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RESUMO 

MONTENEGRO, C. A. Bioprospecção dos efeitos tóxicos, antibacterianos e 
antioxidantes da flavona e de seus derivados hidroxilados. 2015. Tese 
(Doutorado em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos, área de concentração: 
Farmacologia). CCS/UFPB, João Pessoa/ Paraíba/ Brasil. 

 
Compostos fenólicos, dentre eles os flavonoides, são detentores de efeitos 
antimicrobiano, antioxidante e anti-inflamatório, porém não isentos de toxicidade e/ou 
efeitos adversos, por isso pesquisas nesta área, sejam elas com uma abordagem in 
silico, in vitro e/ou in vivo têm se intensificado para que se garanta a segurança no uso 
dessas moléculas. Assim, o presente estudo se propôs a investigar as prováveis 
atividades farmacológicas, a toxicidade e os efeitos antibacteriano e antioxidante do 
flavonoide flavona e de seus derivados hidroxilados: 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona 
e 6-hidroxiflavona, traçando uma relação estrutura-atividade das referidas substâncias. 
Para tanto, investigou-se as características farmacológica, farmacocinética e 
toxicológica teóricas dos flavonoides utilizando ensaios in silico com os softwares 
PASS online e Osíris; a citotoxicidade sobre eritrócitos humanos dos tipos sanguíneos 
A, B e O e fator Rh positivo e negativo, executando-se os modelos de hemólise e 
Fragilidade Osmótica Eritrocitária (FOE); analisou-se a atividade antimicrobiana frente 
a bactérias Gram-positivas (B. subtilis CCT 0516, S. aureus ATCC 25619 e S. aureus 
ATCC 25925) Gram-negativas, inclusive de importância clínica (P. aeruginosa ATCC 
8027, P. aeruginosa ATCC 23243, E. coli ATCC 2536, E. coli 101, E. coli 103, E. coli 
104, E. coli 105 e E. coli 108); avaliou-se o potencial oxidante e antioxidante das 
referidas moléculas na presença de Espécies Reativas de Oxigênio (EROs - H2O2) e 
da fenilhidrazina (Ph) e, por último, a genotoxicidade por meio do teste do 
micronúcleo. Os resultados obtidos revelaram numerosas prováveis atividades 
farmacológicas para os flavonoides, como agonistas da integridade e inibidores da 
permeabilidade membranar, antagonistas do receptor de anafilatoxina, inibidores de 
quinase e peroxidase, potencial antimutagênico e capacidade vasoprotetora; não 
apresentam significativos riscos teóricos de toxicidade e detêm uma boa 
biodisponibilidade oral. Os 4 flavonoides demonstraram moderada hemólise nas 
concentrações de 500 e 1000 µg/mL, a exemplo da 3-hidroxiflavona que induziu 20,2 e 
53 % de hemólise, respectivamente, no sangue tipo B,Rh-; os flavonoides hidroxilados 
protegeram os eritrócitos tipos A e O do estresse osmótico. Todos os flavonoides 
exibiram moderada atividade antibacteriana contra cepas Gram-positivas e Gram-
negativas, sendo a flavona bactericida na concentração de 200 µg/mL para as 
linhagens de P. aeruginosa ATCC 8027, S. aureus ATCC 25619 e E. coli 104, 
enquanto que os demais flavonoides têm ação bacteriostática. As substâncias não 
promoveram oxidação dos eritrócitos e comportaram-se como sequestradores e 
antioxidantes de H2O2 e fenilhidrazina e, por fim, a flavona não apresentou 
genotoxicidade quando comparado com a ciclofosfamida, um comprovado agente 
genotóxico. Conclui-se que flavona, 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-
hidroxiflavona possuem variadas atividades farmacológicas, boa biodisponibilidade e 
baixa toxicidade teóricas, reduzida citotoxicidade, ausência de genotoxicidade, além 
de serem moderadamente antibacterianos e antioxidantes, evidenciando-se, com este 
estudo, a importância da inserção de técnicas de química computacional para o 
direcionamento de protocolos de avaliação de efeitos biológicos de moléculas. 
 
Palavras-chave: Flavonoides. Flavona. Derivados hidroxilados. In silico. 
Citotoxicidade. Genotoxicidade. Antibacterianos. Antioxidantes. 
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ABSTRACT 

Montenegro, C. A. Bioprospecting of toxic, antibacterial and antioxidant effects 
of flavone and its hydroxylated derivatives. 2015. Thesis (PhD in Natural and 
Synthetic Bioactive Products, area of concentration: Pharmacology). 
CCS/UFPB, João Pessoa/ Paraiba/ Brazil. 
 
Phenolic compounds, among them the flavonoids, are holders of antimicrobial, 
antioxidant and anti-inflammatory effects, but not free from toxicity and/or adverse 
effects, that's why research in this area, whether they are in silico, in vitro and/or in vivo 
approach have been intensified to ensure the safe use of these molecules. Thus, the 
aim of this study was to investigate the probable pharmacological activities, toxicity and 
antibacterial and antioxidant effects of flavonoid flavone and its hydroxy derivatives: 3-
hydroxyflavone, 5-hydroxyflavone and 6-hydroxyflavone, tracing a structure-activity 
relationship of such substances. It was investigated the pharmacological, 
pharmacokinetics and theoretical toxicological characteristics of flavonoids using in 
silico testing with the PASS online and Osiris softwares; the cytotoxicity on human 
erythrocytes of blood types A, B and O positive and negative Rh factor, running the 
models of hemolysis and Erythrocyte Osmotic Fragility (EOF); was analysed the 
antimicrobial activity in front of Gram-positive (B. subtilis CCT 0516, S. aureus ATCC 
25619 and S. aureus ATCC 25925) and Gram-negative, including clinical importance 
(P. aeruginosa ATCC 8027, P. aeruginosa ATCC 23243, E. coli ATCC 2536, E. coli 
101, E. coli 103, E. coli 104, E. coli 105 and E. coli 108); assessed the oxidant and 
antioxidant potential of these molecules in the presence of Reactive Oxygen Species 
(ROS - H2O2) and phenylhydrazinium (Ph) and, finally, the genotoxicity using the 
micronucleus test. The results obtained revealed numerous probable  pharmacological 
activities to the flavonoids, as integrity agonists and membrane permeability inhibitors, 
anaphylatoxin receptor antagonists, inhibitors of kinase and peroxidase, antimutagenic 
potential and vase-protecting capacity; do not present significant theoretical toxicity 
risks and have good oral bioavailability. The 4 flavonoids have shown moderate 
hemolysis at concentrations of 500 and 1000 µg/mL, the example of 3-hydroxyflavone 
which induced 20.2 % and 53 % of hemolysis, respectively, in blood type A, Rh+; the 
flavonoids hydroxylated protected cells types A and O from osmotic stress. All 
flavonoids exhibited moderate antibacterial activity against Gram-positive strains and 
Gram-negative, being the flavone bactericide in the concentration of 200 µg/mL to the 
strains of P. aeruginosa ATCC 8027, S. aureus ATCC 25619 and E. coli 104, while 
other flavonoids have bacteriostatic action. It did not promote oxidation of erythrocyte 
and behaved as scavengers and antioxidants of H2O2 and phenylhydrazinium and 
finally the flavone did not show genotoxicity compared to cyclophosphamide, a proven 
genotoxic agent. It is concluded that the flavone, 3-hydroxyflavone, 5-hydroxyflavone 
and 6- hydroxyflavone have different pharmacological activities, good bioavailability 
and low theoreticals toxicity, reduced cytotoxicity, absence of genotoxicity as well as 
being moderate antibacterial and antioxidant, showing, with this study, the importance 
of the inclusion of computational chemistry techniques for targeting evaluation  
protocols of the biological effects of the molecules.  

 
Keywords: Flavonoids. Flavone. Hydroxylated derivatives. In silico. Cytotoxicity. 
Genotoxicity. Antibacterials. Antioxidants. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O legado deixado pelas tradições dos povos primitivos e indígenas, das 

mais diferentes etnias, foi de grande valia para disseminar o conhecimento do 

arsenal químico existente na natureza, fundamental para o descobrimento de 

substâncias tóxicas e terapêuticas, sendo estas destinadas a amenizar sinais e 

sintomas, bem como tratar doenças (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 

2006; BRASIL, 2006a; TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006; FERREIRA; 

PINTO, 2010).  

A transmissão das informações entre gerações contribuiu, 

significativamente, para que as pesquisas com produtos naturais se 

desenvolvessem, uma vez que permitiu detectar a associação íntima entre a 

estrutura química de um composto e suas propriedades biológicas e, dessa 

maneira, a natureza forneceu muitos modelos moleculares que inspiraram o 

progresso da síntese orgânica clássica e fundamentaram estudos de Relação 

Estrutura-Atividade (SAR) (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006; VIEGAS-

JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006; ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 2011). 

A pesquisa por novos fármacos, realizada pela indústria farmacêutica, é 

encarada como complexa, multifatorial e dispendiosa tanto em termos de 

tempo quanto financeiramente, envolvendo a utilização de técnicas e 

metodologias modernas, dentre elas as de Química computacional que 

possibilitam a geração de um screening virtual e cuja produtividade é 

questionada baseando-se em números que demonstram a relação 

inversamente proporcional entre os investimentos em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) e a descoberta de Novas Entidades Químicas (NCEs) 

(MILNE, 2003). 

