez que para estabelecer a infecção, 

basta a ingestão de cerca de 10-100 partículas virais. Este número é significativo uma vez 

que, em temperatura ambiente, as partículas virais sobrevivem por vários dias nas fezes 

contaminadas (SESSP, 2006; Parez; 2008). Condições do clima, aglomerados urbanos, alta 

densidade populacional, convivência com crianças, ambientes fechados, falta de higiene e 

saneamento básico são fatores que contribuem para a ocorrência de surtos de infecção com 

rápida disseminação do vírus (Glass, 2006). 

O advento de técnicas da biologia molecular propiciou a ampliação dos estudos 

epidemiológicos cujos recursos viabilizaram a determinação dos genótipos G e P, estes 

últimos, estabelecidos com base na diversidade antigênica inerente à proteína de superfície 

viral VP4, sensível à protease.  

2.7- Aspectos patogênicos dos Rotavirus 

 

A severidade dos episódios diarréicos associados aos Rotavirus é de 

reconhecimento universal, causando maior impacto nos países do Terceiro Mundo, 



 

 

incluindo como agravantes a desnutrição e processos infecciosos envolvendo outros 

enteropatógenos (Linhares, 2000 a,b).  

Em geral, o quadro clínico clássico se caracteriza pelo início abrupto com vômitos e 

febre alta, sobrevindo diarréia profusa. Instala-se com freqüência a desidratação do tipo 

isotônica, não raro daí decorrendo o óbito (Knipe, 2001). 

 No Brasil, denota-se a maior expressão clínica dos episódios de diarréia 

relacionados aos rotavírus, caracterizados em maior freqüência por evacuações líquidas, 

vômitos, náuseas, cólicas abdominais e febre principalmente entre crianças infectadas 

pelos Rotavirus no ambiente comunitário (Linhares, 2000,a,b).  

 Os episódios de diarréia causados por Rotavirus variam de quadros leves, com 

fezes líquidas com duração limitada, a quadros agudos, com febre, náuseas, vômito, perda 

de apetite, dor abdominal e desidratação grave (Parez, 2008) com vômito após 2 a 3 dias de 

infecção, e diarréia entre o quarto e quinto dias (Anderson, Weber, 2004). 

 O uso rotineiro no Brasil da fórmula reidratante oral, preconizada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), tem-se revelado prática altamente eficaz no combate à diarréia 

aguda, e de ampla aceitação.  

 A diarréia decorrente da infecção por Reovirus tem origem multifatorial, e todos os 

mecanismos que a induzem não são completamente conhecidos. Sugere-se que ocorram 

alterações tais como: destruição de enterócitos maduros, atrofia de vilosidades intestinais, 

com a redução da absorção de água e nutrientes, hipertrofia de células intestinais 

secretoras, e estimulação do sistema nervoso entérico pela enterotoxina viral NSP4, que 

também induz a secreção de cloretos causando perda de água. Estes fatores atuam no 

desenvolvimento do quadro clínico. 

 

2.8- Multiplicação viral 

 

A infecção inicia-se pela ingestão de partículas virais viáveis, seguido de 

penetração nas células do epitélio do intestino delgado, enterócitos maduros, fato que 

desencadeia a diarréia característica do quadro clínico. A porta de entrada do vírus é a 

mucosa intestinal e é também o local onde se desenvolve a patologia (Offit, 1998; 

Lundgreen, 2001; Mutwiri, 2002). As seguintes hipóteses foram propostas em relação a 

como os rotavirus entram nas células: penetração direta, por fusão com o citoplasma, ou 



 

 

através de endocitose Ca
2+

 dependente, na qual o após a entrada do vírus n célula, a 

concentração de Ca
2+

 citoplasmático é reduzida (Estes, 2001; Lundgreen, 2001). 

 Durante a montagem de novas partículas virais, as alterações na concentração de 

Ca
2+

  citoplasmático, redução de síntese protéica celular e comprometimento do transporte 

de sódio através da membrana também contribuem para a necrose do epitélio do intestino 

delgado, ocasionando má absorção de água e nutrientes, característica da diarréia 

(Anderson, 2004).  

 Após a multiplicação citoplasmática do Rotavirus nos enterócitos maduros, a lise 

celular propicia a liberação das novas partículas virais, podendo infectar outros enterócitos 

ou ser excretadas pelas fezes (Anderson, 2004; Boshuizen, 2005; Perez-Vargas, 2006). 

 Além do mecanismo de lise celular, as partículas virais são liberadas por meio do 

tráfego de vesículas celulares, partindo do retículo endoplasmático para o complexo de 

Golgi, e deste até a membrana plasmática apical. A proteína não estrutural NSP4 imobiliza 

o tráfego de vesículas celulares do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, 

modulando a  atividade celular em função da multiplicação viral (Fig. 2.8). As proteínas 

estruturais VP4 e VP7 são detectadas em filamentos ordenados e VP4 está associado à 

microtúbulos facilitando a liberação das novas partículas virais para a luz intestinal (Estes, 

2001). 

 Geralmente a infecção por Rotavirus em crianças está restrita aos enterócitos do 

epitélio do intestino delgado, nas vilosidades intestinais. Contudo utilizando modelos em 

animais, foi demonstrado que infecções por rotavírus não são limitadas ao trato 

gastrointestinal; evidências recentes sugerem dois casos de óbitos de crianças por viremia, 

a sorologia dos dois casos foi positiva para rotavírus, e amostras do RNA viral foi 

encontrado em regiões extra-intestinais. Existem hipóteses de que partículas virais e/ou 

antígenos migram para o sistema circulatório, porém, não está esclarecida a relação entre 

viremia com diarréia causada por Rotavirus (Duncan, 1996; Perez-Vargas, 2006).  

 

  2.9- Aspectos imunológicos da rotavirose 

 

 A infecção natural por Rotavirus confere imunidade parcial, protetora, sobretudo, 

contra reinfecção sintomática. Apesar da possibilidade de o rotavírus infectar uma mesma 

criança mais de uma vez, depois do primeiro episódio, que freqüentemente é sintomático, 

as infecções subseqüentes costumam ser de menor gravidade ou mesmo assintomáticas. As 



 

 

infecções naturais estão associadas a uma elevação do título de anticorpos específicos 

antirotavírus séricos (IgM e IgG) e de mucosas (IgA) e ambos estão relacionados com a 

proteção contra a infecção.  

As proteínas VP7 e o VP4 são os únicos antígenos virais com capacidade de induzir 

anticorpos “neutralizantes”. Estes anticorpos são produzidos pelo hospedeiro após a 

primeira infecção, primordialmente contra o mesmo tipo G da cepa infectante (denominada 

resposta homotípica) e, em menor medida, contra antígenos de um sorotipo diferente 

(resposta heterotípica) (Levinson, 2006). 

Os anticorpos anti-VP7 e anti-VP4, adquiridos após uma infecção natural estão 

associados com a proteção, embora não exclusivamente contra re-exposição a um 

Rotavirus do mesmo sorotipo. Quando ocorre a reinfecção, tende a ser por um tipo VP7 

diferente e, quando é do mesmo tipo antigênico, tende a ser assintomática. É por esta razão 

que a maioria dos pesquisadores concorda que é a imunidade contra estas proteínas que 

determina, fundamentalmente, a proteção contra re-infecções (Levinson, 2006). Crianças 

alimentadas com leite materno apresentam maior proteção contra infecção por rotavírus, 

provavelmente em função da presença de anticorpos IgA antirotavírus (Levinson, 2006). 

 Os fatores imunológicos que atuam na proteção contra reinfecções por RV não 

estão bem esclarecidos, no entanto, sabe-se da importância dos linfócitos T e B neste 

processo.   Casos severos da doença ocorrem geralmente em infecção primária, 

sugerindo que há resposta adaptativa contra reovirus desenvolvendo-se gradualmente. 

Além das proteínas externas VP4 e VP7 determinarem a sorotipagem viral, elas induzem 

anticorpos neutralizantes. A proteína estrutural VP6, presente no capsídeo intermediário, 

tem papel importante no desenvolvimento de imunidade heterotípica, característica 

altamente conservada entre rotavírus do sorogrupo A (Pérez-Vargas, 2006). Anticorpos 

maternos anti-rotavírus específicos (IgG e IgA) são naturalmente adquiridos durante a 

gestação e/ou lactação, conferindo proteção contra rotavirose em crianças e animais 

neonatos (Johansson, 2008).  

 A involução do quadro de gastroenterite causada por Rotavirus depende de uma 

eficiente resposta imunológica do hospedeiro. Em um paciente imunocompetente, 

antígenos do Rotavirus são transportados para as Placas de Peyer (sistema imune de 

mucosa intestinal) onde são processados pelas células B e macrófagos ou células 

dendríticas, ativando a resposta imune de mucosa, e são apresentados ao linfócito T 

auxiliar (helper). Uma série de ativações resulta em estimulação de células B e proliferação 

de linfócito T citotóxico rotavírus–específicos.  



 

 

Estudos sugerem que imunoglobulinas IgA são os principais anticorpos produzidos 

pelo hospedeiro durante a infecção por Rotavirus, porém, frequentemente não é detectável 

nas fezes durante a primeira semana de infecção (Lundgreen, 2001; Anderson, 2004; 

Desselberger, 2005). 

 Embora se saiba que a infecção por Rotavirus confira imunidade para toda a vida 

do indivíduo, há casos de reinfecção. Isso ocorre pelo amplo espectro de grupos, subgrupos 

e sorotipos de rotavírus. Neonatos infectados não estão protegidos contra a reinfecção até 

os três anos de vida, porém com quadro clínico menos severo em relação à infecção 

primária (Anderson, 2004; Zomer, 2008).  

 Estudos em ratos mostram que anticorpos são cruciais para a proteção contra 

reinfecção por rotavirus, enquanto células T CD8
+
 conferem proteção em infecções 

primárias (Fromantin, 1998; Pérez-Vargas, 2006). 

 

2.10- Vacina anti-Rotavirus 

 

 As primeiras vacinas contra Rotavirus foram desenvolvidas na década de 80, eram 

de origem bovina e símia, mas não ofereciam proteção contra os sorotipos epidemiológicos 

mais importantes (Vranjac, 2006). Em 1998, nos Estados Unidos foi lançada  a primeira 

vacina de segunda geração contra rotavírus denominada Rotashield®, composta de vírus 

atenuados, tetravalente, com um arranjo símio e humano. Foi desenvolvida a partir de 

cultura infectada com rotavirus símio, genotipo G3, juntamente com linhagens de 

Rotavirus humano G1, G2 e G4 (Plotkin, 1999; Jacobson, 2001; Bonhoeffer, 2006). A 

administração desta vacina era feita por via oral, em três doses, com 2, 4 e 6 meses de 

idade. Em 1999, a licença desta vacina foi cancelada em função do surgimento de casos de 

intussuscepção intestinal (invaginação de uma porção do intestino para dentro de outra, 

resultando em redução do suprimento sangüíneo ao segmento intestinal envolvido que leva 

a um sangramento significativo, perfuração e infecção) em algumas crianças vacinadas (1 

em cada 32.000) (Clark, 1998; Mutwiri, 2002; Glass, 2005; Bines, 2006).  

 No ano de 2001, a Aliança Global de Vacinas e Imunização (Global Alliance for 

Vaccines and Immunization) ofereceu incentivou às instituições de pesquisa para o 

desenvolvimento e inclusão de vacinas contra o Rotavirus destinada a crianças de países 

em desenvolvimento. A iniciativa foi apoiada pela Organização Mundial de Saúde e pelo 

Institute of Medicine, e Children’s Vaccine Initiative (IMCVI).  



 

 

Algumas considerações foram feitas para a pesquisa e desenvolvimento da vacina, 

como o conhecimento do impacto na saúde pública em casos de surto por Rotavirus, a 

estabilidade da vacina, e a compreensão de que vacinas efetivas podem levar de 5 a 10 

anos para seu desenvolvimento (Glass, 2005). 

 De maneira geral, as vacinas orais são preferenciais por serem menos invasivas, 

porém, a produção deste tipo de vacina destinada ao Rotavírus encontra dificuldades em 

função da preservação da integridade do antígeno durante o percurso gastrointestinal, 

causado pela sensibilidade dos antígenos a baixos valores de pH, comuns no estômago, 

onde o ácido gástrico encontra-se em pH 3,0. Proteínas imunogênicas perdem esse 

potencial com pH 3,5. Foi proposto que estas partículas virais são encapsuladas em 

polímeros orgânicos resistentes a baixos valores de pH e se desintegram quando em 

contato com pHs básicos, como encontrado na porção inicial do intestino delgado, local de 

interesse para induzir resposta imune contra Rotavirus (Duncan, 1996; Mutwiri, 2002). 

 Atualmente existem duas vacinas licenciadas contra rotavirus que estão sendo 

utilizadas em alguns países. A vacina oral, pentavalente de vírus atenuado humano-bovino 

(WC3) recombinante (G1, G2, G3, G4 e P1A[8]) (Rotateq®), desenvolvida pela Merck. E, 

a vacina monovalente de RV humano atenuado (G1P1A[8]) Rotarix®, desenvolvido em 

2000 na Finlândia por Avant Immunotherapeutics, e licenciado por GSK (Glaxo Smith 

Kline), Belgica. No Brasil, a Rotarix
®
 foi incluída no calendário nacional de imunizações 

do sistema único de saúde (SUS), a partir de março de 2006 por apresentar alta 

imunogenicidade, eficácia e segurança (SESSP, 2006; Domingues, 2008). 

 

  2.11- Diagnóstico de rotaviroses 

 

As técnicas de rotina para diagnósticos de rotavírus são Imunoensaio enzimático 

[Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)], microscopia eletrônica, microscopia de 

imunofluorescência, eletroforese em gel de poliacrilamida (PAGE), formando quatro 

agregados de migração característicos, e RT-PCR (reação em cadeia da polimerase 

utilizando transcriptase reversa). Por meio da análise do perfil de migração eletroforético, 

pela técnica de PAGE, é possível a identificação dos diferentes segmentos de RNA que 

compõem o genoma dos Rotavirus.  



