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Resumo: Os produtos naturais contribuem de forma bastante significativa para o 

fornecimento de metabólitos aplicáveis no tratamento de doenças que acometem os 

seres humanos. A própolis verde, produzida por Apis melífera, merece destaque em 

função de suas aplicações farmacológicas historicamente comprovadas pelas 

civilizações antigas, incluindo atividade anti-inflamatória e cicatrizante. Objetivo: 

Isolar e identificar as substâncias presentes na própolis verde, da fonte botânica 

Baccharis dracunculifolia, e testá-las quanto sua atividade antiparasitária Métodos: 

Isolamento e purificação das substâncias através de técnicas cromatográficas como 

Cromatografia em Camada Delgada (CCDC), Cromatografia Líquida a Vácuo (CLV); 

Coluna Clássica e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Identificação 

das substâncias realizada através de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio 

e carbono (RMN ¹H e ¹³C) e avaliação do potencial antiparasitário frente Leishmania 

sp, Trypanosoma cruzi, e Schistosoma mansoni. Resultados parciais: A partição 

liquido/liquido resultou em 3 frações: DVerd H (fração n-hexânica – 10,66g), DVerd 

D (fração diclorometânica – 32,64g) e  DVerd A (fração acetato de etila – 3,12g), que 

juntamente com o DVerd EB ( extrato bruto de própolis verde) foram analisados por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Conclusão: Até o presente 

momento, as técnicas utilizadas se mostraram eficientes, uma vez que através dos 

cromatogramas obtidos por CLAE foi possível observar a separação das substâncias 

do extrato bruto nas frações realizadas na partição. 

 

Introdução: Doenças negligenciadas apresentam indicadores inaceitáveis e 

investimentos reduzidos em pesquisas, produção de medicamentos e contenção. As 

doenças parasitárias como a de Chagas, as leishmanioses e a esquistossomose, 

junto com outras doenças tropicais continuam sendo algumas das principais causas 

de morbidade e mortalidade em todo o mundo e representam uma necessidade de 

desenvolvimento farmacológico, devido à alta toxicidade e ao alto custo dos 

medicamentos disponíveis no mercado. Assim, deve haver procura por novas 

substâncias para o tratamento destas doenças e nessa busca, merece destaque a 

própolis brasileira produzida por Apis mellifera denominada verde. Registros de 

civilizações antigas como assírios, chineses, tibetanos, Incas, Egípcios e Greco 

Romanos mostram a utilização de própolis no tratamento de feridas, lesões 

cutâneas, úlceras, intervenções cirúrgicas (Ghisalberti, 1979), como anti-séptico e 

cicatrizante. Nas últimas décadas, a própolis ganhou ampla aceitação na medicina 



tradicional em várias partes do mundo. Este interesse incentivou um grande número 

de estudos sobre as propriedades químicas e biológicas deste material. (Salatino et 

al, 2011). As principais atividades identificadas até o presente momento são,  

antimicrobiana (Rocha et al, 2013; Nascimento et al, 2013), antioxidante (Marquele 

et al , 2005), imunomodulatória (Machado et al, 2012; Orsolić et al, 2004; Orsatti et 

al, 2010) anti-inflamatória (Machado et al, 2012; Hori ett al, 2013; Paulino et al, 

2008), antiviral (Urushisaki et al, 2011), entre outros. 

Objetivos 

a) Isolar através de técnicas cromatográficas e identificar espectroscopicamente (IV,     

RMN, EM) as substâncias presentes na própolis verde; 

b) Avaliar a atividade antiparasitária das substâncias isoladas e identificadas frente a 

Leishmania sp, Trypanosoma cruzi, e Schistosoma mansoni. 

Metodologia: Atividades desenvolvidas. Iniciou-se os ensaios fitoquímicos por 

maceração exaustiva do material, para obtenção do extrato bruto de própolis verde, 

o extrato hidroalcoólico proveniente da maceração foi submetido à partição através 

de Extração Líquido-Líquido com solventes de diferentes polaridades. Resultantes 

da partição, as frações coletadas foram analisadas através de Cromatografia Líquida 

de Alta Eficiência (CLAE). Atividades a serem desenvolvidas. Isolamento e 

purificação das substâncias através de técnicas cromatográficas como 

Cromatografia em Camada Delgada (CCDC), Cromatografia Líquida a Vácuo (CLV); 

Coluna Clássica e Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Identificação 

das substâncias realizada através de Ressonância Magnética Nuclear de hidrogênio 

e carbono (RMN ¹H e ¹³C) e avaliação do potencial antiparasitário frente Leishmania 

sp, Trypanosoma cruzi, e Schistosoma mansoni. Desenvolvimento: O estudo 

fitoquímico iniciou-se submetendo 160 g de própolis verde, previamente congelada e 

triturada, a uma maceração exaustiva tendo como fase móvel Etanol/Água (7:3), 

obtendo-se assim o extrato bruto de própolis verde (DVerd EB), o qual foi 

concentrado por rotaevaporação à vácuo e posteriormente  liofilizado. DVerd EB 

(66,2 g)  foi solubilizado em metanol/água (8:2) e submetido à partição com 

solventes de diferentes polaridades, originando três frações: DVerd H (fração n-

hexânica – 10,66g), DVerd D (fração diclorometânica - ) e  DVerd A (fração acetato 



de etila – 3,12g), fornecendo respectivamente extratos que foram analisados por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). 

 

Resultados Preliminares: Até o presente momento, as técnicas utilizadas se 

mostraram eficientes, uma vez que através dos cromatogramas obtidos por CLAE foi 

possível observar a separação das substâncias do extrato bruto nas frações 

realizadas na partição. 
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