Mesmo diante do aumento dos investimentos em P&D, do impacto que o 

mapeamento genético ocasionou e do inquestionável avanço das tecnologias 

aplicadas nesse processo de descoberta, observa-se um declínio significativo 

sobre a produtividade da Indústria Farmacêutica, quando mensurada por sua 

capacidade em introduzir novas moléculas, mais eficazes e que não induzam 

toxicidade (MILNE, 2003).  
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Neste cenário, os produtos naturais vêm recuperando espaço e 

ocupando lugar de destaque e importância, seja como fármacos, seja como 

fonte inspiradora para o desenvolvimento de novos padrões moleculares 

bioativos (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

O uso de espécies vegetais, detentoras de princípios ativos 

responsáveis por atividades biológicas, representa uma das principais práticas 

populares mais adotadas pela medicina tradicional, na forma de remédios 

caseiros (BRASIL, 2006a). 

Apesar do desenvolvimento da medicina moderna, a OMS destaca que 

na maioria dos países em desenvolvimento, as pessoas dependem da 

utilização popular de plantas na atenção primária, uma vez que cerca de 80 % 

utiliza práticas tradicionais nos cuidados básicos à saúde e esses insumos ou 

preparações a partir deles são usados por 85 % da população (BRASIL, 

2006a). 

Ao se ressaltar que o Brasil é o país com maior biodiversidade (15 a 

20% do total mundial), destacando-se as plantas superiores, com as quais esse 

valor sobe para aproximadamente 24 % de biodiversidade (BRASIL, 2006a) e 

visando corresponder aos anseios e procura pelas Práticas Não-Convencionais 

em Saúde (PNCS), percebeu-se a necessidade de estabelecer diretrizes na 

área de plantas medicinais e correlaciona-las à saúde pública. Dessa maneira, 

em 2006, publicou-se a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares (PNPIC), que dá respaldo a utilização de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos, visto que objetiva oferecer à população serviços e 

produtos relacionados à fitoterapia, acupuntura, homeopatia e termalismo 

social no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo a integralidade na 

atenção à saúde (BRASIL, 2006b; BRASILEIRO et al., 2008; CARVALHO, 

2011).  

Posteriormente foram criados a Política Nacional de Plantas Medicinais 

e Fitoterápicos (2006a), o Programa Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos (PNPMF - 2008) e a Relação Nacional de Plantas Medicinais de 

Interesse ao SUS (Renisus - 2009) onde constam as plantas medicinais que 

apresentam potencial para gerar produtos de interesse ao SUS, procurando 
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facilitar o acesso da população às plantas medicinais e aos fitoterápicos, sendo 

consideradas alternativas mais acessíveis aos cuidados da saúde das pessoas 

com menor renda (IBIAPINA et al., 2014). 

O fato das plantas constituírem matéria-prima para a fabricação de 

medicamentos fitoterápicos e a intenção em comprovar a identidade botânica, 

composição química e ação farmacológica das drogas vegetais incentivam as 

pesquisas científicas envolvendo espécies vegetais para que, por sua vez, 

possam compor e ampliar a terapêutica atual, cumprindo, claro, os requisitos 

de qualidade e segurança (PAULO et al., 2009).  

  Estudos experimentais com extratos de plantas têm mostrado os 

produtos naturais como uma fonte de novos agentes antimicrobianos 

(SAKUNPAK; PANICHAYUPAKARANANT, 2012). Dentre esses, os compostos 

fenólicos se sobressaem, correspondendo a um dos principais grupos de 

metabólitos secundários presentes nas espécies vegetais e que compõem 

integralmente a dieta humana, além de serem classicamente conhecidos por 

suas atividades antimicrobiana, antioxidante e anti-inflamatória (KLANČNIK et 

al., 2010).  

É importante, ainda, ressaltar que nenhuma substância química é 

completamente isenta de toxicidade ou de outros efeitos adversos, dessa 

maneira faz-se necessária uma avaliação ampla da toxicidade de todas as 

moléculas bioativas, para que possam ser utilizadas de forma segura (VEIGA-

JÚNIOR et al., 2005). 

Diante dessas premissas, o referido estudo se propôs a investigar a 

toxicidade e os efeitos antibacteriano e antioxidante do flavonoide flavona e de 

seus derivados hidroxilados: 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-

hidroxiflavona, buscando evidenciar a relação e a influência da estrutura sobre 

a efetividade farmacológica, contribuindo, assim, para a caracterização de 

produtos com aptidão terapêutica, bem como garantir segurança na utilização 

futura desses metabólitos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Química medicinal e computacional 

 

Há algumas décadas, os métodos para identificação de entidades 

químicas, vêm sofrendo uma modernização por meio do desenvolvimento de 

novas abordagens tecnológicas, com a concepção de que a introdução das 

mesmas levaria à descoberta de um maior número de substâncias, em um 

curto tempo e com reuzido custo (MILNE et al., 2003 apud LIMA, 2007).  

A maioria dos fármacos são micromoléculas bioativas, que exercem 

seus efeitos terapêuticos por meio das interações específicas com uma 

biomacromolécula ou receptor. Com a utilização de métodos computacionais 

modernos há a possibilidade de se determinar quali- e quantitativamente as 

diferentes contribuições das distintas subunidades estruturais dos fármacos, 

tanto as de natureza eletrônica como estérica, bem como simular, virtualmente, 

os fatores farmacocinéticos e toxicofóricos das substâncias candidatas a 

constituir novos medicamentos. Pelo exposto, evidencia-se o quanto, a 

Informática está imbricada na essência da Química Medicinal, ligação esta feita 

por meio da Química Computacional, de grande valia em termos de estudos de 

modelagem e dinâmica molecular (VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 

2006). 

A Química Medicinal se tornou mais ampla adquirindo um caráter 

interdisciplinar com aspectos das ciências biológicas, farmacêutica e médica, 

objetivando, em uma visão moderna, a compreensão dos princípios 

moleculares de ação dos fármacos, da ligação entre a estrutura química e a 

atividade farmacológica (SAR), levando em conta características 

farmacodinâmicas e cinéticas que se traduzem em propriedades 

farmacológicas e terapêuticas úteis para um novo composto-protótipo, 

candidato efetivo a novo fármaco (BARREIRO; FRAGA, 2001). 

Um estudo de química medicinal é contemplado pelas fases descoberta, 

otimização e desenvolvimento do protótipo (WERMUTH, 2003). A descoberta 

relaciona-se a identificação do alvo terapêutico, o uso de estratégias de 
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planejamento molecular para desenho de ligantes do respectivo alvo, como 

ferramentas de modificação molecular a exemplo da hibridação molecular, 

homologação, simplificação e do bioisosterismo (BARREIRO; MANSSOUR, 

2001; BARREIRO, 2002; LIMA; BARREIRO, 2005), algumas vezes utilizando 

softwares que determinem os prováveis efeitos farmacológicos do protótipo de 

fármaco, uma vez ativo in vivo, quando administrado preferencialmente por via 

oral (LIMA, 2007). 

A otimização visa ao melhoramento estrutural do protótipo, realizado por 

alterações planejadas com o auxílio de metodologias que expõem a 

contribuição farmacofórica em diferentes níveis, informam sobre a conformação 

bioativa e antecipam o índice de reconhecimento molecular pelo alvo 

selecionado. De posse dessas informações, há condições reais de se obter 

aumento da potência, seletividade, diminuição da toxicidade, adequação do 

perfil farmacocinético (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e 

toxicidade – ADME/Tox) e estabelecimento da SAR de séries congêneres ao 

protótipo identificado originalmente, a partir da síntese e avaliação 

farmacológica, in vitro e in vivo (BARREIRO; MANSSOUR, 2001; WERMUTH, 

2003). 

Enquanto a fase de desenvolvimento objetiva promover adequações das 

propriedades farmacêuticas (solubilidade, odor, sabor) e ADME/Tox do 

protótipo, de forma que torne real a possibilidade de uso clínico, seja pela 

preparação de pró-fármacos, formulações de liberação entérica e lenta, 

complexos de inclusão, microemulsões, além das formas farmacêuticas mais 

tradicionais comprimidos, cápsulas, xaropes, etc (WERMUTH, 2003). 