 

 

Outra metodologia para detectar Rotavirus em fezes é por Pathfinder™, pelo 

sistema de detecção direta de antígeno (Kallestad Diagnostics, Austin, TX, USA) 

(Bericiartu, 2002).  

Em caso de suspeita de rotavirose estas técnicas são sensíveis mesmo em baixas 

concentrações de partículas virais nas fezes (Jerez, 2002; Barman, 2006). Por meio da 

análise do perfil de migração eletroforético, obtido por PAGE, é possível identificar os 

diferentes segmentos de RNA que compõem o genoma dos Rotavirus. Outra metodologia 

adequada para detectar rotavírus em fezes é por Pathfinder™, pelo sistema de detecção 

direta de antígeno (Kallestad Diagnostics, Austin, TX, USA) (Bericiartu, 2002). 

 Aglutinação de microesferas de látex sensibilizadas com anticorpos antígeno 

específico, como o kit de diagnóstico em fezes para rotavirose, muito utilizado no Brasil, 

foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Rio de Janeiro, Brasil) (Peret, 1995). 

Foram realizados testes de aglutinação em látex para avaliar sua sensibilidade e 

especificidade contra Rotavirus do grupo A, utilizando anticorpos para VP6, 

correspondendo a resultado satisfatório em 98,5 % das amostras. 

Acredita-se que devido aos problemas encontrados na multiplicação viral em 

cultura celular, o diagnóstico e caracterização dos rotavírus devam ser feito diretamente a 

partir de amostras fecais, as quais são adequadamente processadas para a confiabilidade do 

resultado (Babiuk, 1977). Para detectar poucas partículas de rotavírus, a técnica de RT-

PCR em tempo real está sendo avaliada. Esta técnica se mostra sensível e específica, 

detectando até 1000 partículas virais em 100 mL de água (Gutiérrez-Aguirre, 2008; 

Jothikumar, 2009, Moura, 2010). 

 

2.12- Espécies vegetais com atividade antiviral 

 

          O impacto da biodiversidade como fonte de novos fármacos é reconhecido a partir 

da consideração de que plantas, microrganismos, animais, insetos ou outro membro de um 

ecossistema, contêm centenas de diferentes constituintes químicos que possam contribuir 

para a elaboração de novas fórmulas farmacêuticas. 

 Nos últimos 25 anos, os avanços ocorridos na química sintética, biotecnologia e 

ciências médicas levaram a obtenção de novos fármacos muitos dos quais de origem 

vegetal ou derivados de produtos naturais (Newman, 2007).  



 

 

Vários produtos de origem natural, que apresentam atividade antiviral são descritos 

na literatura (Chattopadhyay, 2007). Novos compostos naturais ou semi-sintéticos anti-

HIV, como a prostatina e derivados do ácido betulínico, já foram submetidos a ensaios pré-

clínicos (Butler, 2005). Até o momento já foram isolados uma extensa gama de 

constituintes quimicos de espécies da familia Celastraceae que representam amplo 

potencial farmacológico.  

Os triterpenos: 3-oxofriedelano, 3β-hidroxifriedelano, 3,11-dioxofriedelano, 3,16-

dioxofriedelano, 3-oxo-12α-hidroxifriedelano, 3-oxo-29-hidroxifriedelano, 3β-taraxerol,  

α-amirina,  β-amirina e lupeol (Fig. 2.8), já foram isolados do extrato hexânico e em 

acetato de etila de folhas e galhos de M. gonoclada (Silva, 2010). Flavonóides e 

terpenóides têm sido mostrados para divulgar um amplo espectro de atividades biológicas, 

incluindo como inibidores do efeito citopático do vírus diversos (Chattopadhyay & Naik, 

2007). 

 

Figura 2.8: Estrutura química dos triterpenos isolados de Maytenus gonoclada (Silva, 

2010). 

 



 

 

   

No caso de infecções virais, a descoberta, a patogenicidade e o diagnóstico de 

novos agentes, assim como a resistência a fármacos, adquirida por diversos vírus que 

afetam  seres humanos e animais, também representam um problema crescente.  

A prevenção e o tratamento de diversas infecções virais ainda constituem um 

grande desafio para a ciência e para a farmacologia. Até o momento, muitas das infecções 

virais ainda não possuem um tratamento apropriado e eficiente. (Gong, 2004). 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), considerada a doença 

emergente mais importante do século XX, é causada pelo vírus HIV da família 

Retroviridae.  

Como exemplo de doença reemergente, a dengue constitui hoje a mais importante 

virose humana transmitida por mosquitos. Apenas entre o período compreendido entre os 

meses de janeiro e julho de 2007 foram notificados pela Secretaria de Vigilância em Saúde 

do Ministério da Saúde 438.949 casos de dengue clássica, 926 casos de febre hemorrágica 

da dengue e a  

ocorrência de 98 óbitos (Schatzmayr, 2001; Ministério da Saúde, 2007). 

Geralmente, as diversas medidas sanitárias adotadas no controle das viroses 

realmente se dão através de vacinas. Entretanto, quando o organismo já se encontra 

infectado, dificilmente adotam-se medidas para o seu tratamento. A maioria dos 

medicamentos empregados apenas alivia os sintomas causados pelas infecções virais. 

Poucas classes de fármacos atuam no ataque ao vírus propriamente dito e esse ataque na 

maioria das vezes ocorre de forma  semelhante, ou seja, na inibição da multiplicação viral. 

Dessa forma, não são afetados os vírus que permanecem em estado latente, algo comum 

entre muitos desses agentes patológicos. Outro problema encontrado para os atuais 

antivirais empregados é o seu baixo Índice de Seletividade (IS) ou Índice Terapêutico (IT), 

justamente pelo fato de os vírus serem parasitas intracelulares  obrigatórios. O potencial 

surgimento de vírus mutantes resistentes a esses fármacos corrobora a ineficácia da 

farmacoterapia atualmente empregada (Simoni, 2003; Silva, 2006). A relação entre 

compostos antivirais e produtos naturais é estreita.  

Antes de atingirem esta etapa de experimentação, compostos tais como, 

espongouridina e espongotimidina (Fig. I.3 B e C, pag 6) foram submetidos a testes in vitro 

para determinação do potencial de atividade. Em geral, os ensaios antivirais realizados in 

vitro têm sido baseados no efeito citopático (CPE) observado utilizando cultura de células. 



 

 

Nestes ensaios, a atividade é expressa através dos resultados obtidos pelo método de 

titulação de 50 % endpoint (EPTT).   

Nas últimas décadas, método colorimétrico utilizando o MTT [3-(4,5-

dimethylthiazol-2-yl)-2-5-diphenyltetrazolium bromide], no qual este composto é reduzido 

por células viáveis, está sendo cada vez mais utilizado. Trata-se de um método semi-

automático, que demanda um curto período de tempo, requer apenas uma pequena 

quantidade da amostra a ser testada e permite avaliar diretamente a viabilidade celular 

(Betancur-Galvis, 2002). 

        Para realizar este projeto implantou-se um modelo de testes de atividade antivírus. 

Foram avaliados a susceptibilidade do Poliovirus RNA-virus, fita simples de polaridade 

positiva (+ssRNA) (Polioviridae) da poliomielite e do vírus não envelopado de RNA fita 

dupla (dsRNA) (Reoviridae), o Rotavirus, frente a extratos e constituintes de A. populnea, 

M. gonoclada, M. salicifolia e M. robusta, espécies da família Celastraceae. Optou-se por 

utilizar o vírus vacinal da poliomielite, em função da sua virulência atenuada e o Rotavirus 

devido à sua importância epidemiológica que é considerado o agente etiológico comum de 

diarréia aguda em crianças hospitalizadas em todo o mundo (Linhares, 2000; Kapikian, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Objetivos 

 

 O presente trabalho teve como objetivos:  

 

 Contribuir para a implantação de um modelo de testes de atividade antiviral no Laboratório 

de Biologia e Tecnologia de Microrganismos (LBTM), Departamento de Ciências 

Biológicas, ICEB, UFOP, utilizando inicialmente o enterovirus da poliomielite (Poliovírus) 

 Após aquisição de desenvoltura na utilização da metodologia, direcionar os estudos para 

testes de citotoxicidade frente a células VERO e MA-104, e posterior avaliação de 

atividade anti-Rotavirus. 

 Testar in vitro substâncias para posterior submissão a experimentos na área de Fármacos e 

Medicamentos, podendo se tornar alvo potencial para uso em terapias antivirais em especial 

frente a vírus da família Reoviridae. 

 Efetuar testes de atividade antiviral utilizando extratos e constituintes isolados de 

Austroplenckia populnea e de outras espécies da família Celastraceae. 

 Contribuir para a continuidade dos estudos farmacológicos de Austroplenckia populnea e 

de outras espécies, com o objetivo de valorizar as espécies brasileiras pertencentes à família 

Celastraceae. 

 Abrir perspectivas para execução de testes de atividade antiviral de extratos e constituintes 

isolados de espécies de plantas de outras famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Parte experimental 

 

4.1 Equipamentos, vidrarias e reagentes 

 

 Os equipamentos e reagentes abaixo, utilizados nos bioensaios, pertencem ao 

Laboratório de Biologia e Tecnologia de Microrganismos (LBTM), do Instituto de 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto, sob a responsabilidade da 

Profa. Dra. Maria Célia da Silva Lanna, Profa. Dra. Cíntia Maria de Magalhães Profa. Dra. 

Silvana Queiroz Silva e do Prof. Dr. Breno de Melo Silva. 

 

Capela de segurança biológica, modelo Buzatto’s 

Espectofotômetro Molecular Devices- Emax Precision Microplate Reader, pertencente ao 

Laboratório Multiusuário do Núcleo de Pesquisas em Biologia (NUPEB), UFOP. 

Incubadora de CO2 – Forma Scientific Water Jacketed incubator 

Medidor de pH, Hanna 

Sistema de filtração de água Milli-Q Millipore 

Sistema para filtração a vácuo, Sarstedt 

Micropipetas Labmat volume ajustável de 200,0 a 1000,0 µL  

Micropipetas Eppendorf volume ajustável multicanal  de 2,0 a 300,0 µL 

Pipetador automático, Swiftpet 

Microondas, LG 

Câmara de Newbauer 

Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson FACSCalibur  pertencente ao Laboratório 

Multiusuário do Núcleo de Pesquisas em Biologia (NUPEB), UFOP. 

Microscópio Zeizz , Axiocam MRC,  Axio-Imager. M2 

 

Material plástico 

 

Tubos plásticos, cônicos, 1,5 e 2,0 mL,  tipo Eppendorff 

Tubo criogêncio, 2,0 mL, TPP Cryo tubes   

Frascos de cultura celular, volumes variados, SPL Life Sciences  

Microplacas de 6, 12 , 24  e 96 poços, de fundo chato, SPL Life Sciences 

Tubos de centrifugação, tipo  Falcon, 15,0 e 50,0 mL, Becton Dickinson  



 

 

Reagentes e meios de cultivo  

 

Gentamicina, 50,0 μg/mL. 

Penicilina, a 100,0 UI/mL. 

Fungizona, a 5,0 μg/mL. 

Soro fetal bovino (SFB), Cultilab  

DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Médium): Meio Dulbecco’s modificado por Eagle 

para cultivo celular 

Tripsina 250- Difco Laboratories 

Tripsina  trypLE
TM

  Express- 12604 -1x- Gibco 

Carboximetil celulose, (CMC) (Sigma) a 1,5 %. 

MTT [Brometo de 3-(4,5-dimentil-2-tiazolil)-2-5-difenil-2H-tetrazolium], M 2128, Sigma 

Cristal violeta, Merck, a 10 % 

Giemsa, Merck. A 10% 

Paraformaldeido 40g, Dinâmica Química Contempoânea LTDA 

Dimetilsulfóxido P.A. Vetec  

DAP: 4’6-Diamidino-2-phenylindole, Sigma  

Triton X-100 Merck a 0,1% 

Meio 199- Meio de Cultura de Tecido Animal Desidratado; Cód. AT094; Himedia 

 

4.2- Métodos 

 

Preparo do material vegetal 

 

 Folhas, galhos e raízes de espécies da família Celastraceae, imediatamente após a 

coleta, foram selecionados submetidos a secagem em condições ambientais e ao abrigo da 

luz solar direta. Após devidamente secos, cada material vegetal foi triturados em moinho 

de facas e devidamente rotulados. 

 Para obtenção dos extratos a serem submetidos a testes de atividade citotóxica e 

antiviral, o material vegetal foi submetido à maceração estática a frio utilizando os 

seguintes solventes orgânicos: hexano, clorofórmio, acetato de etila e metanol ou etanol 

todos de grau p.a., Reagen ou Merck. A eliminação do solvente utilizado no processo de 



 

 

extração e concentração dos extratos foi realizada sob pressão reduzida, em evaporador 

rotatório, em temperatura não superior a 55 °C. 

 Os extratos brutos obtidos foram rotulados seguindo a seguinte norma: iniciais da 

espécie + E (extrato) + inicial do solvente extrator (H = hexano, C = clorofórmio, AE = 

acetato de etila, E = etanol, M = metanol).  

  

Preparo das soluções 

 

 Para os testes de citotoxicidade e de atividade antiviral cada um dos extratos brutos 

e constituintes isolados destes, foi pesado utilizando balança analítica, em tubos plástico 

tipo  Eppendorf, e depois dissolvido em dimetilsulfóxido (DMSO Merck), com auxílio de 

ultrasson por 10 minutos, para se obter uma concentração inicial de 10  2 mg/mL.  

 

 Para testes de citotoxicidade e de atividade antiviral foram preparados soluções de 

extratos de Austroplenckia populnea, M. gonoclada, M. salicifolia e M. robusta, e de três 

substâncias puras, pro-antocianidina A, 4-O- Metilepigalocatequina e tingenona (Tabela 

4.1). 

Por apresentar parte insolúvel, para o extrato SAPEE foi feito o seguinte 

procedimento: dissolução da amostra em DMSO  filtração em papel de filtro tarado  

Secagem e depois pesagem da parte sólida insolúvel  calculo da concentração da parte 

solúvel  submissão aos testes. 

