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Introdução 
Casearia sylvestris (Salicaceae), uma planta 
medicinal popularmente conhecida como 
"guaçatonga" e com grande ocorrência em todo 
território brasileiro e América Latina, é utilizada por 
comunidades indigenas no tratamento de diversas 
doenças.1 Estudos farmacológicos in vitro têm 
mostrado que extratos das folhas apresentam 
atividades antiulcerogênica, anti-inflamatória, 
antiofídica, antimicrobiana, antimalárica, citotóxica 
dentre outras2. A fitoquímica de C. sylvestris 
descreve a presença de diterpenos clerodânicos, 
chamados de casearinas e casearvestrinas, sendo 
que muitas destas substâncias apresentaram 
potencial antitumoral.3-4 Considerando a 
endemicidade e a falta de opção terapêutica para o 
tratamento da leishmaniose, torna-se necessário a 
descoberta de novos medicamentos, que 
apresentem menor toxicidade e melhor eficácia. 
Neste contexto o presente trabalho teve por objetivo 
o isolamento dos constituintes químicos das folhas 
de C. sylvestris, biomonitorado por ensaios para 
detecção de atividade anti-leishmania frente ao 
parasita Leishmnia (L.) infantum, causador da 
leishmaniose visceral. 

 Resultados e Discussão 
Folhas de C. Sylvestris, coletadas na Mata Atlântica, 
foram secadas, moídas e extraídas com MeOH. O 
extrato foi ressuspendido em água e submetido à 
partição com hexano, CH2Cl2 e AcOEt. A fase 
hexânica ativa frente à L. infantum foi submetida à 
sucessivas etapas cromatográficas para purificação 
dos compostos ativos. Os fracionamentos (CC em 
SiO2 e em Sephadex LH-20, CCDP e CLAE) foram 
biomonitorados pelos ensaios para detecção de 
atividade anti-leishmania. As frações purificadas 
foram então submetidas às análises 
espectroscópicas de RMN de 1H, 13C uni e 
bidimensionais e CLAE-EM. Os ensaios de detecção 
de atividade anti-leishmania, foram realizados 
através do ensaio colorimétrico do MTT, segundo a 
literatura5. O fármaco anfotericina B foi utilizado 

como controle positivo do ensaio. Desta forma, após 
o fracionamento cromatográfico foram isoladas e 
identificadas as casearinas A, B, G e J. A atividade 
antiparasitária observada nos ensaios evidenciou 
que as casearinas possuem atividade anti-
leishmania, com valores de CE50 consideráveis 
(Tabela 1). Entretanto considerando-se os valores 
de CC50 frente à células de mamíferos, observou 
que as casearinas apresentaram elevada toxicidade 
e não mostraram seletividade para os parasitas.  

 

Tabela 1.  Valores de IC50 e CC50 das casearinas frente a 

promastigotas de L. infantum e células NCTC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusões 
Os resultados sugerem que as casearinas A, B, G e 
J, possuem potencial para se tornar protótipos de 
um fármaco anti-leishmania. No entanto, ainda 
devem ser realizadas algumas modificações 
estruturais para diminuir a toxicidade frente às 
células de mamíferos. 
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Amostra 
CE50 µg/mL 

Promastigotas                           
(I.C. 95%) 

CC50 µg/mL 
NCTC 

(I.C. 95%) 

Casearina J 4,45 
(3,93–5,04) 

1,46 
(1,36–1,58) 

Casearina A 6,34 
(4,17–10,01) 

2,62 
(1,92–3,59) 

Casearina G 5,93 
(5,59–6.29) 

7,54 
(5,84–9,74) 

Casearina B 9,48 
(7,43–12,09) 

13,76 
(9,19–20,58) 

 
Anfotericina B 

 

0,1614 
(0,13–0,19) 

56,63 
(44,39–72,25) 