Alguns parâmetros são exigidos, desde o processo de descoberta à fase 

de desenvolvimento, para um protótipo ser considerado um candidato a 

fármaco, como simplicidade e flexibilidade estrutural - com possibilidade de 

modificações, objetivando otimizar sua característica farmacoterapêutica – 

possuir uma SAR bem estabelecida, apresentar condição patentária favorável e 

perfil farmacocinético ideal, para ser assegurada uma boa biodisponibilidade 

(CRUCIANI; PASTOR; GUBA, 2000; ERTL; ROHDE; SELZER, 2000; OPREA 

et al., 2001). 
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Pode-se verificar os benefícios que a Química Computacional 

proporcionou à Medicinal, no tocante ao planejamento virtual de candidatos a 

ligantes de determinados sítios receptores, através da construção de mapas 

farmacofóricos (HACKSELL, 1996; BARREIRO; FRAGA, 2001; YUNES; 

CECHINEL-FILHO, 2001), podendo estes serem até mesmo em três 

dimensões (3D). Todavia, a indústria farmacêutica revela que a quantidade de 

fármacos novos lançados no mercado não tem aumentado proporcionalmente 

aos avanços ocorridos, afirmando que o montante gasto em pesquisa e 

desenvolvimento no setor, em 2004, atingiu valores de 33 bilhões de dólares 

americanos, representando um crescimento real nos investimentos feitos, não 

havendo, entretanto, um aumento proporcional de descobertas inovadoras 

(VIEGAS-JÚNIOR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

Para se ter idéia do enfraquecimento do potencial molecular inovador da 

indústria farmacêutica, entre os anos de 1990 a 2003, o Centro para Avaliação 

e Pesquisa de Fármacos (“Drug Evaluation and Research, CDER” pertencente 

à agência “Food and Drug Administration (FDA)”, aprovou 1.171 novas 

aplicações de fármacos (“New Drug Applications, NDAs”), das quais 34% eram 

novas entidades moleculares (“New Molecular Entities, NMEs”), também 

chamadas de princípios ativos originais, sem registro ou comercialização prévia 

nos EUA. Os restantes 66% correspondiam às aplicações de novas 

formulações de fármacos previamente aprovadas, indo de encontro ao relato 

de Maggon (2005) de que somente por volta de 30% de todas as novas 

entidades químicas (“New Chemical Entities, NCEs”) aprovadas seriam 

verdadeiramente inovadoras (MAGGON, 2005 apud LIMA, 2007). 

Tendo por base estudos não-clínicos (in silico, in vitro e in vivo) é 

possível prever o perfil dinâmico e cinético de um NCE ao ser administrado por 

via oral, em humanos, porém, não será possível desvendar completamente seu 

perfil de ação até que sejam realizados ensaios clínicos com diferentes fases 

(PRENTIS; LIS; WALKER, 1998; HODGSON, 2001). 

Neste novo cenário, a indústria farmacêutica aumentou seus 

investimentos em métodos de pesquisa para descoberta de Novas Entidades 

Químicas bioativas (bioNCEs), com efetiva potência terapêutica e associando-
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os à evolução da biologia molecular com novas técnicas genéticas, permitiu-se 

o isolamento e a purificação de muitas enzimas e receptores diretamente 

ligados aos processos patológicos, representando autênticos alvos-moleculares 

para novos fármacos. 

Assim, esta nova abordagem está promovendo uma autêntica revolução 

de concepção na síntese orgânica praticada até então na indústria 

farmacêutica, porém o retorno financeiro esperado está longe de ocorrer (SHU, 

1998; YUNES; CECHINEL-FILHO, 2001). Talvez, direcionando-se os estudos 

para produtos de origem natural os objetivos da indústria farmacêutica sejam, 

enfim, concretizados. 

 

2.2 Plantas medicinais e políticas públicas 

 

O potencial terapêutico da natureza juntamente com a consolidação do 

método científico de estudo, no início do século XIX, foi fundamental para que o 

uso empírico de plantas medicinais se tornasse a base para o desenvolvimento 

da fitoterapia e, por conseguinte, dos fitomedicamentos (LORENZI; MATOS, 

2008; LEITE, 2009). Isso incentivou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

criar e investir em Políticas e Programas para validar o uso de plantas, 

ressaltando a identificação, a preparação, o cultivo e a conservação das 

mesmas para garantir qualidade aos fitoterápicos (JACOBSON et al., 2005). 

A fitoterapia foi alicerçada no campo das práticas integrativas de saúde 

por meio da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, a partir do 

Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que objetivou implementar ações 

capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população brasileira, 

sendo justificada pelo destaque que essa prática tinha (e tem) no cotidiano das 

pessoas (BRASIL, 2006a). 

Em 2007, usuários começaram a ter acesso aos medicamentos 

fitoterápicos pelo SUS, com a disponibilização pelas secretarias estaduais e 

municipais de saúde da Maytenus ilicifolia (Espinheira-santa), utilizada no 

tratamento de úlceras e gastrites e da Mikania glomerata (Guaco), indicada 
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para os sintomas da gripe, ambos aprovados pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006; 

SOUZA et al., 2013).  

O Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) foi 

lançado em 2008, visando garantir à população brasileira o acesso e a 

utilização segura e racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo 

o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e 

da indústria nacional (BRASIL, 2008). 

Os princípios que contribuíram para a elaboração da Política e do 

Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos contemplam 

melhorias na atenção à saúde, fortalecimento da agricultura familiar, gerando 

emprego e renda, o desenvolvimento industrial e tecnológico e perspectiva de 

inclusão social e regional, além da participação popular e do controle social 

sobre todas as ações decorrentes dessa iniciativa (BRASIL, 2006a).  

Ainda neste contexto, o Ministério da Saúde divulgou, em fevereiro de 

2009, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS 

(RENISUS) constituída por 71 espécies com potencial de avançar nas etapas 

da cadeia produtiva e de gerar produtos de interesse ao (SUS). As espécies 

vegetais foram pré-selecionadas por região com base em listas de espécies 

vegetais já utilizadas nos serviços de saúde estaduais e municipais, que 

referenciavam seu uso no conhecimento tradicional e popular, além, claro em 

estudos químicos e farmacológicos e das indicações para tratamento das 

doenças classificadas de acordo com o Código Internacional de Doenças (CID-

10). Dentre elas estão: Cynara scolymus (alcachofra), Schinus terebenthifolius 

(aroeira da praia) e a Uncaria tomentosa (unha-de-gato), usadas pela 

sabedoria popular e confirmadas cientificamente, para distúrbios de digestão, 

inflamação vaginal e dores articulares, respectivamente (BRASIL, 2009). 

A criação da RENISUS teve como finalidade dar suporte ao 

desenvolvimento das etapas de regulamentação, cultivo, manejo, produção, 

comercialização e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos, além de 

orientar estudos e pesquisas que subsidiassem a elaboração da RENAFITO 
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(Relação Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos), o desenvolvimento e 

a inovação na área de plantas medicinais e fitoterápicos (BRASIL, 2009). 

As políticas públicas de saúde se constituem como uma importante 

estratégia com vistas à melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão 

social, uma vez que, por meio delas, há a ampliação das opções terapêuticas 

ofertadas aos usuários do SUS, garantindo o acesso às plantas medicinais, aos 

fitoterápicos e serviços de maneira segura, eficiente e com qualidade (BRASIL, 

2006a).  

As plantas medicinais são importantes para a pesquisa farmacológica e 

o desenvolvimento de fármacos, não somente quando seus constituintes são 

usados diretamente como agentes terapêuticos, mas também como matérias-

primas para a síntese, ou modelos para compostos farmacologicamente ativos 

(WHO, 1998). Estima-se que aproximadamente 40% dos medicamentos 

atualmente disponíveis foram desenvolvidos direta ou indiretamente a partir de 

fontes naturais, assim subdivididos: 25% de plantas, 12% de micro-organismos 

e 3% de animais (CALIXTO, 2005). Das 252 drogas consideradas básicas e 

essenciais pela OMS, 11% são originárias de plantas e um número significativo 

são de fármacos sintéticos obtidos de precursores naturais (RATES, 2001). 

É perceptível que nos últimos anos acentuou-se o interesse científico em 

investigações químicas e farmacológicas sobre as propriedades biológicas de 

espécies vegetais (SAÚDE-GUIMARÃES; FARIA, 2007; BARBOSA-FILHO et 

al., 2007; BIAVATTI et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2007; BARBOSA-FILHO et 

al., 2008; COUTINHO et al., 2008), e a população vem utilizando esses 

insumos como uma forma de complementar seus tratamentos propostos pela 

medicina convencional que, muitas vezes, desenvolve eventos adversos 

graves nos usuários de medicamentos, comprometendo o sucesso 

farmacoterapêutico.  

Dessa maneira, os produtos oriundos das ervas medicinais se tornam 

importantes aliados na prevenção e combate às afecções (RATES, 2001; 

FRIAS et al., 2011), uma vez que as plantas possuem grande potencial em 

sintetizar metabólitos secundários com estruturas moleculares diversificadas e, 
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às vezes, superiores farmacologicamente àquelas substâncias já existentes no 

mercado farmacêutico (RODRIGUES, 1997, PRADEEPA et al., 2014). 

 

2.3 Compostos fenólicos 

 

Dos metabólitos secundários presentes em plantas, evidenciam-se os 

polifenóis, divididos em: 

 Compostos fenólicos: compostos orgânicos aromáticos, apresentando, 

na maioria dos casos, pelo menos um grupo hidroxila ligado diretamente 

a um anel de benzeno. Estes são derivados hidroxilados do ácido 

benzóico, presente na forma de ésteres e glicosídeos. 

 Ácidos fenólicos: derivados do ácido cinâmico, frequentemente 

presentes na forma esterificada.  

 Ésteres de fenilpropanóides glicosídicos (SKERGET et al., 2005; 

FERREIRA et al., 2010).  