 

Diluição das amostras para testes de citotoxicidade  

  

 No processo de diluição da amostra foi utilizada uma placa de 96 poços (Fig. 4.1, 

pag. 34). Uma alíquota de 10  2 mg/mL de cada amostra foi previamente dissolvida em 

1,0 mL de DMSO, obtendo-se uma solução de concentração conhecida. Desta solução, 6 

µL foram coletados e transferidos para um poço, de uma placa de 96 poços, de fundo 

chato, para cultura de células.  

Em seguida 294,0 µL  do meio de cultivo DMEM foram acrescentados, atingindo um 

volume final de 300,0 µL. Obteve-se assim o primeiro nível de diluição, denominado D1 

(Fig. 4.1, pag. 34). 

 



 

 

 

 

 

 

4.3- Extratos polares de espécies da família Celastraceae  

 

Tabela 4.1: Siglas dos extratos e constituintes isolados de espécies da família 

Celastraceae e respectivas concentrações 

 

Sigla do material 

solado 
Descrição 

Concentração  

(mg/mL DMSO) 

A. populnea   

Folhas   

FAPEE Extrato etanólico 12,6 

FAPEAE Extrato acetato-etilico 12,4 

Sâmaras   

SAPEE
 Extrato etanólico 10,79 

   

M. gonoclada   

Folhas   

MGEEF Extrato etanólico de folhas 12.4 

Galhos   

MGEG Extrato etanólico de galhos 10,4 

Raizes   

MGCE  Extrato etanólico do cerne de galhos 10,4 

MGCA  Extrato etanólico da casca de galhos 10,1 

MGR Extrato etanólico de raízes 10,4 

   

Constituintes    

PRA  Proantocianidina 11,2 

4EGC 4-O-Metilepigalocatequina 12,5 

D4 Tingenona 10,5 

   

M. salicifolia   

MSEAE Extrato acetato etílico de folhas 13,2 

   

Maytenus robusta   

MREM Extrato metanolico de folhas 10,1 

MREA Extrato acetato-etilico 11,8 

 

 



 

 

D1

Meio de cultivo
(294,0 mL)

Amostra 
[mg/mL DMSO]

(6,0 mL)

D2

D3

D4

150,0 mL D1 +
150,0 mL DMEM

150,0 mL D2 +
150,0 mL DMEM

150,0 mL D3 +
150,0 mL DMEM

 

 

Figura 4.1: Esquema do processo de diluição seriada de amostras destinadas a testes de 

citotoxicidade.  

 

 De cada um dos três poços contendo D1 foi retirada uma alíquota de 150,0 µL e 

transferida para os três poços seguintes. Em cada um deles foram acrescentados 150,0 µL 

de meio de cultivo DMEM, para se obter um volume final de 300,0 µL, constituindo a 

segunda diluição D2. Procedimento similar foi feito para se obter a diluição D3 a partir de 

D2, e D4 a partir de D3. Cada diluição foi obtida em triplicata (Fig. 4.1). 

 



 

 

4.4- Citotoxicidade do DMSO 

 

 Para determinar a citotoxicidade do DMSO foram preparadas  concentrações 

(µg/µL) decrescentes deste solvente. Assim, para obtenção da placa espelho, DMSO (6,0 

µL) e meio de cultivo DMEM (294,0 µL) foram adicionados a um poço totalizando 300,0 

µL. Obteve-se assim, uma solução com concentração de 0,04 µL DMSO por µL de meio 

de cultivo. Esta concentração foi considerada como a primeira diluição (D1-DMSO). Esta 

dissolução foi feita em três poços paralelos, ou seja, em triplicata. De cada um dos três 

poços contendo a diluição D1-DMSO foi retirada uma alíquota de 150,0 µL e transferida para 

os quatro poços seguintes. A estes foram acrescentados 150,0 µL de meio DMEM, 

completando 300,0 µL, para se obter a segunda diluição de DMSO (D2-DMSO). Obteve-se 

assim, uma solução com concentração de 0,02 µL DMSO por µL de meio de cultivo. 

Procedimento similar foi utilizado para calcular as concentrações de DMSO nos demais 

poços (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2: Concentrações (µL/µL DMEM) utilizadas para determinar a citotoxicidade do 

DMSO 

Placa espelho 

(Volume em cada poço = 300,0 µL) 
Concentração de DMSO 

(µL/µL DMEM) 

nos poços com células VERO Diluição DMSO (µL/µL) 

D1 6,0 0,02 

D2 3,0 0,01 

D3 1,5 0,005 

D4 0,75 0,0025 

 

 

4.5- Linhagens celulares 

  

 Linhagens de células VERO e MA-104 foram escolhidas em função de sua 

sensibilidade aos vírus selecionados para os estudos. 

 



 

 

 Células VERO 

  

 Foram utilizadas células VERO, provenientes  de cultura contínua de fibroblastos 

de rins do macaco verde africano (Cercopithecus aethiops), linhagem ATCC, cedidas pelo 

Laboratório de Virus do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Estas células foram mantidas no LBTM, do Instituto de Ciências 

Biológicas (ICEB) da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), em frascos de cultura, 

em meio DMEM (Minimal essential médium modifed by Eagle) contendo fungizona 10 μg, 

gentamicina 40,0 μg por 100 mL, penicilina 100,0 UI/mL e  suplementado com 10 % de 

soro fetal bovino. Este meio foi previamente filtrado e, antes de cada utilização, aquecido a 

37 
0
C.  

Foi utilizado um inoculo inicial de 3x10
5
 células em garrafas de 25 cm

2
 que permaneceram 

incubadas a 37 
o
C, em atmosfera úmida contendo 5 % de CO2. Os ensaios foram realizados 

após obter uma confluência de 80 a 90% do tapete celular.  

 

 Células MA-104 

 

Células da linhagem MA-104 derivadas de rim de macaco verde Cercopithecus 

aethiops (ATCC CRL- 2378), neonatos, gentilmente cedida pelo Laboratório de Vacinas/ 

UFMG sob a responsabilidade da Profa. Edel Figueiredo Barbosa Stancioli, foram 

cultivadas em garrafas de poliestireno, contendo meio DMEM suplementado com 10 % de 

soro fetal bovino. Para evitar o crescimento de bactérias e fungos, foram adicionados ao 

meio de cultura celular os antimicrobianos fungizona (5,0 μg/mL), penicilina (100,0 

UI/mL) e gentamicina (50,0 μg/mL). Foi utilizado um inoculo inicial de 3x10
5
 células em 

garrafas de 25 cm
2
 que permaneceram incubadas a 37 

o
C, em atmosfera úmida contendo 5 

% de CO2 e os ensaios foram realizados após obter uma confluência de 80- 90% do tapete 

celular.  

 

4.6-Esquema de distribuição dos componentes dos experimentos nas 

microplacas 

 

 Nas determinações de efeito citotóxico e de atividade antiviral foi utilizado o 

seguinte esquema de distribuição de células, vírus e amostras nas microplacas de 96 poços: 

A  B  C  D correspondem aos poços contendo a 1
a
, 2

a
, 3

a
 e 4

a
 diluição de cada 



 

 

amostra submetida ao teste. Por exemplo, A1, A2 e A3 representam a maior diluição B1, B2 

e B3, a segunda, C1, C2 e C3, a terceira e D1, D2 e D3 a quarta diluição de uma amostra, 

testada em triplicata.  

O mesmo procedimento foi adotado para E  F  G  H. Os poços inseridos no 

quadrante E7, F7, G7, H7, e E8, F8, G8 e H8 foram utilizados para o controle de células. Os 

poços inseridos no quadrante E9, F9, G9, H9 e E10, F10, G10 e H10 foram utilizados para o 

controle do vírus. Os poços E11, F11, G11 e H11 foram utilizados para o controle do DMSO. 

Os poços E12, F12, G12 e H12 foram utilizados como “branco”, ou seja, isentos de células 

(Fig. 4.2).   

 

 
Figura 4.2: Esquema de distribuição, nas microplacas de 96 poços, de células, vírus e 

amostras submetidas a testes de citotoxicidade e de atividade antiviral. CC = 

controle de células, CV = controle de vírus. 

  

 1       2      3     4      5      6     7      8     9     10   11    12 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Amostra 5 Amostra 6 CC CV DMSO Branco 



 

 

4.7- Avaliação da citotoxicidade de extratos e constituintes de espécies de 

Celastraceae  

 

Para a determinação da concentração citotóxica mediana (CC50) utilizando células 

VERO cada solução de extrato ou de constituintes isolados de espécies da família 

Celastraceae, foi dissolvida em DMSO e armazenadas em tubos plástico de 2 mL, foi 

então adicionada nos poços da microplaca contendo a cultura celular, partindo de uma 

concentração inicial de 10  2 mg/mL. O processo de diluição foi feito de acordo com 

esquema de distribuição de células, e de amostras nas microplacas de 96 poços (Fig. 4.2) e 

o ensaio da redução do sal de tetrazólio (MTT) foi utilizado neste estudo para medir a 

viabilidade e proliferação celular. O componente  chave deste método é o MTT. O reagente 

MTT reage com o anel tetrazólio (produzido por dehidrogenases mitocondriais de células 

vivas) para produzir o azul de formazan que pode ser medido por um método colorimétrico 

(espectrofotometria). A quantidade de cristais de formazan produzida é proporcional ao 

número de células viáveis no meio de cultivo. O processo é descrito a seguir: 

 

1. Cultivo das células VERO em microplaca de 96 poços com DMEM 1 %, em estufa 

a 37 
0
C, até a obtenção de 95 a 100 % de confluência. Os poços E12 F12 G12 e H12 

foram mantidos isentos de células, para servir como referencial “branco”. 

2. Seqüência de preparo da placa espelho: 

a. Adição de 294 µL de DMEM 1 %  em todos os poços da fileira A e nos demais 

poços 150 µL de DMEM 1 % 

b. Adição de 6 µL de DMEM nos poços A1 (controle de células) 

c. Adição de 6 µL de DMSO nos poços A12 (controle do solvente) 

d. Adição de 6 µL de cada extrato (triplicata) nos demais poços da fileira A, 

totalizando um volume final de 300 µL 

e. Fazer diluição seriada partindo da fileira A. Homogeneizar bem antes de 

transferir para a próxima fileira. 

 

3. Realização do teste 

a. Descarte do meio das placas contendo células  VERO 

b. Adição de 100 µL de DMEM 1 %  nos poços contendo células VERO 



 

 

c. Transferência de 100 µL de cada poço da placa espelho com os extratos para a 

placa contendo células  VERO, o que levou a um volume final de 200 µL 

d. Os poços E7, F7, G7, H7, e E8, F8, G8 e H8 foram utilizados para o controle de 

células. 

e. Os poços E9, F9, G9, H9  e F10, G10, H10 foram utilizados para o controle do 

DMSO. Os  poços E11, F11, G11, H11 e E12, F12, G12 e H12 foram utilizados como 

“branco”, ou  seja, isentos de células 

f. Incubação durante 72 horas em estufa à 37 ºC contendo atmosfera de CO2 a 5 

%.  

 

4. Após incubação, foi feita a observação do tapete celular, em microscópio de fase 

invertido, e a viabilidade celular foi medida pelo método MTT (solução a 2,0 

mg/mL em PBS), realizando a  leitura da densidade óptica a 570 nm (OD570nm)  

(Twentyman e Luscombe, 1987).  

 

Os resultados foram obtidos a partir de seis repetições independentes com pelo menos 

quatro concentrações de cada amostra. A citotoxicidade foi estimada utilizando a equação 

T*100/CC com todas as concentrações, sendo CC e T os valores de OD570nm, de células 

não tratadas e tratadas respectivamente, seguido de uma análise de regressão linear. 

Somente foram consideradas as curvas obtidas que apresentaram valor de r  0,95, onde se 

encontra uma equação f(x) = aX + b usando os valores encontrados. O valor de 

citotoxicidade foi considerado como (50-b)/a. A concentração de 50 % citotóxica (CC50) 

das amostras submetidas ao teste foi definida como a concentração, que reduz o valor de 

OD570nm  das células tratadas não infectadas à 50 % das que não foram tratadas nem 

infectadas. 

Através do método colorimétrico MTT, foi quantificado o índice de viabilidade 

celular frente a extratos e constituintes isolados. Com base na concentração citotóxica para 

50 % das células (CC50) e na concentração efetiva mediana dos extratos e constituintes 

(EC50), o índice de seletividade (IS) foi calculado.  

Foram realizados experimentos para avaliação da citotoxicidade dos compostos a 

serem testados a fim de determinar a faixa de segurança para posteriores testes antiviral. O 

título, ou concentração da amostra do Poliovírus, foi determinado assim como a quantidade 

de vírus a ser utilizada para atingir o efeito citopático desejado dentro do tempo do 

experimento. 



 

 

 Para a determinação da concentração citotóxica mediana (CC50) utilizando células 

MA-104 foi adotado o seguinte protocolo: 

 

5. Cultivo das células MA-104 em microplaca de 96 poços com DMEM 10 %, em 

estufa a 37 
0
C e 5 % de C02, até a obtenção de 95 a 100 % de confluência. Os poços 

E12 F12 G12 e H12 foram mantidos isentos de células, para servir como referencial 

“branco”. Os poços E7, F7, G7, H7, e E8, F8, G8 e H8  foram utilizados para o controle 

de células. Os poços E9, F9, G9, H9 e F10, G10, H10 foram utilizados para o controle 

do DMSO. Os poços E11, F11, G11, H11 e E12, F12, G12 e H12 foram utilizados como 

“branco”, ou seja, isentos de  células. 

 

6. Preparo da placa espelho, de acordo com a seguinte seqüência: 

a. Adição de 294 µL de DMEM em todos os poços da fileira A, 

b. Adição de 150 µL de DMEM nos demais poços, 

c. Adição de 6 µL de DMEM nos poços do quadrante E7-E8 x H7-H8m utilizados 

como controle de células, 

d. Adição de 6 µL de DMSO nos poços E11, F11, G11 e H11 (controle do DMSO), 

e. Adição de 6 µL de cada amostra a ser testada, em triplicata, nos poços da fileira 

A e de E1 até E9, totalizando um volume final de 300 µL, 

f. Obtenção de diluição seriada partindo da fileira A até a D, e de E até a H. Antes 

de cada transferência de alíquota para a próxima fileira, o meio foi 

homogeneizado, tomando-se o cuidado de descartar a ponteira ao mudar a 

concentração. 

