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Introdução 

Schinus terebinthifolius Raddi (Anacardiaceae) é 
uma árvore monóica de tamanho médio, com 
ocorrência em todo o território brasileiro.

1
 Na 

medicina popular, esta planta é usada no tratamento 
de úlceras, reumatismo, gota, diarréia e artrite, bem 
como antisséptico e anti-inflamatório.

2,3
 Como parte 

de nossos estudos visando o reconhecimento de 
compostos com ação citotóxica em espécies 
vegetais brasileiras, nesse trabalho foi realizado a 
análise extrato EtOH das folhas de S. 
terebinthifolius, o qual apresentou potencial in vitro 
frente a diversas células tumorais humanas. 

Resultados e Discussão 

As folhas secas de S. terebinthifolius, após moagem 

(1 kg), foram extraídas com hexano e 

posteriormente com EtOH. O extrato EtOH foi 

submetido à partição entre EtOH:H2O 1:2 e hexano, 

CH2Cl2 e AcOEt, respectivamente. Para realização 

do estudo fitoquímico, parte da fase em hexano foi 

purificada em gel de sílica (hexano:AcOEt em 

polaridade crescente), de onde foram obtidos oito 

grupos (H1 – H8). O grupo H5 (1g) foi purificado 

através de gel de Sephadex LH-20 fornecendo 530 

mg do ácido (E)-masticadienóico (1). A fase em 

CH2Cl2 (1,2 g) foi fracionada em gel de sílica 

(hexano:AcOEt em polaridade crescente), de onde 

foram obtidos seis grupos (D1 – D6). O grupo D2 

(300 mg) mostrou-se composto pelo ácido (E)-

masticadienóico (1) enquanto que o D4 (76 mg) pelo 

schinol (2). A fase em AcOEt (3 g) foi purificada em 

gel de Sephadex LH-20 (MeOH), de onde foram 

obtidos seis grupos (A1 – A6). O grupo A2 (1242 

mg) foi purificado em gel de sílica (CHCl3:MeOH em 

polaridade crescente), fornecendo cinco grupos 

(A2/1 – A2/5), dos quais A2/1 (1076 mg) e A2/3 (27 

mg) compunham-se por galato de metila (4) e de 

etila (5), respectivamente. O grupo A3 (249 mg) foi 

purificado em gel de Sephadex LH-20 (MeOH) 

fornecendo 5 grupos (A3/1 – A3/5). Deste processo, 

foram obtidos 4 mg de ácido gálico (3) do grupo 

A3/5.   

O extrato em EtOH das folhas de S. terebinthifolius 

apresentou potencial frente a diferentes linhagens 

tumorais humanas in vitro. Desta forma, as 

substâncias isoladas (1 – 5) foram também 

avaliadas, sendo o ácido gálico (3) o mais ativo, 

principalmente frente a células de leucemia humano 

(HL-60) e de carcinoma humano (HeLa) com valores 

de CI50 de 2,4 0,1 e 13,8 0,7 g/mL, 

respectivamente, porém inferiores aos determinados 

para o controle positivo cisplatina (20 1 g/mL). 

Por outro lado, o composto 5 mostrou apenas 

atividade moderada para as mesmas linhagens HL-

60 e HeLa com valores de CI50 de 6,8 0,3 e 53,9 

0,5 g/mL, respectivamente, enquanto que 4 não 

mostrou atividade (CI50 > 100 g/mL). Tais dados 

mostram que, no caso de derivados de galato, a 

presença do grupo carboxílico livre é importante 

para a atividade. No entanto, a presença desse 

grupo não é fundamental, visto que o pirogalol 

(1,2,3-triidroxibenzeno) apresentou potencial similar 

ao de 3 para todas as linhagens testadas, 

principalmente para HL-60 (CI50 de 2,0 ± 0,2 g/mL). 

Por outro lado, os ácidos triterpênicos 1 e 2 não 

mostraram atividade para nenhuma das células 

testadas.  

Conclusões 

A avaliação da atividade citotóxica do extrato EtOH 

das folhas de S. terebinthifolius indicou que o 

mesmo é composto por substâncias ativas, as quais 

se concentraram nas fases em hexano e em AcOEt. 

Após isolamento dos principais metabólitos em cada 

uma dessas fases (1 – 5) seguido de avaliação 

individual destes, foi possível sugerir que o potencial 

observado para o extrato EtOH deva-se, pelo menos 

em parte, a ocorrência do composto 3,  além da 

presença de outros compostos não detectados. 

Além disso, foi observado que os ésteres isolados (4 

e 5) são pouco ativos, sugerindo que o grupo ácido 

livre é importante para a atividade, porém não 

fundamental, visto que o pirogalol foi também ativo 

frente as mesmas linhagens celulares.  
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