 

Compostos fenólicos são detentores de efeitos antimicrobiano, 

antioxidante, anti-inflamatório e (HOTTA et al., 2002; WILLIAMS et al., 2004; 

KLANČNIK et al., 2010), dentre eles, os flavonoides merecem destaque por 

suas amplas atividades farmacológicas, em especial exercendo um papel 

antioxidante e reduzindo a peroxidação lipídica, atuando não apenas na 

prevenção e/ou retardo do aparecimento de necrose celular, mas também 

melhorando a vascularização da região acometida (SAKUNPAK; 

PANICHAYUPAKARANANT, 2012).  

Vários estudos indicam que flavonoides ocasionam efeitos benéficos à 

saúde, principalmente na prevenção de doenças degenerativas, como as 

cardiovasculares e o câncer. Isso se deve ao aumento do interesse em se 

pesquisar o potencial desses metabólitos (KNEKT et al., 1996; KNEKT et al., 

1997; HERTOG; FESKENS; KROMHOUT, 1997; YOCHUM et al., 1999; 

FRANKE et al., 1998; NEUHOUSER, 2004). 
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2.3.1 Flavonoides - Definição, estrutura molecular, classificação, 

distribuição e propriedades biológicas 

 

Flavonoides (deriva da palavra latina "flavus", ou seja, amarelo) são 

produtos secundários de plantas onipresentes, responsáveis pelos vários tons 

de amarelho, laranja e vermelho que tingem as plantas na estação outonal 

(PIETTA, 2000). Eles compõem um grupo de cerca de 8000 compostos 

identificados até o momento e que contribuem para a saúde humana, 

principalmente por meio da dieta (PIETTA, 2000; SAKUNPAK; 

PANICHAYUPAKARANANT, 2012). 

Possuem uma origem biossintética mista envolvendo a via do ácido 

chiquímico e a via do acetato (GROTEWOLD, 2006), correspondendo aos 

polifenóis bioativos de baixo peso molecular (HEIM, TAGLIAFERRO; BOBILYA, 

2002; FERNANDEZ et al., 2006) e quimicamente formados pelo núcleo 2-fenil-

benzo-γ-pirano, consistindo de dois anéis de benzeno (A e B) ligados através 

de um anel heterocíclico pirano (C), também chamado de núcleo 4-oxo-

flavonoide (Figura 1), onde acontecem boa parte das variações de 

substituintes, levando a formação da maioria das diferentes classes de 

flavonoides (Figura 2) (HAVSTEEN, 2002; CUSHNIE; LAMB, 2005; TAPAS et 

al., 2008; SANDHAR et al., 2011). O arranjo estrutural se dá pela condensação 

do anel benzeno A por meio do sexto carbono do terceiro anel (C), que na 

posição 2 possui um grupamento fenil (B) (BEECHER, 2003; SANDHAR et 

al., 2011).  

         

Figura 1. Estrutura básica dos flavonoides (A). Estrutura básica dos flavonoides com 

grupo carbonila no C-4 (B) (Fonte: HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). 
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Os flavonoides são subdivididos nas seguintes classes: flavonas, 

flavonois, chalconas, auronas, flavanonas, isoflavonas, catequinas e 

antocianidinas (Figura 2 e Tabela 1) (BRAVO, 1998). 

Flavonas e flavonois são de origem biossintética muito próxima. Pode-se 

dizer que os flavonóis são, na verdade, flavonas substituídas na posição C3 por 

uma hidroxila. Suas análises, sínteses e reações possuem, por isso, base 

teórica comum (ZUANAZZI; MONTANHA, 2002).  

 

Figura 2. Classificação dos flavonoides (Fonte: MUSCHIETTI; MARTINO (2009)). 

 

Com exceção das catequinas, os flavonoides são encontrados nas 

plantas principalmente sob a forma glicosilada, ou seja, com a molécula de 

açúcar, em geral D-glicose e L-ramnose, sendo O-glicosídeos (HERMANN, 

1988; ERLUND, 2004). Os açúcares se apresentam com pelo menos 8 

monossacarídeos diferentes ou combinações podem ligar-se aos grupos 

hidroxilas nas posições C3 ou C7 dos flavonoides, resultando em uma grande 

variedade de glicosídeos conhecidos. Os flavonoides desprovidos de açúcares 

recebem a denominação de agliconas (HUBER; RODRIGUEZ-AMAYA, 2008). 
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O fato desses compostos possuírem em sua estrutura química um 

variável número de grupos hidroxilas, acabam se apresentando com excelentes 

propriedades de quelação de ferro e outros metais de transição, que conferem 

grande capacidade antioxidante (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

Em termos de propriedades físico-químicas, enquanto os grupos 

hidroxila e açúcares aumentam a solubilidade dos flavonoides em água, outros 

substituintes, tais como éteres metílicos ou unidades isopentilas modificadas 

tornam os flavonoides lipofílicos (TAIZ; ZEIGER, 2004).  

Esses clássicos produtos do metabolismo de plantas são bem 

distribuídos no reino vegetal (HEIM, TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002; 

FERNANDEZ et al., 2006), sendo facilmente encontrados em frutas (uvas, 

cerejas, maçãs, groselhas, frutas cítricas), hortaliças (pimenta, tomate, 

espinafre, cebola, brócolis), grãos, chás e vinhos (BARNES et al., 2001; 

NIJVELDT et al., 2001; MARTÍNEZ-FLÓREZ et al., 2002) (Tabela 1), 

desempenham função vital em células fotossintetizantes (CUSHNIE; LAMB, 

2005), além de serem capazes de modular a atividade de enzimas e influenciar 

o comportamento de muitos sistemas celulares, promovendo efeitos benéficos 

no corpo humano, despertando, então, um interesse considerável à 

comunidade científica (SANDHAR et al., 2011).  

A ingestão de flavonoides é estimada em 1-2 g/dia e o consumo médio 

de flavonas e flavonóis verificou-se ser de 23 mg/dia, entre os quais, relata-se 

que o flavonol quercetina contribui com 16 mg/dia de composição da dieta 

humana (HEIM; TAGLIAFERRO; BOBLIYA, 2002; FERNANDEZ et al., 2006). 



MONTENEGRO, C.A.                                                                     Referencial teórico 

 

40 
 

Tabela 1. Classificação dos flavonoides, suas fontes alimentares e atividades.  

Subclasses Estrutura principal Flavonoides Fontes alimentares Atividades Referência 

Flavonas 

 

Apigenina1,2,3,4,5,7,8 
Crisina 
Luteolina4,6,7 

Casca de maçã, pele de 
tomate, salsa, vinho tinto 

Antioxidante1 
Antiinflamatório2,3,4 

Anticâncer5,6,7,8 

Sharififar et al., 20091; 
Marchand, 20022,6; 
Middleton; Kandaswami; 
Theoharides, 20003; Tapas; 
Sakarkar; Kakde, 20084; 
Rang et al., 20075; Fotsis et 
al., 19977; Caltagirone et al., 
20008 

Flavonois 

 

Galangina13,14 
Kaempferol1,3,5,6,10,11,1

3 

Miricetina6,10,11 
Quercetina1,3,4,5, 

6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 
Rutina2,5,18 

Cebola, couve, rúcula, 
brócolis chás (preto, verde e 
erva mate), acerola, pitanga, 
maçã 

Antioxidante1,2,3,4; 
Hepatoproteção5,18; 
Antiulcerogênico6 

Antiinflamatório6,7,8,9 

Antitrombótico10,11 

Anticâncer12,13 

Antimicrobiano14, 15,16 

Cardioproteção17 

Bitis et al., 20031; Sharififar 
et al., 20092; Braca et al., 
20023; Miller, 19964; Gulati; 
Agarwal; Agarwal, 19955; 
Tapas; Sakarkar; Kakde, 
20086,10,17,18; Marchand,  
20027; Middleton; 
Kandaswami; Theoharides, 
20008,11; Guardia; Rotelli; 
Osvaldo, 20019; Havsteen  
200212; Rang et al., 200713;  
Cushnie; Lamb, 200514 ; 
Taleb-Contini et al., 200315 ;  
Rattanachaikunsopon; 
Phumkhachorn, 201016  
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Flavanois 

 

Catequina1,2,3 
Epicatequina1,2,3 

Chás Antioxidante1 

Antiinflamatório2,3 

 

Salucci et al., 20021; 

Marchand, 20022; 
Middleton; Kandaswami; 
Theoharides, 20003. 

Flavanonas 

 

Hesperitina2 
Naringina3 
Naringenina1,4,5 

Frutas cítricas, grapefruit Antioxidante1 

Antiinflamatório2 

Anticâncer3 

Antidepressivo4 

Antimicrobiano5 

Braca et al. 20021; Guardia; 
Rotelli; Osvaldo, 20012; 
Havsteen 20023; Yi et al., 
20104; Taleb-Contini et al., 
20035 

Isoflavonas 

 

Genisteína1 
Daidzeína 

Grãos de soja, legumes Cognição e memória1 Spencer, Vanzour, 
Rendeiro,  
 20091 

(Fonte: HEIM; TAGLIAFERRO; BOBILYA, 2002). 
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Principalmente antocianinas e flavonóis atraem polinizadores e 

disseminadores de sementes, exercendo funções importantes na fertilização de 

algumas espécies, além de conferir pigmentação às frutas, flores, sementes e 

folhas e proteger da radiação ultravioleta (WINKEL-SHIRLEY, 2001). 