 

7. Realização dos experimentos 

a. Descarte do meio sobrenadante da microplaca contendo células MA-104 

b. Adição de 100 µL de DMEM em cada poço da microplaca 

c. Transferência de 100 µL de cada poço da microplaca espelho com os extratos 

para a placa de MA-104, o que levou a um volume final de 200 µL.  

d. Os poços E7, F7, G7, H7, e E8, F8, G8 e H8 foram utilizados para o controle de 

células. 

 

8. Incubação durante 72 horas em estufa a 37 ºC contendo atmosfera de CO2 a 5 %,  

 



 

 

9. Após incubação, a viabilidade celular foi medida pelo método MTT (solução a 2,0 

mg/mL em PBS) seguida de leitura da densidade óptica a 570 nm (OD570nm).  

(Twentyman e Luscombe, 1987). Cada amostra foi feita submetida aos testes em 

triplicata com 4 diluições seriadas 

 

Os resultados foram obtidos a partir de seis repetições independentes com pelo 

menos quatro concentrações de cada amostra. A citotoxicidade foi estimada utilizando a 

equação T*100/CC com todas as concentrações, sendo CC e T os valores de OD570nm, de 

células não tratadas e tratadas respectivamente, seguido de uma análise de regressão linear. 

Somente foram consideradas as curvas obtidas que apresentaram valor de r  0,9, onde se 

encontra uma equação f(x) = aX + b usando os valores encontrados. O valor de 

citotoxicidade foi considerado como (50-b)/a.  

 

A concentração de 50 % citotóxica (CC50) das amostras submetidas ao teste foi 

definida como a concentração, que reduz o valor de OD570nm das células tratadas não 

infectadas à 50 % das que não foram tratadas nem infectadas (Twentyman e Luscombe, 

1987). 

 

 4.8- Vírus utilizados nos experimentos  

  

Poliovirus e Rotavirus (RV SA-11) 

 

          Foram utilizadas cepas do Poliovirus e do Rotavirus  (RV símio SA-11), agente 

etiológico da poliomielite e gastroenterite em primatas (Lipson, 2007), respectivamente, 

cultivadas no Laboratório de Vírus da UFMG em colaboração com LBTM, ICEB, UFOP. 

Cultivo, in vitro, do Poliovírus foi realizado pela infecção da linhagem em células 

VERO gentilmente doadas pelo Laboratório de Vírus/UFMG, em meio DMEM 

suplementado com e 5 %  de soro fetal bovino. O estoque do Poliovírus foi preparado a 

partir da infecção de culturas de células incubadas até destruição de 100 % do tapete 

celular, congeladas a –70 °C, descongeladas e centrifugadas. O sobrenadante foi 

distribuído em criotubos de 1 mL e, em seguida, mantido em nitrogênio líquido até o 

momento do uso 



 

 

O procedimento para infecção e manutenção de estoque do  Rotavirus  (RV símio 

SA-11) requer ativação do vírus, onde a suspensão viral suplementada com tripsina [10 

mg/mL] foi levada ao banho–maria por  30 minutos a 37 ºC; a adsorção, na qual as 

partículas virais ativadas entram em contato com a monocamada  de células MA-104 foi 

realizada por 90 minutos a 37 ºC em estufa com 5 % CO2. Após a adsorção a suspensão 

viral permaneceu em contato com a monocamada celular e foi adicionado o meio de 

manutenção tripsina (5 mg/mL) auxiliando na manutenção da infecção viral durante o 

período de incubação . Com 72 horas de incubação, a suspensão foi congelada e 

descongelada por três vezes, centrifugada com 5000 rpm a 4 ºC por 20 minutos, e alíquotas 

do sobrenadante foram transferidas para criotubos e armazenados a – 80 ºC. Após 2 dias, 

foram transferidos para nitrogênio líquido, para serem usadas na infecção de uma nova 

monocamada. 

O protocolo abaixo foi adotado para expansão e manutenção do estoque do Rotavirus  

(RV símio SA-11): 

1. 1-Preparar, em banho de gelo, o meio de cultura com as seguintes proporções: 

a. 2,75 mL de Meio DMEM 0 % de Soro fetal bovino 

b. 150 µL de Vírus 

c. 100 µL de Tripsina (300 µg /mL) 

2. Preparar, em banho de gelo, meio de cultura para as garrafas controles: 

a. 2,9 mL de Meio DMEM 0% de Soro fetal bovino 

b. 100 µL de Tripsina (300µg /mL) 

3. Preparar o meio de cultura de manutenção celular e reservá-lo no banho Maria 36,5 

º C 

a. 29,9 mL de Meio DMEM 0% de Soro fetal bovino 

b. 100 µL de Tripsina (300µg /mL) 

 

4. Infectar, utilizando 1mL para cada garrafa, 3 garrafas com o meio que contém o 

vírus e 3 garrafas que servirão como controle. 

 

5. Levar as 6 garrafas à estufa (37º C e 5% de CO2) e deixá-las por 1 (uma) hora para 

adsorção viral 

a. Agitar cuidadosamente as garrafas de 10 (dez) em 10 (dez) minutos. 

6. Após a adsorção lavar as 6 garrafas com PBS 1x para remover o excesso de tripsina 



 

 

7. Remover meio de cultura para manutenção celular do banho maria e acrescentar 

5mL em cada uma das 6 garrafas. 

 

Observação: 

 

Neste protocolo foram utilizadas 6  garrafas de cultivo celular, sendo 3 para e 

expansão e 3 controles. Este número de garrafas é alterado desde que as devidas 

proporções  de replicação sejam obedecidas. 

 

4.9- Titulação do Poliovirus e Rotavirus  (RV símio SA-11) 

 

Antes de se realizar a avaliação da potencial atividade antiviral das amostras, é de 

suma importância o conhecimento da infecciosidade dos inóculos virais produzidos. A 

infecciosidade pode ser determinada como unidades formadoras de placas (UFP) e assim, 

será  

conhecida a concentração viral (UFP) por  mL, ou seja, o título viral. O título infeccioso de 

todos os estoques virais foi determinado através do método de contagem de placas de lise, 

descrito por Burleson, 1992. 

 

 

 Para a titulação do vírus nas microplacas foi adotado a seguinte seqüência: 

 

1. Descongelamento da amostra de vírus a ser titulada mantendo-a a 4 °C.  

2. Preparo dos frascos identificando-os: -1, -2, -3, -4, -5, -6 e –7, 

3. Adição de 900 μL de DMEM 5 % SFB em cada frasco, 

4. Transferência de 100 μL da amostra do vírus para o frasco -1, tomando cuidado para 

que a ponteira que toca num poço de diluição não encoste no próximo, 

5. Troca de ponteira, seguida de sucção e retorno da solução para homogeneização, 

6. Transferência de 100 μL para o frasco -2. Repetição deste processo até a última 

diluição desprezando 100 μL da última diluição.  

7. Adição das diluições virais na placa e adição de CMC. O preparo da solução de 

CMC feito utilizando meio DMEM 2X + solução aquosa a 1,5 % de CMC, na 

proporção 1:1, ambos previamente esterilizados. 



 

 

8. Incubação da microplaca em estufa  à 37 °C durante 48 a 72 horas, observando o 

efeito citopático ao microscópio de fase invertida.  

9. Após 72 h de incubação adição de formol a 10% para fixação das células por 24h, 

10. Após este tempo o meio foi desprezado, e as células  submersas em solução de 

cristal violeta 1% por 30 min. Reaproveitar todo cristal violeta colocando de volta 

no frasco de origem, enxaguar com cuidado a placa teste. 

 

4.10-Leitura e interpretação dos resultados:  

 

Após coloração com cristal violeta, os poços contendo as células e os vírus foram 

observados. A presença de atividade viral foi observada pelas áreas de lise (ausência de 

crescimento celular). Essas áreas de lise tendem a ser circulares e são resultantes de 

diversos ciclos de multiplicação de vírus, iniciados a partir de uma célula infectada.  Os 

poços com formação de zonas de lise e os poços controle, onde não foram observados 

áreas de lise, foram comparados para efeito de leitura.  

O título do vírus, por mL foi considerado como sendo igual ao número de áreas de 

lise contáveis (30 a 300), multiplicado por dez (Equivalente à extrapolação de 0,1 para 1,0 

mL), multiplicado pelo inverso da diluição na qual foram contadas as áreas de lise.  

 

 

Título por mL = n x FC x 10*, sendo: 

 

n = número de áreas de lise contadas  

 FC = Fator de correção = 10  

 * = inverso da diluição do vírus empregada nesta placa. 

 

Através deste cálculo é difícil predizer a quantidade de unidades infectantes 

presentes na suspensão original de vírus, mas permite estimar em qual diluição de vírus o 

efeito citopático (ECP) sobre as células inoculadas é de 50 % (Twentyman e Luscombe, 

1987). 

 O efeito citopático (ECP) observado para os vírus compreende alterações 

caracterizadas por arredondamento celular, desorganização do tapete de células, com 

alguns focos de aglomerados celulares arredondados ou mesmo pela destruição completa 



 

 

do tapete celular. Após 48 e 72 horas de incubação a 37 °C, as placas foram analisadas  em 

microscópio de fase invertida para determinação do efeito citopático viral (Montanha, 

2004). O experimento para a determinação do efeito citopático viral foi realizado em 

triplicata. Cada análise foi realizada em paralelo com o controle celular, o controle viral e o 

controle positivo. O efeito citopático causado pelo vírus foi estimado de acordo com uma 

escala que varia de 1 a 5, conforme o grau de destruição do tapete celular (Andrighetti-

Fröhner, 2003) (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4.3: Classificação do efeito citotóxico (EC) em relação à porcentagem de destruição 

do tapete celular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11- Ensaio de atividade antiviral 

  O ensaio antiviral foi realizado utilizando o método colorimétrico MTT, de acordo 

com procedimento descrito por Betancur-Galvis (2002).   

 

4.12- Técnica do MTT 

 

Os testes de atividade antiviral pela técnica do MTT foram realizados em triplicatas 

em experimentos independentes para todas as amostras analisadas 

As diluições dos extratos brutos em concentrações não citotóxicas foram adicionadas aos 

poços após a infecção viral. As placas foram incubadas a 37 ºC em atmosfera úmida 

contendo CO2 5 %, por um período de 72 horas. Suspensões celulares em DMEM 5 % SFB 

Classificação 

do EC 

Grau de destruição do tapete 

celular tratado (%) 

1 0 a 20 

2 21 a 40 

3 41 a 60 

4 61 a 80 

5 81 a 100 



 

 

foram distribuídas em microplacas  de 96 poços, submetidas à incubação por 24 h em 

atmosfera úmida contendo 5 % de  CO2 a 37 °C. Desta forma, formaram-se monocamadas 

de células em cada poço das microplacas com aproximadamente 1,0 x 10
4
 células por 

cavidade.  

 Em seguida, o meio de cultura dos poços das placas foi descartado e para a 

avaliação da atividade viral  de uma determinada amostra foram acrescentados em cada 

poço: 294,0 μL de meio DMEM 1% SFB, 6,0 μL da diluição da amostra a ser avaliada e 

300,0 μL da suspensão de vírus. Diluições seriadas a partir de 10  2 mg/mL foram 

realizadas objetivando-se o teste das amostras em  concentrações inferiores às suas CC50. 

Posteriormente, as placas foram incubadas a 37 
o
C, em atmosfera úmida contendo 5 % de 

CO2, durante  72 h. 

 Terminado o período de incubação, foram acrescentados em cada poço da placa  

28,0 μL do reagente MTT (2,0 mg/mL em PBS). Decorridos 90 minutos do acréscimo do 

MTT e, após 15 minutos de agitação suave das placas, foi feita a leitura da DO570nm das 

mesmas em leitor de microplacas. 

A porcentagem do efeito protetor conferida às células para cada concentração de 

amostra testada foi calculada da seguinte forma: 

 

CE50 = [(A - B)/(C - B)] x 100, sendo: 

 

A: densidade óptica dos poços com células tratadas e infectadas 

B: densidade óptica dos poços com células não-tratadas e infectadas; 

C: densidade óptica dos poços com células não-tratadas e não-infectadas.  

 

 De posse desses valores e através da análise de regressão linear simples, foram 

obtidas as concentrações dos extratos e constituintes ativos, que apresentaram 50 % de 

efeito antiviral: CE50, de acordo com a literatura (Twentyman,, 1987).  

 

A inibição da replicação viral foi calculada a partir da fórmula:  

% inibição da replicação viral = (V-CV) / (CC-CV), onde: 

V, CV, CC igual a densidade óptica (OD570) do poço com (célula + vírus + extrato), do 

poço só com (célula + vírus) e do poço (só com células), respectivamente.  

  



 

 

 A concentração de cada extrato efetiva para inibir em 50 % o número de placas 

virais (EC50) e o índice de seletividade (IS) foi calculada por análise de regressão linear, 

considerando-se a equação da reta adequada quando o valor de r for igual ou maior que 

0,95 

  

 De posse dos valores de concentração citotóxica (CC50) a concentração efetiva 

(CE50) para cada extrato e constituinte foi calculada da seguinte forma:  

 

CE50 = [(A-B)/A]x100, sendo: 

 

 A e B representa a densidade ótica (DO570) observada nas cavidades onde estão 

presentes células não tratadas (A) e tratadas (B), respectivamente o índice de seletividade 

(IS) foi calculado para cada extrato e constituinte ativo, de acordo com a fórmula 

(Rodriguez, 1990): 

 

IS = CC50/CE50 

O IS representa o quão promissora é a atividade antiviral de cada material testado, 

ou seja, quanto maior o valor de IS, mais seletivo será a substancia teste ao vírus e não à 

célula hospedeira (Cos, 2006). 

 

 

  

 Para garantir a qualidade do método, os seguintes controles foram adotados:  

 

 Controle de células: poços contendo somente células, acrescidas do meio de 

cultura DMEM 1 % SFB. Utilizado para avaliar o comportamento das células sem 

que as mesmas tivessem contato com qualquer interferente durante o período de 

incubação. Com isso, os poços reservados para esse controle serviram de padrão 

para comparação com aqueles em que fosse observada atividade citotóxica ou 

citopática. 

