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UM ESTUDO ACERCA DOS PROCEDIMENTOS PARA A OBTENÇÃO DE 
PRINCÍPIOS ATIVOS DE PLANTAS 

 
 

1. RESUMO 

Este trabalho tem interesse em explorar e aprofundar a forma, como as pesquisas 
sobre extração de princípios ativos de plantas medicinais vem se desenvolvendo nos 
últimos anos. Desta forma a mesma busca investigar as últimas publicações, em 
periódicos científicos, que tratam a respeito do desenvolvimento das técnicas 
experimentais relacionadas às plantas medicinais e perceber como estas técnicas 
está avançando ao longo dos últimos anos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, é possível constarmos uma grande evolução no 

desenvolvimento científico envolvendo estudos químicos e farmacológicos de 

plantas medicinais que visam obter novos compostos com propriedades terapêuticas 

(CECHINEL FILHO & YUNES, 1998). Isto é possível observarmos devido ao 

aumento de trabalhos publicados nesta área, tanto em congressos como em 

periódicos nacionais e internacionais, como bem observa Cechinel Filho & Yunes 

(1998).  

O surgimento de novos periódicos específicos nos revela este crescimento. No 

Brasil a Revista Brasileira de Plantas Medicinais (RBPM) foi iniciada em outubro de 

1998, com uma publicação semestral. A partir de 2006, passou a trimestral, tendo, 

até agosto de 2010, publicado 582 trabalhos científicos. Desde 2008, a Revista está 

também no portal de periódicos da CAPES.  

Pensando nestas questões este pesquisa busca investigar as últimas 

publicações, em periódicos científicos, sobre o desenvolvimento das técnicas 

experimentais para obtenção de principio ativos de plantas, a fim de perceber como 

estas técnicas estão avançando ou não nos últimos anos.   

 

3. OBJETIVOS 

 Esta pesquisa tem por objetivo, realizar uma pesquisa exploratória, que busca 

perceber como as pesquisas sobre extração de principios ativos de plantas 

medicinais vem se desenvolvendo. Para atingir tal objetivo, esta pesquisa pretende:  

1. Realizar um levantamento das últimas publicações em periódicos específicos 

sobre plantas medicinais e as tecnicas de extração de principios ativos de 

plantas 
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2. Estabelecer critérios para a seleção do material que fará parte da análise 

desejada 

 Identificar as principais técnicas de extração de principio ativo das plantas 

medicinais nos últimos anos 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste estudo está sendo a pesquisa bibliográfica com o 

objetivo de identificar os principais procedimentos e discussões sobre as técnicas de 

extração de princípios ativos em plantas. A pesquisa visa compreender as 

contribuições e limitações destas, possibilitando que este tema seja analisado sob 

novo enfoque ou abordagem, produzindo novas conclusões. Através da revisão 

bibliográfica, busca-se contornar problemas relacionados às principais técnicas de 

extração de princípios ativos de plantas medicinais nas principais revistas da área 

nos últimos cinco anos.  Deve-se ressaltar ainda que o material assim organizado 

constitui uma base de dados consistente para a elaboração de estudos mais 

avançados.  

A pesquisa será desenvolvida levando-se me conta as seguintes etapas: 

a. Exploração das fontes bibliográficas selecionadas;  

b. Leitura do material: conduzida de forma seletiva, retendo as partes essenciais 

para o desenvolvimento do estudo;  

c. Levantamento dos dados;  

e. Conclusões: obtidas a partir da análise dos dados.  

Por meio deste método, pretende-se agrupar em uma única base de dados todas 

as informações coletadas nos periódicos selecionados. Desta forma, é possível 

obter um panorama mais completo sobre as principais técnicas de extração de 

princípios ativos em plantas medicinais e as implicações de cada um destes 

procedimentos.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Esta pesquisa encontra-se em sua fase inicial, estamos realizando uma seleção 

dos trabalhos mais recentes que abordam este tema. Após a realização desta etapa 

partiremos para os estabelecimentos dos critérios que nos possibilitem avaliar como 
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o desenvolvimento das técnicas experimentais para obtenção de principio ativos de 

plantas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Com o desenvolvimento de novas técnicas experimentais, tem-se conseguido 

elucidar de modo mais rápido, estruturas moleculares complexas de constituintes 

naturais, quando até pouco tempo isto era algo muito difícil de acontecer. Como 

afirma Cechinel Filho & Yunes (1998), cada momento são relatadas na literatura 

novas moléculas, algumas de grande importância e ação farmacológica. Desta 

forma, é importante mencionar que as plantas, além de seu uso na medicina popular 

com finalidades terapêuticas, têm contribuído, ao longo dos anos para a obtenção de 

vários fármacos, até hoje amplamente utilizados na clínica, como sugere Flogio et al 

(2006).  

Muitas plantas são fonte importante de produtos naturais que são considerados 

biologicamente ativos. Muitos destes constituem modelos para a síntese de um 

considerável número de fármacos (YUNES & CALIXT, 2001; SIMÕES et al, 2004).  

As pesquisas científicas que envolvem estudos com plantas medicinais são de 

grande importância, visto que têm contribuído de forma significativa para divulgar 

aquilo que há de mais importante em relação ao desenvolvimento das técnicas 

aplicadas para a extração de principio ativos, das plantas medicinais, bem como 

divulgar as possíveis complicações ou danos à saúde que possam vir a ocorrer 

quanto ao uso destas plantas. 
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