Os flavonoides atuam, ainda, como importantes agentes com ação 

contra insetos e micro-organismos fitopatogênicos, como vírus, bactérias e 

fungos, sendo assim, defensores naturais das plantas na forma de resposta 

química a esses invasores. Devido à habilidade destes metabólitos em inibir a 

germinação de esporos em plantas, eles têm sido alvos de pesquisas voltadas 

para o combate de infecções (SALAS et al., 2011; ROMANO et al., 2013). 

Essas atividades biológicas dependerão da estrutura química e dos 

vários substituintes que essas moléculas terão, uma vez que o esqueleto 

básico pode sofrer uma série de modificações, tais como, glicosilação 

esterificação, amidação, hidroxilação, entre outras que modularão a polaridade, 

toxicidade e ações intracelulares destes compostos (HUBER; RODRIGUEZ-

AMAYA, 2008). 

 

2.3.2 Flavonoides - Perfil toxicológico 

 

Embora os produtos naturais sejam considerados de menor risco em 

comparação às drogas sintéticas, eles não são completamente livres da 

possibilidade de toxicidade ou outros eventos adversos (DE SMET, 2004). Por 

isso, há a necessidade de se realizar estudos toxicológicos para determinação 

de padrões de segurança que não podem ser definidos durante o uso popular 

dos derivados de plantas medicinais (SARAIVA et al., 2012).  

As análises de toxicidade acabam sendo de grande valia por permitirem 

a caracterização dos efeitos deletérios das drogas ocorridos a partir de sua 

administração, ajudando a decidir se uma nova substância deve ser adotada ou 

não para uso clínico (SARAIVA et al., 2012). 
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  Além disso, para fazer-se o registro de futuros medicamentos, a ANVISA 

analisará etapas desses estudos que visam garantir a eficácia, qualidade e 

segurança desses produtos ao serem comercializados (CARVALHO, 2008). 

 

2.3.2.1 Ensaios in silico 

 

A Modelagem molecular é definida pela IUPAC (International Union of 

Pure and Applied Chemistry) como a investigação das estruturas e das 

propriedades moleculares, através do uso da química computacional e técnicas 

de visualização gráfica, visando fornecer uma representação tridimensional, 

sob um dado conjunto de circunstâncias (SANT’ANNA, 2002). 

Nos últimos tempos, mudanças significativas ocorreram nos trâmites de 

descoberta ao desenvolvimento de NCE’s, especialmente relacionadas à 

determinação de propriedades físico-químicas, farmacocinéticas e 

toxicológicas. Atentou-se para a necessidade em se determinar na fase inicial 

da pesquisa, critérios ligados à absorção, distribuição, metabolismo, eliminação 

e toxicidade (ADME/Tox), visto que 50 % das razões que levam à falha no 

desenvolvimento de um medicamento estão associadas ao perfil ADME/Tox do 

fármaco (HANSCH et al., 2004; CZODROWSKI et al., 2009). 

Assim, constata-se a importância em caracterizar drogas quanto ao 

desenho ADME/Tox, uma vez que se avalia antecipadamente os recursos 

necessários para o progresso do novo candidato a fármaco, proporcionando o 

conhecimento de parâmetros relevantes para uma otimização estrutural e 

funcional da molécula (CZODROWSKI et al., 2009), auxiliando na redução do 

tempo e custo da pesquisa e propiciando o surgimento de alternativas 

terapêuticas viáveis (HANSCH et al., 2004). 

Softwares para triagem in silico têm o intuito de realizar um “screening” 

virtual” de moléculas e contemplam ferramentas que predizem a seletividade e 

o reconhecimento teóricos para determinado sítio de ação ou biorreceptor, 

estando, geralmente, associadas a amplos bancos de dados virtuais com 

outras pequenas moléculas, para, então, comparação estrutural (BARRIL; 
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HUBBARD; MORLEY, 2004; KITCHEN et al., 2004; MUEGGE; OLOFF, 2006). 

Na intenção de selecionar o protótipo de melhor perfil farmacoterapêutico, a 

determinação da permeabilidade celular, solubilidade e estudos 

farmacocinéticos in silico para predição das propriedades ADME/Tox são 

grandes contribuintes e auxiliam o processo de otimização do protótipo 

(HANSCH et al., 2004). 

Modelos computacionais de previsão, também chamados de ferramentas 

preditivas, assumem um papel de destaque no repertório proposto de 

metodologias para nortear a pesquisa tecnológica farmacêutica, além, claro, dos 

modelos in vitro e in vivo. Portanto, esses dispositivos são usados para estudar 

as substâncias existentes e as hipotéticas, prevendo resultados de 

comportamento farmacológico, farmacocinético e toxicológico, direcionando a 

pesquisa por um caminho mais rápido (ANGELO; MAX; MARKUS, 2006; 

SRINIVAS et al., 2014). 

O “Prediction of Activity Spectra for Substances” (em português, 

“Previsão do Espectro de Atividade para Substâncias”) (PASS) online foi 

elaborado para avaliar o potencial biológico de uma molécula ao prever o 

espectro de atividade biológica a partir da fórmula estrutural do fármaco em 

análise, imputando o percentual de probabilidade de determinada substância 

ser ativa ou inativa ao caracterizar por meio de diferentes descritores como 

antioxidante, antineoplásico, hepatotoxicidade, etc., portanto, possibilita 

estimar, teoricamente, se novos compostos apresentarão um determinado 

efeito (SRINIVAS et al., 2014). 

Já o software Osiris (http://www.organic-chemistry.org/prog/peo/) nos 

fornece o risco toxicológico teórico de acordo com a estrutura molecular do 

fármaco, informando previsões a respeito da mutagenicidade, 

tumorigenicidade, influência sobre o sistema reprodutor e dados como valor de 

cLogP (solubilidade), “druglikeness” (similaridade com outras estruturas 

disponíveis no mercado) e “drug-score” (combinação dos resultados de 

"druglikeness", cLogP, massa molecular e riscos toxicológicos) (SRINIVAS et 

al., 2014). 

http://www.organic-/
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As quimiotecas, coleção de diversas estruturas moleculares, são 

utilizadas na metodologia in silico, e a partir da combinação do fármaco em 

teste com estruturas desse arquivo (ORTHOLAND; GANESAN, 2004) pode-se 

resumir propriedades intrínsecas de um protótipo (OPREA et al., 2001), 

prevendo o comportamento farmacocinético, por exemplo (WALTERS; 

MURCKO, 1998; VEBER et al., 2002; WENLOCK et al., 2003; VIETH et al., 

2004).  

Nos últimos anos, a composição das diversas quimiotecas combinatórias 

vem sendo influenciada pela Regra dos 5 (“Rule of five”) criada por Chris 

Lipinski, a qual estabelece alguns parâmetros estruturais relevantes para a 

predição teórica do perfil de biodisponibilidade oral, sendo eles: peso molecular 

≤ 500 daltons (Da), coeficiente de partição octanol/água calculado (cLogP) ≤ 5; 

número de aceptores de ligação de hidrogênio (nALH) ≤ 10 e número de 

grupos doadores de ligação de hidrogênio (nDLH) ≤ 5 (LIPINSKI, 2001). 

Diante do exposto, vê-se que o desenvolvimento de novos compostos 

pode ser influenciado por métodos computacionais para previsão de 

propriedades ADME/Tox, seja para evitar potenciais problemas relacionados 

com essas propriedades, seja para alertar que essas mesmas celeumas 

podem ser identificadas experimentalmente (CZODROWSKI et al., 2009). Vale 

salientar que essas ferramentas preditivas já têm sido recomendadas por 

agências regulatórias de estudos de desenvolvimento tecnológico com o intuito 

de ser verificada a toxicidade teórica de substâncias no ambiente metabólico de 

mamíferos (MARCHANT, 2012), além de permitir a criação de um banco de 

dados de relações entre a estrutura química e a atividade biológica (SAR) 

(AULD; DILLER; KOC-KAN, 2002). 

 

2.3.2.2 Citotoxicidade 

 

A membrana dos eritrócitos apresenta moléculas que atuam como 

determinantes de antígenos de tipagem sanguínea. O sistema ABO é o mais 

conhecido entre os 19 caracterizados e o mais importante na prática 
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transfusional. Neste sistema, o parâmetro usado para porção antigênica de 

classificação consiste em monossacarídeos presentes na superfície da 

membrana dos eritrócitos, assim: sorotipo A apresenta o antígeno N-

acetilgalactosamina, sorotipo B possui galactose, sorotipo AB possui ambos os 

antígenos e sorotipo O não tem nenhum dos antígenos (BATISSOCO; 

NOVARETTI, 2003). 