 



 

 

 Controle positivo de virus: Como controle positivo de inibição foi utilizado 

nitazoxanida na concentração de  400 μg/mL. 

 

 Controle negativo de vírus: poços contendo células acrescidas de meio de cultura 

DMEM 1 % SFB e de suspensão de vírus. Utilizado como referência para análise 

da atividade citopática provocada pelo vírus testado durante o período de incubação 

das placas. 

 

 Controle de vírus com DMSO: poços contendo células acrescidas de meio de 

cultura DMEM 1 % SFB, suspensão de vírus e DMSO. Utilizado para verificar se o 

solvente empregado na diluição das amostras exerceu algum efeito antiviral ao 

inibir a atividade citopática do vírus testado. 

 

 Controle de células com DMSO: poços contendo células acrescidas de meio de 

cultura DMEM 1 % SFB e DMSO. Foi utilizado para avaliar se havia influência 

prejudicial do solvente utilizado para diluição das amostras no meio de cultivo das 

células. 

 

 Poços contendo  apenas de meio de cultura DMEM 1 % SFB sem células como 

branco 

 

 A viabilidade celular foi avaliada pelo método colorimétrico MTT como descrito 

acima para o ensaio de citotoxicidade e também pelo teste de redução de placas virais 

(Meulen, 2006; Garré, 2007).  

 

 

4.13- Análise estatística 

          

Os valores médios ± desvios-padrão foram representativos de três experimentos 

independentes. Para a determinação CC50, valores de CE50, regressões lineares de 

concentração e curvas de resposta serão utilizadas. A análise estatística dos dados será 

realizada pelo programa GraphPad Software Inc., San Diego, CA. 

 



 

 

4.14- Imagens do efeito citopático causado por Rotavírus  

 

Para avaliação, in vitro, do ECP causado pelo Rotavírus SA-11 foram utilizadas 

células MA-104, linhagem derivada do rim do macaco verde africano, neonato 

(Cercopithecus aethiops),  tratadas por extratos e constituintes de várias partes anatômicas, 

da espécie  Maytenus gonoclada. 

No presente trabalho, foram capturadas imagens com objetiva de 20x e 40x e ocular 

de 10x com auxílio instrumental  da câmera digital Leika DFC340FX  acoplada ao 

Microscópio Leika DM5000B e Microscópio de  fluorescência Axiocam MRC-Zeiss, acoplado Axio-

Imager.M2, ambos pertencentes ao Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas 

(NUPEB/UFOP). Foram mensurados os parâmetros viabilidade celular, área nuclear (AN) 

e área citoplasmática (AC) por meio do software de morfometria Image J 1.43 para 

Windows Vista/7 disponível gratuitamente na internet (http://rsb.info.nih.gov/ij) (Acessado 

em Maio de 2012). Para a execução deste programa, a escala foi padronizada com distância 

de 15 e 200 micrômetros, correspondendo a 166 e 274 pixels, respectivamente.  

 

4.15- Ensaio de Microscopia de fluorescência 

A quantificação de DNA é uma medida útil para quantificar o material celular que é 

realizado por vários métodos de fluorescência, incluindo a reação, com 4', 6-diamino-2-

fenilindole (DAP) (Brunk, 1979). As medições de DNA são muitas vezes consideradas 

como representativas de proliferação celular. O protocolo abaixo descrito foi estabelecido 

por Edith Schwartz [Baseado no método de Brunk (1979)], do Departamentos de Cirurgia 

Ortopédica do Tufts Physiology University Scholl of Medicine, Boston. Neste método tem-

se que o DAP ligado ao DNA, fluoresce quando excitado por luz UV de comprimento de 

onda longo.  

Neste trabalho, a quantificação de DNA foi realizada em células MA-104 tratadas 

com extratos e constituintes isolados de espécies da família Celastraceae, para os quais foi 

observada alguma atividade antirotavírus. Para tal, a marcação foi feita de acordo com o 

seguinte protocolo: 

1. Após o crescimento celular, as células foram tripsinizadas e  em seguida 

contadas em câmara de Newbauer. 

2. Foram confeccionadas placas de 24 poços, contendo em cada poço uma 

lamínula redonda (previamente submersa em álcool 70 %, por 15 min), e sobre 
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esta foram adicionados 1 x 10
5
 células/ poço em 1mL /poço de meio DMEM. O 

crescimento celular foi realizado em estufa a 37 ºC, em atmosfera contendo 5 % 

de CO2;  

3. A fixação das células foi feita após a retirada do meio de cultivo e lavagem dos 

poços com PBS, seguida da adição de solução de  paraformaldeido preparado 

em capela química na proporção de : 40 g de formaldeido, 9 g de NaCl; 100 mL 

de PBS 1 x e 1000 mL de água destilada. Este sistema foi mantido em repouso 

durante 60 minutos, à temperatura ambiente, depois as células foram lavadas ( 

2x5 min), com PBS, e, em seguida, foram adicionados 500 µL de PBS; 

4.  A permeabilização das células foi feita com 0,1 % Triton X-100 em PBS, 

durante 15 minutos  a temperatura ambiente; 

5. As células foram lavadas com PBS (2x5 min), à temperatura ambiente; 

6. A marcação dos núcleos foi obtida com a adição de 500 µL /poço de DAP (100 

µL de DAPI em 500 mL de PBS). Os poços foram lavados ( 3x5 min) com PBS 

e a solução de DAPI foi adicionada deixando agir por 30min, sendo descartado 

após este tempo. Os poços foram lavados ( 3x5 min) com PBS deixando um 

poço sem DAPI, para ser utilizado como controle.  

7. Foram adicionados 10 µL do meio de montagem (90 mL glicerol + 10 % tris 

HCL  e 10 mL de PBS) sobre uma lâmina de microscopia comum e em seguida, 

com a monocamada de células voltada para baixo, as lamínulas foram 

suavemente colocadas sobre a lâmina e observadas em Microscópio Axiocam 

MRC-Zeiss, acoplado Axio-Imager.M2, pertencente ao Laboratório 

Multiusuários/ NUPEB/ UFOP. 

 

Foram estabelecidos os seguintes controles: 

 

 

 

 Controles de células (CC), células MA-104 não tratadas e não infectadas com 

DAP;  

 Controles de células (CC), células MA-104 não tratadas e não infectadas, sem 

DAP; 

  Controle de vírus (CV) usando células MA-104, infectadas com Rotavirus. 



 

 

 

4.16- Indice apoptótico de células VERO pelo método Anexina-iodeto de 

propídio 

 

A avaliação do índice apoptótico das células foi realizada utilizando o Kit 

ApoTarget™ Annexin-V FITC Apoptosis, da Invitrogen. A Anexina V, disponibilizada 

neste kit, detecta células apoptóticas em decorrência de sua ligação preferencial a 

fosfolipídeos negativamente carregados, principalmente a fosfatidilserina exposta no início 

do processo apoptótico. Células MA-104 foram crescidas em micro-placas de 24 poços a 

37 ºC e estufa de CO
2
. Em cada poço foram acrescentados 100 μl de células (1,5 x 10

4
) 

ressuspendidas em meio 199 suplementado com 10 % de SFB.  A leitura foi realizada no 

citômetro de fluxo após 72 horas de cultivo. As células foram colhidas e transferidas para 

tubo Falcon, sendo os poços lavados com 200 μL de PBS pH 7,2 gelado. Posteriormente os 

tubos foram submetidos a uma centrifugação a 1200 rpm por 7 minutos a 18 ºC, em 

seguida vertidos e secos suavemente em papel toalha, sendo o pellet dividido em dois 

tubos e foi adicionado 50 μL Anexin binding buffer (fornecido no kit), 2 μL de anexina e 4 

μL de iodeto de propídio diretamente ao pellet de cada tubo, que ficou incubado por 15 

minutos ao abrigo da luz e em temperatura ambiente. Após este período, foram 

adicionados 250 μL de anexin binding buffer e os tubos foram lidos em no máximo 1 hora 

no citômetro de fluxo. A aquisição e a subseqüente análise dos dados foram realizadas 

utilizando o programa específico FlowJo (Engine Version 3.02470). Primeiramente, 

gráficos de distribuição pontual foram construídos pela combinação dos parâmetros de 

tamanho e complexidade celular (FSC x SSC) e a população de interesse, que se constituiu 

de células tratadas (T),  e células não tratadas (CC), foi selecionada dentro da região R.  

Em seguida, os eventos selecionados nesta região foram representados em gráficos 

de distribuição pontual construídos com combinações de diferentes fluorescências (FL), 

por exemplo, FL1/Anexina V versus: FL3/ iodeto de propídio . Esses gráficos foram então, 

divididos em quatro quadrantes (Q1 a Q4) e as freqüências dos eventos observados em 

cada quadrante foram determinadas pelo programa FlowJo.  

Para análise da apoptose de células VERO, foi construído um gráfico FL1:Anexina-V versus FL3: 

Iodeto de propídio,  onde foi possível identificar em Q4  as células  que não estavam em apoptose e em 

Q1, Q2 e Q3 os marcados pelo iodeto de propídio e portanto apoptóticas.  



 

 

As leituras foram realizadas utilizando Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson 

FACSCalibur, pertencente ao Laboratório Multiusuários do Núcleo de Pesquisas em 

Biologia (NUPEB) UFOP.  

 

4.17- Teste de avaliação de apoptose pelo método Anexina-iodeto de 

propídio 

 
 O seguinte protocolo foi adotado para padronização e ensaios de citotoxicidade e 

atividade antipólio, conforme descrito abaixo: 

1- Anexina binding buffer 10x foi diluida  em água destilada 1:10; 

2- As células foram lavadas 2 vezes  com PBS e ressuspensas de forma a se obter 2-

3x10
6
/ mL de células em anexina binding buffer 1x (contendo 10 mM 

HEPES/NaOH, pH 7.4, 140 mM NaCl, 2.5 mM CaCl2); 

3- Foram adicionadas 100 μL células /tubo de análise e em seguida foi adicionado 5 

μL de anexina-V FITC e 10 μL de iodeto de propidio Buffer/ tubo;  

4- Incubadas, por 15’ (25 
o
C no escuro); 

5- Logo após foi adicionado 400 μL anexina binding buffer 1x/ tubo e levadas para 

análise, no citômetro de fluxo, em até 60 min 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.9- Efeito citopático do Rotavírus (RV, SA-11) em células MA-104 

 

 No presente trabalho, foram capturados imagens com objetiva de 100x e 

ocular de 10x utilizando equipamento pertencente ao Laboratório Multiusuário do Núcleo 

de Pesquisas em Ciências Biológicas (NUPEB/UFOP). Foi utilizado câmera digital Leika 

DFC340FX acoplada a microscópio Leika DM5000B. Os parâmetros viabilidade celular, 

área nuclear (AN) e área citoplasmática (AC) foram medidos utilizando o software de 

morfometria Image J 1.43 para Windows Vista-7, disponível gratuitamente na internet 

(http://rsb.info.nih.gov/ij) (Acessado em Maio de 2013).  Para a execução deste programa, 

a escala foi padronizada com distância de 15 e 200 micrômetros, correspondendo a 166 e 

274 pixels respectivamente para imagem de células epiteliais com aumento de 100x. Após 

a padronização da escala, foi clicado em analisar, e depois em selecionar mensurações. O 

próximo passo foi abrir a pasta contendo as imagens capturadas através da câmera digital 

Leika DFC340FX acoplada ao microscópio Leika DM5000B.  

Os resultados do efeito citopático induzido por Rotavirus (RV, AS-11) em células 

MA-104, obtidos encontram-se descritos abaixo, na forma de figuras e Tabelas nas quais 

estão inseridas as contagem e porcentagem de células vivas (CV) e não-vivas (CNV) e as 

respectivas medidas da área celular, em micrômetros (µm) (Fig. 5.19).  

 

 

 

Figura 5.19: Fotos de células MA-104 normais, vivas (CV) e células não vivas (CNV) 

coradas pelo cristal violeta em aumento de 100x. 
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A partir da quantificação das áreas contendo células pertencentes a um tapete 

celular com 91,6 % de células vivas (CV) e 8,4 % de células não vivas (CNV). Verificou-

se que a área celular unitária variou entre 118 a 157 pixels e a área nuclear variou de 4,42 a 

10,26 pixels (Tab. 5.5).  

 

 

 

 

Nas células não tratadas e não infectada, observou-se que a área celular total variou de 

118,86 a 157,083 pixels e área nuclear variou de 4,42 a 10,26 pixels (Tab. 5.6). 

 

Tabela 5.6: Área total  das células MA-104 não tratadas e não infectadas 

Área total (pixels) 
Média- 

(cor cinza) 
Min Max 

157.083 180.662 0 252 

118.86 79.498 22 200 

120.262 79.498 22 200 

120.262 79.498 22 200 

 

Área nuclear 

4.422 73.266 44 197 

5.403 54 22 85 

10.261 61.031 34 94 

4.967 55.876 36 93 

 

 

Tabela 5.5: Contagem de células MA-104 vivas e não vivas como controle celular 

Células tipo 1 

(Vivas) 
% 

Células tipo 2 

(Não vivas) 
%  Total 

88 91,6 12 8,4  100 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Células MA-104 infectadas com Rotavirus (RV, SA-11) apresentaram efeito 

citopático caracterizado pela presença de núcleos fragmentados, células picnóticas e 

processos de vacuolização (Fig. 5.20). Neste caso, a área total das células MA-104 depois 

de infectadas variou de 303,54 a 449, 29 pixels (Tab. 5.8). O aumento da área celular 

caracterizou a presença de um processo de apoptose causada pela presença do Rotavirus 

(RV, SA-11). 

 

  

 

Figura 5.20: Foto de células MA-104 após infecção com Rotavirus (RV, SA-11) 

apresentando 100 % de células não vivas CNV), com número variável de 

nucléolos (N) e áreas de vaculolização. Aumento de 100x. 

