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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente 88 países se 

encontram atingidos pela leishmaniose, sendo que cerca de 12 milhões de pessoas 

estão infectadas e, aproximadamente 350 milhões de pessoas estão expostas ao 

risco de contrair a doença. A taxa de incidência anual de novos casos é de 

aproximadamente dois milhões de indivíduos infectados, sendo aproximadamente, 

1,5 milhão para a Leishmaniose Cutânea (LC) e 500.000 para a Leishmaniose 

Visceral (LV). 

As dificuldades quanto à administração dos medicamentos usados nos dias 

de hoje e a duração do tratamento, paralelamente aos efeitos colaterais, tem 

estimulado pesquisadores a buscar novas substâncias com atividade leishmanicida 

[36], principalmente de fontes naturais. 

Hymenaea courbaril também conhecida popularmente como jatobá, jitaí, 

aboti-timbaí, fava-doce, jatobá-da-caatinga, farinheira, entre outros, apresenta-se 

como árvores de tamanhos que variam entre 15 a 20m de altura. Segundo Lorenzi e 

Matos [73] essa espécie vegetal é utilizada popularmente como carminativa, seda-

tiva e adstringente.  

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Obtenção de extratos brutos de das cascas e parte interna (polpa) de H. courbaril. 

b) Avaliação destes extratos brutos em ensaios in vitro frente aos parasitas causadores 

da leishmaniose.  

c) Fracionamento dos extratos mais promissores visando o isolamento e identificação 

de constituintes químicos. 

d) Avaliações das substâncias puras isoladas nos ensaios selecionados, visando à 

obtenção dos possíveis princípios ativos. 

 

3. Metodologia 

 

3.1. Coleta e identificação do vegetal Hymenaea courbaril. 

 A espécie vegetal foi coletada no mês de fevereiro do ano de 2012 em seu 

ambiente natural na Fazenda São Joaquim, no município de Batayporã, localizada a 
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leste do Estado do Mato Grosso do Sul. A identificação botânica foi realizada pelo 

Prof. Dr. Milton Groppo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, sendo a exsicata depositada no herbário desta 

faculdade sob o código SPFR 10019. 

 

3.2. Preparação e obtenção dos extratos.  

Foram utilizados os frutos do vegetal, que separados totalizaram 2.000 

gramas de casca e 1.700 gramas de polpa farinácea de H. courbaril. A seguir foram 

secas em estufa de ar circulante à temperatura de 40 °C. As partes do vegetal foram 

pulverizadas e extraídas por maceração utilizando-se uma mistura de EtOH/H
2
O 

(96:4 v/v) a 25ºC durante sete dias. Os extratos obtidos foram filtrados e 

concentrados em rotaevaporador, obtendo-se, após a secagem, 97,8g de extrato 

das cascas e 87,3g de extrato da polpa. 

 

3.3. Avaliação da atividade leishmanicida in vitro dos extratos de H. courbaril. 

Para a avaliação das atividades leishmanicidas as amostras foram 

submetidos à realização do ensaio in vitro contra as formas promastigotas de 

Leishmania amazonensis (MHOM/BR/PH8), conforme descrito por Muellas-Serrano 

e colaboradores [79]. 

 

3.4. Purificação da parte interna (polpa) visando obtenção dos constituintes 

químicos. 

 Parte da parte interna de H. courbaril foi aplicada em placas preparativas 

utilizando sílica gel como fase estacionária e hexano/acetato de etila (7:3 v/v) como 

fase móvel. Foi possível isolar uma faixa com Rf de 0,53.  Esta fração foi enviada 

para análise através de CG-EM visando identificação do perfil químico da amostra. 

 

4. Resultados preliminares 

4.1. Resultados da atividade leishmanicida dos extratos e óleo obtidos de H. 

courbaril. 

 Na Tabela 1 são apresentados os resultados da avaliação da atividade 

leishmanicida in vitro dos extratos da casca e da parte interna obtidos de H. courbaril  



3 
 

Os melhores resultados foram obtidos com os extratos apresentando % de 

lise de 90,76% para o extrato da casca na concentração de 100 µg/mL e 84,66 % 

para o extrato da parte interna na concentração de 100 µg/mL . Os dois extratos 

apresentaram idênticos IC50 (0,26 µg/mL). 

 

Tabela 1: Resultados do ensaio in vitro leishmanicida dos extratos brutos obtidos de 
H. courbaril. 
 

Concentrações 
Parte Interna Casca 

% Lise DP % Lise DP 

100 84,66 0,97 90,76 1,43 

50 79,18 1,77 82,00 0,71 

25 76,99 0,46 80,43 1,43 

12,5 73,39 1,18 80,06 2,00 

6,25 71,36 0,93 77,62 2,11 
                        IC50: Parte interna: 0,26 µg/mL, Casca: 0,26 µg/mL  
                        Controle positivo: Anfotericina B - 99,8% de lise (12,5 µg/mL) . 

 
4.2. Resultado da análise do perfil químico da fração isolada por preparativa.  
 

 A análise da amostra obtida por CG-EM permitiu identificar a substância 

Sitostenona (Figura 1) como constituinte majoritário. Esta amostra está sendo 

encaminhada para realização dos ensaios antiparasitários.  

 

Figura 1: Espectro de massas obtido por CG-EM da amostra obtida em placas 
preparativas da parte interna de H. courbaril. 
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