A avaliação citotóxica através da quantificação da hemólise é um modelo 

simples para investigar o efeito tóxico ou protetor de uma grande variedade de 

drogas (LEXIS et al., 2006). A hemólise é caracterizada por ruptura do eritrócito 

com liberação de hemoglobina que, quando livre no plasma, é prejudicial à 

saúde causando sérios danos em órgãos vitais tais como fígado, rins e coração 

(CARVALHO et al., 2007), de forma que qualquer alteração da membrana dos 

eritrócitos, seja em sua composição ou estabilidade, serve de ferramenta 

diagnóstica para uma série de doenças e para estudos de comportamentos 

celulares mediante ganho de idade, exercícios físicos, dieta, uso de etanol e 

exposição à praguicidas (GOUVÊA; SILVA, 2006; SRINIVASAN; KEMPAIAH, 

2006; BATISTA et al., 2007; FIRMINO, 2007). 

 Pelo fato de vários compostos químicos serem capazes de induzir 

toxicidade, a detecção da atividade citotóxica de derivados de espécies 

vegetais em células eritrocitárias vem se consolidando como uma medida 

prioritária, principalmente por se tratar de um modelo experimental in vitro 

simples, rápido e eficaz (BRANDÃO et al., 2005), além de ser recomendado 

pela Organização Mundial de saúde (OMS) em seu manual de controle de 

qualidade de derivados de plantas e está também inserido no guia para 

avaliação de segurança de cosméticos como parte dos testes toxicológicos 

recomendados (ANVISA, 2003). 

A habilidade das membranas das hemácias em permanecerem íntegras 

frente a um estresse osmótico pode ser avaliada por meio do teste de 

Fragilidade Osmótica Eritrocitária (FOE) (ALDRICH, 2006; MOUSINHO et al., 

2008; RODRIGUES et al., 2009). AMMUS & YUNIS (1989) e OLIVEIRA et al. 

(2005) demonstraram que alguns fitoconstituintes são capazes de induzir 

alterações na morfofisiologia dos eritrócitos. 
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2.3.2.3 Genotoxicidade 

 

Os estudos de genotoxicidade contemplam as análises dos efeitos 

lesivos de determinadas substâncias sobre a estrutura do DNA, que podem 

resultar em um processo denominado mutagênese (SILVA; ERDTMAN; 

HENRIQUES, 2003). 

De maneira sucinta, mutagenicidade pode ser definida como uma 

mudança permanente no conteúdo ou estrutura do material genético de um 

determinado organismo (DEARFIELD et al., 2002). 

Mesmo detendo um mecanismo próprio para prevenção e reparo de 

falhas, devido às importantes funções orgânicas que desempenha 

(LEHNINGER et al., 1995), o DNA, ainda assim, está sujeito às mutações que, 

de acordo com Zaha (1996), decorrem de alterações gênicas súbitas não 

justificadas pela recombinação da variabilidade genética preexistente, podendo 

ser consequência de processos celulares ditos espontâneos ou devido à 

exposição a agentes químicos ou físicos (mutações induzidas) (LEWIN, 2001).  

Substâncias com propriedade mutagênica podem induzir 

mutagenicidade, seja direta e/ ou indiretamente sobre o DNA, sendo esta 

última forma ocorrendo por ações sobre proteínas envolvidas na manutenção 

da integridade genômica (MATEUCA et al., 2006). 

Em geral, as mutações gênicas se subdividem naquelas que surgem por 

uma substituição de pares de bases (adição ou deleção de nucleotídeos). Já as 

mutações cromossômicas classificam-se em numéricas, sendo subdivididas em 

euploidias (envolvem genomas inteiros) e aneuploidias (envolvem parte do 

genoma) e mutações cromossômicas estruturais, sendo elas: deleção, 

separação, duplicação, translocação e inversão (GRIFFITHS et al., 2006). 

O teste de micronúcleo, um método que avalia a capacidade de 

substâncias em induzir danos cromossômicos nas células em diferentes 

estágios de divisão na medula óssea de roedores, tem sido amplamente 

empregado e aceito pelas agências regulatórias e comunidade científica como 
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parte da avaliação de segurança de um produto (FENECH, 1997; CHOY, 2001; 

MATEUCA et al., 2006; VALADARES et al., 2007).  

Os micronúcleos correspondem a uma pequena massa nuclear 

delimitada por membrana e separada do núcleo principal, cuja formação é um 

indicativo de aberrações cromossômicas estruturais e/ou numéricas durante a 

mitose celular. Assim, quando um produto em teste aumenta a frequência de 

eritrócitos micronucleados, há o indicativo de que ele interfira na divisão 

nuclear dos eritroblastos da medula, quebrando cromossomos ou interferindo 

no fuso, levando ao aparecimento de fragmentos de cromatina ou 

cromossomos inteiros, que não se incorporaram ao núcleo das células-filhas. 

Esta análise, ainda tem sido utilizada como um biomarcador para instabilidade 

cromossômica e malignidade, ao ser observado alta frequência de células 

micronucleadas em pacientes com câncer em comparação àqueles indivíduos 

saudáveis (KAMBOJ; MAHAJAN, 2007; LOU et al., 2007; COSTA-SILVA; 

NEPOMUCENO, 2010). 

O ensaio do micronúcleo realizado com amostras de sangue periférico 

apresenta muitas vantagens, tais como: facilidade de preparação utilizando 

uma pequena quantidade de amostra de sangue, dispensando o trabalho árduo 

de coleta a partir da medula óssea dos animais; a possibilidade de se obter 

amostras repetidas a partir de um mesmo animal e verificar o efeito cumulativo; 

detecção rápida; e, ainda, permite uma contagem das células micronucleadas 

mais satisfatória, devido à uniformidade das células do sangue periférico 

quando comparadas às da medula óssea (HOOFTMAN; RAAT, 1981; 

HAMADA et al., 2001; DERTINGER et al., 2006; CAMMERER et al., 2007; 

VIKRAM et al., 2007; COSTA-SILVA; NEPOMUCENO, 2010).  

Geralmente, flavonoides são caracterizados como antioxidantes capazes 

de proporcionar efeitos benéficos para a saúde. No entanto, muitos deles 

também foram relatados como mutagênicos em diversas cepas de Salmonella 

typhimurium no teste de Ames, bem como em vários sistemas de células de 

mamíferos usados para avaliar diferentes pontos de toxicidade (BOERSMA et 

al., 2000). 
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Tem-se verificado que a carcinogenicidade e a mutagenicidade de 

alguns produtos químicos podem ser moduladas por outras substâncias e, 

ainda, a dieta entra como um fator determinante na estabilidade genômica, 

atuando na prevenção de afecções (RIBEIRO; SALVADORI, 2003). Os 

flavonoides, então, ocupariam uma posição de destaque nessa terapêutica, 

visto o fato de estarem bem distribuídos na natureza e, dessa maneira, 

presentes em uma grande variedade de produtos alimentícios. 

Com base nessas considerações, compreende-se ser relevante a 

realização de estudos de toxicidade voltados para a caracterização do perfil 

citotóxico e genotóxico, uma vez que substâncias farmacologicamente ativas 

podem provocar efeitos indesejáveis graves para o organismo e ensaios como 

estes permitem a identificação de agentes que atuem como clastogênicos (que 

quebram cromossomos) ou aneugênicos (indutores de aneuploidia ou 

segregação cromossômica anormal). 

 

2.3.3 Infecção bacteriana x Resistência x Flavonoides - Potencial 

antimicrobiano 

  

As bactérias são micro-organismos patogênicos que ao colonizarem 

humanos causam infecções cada vez mais difíceis de serem tratadas com 

antibióticos triviais (GONZÁLEZ; MARIOLI, 2010). 

A partir do método de coloração desenvolvido por Hans Christian Gram, 

em 1884, as bactérias puderam ser classificadas em Gram-positivas (+), 

aquelas que se coram em roxo (Figura 3A) e Gram-negativas (-), as que 

apresentam coloração vermelha (Figura 3B). Esta técnica tem como 

fundamento nada mais do que verificar a capacidade das células coradas 

resistirem ou não à descoloração pelo álcool. Por meio dela, permitiu-se uma 

melhor visualização desses organismos, identificando sua forma e arranjo 

espacial (SILVA, 2013). 

Assim, as bactérias Gram-positivas são relativamente simples, formadas 

por cerca de 50% de peptideoglicanos, 40-45% de polímeros ácidos e 5-10% 

de proteínas e polissacarídeos e constata-se uma camada de polímeros 
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fortemente polar, que influencia a penetração de moléculas ionizadas, 

favorecendo a entrada de compostos com carga positiva (Figura 3) (SILVA, 

2013). 

 

 

Figura 3. Diferenciação entre bactérias Gram-positivas (A) e Gram-negativas (B). 
(Fonte: scienceblogs.com.br - Acesso em 20/07/2015). 

 

Como exemplos de bactérias Gram-positivas, têm-se as do gênero 

Staphylococcus, distribuídas na natureza, assim como na microbiota normal da 

pele e da mucosa dos animais e pássaros. Espécies como Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus e 

Staphylococcus haemolyticus são frequentemente reconhecidas como agentes 

etiológicos de infecções como furúnculo, carbúnculo, abcesso, miocardite, 

endocardite, pneumonia, meningite e artrite bacteriana, além de serem 

causadoras de infecções hospitalares (VERHOEFF et al., 1999; NOSTRO et 

al., 2004; COUTINHO et al., 2010). 