Tabela 5.7: Área total das células MA-104, tratadas, 72h pós- infecção 

com Rotavirus (RV, SA-11) 

Área 
Media 

(Cor cinza) 
Mínimo Maximo 

1.364 51.911 1.62 255 

131.67 73.518 10 184 

119.112 80.018 22 228 

179.174 103.305 16 207 

99.614 76.598 1 231 

187.78 127.067 30 201 

187.502 102.069 28 198 

129.114 99.172 16 200 

116.94 94.236 23 195 

74.114 73.77 0 200 

N 

 
CNV 

 



 

 

 

 

 

5.10- Ensaio por microscopia de fluorescência com DAP 

A quantificação do material celular tem sido realizada por vários métodos de 

fluorescência, sendo que a reação com DAP (4',6-diamino-2-fenilindol) é uma medida útil 

muitas vezes considerada como representativa para a observação da proliferação celular 

(Brunk, 1979).  

No presente trabalho foram realizados ensaios de microscopia de fluorescência com 

o objetivo de quantificar, de forma indireta, a proliferação celular em presença de 

substâncias isoladas de Maytenus gonoclada. A marcação nuclear de células MA-104, com 

DAP permitiu efetuar esta quantificação (Fig. 5.18, pag 79) observando-se diferenças 

significativas entre células tratadas com PRA, 4ECG e MGR, células não tratadas e células 

tratadas e infectadas. 

Através da marcação nuclear de células MA-104 com DAP (Fig. 5.18. pag 76), foi 

possível observar algum aspecto de sobrevivência, como a alteração na massa celular em 

comparação com o controle de células, controle de vírus e controle positivo.  

 

 

 

 

Tabela 5.8: Área total de células MA-104 após infecção com Rotavirus (RV, SA-11) 

Área Media(Cor cinza) Max Min 

380.078 105.166 37 208 

328.076 91.096 26 187 

449.292 105.897 51 192 

340.771 77.74 1 207 

303.54 79.478 19 224 

494.678 107.07 18 184 

469.019 129.794 12 195 

392.383 123.61 36 183 

436.328 101.651 0 223 
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Figura 5.18: (A) Células MA-104 infectadas com Rotavirus e tratadas com PRA  + DAP 

(B) Células MA-104 infectadas com Rotavirus e tratadas com 4-ECG + DAP 

(C) Células MA-104 infectadas com Rotavirus  e tratadas com MGR + DAP 

(D) Células não tratadas e não infectadas (E), Células tratadas com DNAse + 

DAP (F) Células infectadas com Rotavirus . Ampliação: 20x. 

 

 

 

 

 

5.11 - Marcação de apoptose com anexina V-FITC/PI analisada por citometria de 

fluxo 

 

Apoptose é um mecanismo autônomo de morte celular programada, caracterizado 

morfologicamente pela condensação da cromatina nuclear, redução do tamanho celular, 



 

 

condensação do citoplasma, perda de ligações intercelulares e destacamento das células da 

superficie de crescimento, e de corpos apoptóticos (Darnell, 2001).  

A morte celular por necrose não é programada e como tal é caracterizada 

morfologicamente de modo distinto da apoptose. A necrose caracteriza-se pelo aumento do 

volume celular e das organelas (em especial o retículo endoplasmático e mitocôndrias), 

podendo mesmo ocorrer a sua ruptura. Mais tardiamente, a membrana celular torna- se 

permeável a moléculas de elevado peso molecular, ocorre fragmentação da cromatina, 

dissolução da membrana nuclear e seu conteúdo, acabando por ocorrer ruptura da célula 

(MacDermott, 1998).  

Pelo ensaio de marcação de apoptose pela anexina V se liga à membrana de células 

epiteliais que estão em processo de apoptose, desencadeada por tratamento com substância 

citotóxica. Este método tem sido utilizado para a quantificação do início e final de 

populações de células em apoptose. Abaixo são apresentados alguns resultados dos testes 

de apoptose pelo método anexina-iodeto de propídio obtidos utilizando células VERO 

expostas a extratos ou constituintes isolados de Maytenus gonoclada. Os gráficos e 

histogramas obtidos estão mostrados nas Figuras 5.19 e 5.20 (Pag. 81 e 82). 

A porcentagem de células viáveis e apoptóticas determinada por citometria de fluxo 

é apresentada nas Figuras 5.19 a 5.24 (Pag. 81 a 86). 

No citograma, no quadrante inferior esquerdo está inserido o valor de células 

viáveis (anexina V-/PI-). No quadrante direito está representado a apoptose precoce ou 

inicial, (anexina V+/PI-), no quadrante superior direito, as células em apoptose tardia ou 

necrose secundária (anexina V+/PI+). No quadrante superior esquerdo está representado 

células em necrose (anexina V-/PI+).  

Os resultados do teste de apoptose revelaram diferenças significativas entre a 

proporção de células vivas e em processo de apoptose e necrose. Observa-se que a morte 

por apoptose e necrose são induzidas por doses mais altas 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5.19: Gráficos e histogramas obtidos pelo método anexina V, iodeto de propídio 

(PI), no ensaio de detecção de apoptose utilizando células VERO, tratadas 

com MGR, MGCE. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm e FL3 = 

451 nm, determinada no Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson 

FACSCalibur. 

 



 

 

 

Figura 5.20: Gráficos e histogramas obtidos pelo método anexina V, iodeto de 

propídio (PI), no ensaio de detecção de apoptose utilizando células 

VERO, tratadas MGCE. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm 

e FL3 = 451 nm, determinada no Citômetro de Fluxo Becton-

Dickinson FACSCalibur. 

 



 

 

 

Figura 5.21: Gráficos e histogramas obtidos pelo método anexina V, iodeto de propídio 

(PI), no ensaio de detecção de apoptose utilizando células VERO, tratadas 

com MGEG. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm e FL3 = 451 nm, 

determinada no Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson FACSCalibur. 



 

 

 

 

Figura 5.22: Gráficos e histogramas obtidos pelo método anexina V, iodeto de propídio 

(PI), no ensaio de detecção de apoptose utilizando células VERO, tratadas 

com MGEEF. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm e FL3 = 451 nm, 

determinada no Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson FACSCalibur. 

 

 



 

 

 

 

Figura 5.23: Citogramas e gráficos obtidos a partir do ensaio de detecção de apoptose 

utilizando células VERO, pelo método anexina V, iodeto de propídio (PI), 

tratadas com D4. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm e FL3 = 451 

nm, determinada no Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson FACSCalibur.  
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Figura 5.24: Citogramas e gráficos obtidos a partir do ensaio de detecção de apoptose 

utilizando células VERO, pelo método anexina V, iodeto de propídio (PI), 

tratadas com D4 e 4ECG. Fluorescência FL1 = 414 nm e FL2 = 400 nm e 

FL3 = 451 nm, determinada no Citômetro de Fluxo Becton-Dickinson 

FACSCalibur. 

 



 

 

 

Pela análise dos citogramas e dos gráficos, foi considerado como resultado mais 

relevante o obtido para D4 (Tingenona) (Fig. 5.24; pag. 64), onde se verificou uma elevada 

porcentagem de morte celular, ocorrida principalmente por apoptose.  

É grande o interesse pelo estudo da familia Celastraceae e um dos gêneros mais 

estudados é Maytenus, por ser considerado como uma rica fonte de triterpenos 

quinonametídeos, aos quais foi atribuída uma série de atividades biológicas, como 

antimicrobianas, antimaláricas e citotóxicas (Jeller, 2004). 

  Esse interesse também foi motivado pela descoberta da ação antitumoral 

apresentada pela tingenona, neste trabalho codificada como D4, que é um quinonametídeo 

de natureza triterpênica pentacíclica (Marine-Bettòlo, 1974). À tingenona são atribuídas 

atividades biológicas potentes, observadas por testes in vitro, a maioria delas relacionadas ao 

seu caráter citotóxico.  

No presente trabalho, cerca de 20 mil células foram tratadas com extratos ou 

constituintes isolados de M. gonoclada, em diversas concentrações, seguido da marcação 

com anexina V-FITC (proteina anexina V unida a isotiocianato de fluoresceína iodeto de 

propídio). Este método se baseia na translocação da fosfatidilserina para a face externa da 

membrana plasmática, processo que ocorre nas fases iniciais da apoptose, seguido da 

formação do complexo com anexina V-FITC. Através da formação deste complexo é feita 

detecção de processo apoptótico (Wyllie, 1985). Assim sendo, a utilização da anexina V é 

recomendada como um ensaio para detecção e quantificação de populações de células 

apoptóticas. A vantagem deste ensaio é a sua aplicação a células fixadas ou não e a rapidez 

na obtenção dos resultados.  

O Resultado obtido neste trabalho foi útil na verificação do tipo de morte celular, 

induzida pelo constituinte D4. Verificou-se que a toxicidade do constituinte D4 extraído de 

M. gonoclada, causa morte celular principalmente por indução de apoptose, o que 

confirma os dados de citotoxicidade deste triterpeno, publicados na literatura. Este é um 

dado importante, visto que, de acordo com Wyllie e colaboradores (1985), um dos 

principais objetivos da quimioterapia atual é a destruição de células pela indução de morte 

por apoptose e não por necrose. 

 

 

  

 



 

 

5. Resultados e discussão 

5.1- Citotoxidade dos extratos e constituintes de espécies da família 

Celastraceae 

A compreensão dos componentes ativos presentes em plantas, assim como seus 

mecanismos de ação, vem sendo um dos maiores desafios para a química farmacológica e 

bioquímica. As plantas contêm inúmeros constituintes e seus extratos e produtos quando 

testados podem apresentar efeitos sinérgicos entre os diferentes princípios ativos. No 

estudo da atividade biológica de extratos e produtos vegetais é importante a seleção de 

bioensaios para detecção do efeito específico da substância pesquisada; a toxicidade é um 

dos ensaios que avalia a interação entre a substância extraída ou purificada e o organismo 

(Maciel, 2002). 

Conforme proposto por Mosmann (1983), modificado por Sieuwerts (1995), e 

descrito na parte experimental deste estudo a citotoxicidade foi avaliada  pelo método 

colorimétrico com sal de tetrazólio (MTT). Os dados apresentados a seguir representam os 

melhores resultados obtidos de uma série de experimentos pelo método MTT e foram 

selecionados considerando o comportamento linear dos valores de toxicidade. Entretanto, é 

importante salientar que muitos dos valores encontrados nos experimentos, quando 

inseridos nas coordenadas do gráfico lembraram uma equação logarítmica. Considerando 

que a maioria dos gráficos “dose-resposta” de medicamentos segue um padrão 

exponencial, ou seja, para estes é difícil estabelecer uma explicação de maneira linear, 

encontrar a citotóxica mediana (CC50) por meio de regressão não linear seria mais fiel ao 

comportamento de toxicidade das amostras.  

 

5.2-Citotoxicidade do DMSO 

 

Para determinar a citotoxicidade do DMSO foram preparadas concentrações (µg/µL) 

decrescentes a partir da concentração de 11,0 µL/mL, conforme descrito na parte 

experimental. (Os resultados foram analisados utilizando o programa Excel- Microsoft 

Windows, 2010 Service Pack 1-14.0.6106.5005). O valor da CC50 obtido ficou em torno de 

1,00 µL/mL (Fig. 5.l). Assim uma solução com concentração de 0,04 µL DMSO (± 100 x 

menor do que a CC50) por µL de meio de cultivo foi considerada como sendo a primeira 

diluição (D1-DMSO) do controle deste solvente. 



 

 

 

Figura 5.1: Gráfico do efeito citotóxico induzido pelo DMSO utilizado como solvente dos 

extratos de espécies da família Celastraceae e constituintes isolados de 

Maytenus gonoclada. 

Procedimento similar foi feito para estimar a citotoxicidade do DMSO para células 

MA-104. Em função de o valor encontrado ter sido próximo ao estabelecido para as células 

VERO, optou-se por padronizar a utilização de 0,04 µL de DMSO por µL de meio de 

cultivo. Nesta concentração, foi obtido em torno de 0,3 % de morte celular o que é 

considerado como insignificante. 

5.3-Ensaio de citotoxidade 

            Células VERO e MA-104  foram expostas a diferentes concentrações de extrato por 

72 horas. Após incubação, a viabilidade celular foi medida pelo método MTT (solução a 

2,0 mg/mL em PBS) (Twentyman e Luscombe, 1987). Cada amostra foi feita em triplicata 

e em concentrações  de 130 a 15  µg/mL. A citotoxicidade do extrato foi expressa como 

CC50, i.e., a concentração do extrato que induz 50 % de morte celular. O uso de regressão 

linear foi útil para alcançar uma melhor aproximação do valor de CC50 

5.4-Determinação da citotoxicidade em células VERO  

A avaliação da toxicidade é feita sem o intuito de prever a extensão e a natureza de 

todos os possíveis efeitos tóxicos que poderão acontecer in vivo, mas estimá-los. No 

processo de pesquisa e desenvolvimento de um novo fármaco é importante que o mesmo 

apresente algumas características, dentre elas a menor citotoxicidade possível. Portanto, a 

avaliação in vitro do potencial citotóxico de um possível agente terapêutico, representa 

uma previsão de sua toxicidade in vivo (Evansa, 2001).  

Em geral, os extratos e constituintes que apresentam valores de CC50 menores que 

20,0 µg/mL e 4,0 µg/mL, respectivamente, são considerados citotóxicos (Rieser, 1996).  

Foram testados seis extratos: FAPEE, FAPEAE e SAPEE obtidos de 
Austroplenckia populnea e MGEEF, MGR e MGEG, isolados de Maytenus gonoclada.  



 

 

A concentração na qual 50 % das células morrem (CC50) foi estabelecida para 

extratos de especies da familia Celastraceae. Em relação à Austroplenckia populnea, para 

FAPEE os valores de CC50, com intervalo de confiança de 95 %, oscilaram entre 72,17 e 

101.1 µg/mL. Para o FAPEAE foi de 122,3 a 151,6 µg/mL e para SAPEE, entre 51,89 a 

73,42 µg/mL (Fig. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Porcentagem de viabilidade relativa de células VERO, obtida através da 

formula: (Densidade óptica do experimento/Densidade óptica do controle de 

célula) X 100. Cada ponto corresponde a uma das quatro diluições seriadas dos 

extratos FAPEE, FAPEAE e SAPEE, obtidos de Austroplenckia populnea.   

