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Química dos Produtos 

Naturais 

           Ervas medicinais                         tratamento de doenças 

“Medicina” Popular 



Primário 

 

 

• Ampla ocorrência 

• Essenciais para o 

funcionamento das células 

Ex: Açúcares/ 

Polissacarídeos 

Aminoácidos/ Proteínas 

Ácidos graxos/ Lipídeos 

Secundário 

•Substâncias restritas a uma 

espécie ou gênero. 

• As vias podem ser ativadas 

durante um estágio particular 

do desenvolvimento ou 

durante um processo de 

estresse. 

Ex: Lignóides, alcalóides, 

terpenóides e flavonóides 

Metabolismo da 

planta 

Química de Produtos Naturais 





Aspectos históricos de Produtos naturais 

                  

Salix alba – salicina (glicosídeo do ácido 
salicílico) 

Atropa belladonna - 
atropina 

                              

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Salix_alba_%27Tristis%27_02_by_Line1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Salix_alba_%27Tristis%27_02_by_Line1.jpg
http://acasatorta.files.wordpress.com/2008/10/atropine.png
http://acasatorta.files.wordpress.com/2008/10/atropine.png
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Ressurgimento dos produtos naturais como fontes de medicamentos 

Produção de antibióticos  

Penicilium notatum 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Penicillin-core.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Penicillium_notatum.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Nobelpristagare_Fleming_Midi.jpg


Flavonoides: mais de 2000 moléculas. 

 

Presentes em frutas, vegetais, sementes, castanhas, 

plantas. 

Possuem propriedades farmacológicas 

importantes: 

 

 Antioxidantes, anti-inflamatórios, 

antivirais, antibactericida, 

anticarcinogênicos, antitrobogênicos. 



Produtos naturais apresentam 

grande potencial como 

protótipos no desenvolvimento 

de fármacos  

          



Total de Produtos/Protótipos Naturais em Novos 
Medicamentos 1981-2012 





Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina (2015) 

Satoshi Omura: 50 culturas de 

bactérias (Streptomyces avermitilis) 

como promissoras fontes de 

compostos bioativos. 

 



William Campbell: do metabólito 

oriundo da cepa descoberta por Satoshi, 

Campbell descobre sua promissora 

atividade antiparasitária (oncocercose e 

elefantíase). 

Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina (2015) 



Youyou Tu: pesquisas com plantas 

medicinais tradicionais em busca 

do tratamento da malária. 

Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina (2015) 



Fontes de Produtos Naturais 



Produtos Naturais como Ferramentas no 
Desenvolvimento de Novos Fármacos 

Protótipos de fármacos para o tratamento de: 

Câncer (novas metabólitos anti-tumorais) 

Doenças negligenciadas (leishmaniose e doença de Chagas) 



Anticancerígenos a partir de plantas  

Taxus brevifolia 

Taxol ® 

Tratamento de Câncer de mama, ovário e pulmão  

Descrição de T. baccata na medicina 
tradicional ayuverdica para o tratamento 
do câncer 

Newman et al.,  Nat. Prod. Rep. 17: 215, 2000 



vimblastina 

Catharanthus roseus 

Anticancerígenos a partir de plantas  

Cragg & Newman, J. Nat. Prd., 60, 52, 1997  

vincristina 

Tratamento da leucemia 



Camptotecina 
Alta toxicidade 

 Camptotheca acuminata 
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Topotecan 

Tratamento de câncer de ovário 
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Irinotecan 

Tratamento de câncer de cólon e reto 

Anticancerígenos a partir de plantas  

Wall & Wani, J. Ethnopharmacol. 51: 239, 1996  



Fitoquímica 
biomonitorada 

Isolamento de produtos naturais 

biologicamente ativos a partir de 

plantas utilizadas na medicina 

popular. 



Metodologia para extração e fracionamento 