Staphylococcus aureus, apesar de ser um microrganismo comensal da 

pele e mucosas, é um importante patógeno tanto em infecções comunitárias 

como hospitalares (TORTORA et al., 2000), por sintetizar uma variedade de 

exotoxinas direcionadas ao metabolismo da célula hospedeira, como as 

A) 
A B) 
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hemolisinas, relatadas pela sua atividade citolítica, hemolítica e tóxica, sendo a 

alfa-toxina a mais estudada (DINGES et al., 2000; KAWATE; GOUAUX, 2003). 

Em se tratando da parede celular dos micro-organismos Gram 

negativos, esta é muito mais complexa: há uma membrana externa (dupla 

camada lipídica) formada por lipopolissacarídeos que constituem as 

endotoxinas desencadeadoras de várias etapas da resposta inflamatória e 

ativação do sistema complemento, além das proteínas de membrana que 

formam canais (porinas). Em seguida, é visualizada uma camada de 

peptideoglicanos ligada a moléculas lipoprotéicas que se projetam para fora, e, 

por fim, há o espaço periplasmático (Figura 3) (SILVA, 2013). 

Dentre as Gram-negativas, a Escherichia coli está associada às 

principais causas de doenças infecciosas humanas, por produzir enterotoxinas 

cujas propriedades e a associação ao desenvolvimento de diarreias têm sido 

amplamente investigadas. A atividade das citotoxinas e seu papel na infecção 

humana já foram identificadas (KONOWALCHUK et al., 1977; 

KONOWALCHUK et al., 1978; SCOTLAND et al., 1980), principalmente em 

infecções do trato urinário (HUGHES et al., 1982).  

De modo geral, os agentes antimicrobianos podem atuar por vários 

mecanismos: promovendo modificações na parede celular induzindo alterações 

da permeabilidade celular, modificações nas moléculas de proteínas e ácidos 

nucléicos e inibição da síntese de ácidos nucléicos (HENDRA et al., 2011). 

A elevada atividade metabólica e reprodutiva das bactérias em 

associação aos mecanismos de troca de material genético favoreceu o 

desenvolvimento de múltiplas formas de resistência intrínsecas à estrutura 

física celular, relacionadas a eventos mutacionais e mesmo à transferência de 

genes de resistência aos antimicrobianos, para outras bactérias (CLOETE, 

2003). 

A resistência bacteriana é uma ameaça para a saúde mundial e cresce 

em ritmo acelerado, visto que o arsenal de antibióticos disponíveis está se 

esgotando e por serem moléculas cada vez menos eficazes, diante dos 



MONTENEGRO, C.A.                                                                     Referencial teórico 

 

52 
 

mecanismos de resistência que surgem e se disseminam, necessitando-se, 

assim, do desenvolvimento urgente de novos antimicrobianos (WHO, 2014).  

As principais formas de resistência são as Staphylococcus resistentes a 

meticilina (MRSA) e aquelas produtoras de enzimas β-lactamases de amplo 

espectro (ESβLs), tornando os organismos resistentes aos β-lactâmicos, a 

exemplo da K. pneumonia (LIN et al., 2005), grandes causadoras de 

pneumonia e infecções hospitalares (MARRA et al., 2006). Outros tipos de 

resistência estão ligados à composição bioquímica da parede celular 

bacteriana, com proteínas específicas para a exportação de substâncias 

nocivas ao metabolismo celular bacteriano funcionando como bombas de 

efluxo, reduzindo a sensibilização dos microrganismos aos antibióticos 

(GILBERT; McBAIN, 2001). 

O desenvolvimento desse fenômeno se dá como resultado de mutações 

de genes endógenos e através de transferência lateral de genes de 

determinantes de resistência, entre outros micro-organismos. Grandes avanços 

na área da genômica e metagenômica revelaram que muitos ambientes 

diversos como o intestino humano e o solo, contêm grande número de genes 

cujas funções podem ser integradas para conferir resistência aos 

antimicrobianos, são os chamados coletivamente de resistomas (MARTINEZ; 

COQUE; BAQUERO, 2015; PERRY; WRIGHT, 2014; D’COSTA et al., 2006; 

SOMMER; DANTAS; CHURCH, 2009; WRIGHT, 2007; WRIGHT, 2010). 

A maioria das pesquisas sobre resistência aos antibióticos tem sido 

direcionada para a resistência celular, que inclui tais mecanismos clássicos: 

inativação de medicamentos via hidrólise (por exemplo, através de β-

lactamases) ou modificação (por exemplo, aminoglicosídeos resistência); 

alteração dos alvos das substâncias dentro das células, tornando-as, assim 

irreconhecíveis aos antibióticos (por exemplo, por mutação da DNA girase em 

resistência a fluoroquinolona) ou ignorando o alvo; o uso de barreiras de 

permeação, impedindo acesso dos fármacos ao destino (por exemplo, as 

bactérias Gram-negativas que possuem uma membrana externa) e o efluxo 

ativo da droga para fora da célula, através de transportadores ou bombas de 

membrana (NIKAIDO, 1998; PAULSEN, 2003) (Figura 4). 
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Figura 4. Mecanismos de resistência aos antimicrobianos. (Fonte: www.anvisa.gov.br 
– Acesso em: 20/06/2015). 

 

A descoberta de bioNCEs tem se concentrado na eliminação de 

bactérias que crescem em culturas planctônicas. Muitos antibióticos foram 

originalmente desenvolvidos para terem como alvos células bacterianas 

individuais, sendo, para isso, avaliados in vitro contra micro-organismos que 

tivessem desenvolvido mecanismos clássicos de resistência como os vistos 

anteriormente (NIKAIDO, 1998; PAULSEN, 2003). No entanto, perto do fim do 

século 20 evidenciou-se que muitas bactérias vivem em seu habitat natural em 

comunidades complexas compostas por agregados de células firmemente 

embalados, envolvidos dentro de uma matriz de secreções que inclui 

exopolissacarídeo, fibras de amilóide e DNA extracelular (eDNA), recebendo a 

denominação de biofilmes (Figura 5) (WHITCHURCH, 2002; FLEMMING; 

WINGENDER, 2010; ROMERO et al., 2010). 

É descrito que componentes da matriz do biofilme formam uma espécie 

de escudo mecânico e, assim, inibem o efeito de antibióticos. Os 

polissacarídeos Pel e Psl, produzidos em biofilmes de Pseudomonas 

aeruginosa, contribuem para a resistência aos antibióticos, visto, em contra-

http://www.anvisa.gov.br/
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partida que organismos mutantes deficientes em Pel são mais susceptíveis aos 

aminoglicosídeos gentamicina e tobramicina comparado ao tipo selvagem 

(KHAN et al., 2010; YANG et al., 2011). O eDNA faz parte da matriz do biofilme 

e por estar carregado negativamente pode atuar como um quelante de agentes 

antimicrobianos catiônicos ou como um escudo contra os aminoglicosídeos, já 

tendo sido demonstrado estar envolvido na resistência aos peptídeos 

catiônicos (WHITCHURCH et al., 2002; MULCAHY; CHARRON-MAZENOD; 

LEWENZA, 2008; CHIANG et al., 2013). 

 

Figura 5. Diferença entre bactérias que crescem em culturas planctônicas e em 
comunidades de biofilmes (Fonte: slideplayer.com.br – Acesso em 20/07/2015). 

 

O ambiente promovido por estes agregados de unidades bacterianas é 

caracterizado pela presença de fortes gradientes de nutrientes e oxigênio que 

podem conduzir à heterogeneidade e diferenciação das bactérias. As que se 

localizam nas camadas mais profundas dos biofilmes podem ter um 

metabolismo mais lento, sendo localmente adaptadas às condições limitadas 

de nutriente e oxigênio em comparação com as das superfícies celulares, mais 

ativas metabolicamente. Isto, por sua vez, pode levar a diferenças significativas 

na resistência exibidas por estas subpopulações em resposta aos 

antimicrobianos, uma vez que uma maior resistência a ambientais estressantes 

confere também uma insensibilidade aos antimicrobianos, chegando a ser até 

1000 vezes maior do que as células planctônicas correspondentes (CERI et al., 

1999; DE LA FUENTE-NÚÑEZ et al., 2013) (Figura 5).  
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Mesmo com dados de que 80 % de todas as infecções são complicadas 

por envolvimento de biofilmes, os níveis de resistência, bem como o 

desenvolvimento de novas drogas, muitas vezes, são considerados em culturas 

planctônicas, o que conduz ao fracasso dessas pesquisas. Assim, evidencia-se 

que o nível de resistência comunitária não pode ser negligenciado no 

desenvolvimento de novas estratégias de combate às doenças infecciosas 

(COSTERTON; STEWART; GREENBERG, 1999). 

O fato de, nos últimos anos, as falhas na terapêutica das infecções 

terem se acentuado, o grau de importância voltado ao desenvolvimento de 

drogas antibiofilmes tem crescido e as pesquisas representam uma área ainda 

em expansão, mesmo porque o primeiro biofilme só foi descrito no final do 

século XX e esta má compreensão deste modo de vida tem retardado o 

desenvolvimento de drogas que alvejam estas formas de resistência 

(COSTERTON et al., 1995; DE LA FUENTE-NÚÑEZ et al., 2013). 