               

  Destes extratos, SAPEE foi o que apresentou maior citotoxicidade uma vez que 

uma menor concentração desse composto foi suficiente para induzir a morte de 50 % das 

células, durante um período de 72 horas.  

Em relação ao efeito citotóxico de extratos de Maytenus gonoclada para células 

VERO, a CC50 de MGEEF, com um intervalo de confiança de 95 %, foi de: 87,74 a 119,3 

µg/mL. Para o MGR foi de 71,71 a 95,01 µg/mL (Fig. 5.3, pag. 55). E, finalmente para 

MGEG foi de 158,9 a 212,9 µg/mL sendo este, considerado como o de menor 

citotoxicidade, entre os extratos testados de ambas as plantas. 
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Figura 5.3: Porcentagem de viabilidade relativa de células VERO, obtida através da 

fórmula: (Densidade óptica do experimento/Densidade óptica do controle de 

célula) X 100. Cada ponto corresponde a uma das quatro diluições seriadas dos 

extratos MGEEF, MGER e MGEG obtidos de Maytenus gonoclada.         

  

A ordem de citotoxicidade para as células VERO foi:  

SAPEE > MGR > FAPEE > MGEEF > FAPEAE > MGEG. 

 

Em relação ás células MA-104 a única amostra cujos valores de CC50 utilizando 

regressão linear, cujas concentrações não se aproximaram da linearidade foi a 4ECG; 

sendo o primeiro valor aproximadamente 3 vezes menor do que o segundo. As amostras 

cujas abscissas dos gráficos foram expressas em Log da concentração não tiveram 

resultados com valores de r
2
 ≥ 0,9. Em função disso, optou-se por utilizar a curva de 

regressão linear das concentrações.  Os gráficos foram apresentados abaixo, de forma que 

amostras obtidas de uma mesma espécie da família Celastraceae sejam comparadas quanto 

à citotoxicidade.  

Posteriormente, através dos gráficos representativos dos resultados das amostras 

individuais foi possível observar o comportamento citotóxico de cada uma delas.  

Os valores inseridos embaixo dos gráficos representam os dados da regressão linear 

realizada utilizando o programa GraphPad Prism, e mostram os valores de CC50 com 

intervalo de 95 % de confiança.   

Nas Figuras de 5.4 a 5.8 (Pag. 56 a 58) estão inseridos os gráficos correspondentes à 

equação da reta obtida por regressão linear. Nos demais gráficos, os pontos representam a 
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média de viabilidade para cada concentração de no mínimo três diluições seriadas 

independentes.  
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Figura 5.4: Gráficos do efeito citotóxico induzido em células MA-104, pelo extrato FAPEE 

(A), FAPEAE (B) obtidos de folhas e SAPEE (C), de sâmaras de A. populnea. 
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Figura 5.5: Gráficos do efeito citotóxico induzido em células MA-104, pelo extrato 

MGEEF (A), MGEG (B), MGCE (C), MGCA (D) e MGR (E) obtidos de 

folhas de Maytenus gonoclada. 
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D4 = Tingenona 
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4ECG = 4-O-Metil-epigalocatequina 
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PRA = Pro-antocianidina  

 

 

Figura 5.6: Gráfico do efeito citotóxico induzido em células MA-104 pelos constituintes 

D4 (Tingenona), 4ECG (4-O-metilepigalocatequina) e PRA (proantocianidina) 

isolados de Maytenus gonoclada. 
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Figura 5.7: Gráfico do efeito citotóxico induzido em células MA-104, pelo extrato MSEAE 

obtido de folhas de Maytenus salicifolia. 

 



 

 

0 25 50 75 100 125 150 175 200
0

25

50

75

100

X-intercept when Y=50.0 70.38 to 89.92

MREA g/mL

V
ia

b
il
id

a
d

e
 C

e
lu

la
r 

(%
)

 

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
0

25

50

75

100

X-intercept when Y=50.0 1.658 to 1.832

MREM Log g/mL

V
ia

b
il
id

a
d

e
 C

e
lu

la
r 

(%
)

 
    

Figura 5.8: Gráfico do efeito citotóxico induzido em células MA-104, pelo extrato MREA 

e MREM obtidos de folhas de Maytenus robusta. 

 

 

 

Para os resultados obtidos para D4, MSEAE e MREM cujos dados estavam distantes 

uns dos outros se optou por inserir na abscissa a forma logarítmica.    

A CC50 das amostras originadas de Austroplenckia populnea variou de 76,15 a 135,5 

µg/mL (Fig. 5.4, pag. 56; Tabela 5.1, pag. 61).  Em relação aos extratos brutos 

provenientes do gênero Maytenus, a CC50 variou entre 25 a 181,7 µg/mL (Fig. 5.5, pag. 57; 

Tabela 5.1, pag. 61). Entre os valores de CC50 dos constituintes isolados de Maytenus 

gonoclada  (Fig. 5.6, pag. 58), D4 e PRA, mesmo com r
2 

≤ 0,9, foram considerados como 

portadores da maior e a menor citotoxicidade, respectivamente. 

As diferenças encontradas entre os extratos FAPEE e FAPEAE (Fig. 5.4, pag. 56), 

obtidos de folhas de Austroplenckia populnea, foi explicada pelo fato deles serem extratos 

constituídos de compostos mais polares. Observou-se que os coeficientes angulares das 

retas foram próximos.  

A citotoxicidade do extrato MSEAE (25,0 µg/mL) foi considerada elevada quando 

comparada com a PRA (Tab. 5.1, pag. 61). O gráfico do efeito citotóxico de MSEAE 

versus logaritmo da concentração é apresentado na Figura 5.7 (pag. 59).   

Em relação à Maytenus gonoclada, o extrato MGEG (Fig. 5.5, pag. 57) apresentou 

um valor de CC50 intermediário em relação à MGCA e MGCE, provenientes da casca e do 

cerne dos galhos, respectivamente (Tab. 2, pag. 61). Provavelmente MGCA (CC50 = 79,32 

µg/mL) é a que concentra maior quantidade de substâncias citotóxicas.  



 

 

Diferenças nos valores de CC50 (Fig. 5.7, Tab. 5.1 pag. 61) também foram 

observadas em relação aos extratos MREA e MREM, obtidos de folhas de Maytenus 

robusta.  

As amostras para as quais se sugere a continuidade dos estudos envolvendo novos 

testes de citotoxicidade estão assinaladas em negrito na Tabela 5.1 

A ordem total de citotoxicidade em relação às células MA-104 foi: 

 

D4 (tingenona) > MSEAE > MREM> SAPEE > MREA > MGCA > FAPEE > 

MGR > MGEEF > FAPEE > MGEG > 4ECG > MGCE > PRA. 

 

Tabela 5.1: Resultado obtido por regressão linear da concentração citotóxica mediana de 

extratos de espécies da família Celastraceae em células MA-104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extratos  R
2 

CC50 (µg/mL) 

FAPEAE 0,96 135,5 

SAPEE 0,96 76,15 

FAPEE 0,94 89,36 

MGCA 0,97 79,32 

MGCE 0,90 181,7 

MGEG 0,93 136,5 

MGR 0,97 103 

MGEEF 0,93 119,3 

4EGC 0,93 152,6 

PRA 0,75 219,9 

D4 0,88 4,74 

MSEAE 0,95 25 

MREM 0,95 54,45 

MREA 0,92 79,08 



 

 

 

A D4, ou tingenona foi isolada na forma de cristais amorfos alaranjados, e 

suestrutura quimica foi descrita pela primeira vez por Monache e colaboradores (1973), 

como sendo um triterpeno quinonametídeo e posteriormente revisada por Gunatilaka e 

colaboradores (1989). É um metabólito secundário isolado de caules e raízes de espécies da 

família Celastraceae, sendo considerada como um marcador taxonômico desta família 

(Alvarenga, 1999). 

Através dos dados foi observada a alta de citotoxicidade de D4 (tingenona), sendo a 

utilização dessa substância em experimentos com modelos e testes que utilizam animais de 

laboratório, possível somente em concentrações muito baixas.  

Através das CC50 de MREM e MSEAE, ambas  ≤ 75 µg/mL (Tab. 5.l, pag.61) foi 

possível sugerir o uso dessas amostras em outros experimentos que envolvem efeito 

antiviral. 

 

 5.5 - Determinação do título do Poliovirus e Rotavírus (RV, SA-11) 

 

Nos experimentos, o poço A1 foi utilizado como controle de células e, a partir do 

poço A2 (diluição 10
-1

) as diluições sucessivas ocorreram no sentido esquerda–direita e da 

fileira 1 para a 2 (Fig. 5.9). O cálculo da concentração foi feito a partir da contagem de 

placas de lise do poço B2 cuja diluição do Poliovirus o e do Rotavirus (RV, SA-11) foi de 

10
-6 

e 10
-5 

respectivamente.  

Através da fórmula Título/mL = n x FC x 10*, onde n é o número de zonas de lise 

contadas, FC é o fator de correção e * o inverso da diluição do vírus empregada no poço, 

obteve-se para o Poliovírus o título 3,0 x 10
6 

unidades formadoras de placas por mililitro 

(PFU/mL) e para o Rotavirus (RV, SA-11) o título 3,5 x 10
5 

PFU/mL. 
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Figura 5.9: Foto dos poços de titulação do Rotavirus (RV, SA-11), pelo método PFU, com 

placas de lise.   CC = controle de células, LT = lise total das células, PL = placas 

de lise e NP = número de placas de lise entre 30 e 300.  

  

5.6 - Avaliação da atividade anti-Rotavirus (RV, SA-11) de extratos de 

Celastraceae 

            

 Embora anteriormente tenha se determinado o título do Rotavirus (RV, SA 11), 

durante os ensaios de antiviral foi constatado que a concentração do vírus neles utilizada 

matou mais do que 50 % das células do controle. Nos ensaios seguintes foi utilizada uma 

concentração dez vezes menor do vírus. Após 72 horas de ação viral, mesmo na 

concentração de 3,5 x 10
5 

PFU/mL, a leitura usando o método do MTT revelou uma 

densidade relativa do controle de vírus compatível com os testes anteriores. A morte 

gerada pelo vírus nos diversos ensaios teve uma média de 80 %.  

 As amostras com CEs negativas - viabilidade celular menor do que a do controle de 

vírus - foram analisadas como não apresentando atividade antiviral. Atribuiu-se maior 

índice de morte celular observado nos poços contendo extrato+células+vírus, à ação 

citotóxica da amostra e ao efeito citopático do vírus. MGEEF, PRA e D4, todos 

provenientes da espécie Maytenus gonoclada, apresentaram densidade óptica do ensaio 

antiviral menor do que a do controle de vírus (Tab. 5.2). Um dado considerado importante 

refere-se ao extrato MGEEF proveniente de folhas de Maytenus gonoclada, que mesmo 

sendo uma mistura complexa apresentou atividade antiviral.  

 



 

 

Tabela 5.2: Média de concentração efetiva das amostras de M. gonoclada onde não foi 

detectada propriedade antiviral 

Média de CEs das Amostras sem propriedade antiviral 

MGEEF PRA D4 (tingenona) 

g/mL Média CE g/mL Média CE g/mL Média CE 

90,12 0,9873 240,00 - 0,976 18,37 0,1185 

45,06 - 1,6205 120,00 - 1,8577 9,18 - 0,9891 

22,53 - 1,5996 60,00 - 1,3043 4,59 - 1,8577 

11,26 - 2,1739 30,00 - 1,3834 2,29 - 1,9367 

 

 

 

O percentual de inibição da atividade viral de acordo com a concentração das 

amostras é apresentado nas Figuras 5.10 a 5.13 (Pag. 64 a 66). Os pontos plotados 

representam a média da inibição, em triplicata, para cada concentração, ou seja, a média da 

concentração antiviral efetiva (CEs).  
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Figura 5.10: Porcentagem de inibição da atividade do Rotavirus (RV, SA-11) em células 

MA-104, em função da concentração de extratos FAPEE, FAPEAE obtidos 

de folhas e SAPEE obtido de sâmaras de Austroplenckia populnea.  

 

 

 

 

 

25 50 75 100 125 150 175 200
-5

0

5

10

15

20

25

30

X-intercept when Y=50.0 115.5 to 320.4

MGR g/mLIn
ib

iç
ã
o

 d
a
 a

ti
v
id

a
d

e
 v

ir
a
l 
(%

)

A 

25 50 75 100 125 150 175 200
-10

0

10

20

30

40

50

60

X-intercept when Y=50.0 56.94 to 111.7

MGEG g/mLIn
ib

iç
ã
o

 d
a
 a

ti
v
id

a
d

e
 v

ir
a
l 
(%

)

B 

25 50 75 100 125 150 175 200
-5

0

5

10

15

20

25

30

MGCA g/mLIn
ib

iç
ã
o

 d
a
 a

ti
v
id

a
d

e
 v

ir
a
l 
(%

)

X-intercept when Y=50.0 504.9 to 677.7
C 

25 50 75 100 125 150 175 200
-5

0

5

10

15

20

25

30

X-intercept when Y=50.0 1357 to 2301

MGCE g/mLIn
ib

iç
ã
o

 d
a
 a

ti
v
id

a
d

e
 v

ir
a
l 
(%

)

D 

 



 

 

Figura 5.11: Porcentagem de inibição da atividade do Rotavirus (RV, SA-11) em células 

MA-104, em função da concentração de extratos MGR (A), MGEG (B), 

MGCA (C) e MGCE (D), isolados de Maytenus gonoclada. 
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Figura 5.12: Porcentagem de inibição da atividade do Rotavirus (RV, SA-11) em células 

MA-104, em função da concentração de extratos MREM (A), MREA (B), 

isolados de Maytenus robusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13: Porcentagem de inibição da atividade do Rotavirus (RV, SA-11) em células 

MA-104, em função da concentração do extrato MSEA, isolado de Maytenus 

salicifolia.  

   

Foi observada uma maior inibição da atividade viral induzida por extratos obtidos 

de folhas do que daqueles obtidos de sâmaras, de Austroplenckia  populnea (Fig. 5.10, pag. 

64). Através dos coeficientes angulares observou-se também uma similaridade no processo 

de inibição da atividade do Rotavirus (RV, SA11) provocada pelos extratos do cerne 

(MGCE) e casca (MGCA) da raiz de Maytenus gonoclada e entre os extratos FAPEAE e 
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SAPEE obtidos de Austroplenckia  populnea (Fig. 5.10 e 5.11; pag. 64 e 65). Entre os 

extratos das folhas das espécies de Maytenus (Fig. 5.11 a 5.13; pag. 65 a 66) a que 

demonstrou ter maior atividade antiviral foi a Maytenus salicifolia (Fig. 5.13, pag. 66).  

  Valores de CE50 calculados a partir das equações das retas obtidas com as 

regressões lineares estão inseridos na Tabela 5.3 (Pag. 67). Optou-se por colocar a amostra 

destacada na Tabela 5.4 (Pag. 68), visto que o cálculo de IS referente à MGEG, mesmo que 

não indicado (CE50, r
2
 ≤ 0,9), foi considerado como sendo importante. 

Foram observados diferentes níveis de inibição da atividade do Rotavirus (RV, 

SA11) induzida por concentrações distintas de diferentes extratos. Através dos valores das 

ordenadas foi possível observar que MSEA (CE50 = 24,74 g/mL) e MGEG (CE50 = 76,43 

g/mL) foram os que apresentaram maior atividade de inibição viral (Tab. 5.3, pag. 67). 

 

 

 

Tabela 5.3: Dados obtidos da análise por regressão linear da concentração  

efetiva (CE) de extratos obtidos de espécies da família Celastraceae relativa  

à atividade antirotavírus (RV- SA11) 

Amostras 
 

R
2  

CE50 (µg/mL) 

FAPEAE  0,97  747,8  

SAPEE  0,96  1658 

FAPEE  0,95   64,56 

MGCA  0,96   577,3 

MGCE  0,9   1701 

MGR  0,92   133,8 

MGEG  0,80   76,43 

MSEAE  0,96   24,74 

MREA  0,94   90,82 

MREM  0,96   177,8 

 

 



 

 

O índice de seletividade foi calculado usando os valores mínimos e máximos dos 

intervalos de confiança de 95 % para os resultados de CC50 e CE50 das amostras e os 

resultados de IS assinalados com asterisco foram considerados como portadores de 

atividade antiviral (Tab. 5.4, pag. 68). 

 

 

Tabela 5.4: Valores de concentração citotóxica (CC50), concentração efetiva (CE50) e do 

Índice de seletividade (SI) dos extratos de espécies da família Celastraceae, 

obtidos utilizando células MA-104 infectadas com Rotavirus (RV, SA11) 



 

 

 

- = Não avaliado.  

 

 

Na Tabela 5.4 (Pag. 68), os valores destacados em negrito indicam os índices de 

seletividade mais relevantes para o presente estudo. As amostras FAPEE, MGR, MSEA, 

Amostras 

CC50 (µg/mL) CE50 (µg/mL) 

IS = CC50 / CE50 

Mínima Máxima Mínima Máxima 

FAPEAE 122,30 151,60 639 905,4 0,135 - 0,237 

SAPEE 68,73 85,44 1232 1812,0 0,038 - 0,069 

FAPEE 83,41 96,23 52,46 64,9 1,285 - 1,834 

MGCA 73,01 86,89 504,9 677,7 0,108 - 0,172 

MGCE 156,30 220,80 1357,0 2301,0 0,068 - 0,163 

MGR 94,41 113,90 114,50 164,0 0,576 - 0,995 

MGEEF 103,60 143,10 838,90 1319,0 0,078 - 0,171 

MGEG 69,97 105,6  76,43 91,0 0,915- 1,160 

MSEAE 21,58 28,25 19,56 23,2 0,929 - 1,444 

MREA 70,38 89,92 70,38 98,3 0,914 - 1,00 

MREM
 45,90 67,92 31,73 44,2 1,447 - 1,535 

PRA 145,9 566,8 237,8 353,27 0,609 – 1,602 

4ECG 226.80 240,60 - - - 

D4 3,45 6,21 220,6 870,6 0,016 – 0,700 



 

 

MGEG, MREA e MREM são aqui consideradas como as mais indicadas para futuros 

estudos antivirais, sendo a alta citotoxicidade de MSEAE um fato a ser considerado.  

Através dos resultados dos ensaios verificou-se que em relação aos constituintes 

PRA e 4ECG, D4 (Tingenona) foi o constituinte isolado de M. gonoclada que apresentou a 

mais alta citotoxicidade. Em função deste resultado, sugere-se que testes de citotoxicidade 

ou experimentos in vivo envolvendo esta substancia deve ser realizado com ponderação. A 

substância PRA (Proantocianidina), também isolada de M. gonoclada, foi a menos 

citotóxica. Porém, a repetição do ensaio de citotoxicidade de PRA faz-se necessário, uma 

vez que a margem de erro do cálculo de sua CC50 não está dentro dos padrões desejáveis. 

Conforme os objetivos inicialmente estabelecidos para este trabalho foram 

realizados os testes de citotoxicidade e de atividade anti-Poliovírus e anti-Rotavirus (RV, 

SA11).   Adicionalmente, foi possível realizar experimentos utilizando microscopia 

óptica para observar o impacto dos extratos e constituintes de espécies da família 

Celastraceae, sobre células MA-104.  

 

5.7 - Citotoxicidade de extratos e constituintes observada por microscopia 

óptica 

Os efeitos citotóxicos causados por extratos e constituintes de espécies da família 

Celastraceae foram realizados por microscopia óptica e de fluorescência. Estudos de 

observação óptica, em células permanentes como a MA-104 ainda não estão descritas na 

literatura.  

Através do presente estudo foi verificado que, os extratos e constituintes de 

espécies da família Celastraceae induzem morte celular, de forma dependente da 

concentração (Fig. 5.14 a 5.17; pag. 70 a 74). 

 A  B 



 

 

 C  D 

Figura 5.14: Fotomicrografias (Aumento 200x) de células MA-104 A. Controle, com 

camada celular preservada. B. camada de células 72 horas após exposição a 

FAPEE (126,00 µg/mL) com uma boa manutenção do tapete celular. C. 

Camada de células 24h após infecção (PI) com Rotavirus (RV SA-11), com 

efeito protetor induzido por FAPEE (63,00 mg/mL) (I.S. entre 1,285 e 1,834). 

D. Camada de células, 72 horas após infecção (PI) pelo Rotavirus (RV SA-

11). 

 

   A classificação do efeito citotóxico (EC) foi feita relacionando a porcentagem de 

destruição do tapete celular versus EC, segundo Andrighetti-Fröhner, 2003. De acordo com 

este autor, a escala de graduação varia de 1 a 5, onde o valor 1 corresponde de 0 a 20 % de 

destruição do tapete celular, 2 corresponde de 21 a 40 % de destruição do tapete celular, 3 

corresponde de 41 a 60 % de destruição do tapete celular, 4 corresponde de 61 a 80 % de 

destruição do tapete celular e 5 corresponde de 81 a 100 % de destruição do tapete celular.  

Os gráficos correspondentes a manutenção da camada celular em função da 

concentração do extrato ou constituinte isolado de Austroplenckia populnea e de M. 

gonoclada, são mostrados nas Figuras 5.15 a 5.17 (pag. 71 a 73). 
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Figura 5.15: Gráfico da manutenção da monocamada de células MA-104 em função da 

 concentração (µg/mL) de FAPEE(A), FAPEAE(B) e SAPEE(C) isolados de 

Austroplencia  populnea  

   

A média da manutenção do tapete celular, em presença dos extratos FAPEE, 

FAPEAE ficou acima de 50 % do controle de células, demonstrando baixo potencial 

citotóxico, sendo que apenas o extrato SAPEE, na concentração de 108,00 µg/mL situou-se 

fora deste padrão (Fig. 5.15, pag. 72). 

 

 

  Em presença do extrato MGEEF, MGEG, MGCE (Fig. 5.16) a manutenção do 

tapete celular ficou acima de 50 %, demonstrando um baixo potencial citotóxico 
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Figura 5.16: Gráfico da manutenção da monocamada de células MA-104, em função da 

concentração (µg/mL) de MGEEF (A), MGEG (B), MGCE (C), MGCA (D) e 

MGR (E) isolados de Maytenus gonoclada. 

   

   

  Considerou-se MGCA e MGR como sendo o mais tóxico para células MA-104, 

visto que na primeira concentração houve destruição de 70 % do tapete celular (Fig. 5.16, 

pag. 73). 

Comparativamente ao controle de células, dentre os constituintes isolados de M. 

gonoclada, D4 foi o que apresentou maior toxicidade para células MA-104 (Fig. 5.17). 

Este resultado contribui para explicar a toxicidade dos extratos MGCA e MGR (Fig. 5.16), 

visto que neles é encontrada maior quantidade de D4. 
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Figura 5.17: Gráfico da manutenção da monocamada de células MA-104, em função da 

concentração (µg/mL) de PRA, 4ECG e D4, isolados de Maytenus  gonoclada. 

 

 

5.8. Análise de Variância com teste de comparações múltiplas de Tukey 

Para identificar quais são os níveis de citotoxicidade dos extratos e substâncias 

puras que alteram os valores médios da variável resposta, foi realizado o teste de 

comparações múltiplas de Tukey. A comparação múltipla no quadro acima indica em qual 

nível a diferença foi significativa na média da variável resposta analisada. Como exemplo 

no grupo de células tratadas para o extrato MGCA (µg/mL) os níveis 12.625, 25.25, e 

50.50 não apresentam diferença significativa para média de citotoxicidade entre eles. Já o 

nível 101,00 (µg/mL) apresenta um resultado médio maior de citotoxicidade do que os 

níveis anteriores (Tab. 5.5). Não foi identificado através da ANOVA diferença 

significativa para as variáveis PRA (µg/mL) e 4ECG (µg/mL) no grupo células tratadas. 

 



 

 

Tabela 5.5: Análise de Variância com teste de comparações múltiplas de Tukey para 

comparar os níveis de citotoxicidade dos extratos e substâncias puras para os 

grupos células tratadas  

Constituintes de  M. 

gonoclada 

(µg/mL) 

Valor 

estimado   
Comparações múltiplas de Tukey 

Células tratadas   

MGEEF 0.002** 15.50 =31.00 = 62.00 > 124.00 

MGEG 0.002** 16.75 = 33.50 > 134.00; 16.75 > 67.00 

MGCE 0.024* 13.00 > 104.00; 13.00 = 13.00 = 26.00 = 52.00 

MGCA 0.006** 12.625 = 25.25 = 50.5 > 101.00 

MGR 0.012* 13.00 = 26.00 = 52.00 > 104.00 

Constituintes isolados   

PRA 0.826 14.00 = 28.00 = 56.00 = 112.00 

4EGC 0.431 15.63 = 31.25 = 62.50 = 125.00 

D4 0.000** 2.1875 > 4.3750 = 8.7500 = 17.500 

 

Devido ao caráter subjetivo da observação óptica, utilizou-se este ensaio apenas 

como metodologia complementar a determinação da viabilidade celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Conclusão e perspectivas 

 

 

 De acordo com o cronograma de atividades propostas para este trabalho foi possível 

estabelecer as seguintes conclusões: 

 

 Um modelo de testes de atividade antiviral foi implantado no Laboratório de 

Biotecnologia de Microorganismos  (LBTM),  Departamento de Ciências 

Biológicas, (ICEB) UFOP, 

 O cultivo de células VERO e sua infecção com o Poliovírus (Picornaviridae), 

assim como o cultivo de células MA-104 seguida da infecção por Rotavirus 

(Reoviridae) possibilitou o treinamento de pessoal, incluindo alunos de iniciação 

científica, 

 Extratos e constituintes isolados de Austroplenckia populnea, Maytenus gonoclada, 

Maytenus robusta e Maytenus salicifolia, espécies pertencentes à família 

Celastraceae foram submetidos a testes de citotoxicidade e de atividade antiviral,  

 A ordem de citotoxicidade para as células VERO foi:  

SAPEE > MGR > FAPEE > MGEEF > FAPEAE > MGEG.  

 A ordem total de citotoxicidade em relação às células MA-104 foi: 

D4 (tingenona) > MSEAE > MREM> SAPEE > MREA > MGCA > FAPEE > 

MGR > MGEEF > FAPEE > MGEG > 4ECG > MGCE > PRA. 

 O extrato MGEG obtido de M. gonoclada apresentaram propriedades anti-

Rotavirus. 

 O extrato FAPEE, obtido de A. populnea, MSEAE, de M. salicifolia. MREM de M. 

gonoclada, também apresentaram propriedade anti-Rotavirus, 

 O constituinte D4 (tingenona) apresentou alta citotoxicidade em relação aos demais 

constuintes, mesmo em doses consideradas baixas, o que impossibilitou detectar 

alguma propriedade antiviral (anti-Poliovirus e anti-Rotavirus),  

 Três (3) resumos foram apresentados em congressos, dois artigos foram 

submetidos, sendo um deles aceito para publicação no periódico Journal of 

Pharmaceutical Negative Results, neste caso utilizando resultados de testes de 

citotoxicidade e anti-Rotavirus obtidos para N-alquil derivados do ácido maleâmico 

(Comprovantes no Anexo 1). 

 



 

 

 

 

 

 

 

Perspectivas 

 

O presente abre perspectivas, tais como: 

 

 Dar continuidade aos estudos de atividade antiviral de substancias isoladas de 

espécies da família Celastraceae, 

  Em função dos resultados encontrados sugere-se dar maior ênfase a continuidade 

dos estudos com A. populnea, M. salicifolia, M. robusta e M. gonoclada,  

 Com base nos resultados deste trabalho, um artigo relacionado aos dados de 

citotoxicidade frente a células VERO expostas a Poliovirus já está  estruturado e 

será brevemente submetido para publicação, 

 Manter o objetivo de contribuir para os estudos de atividade farmacológica de 

espécies brasileiras pertencentes à família Celastraceae, 

 Os resultados encontrados abriram perspectivas para a realização de testes de 

atividade antiviral utilizando extratos e constituintes isolados de outras espécies de 

plantas usadas na medicina popular, principalmente como anti-diarrêicas. 
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