Como parte do ciclo de desenvolvimento de biofilmes naturais há a 

produção de compostos que promovem a mudança de biofilme para um modo 

de vida planctônico, essencial para o processo de dispersão de biofilmes, o que 

permite a disseminação das populações bacterianas para colonizar novos 

habitats. Essa propriedade de biofilmes tem sido explorada no desenvolvimento 

de drogas antibiofilmes através da identificação e caracterização das 

substâncias envolvidas na dispersão (KOLODKIN-GAL et al., 2010; 

McDOUGALD et al., 2012). 

Nesse contexto, detectou-se que a adição exógena de ácidos D-amino, 

que são naturalmente produzidos pela bactéria Gram-positiva Bacillus subtilis 

na forma planctônica, levou a dispersão dos seus biofilmes e também inibiu a 

formação de biofilmes por outros patógenos, incluindo S. aureus (Gram-

positiva) e P. aeruginosa (Gram-negativa). Isso tem se justificado porque 

ácidos D-amino liberam fibras amilóides — parte da matriz que liga as células 

dentro dos biofilmes. Da mesma forma, a norspermidina, uma poliamina 

autoproduzida que tem como alvo o exopolissacarídeo dentro da matriz do 

biofilme levou ao rompimento de biofilmes de B. subtilis e evitou a formação de 
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biofilmes por S. aureus e E. coli (KOLODKIN-GAL et al., 2010; HOCHBAUM et 

al., 2011). 

Porém, nota-se que drogas que impedem a formação de biofilmes ou 

levam a sua dispersão, têm uma desvantagem se elas não afetam o 

crescimento de bactérias individuais. Elas precisam ser continuamente 

aplicadas, visto que a remoção dos princípios ativos pode potencialmente levar 

ao rápido restabelecimento de biofilmes por células planctônicas existentes. 

Portanto, uma terapia de combinação, aplicando substâncias antbiofilme em 

conjunto com antibióticos tradicionais que visam inibir o crescimento 

bacteriano, poderia ser uma melhor alternativa no controle das doenças 

infecciosas relacionadas aos biofilmes. Em tal terapia de combinação, os 

fármacos antibiofilmes por meio da dispersão dos mesmos eliminarão a 

resistência de nível comunitário e ao dispersar as bactérias, favorecerão o 

crescimento planctônico, havendo, assim, a exposição dos patógenos em nível 

celular, que se tornarão alvos fáceis dos antibióticos tradicionais (PENESYAN; 

GILLINGS; PAULSEN, 2015). 

Para driblar a resistência das bactérias a alguns agentes, pesquisadores 

têm sugerido alterações nos regimes posológicos ou até mesmo proposto a 

inibição dos mecanismos de resistência já conhecidos, utilizando-se, por 

exemplo, inibidores de enzimas β-lactamases. Outras propostas de solução 

para essa celeuma terapêutica consistem em modificações estruturais dos 

antimicrobianos, estendendo a vida útil dos antifúngicos como os azóis (JEU et 

al., 2003) e a síntese de antivirais inibidores da transcriptase reversa (DE 

CLERCQ, 2001), tanto que as grandes indústrias farmacêuticas já concentram 

seus esforços no aperfeiçoamento dessas moléculas que induzem esses 

efeitos (TAYLOR et al., 2002). 

Assim, com o surgimento de novas doenças e a instalação da 

resistência aos antibióticos disponíveis comercialmente, tornou-se mais intensa 

a busca por antimicrobianos e, por conseguinte, o desenvolvimento de novos 

medicamentos (FLORENCE, 2008). 

A atividade antimicrobiana de flavonoides contra algumas bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas tem sido relatada em vários estudos 
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(HARAGUCHI et al., 1998; XU; LEE, 2001; PLAPER et al., 2003; NAG et al., 

2004; LIN et al., 2005; ROMANO et al., 2013), constituindo, assim, uma nova 

classe de drogas bastante promissora para compor este tipo de terapia, ao 

agirem como inibidores da síntese de ácido nucléico, das funções da 

membrana citoplasmática bacteriana e do metabolismo energético (CUSHNIE; 

LAMB, 2005; HENDRA et al., 2011). 

 

2.3.4 Flavonoides - Potencial antioxidante  

 

Espécies Reativas de Oxigênio (EROs) consistem de radicais livres 

como o ânion superóxido (O2-), o radical hidroxila (OH-) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e, como produto do metabolismo normal, são 

constantemente geradas em nosso corpo através de vazamento de elétrons da 

cadeia transportadora e pelas atividades de enzimas oxidorredutases 

(SRINIVAS et al., 2014). 

As EROs reagem prontamente com muitas moléculas biológicas, a 

exemplo dos lipídios, proteínas, aminas e o ácido desoxirribonucléico (DNA) 

(HANSCH et al., 2004). Ácidos graxos poliinsaturados nas membranas 

celulares são especialmente sujeitos a danos por lipoperoxidação. Para 

combater esse estresse oxidativo, as células e tecidos possuem sistemas de 

defesa enzimáticos e não-enzimáticos. No entanto, tais antioxidantes 

endógenos não são suficientes em condições de estresse extremo, tornando-

se necessário o suporte de antioxidantes exógenos (SRINIVAS et al., 2014). 

Diante disso, o interesse e uso de antioxidantes de ocorrência natural 

aumentou consideravelmente nos últimos tempos, via consumo de alimentos, 

produtos farmacêuticos e cosméticos, substituindo, gradativamente, 

antioxidantes sintéticos, que levam ao desenvolvimento de efeitos indesejáveis 

e devem, por isso, ser utilizados com restrições (WANNES et al., 2010). 

Em adição aos efeitos biológicos já citados, como o potencial 

antimicrobiano, os flavonoides, em 1930, foram descobertos por Albert Szent-

Gyorgyi, como compostos com pronunciada atividade antioxidante, o que lhe 

garantiu o Prêmio Nobel. Desde então, esses compostos fenólicos têm sido 
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considerados potentes antioxidantes naturais por causa da capacidade de 

eliminação de radicais hidroxila, auxiliando, assim, na prevenção de doenças 

associadas ao estresse oxidativo seja sobre membranas, proteínas e DNA, 

causadas por um desequilíbrio entre a formação exacerbada de EROs e a 

ineficiência do sistema de defesa antioxidante (FERGUSON et al., 2001; DAUD 

et al., 2010). 

Os flavonoides são potentes sequestradores e antioxidantes de radicais 

livres, sendo esta atividade atribuída à habilidade dos grupos fenólicos doarem 

hidrogênios, primariamente associada à alta reatividade dos grupamentos 

hidroxilas que participam da reação conforme mostrada na Figura 6.  

          

Figura 6. Capacidade sequestradora de radical livre (R) promovida por flavonoides 

hidroxilados (F-OH).  

 

Este poder antioxidante desses metabólitos se deve aos grupos 

hidroxílicos ligados à estrutura do anel, comportando-se, dessa maneira, como 

doadores de elétrons/H+ e, assim, ocorre a oxidação dos grupamentos 

hidroxílicos presentes em sua estrutura e redução das EROs (HEIM; 

TAGLIAFERRO; BOBLIYA, 2002; TRIPOLI et al., 2007; PAL et al., 2009). Outro 

fator que aumenta o potencial antioxidante do flavonoide é a presença da 

ligação dupla 2-3 em conjugação com a função oxo no C4 do anel C, ou a 

presença da estrutura o-di-hidroxila no anel B, e a existência dos grupos 

hidroxila no C3 e C5 ou da função oxo no C4 dos anéis A e C. Estes fatores 

favorecem a deslocação dos elétrons nos núcleos aromáticos, permitindo 

assim a estabilidade da molécula (RICE-EVANS et al., 1996; PARCKER et al., 

1999; YAO et al., 2004; BALANSUDRAM et al., 2006). Dessa forma, as 

pesquisas têm demonstrado, cada vez mais, a importância de se determinar o 

potencial de produtos naturais no auxílio ao organismo para modificar o status 

oxidativo, especialmente em condições patológicas (BARBOSA-FILHO et al., 

2014). 
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Flavonoides inibem a peroxidação lipídica in vitro, numa fase inicial, 

agindo como sequestradores de ânion superóxido e radicais hidroxilícos 

(COOK; SAMMAN, 1996; FERREIRA et al., 2010). 

Considerando todas essas informações, pode-se observar que 

flavonoides incluindo flavonas, flavonóis, flavanois, flavanonas e isoflavonas, 

compostos polifenólicos difundidos em alimentos e bebidas, são detentores de 

uma grande variedade de atividades biológicas (LIPINSKI et al., 2001), como já 

narrado até o momento e constituem medicamentos em potencial (ANGELO; 

MAX; MARKUS, 2006; ABHAY et al., 2007; MARCHANT, 2012; ROMANO et 

al., 2013). 

 

2.3.5 Flavonoides - Relação estrutura-atividade (SAR) 

 

A análise da relação estrutura-atividade (SAR) de princípios ativos em 

potencial e de seus análogos identifica quais porções da molécula induzem o 

referido efeito biológico, ou seja, o(s) grupamento(s) farmacofórico(s) 

responsável(eis) por aquela ação (THOMAS, 2000). 

Os flavonoides são os metabólitos dentre os fenólicos com crescente 

interesse científico devido às inúmeras atividades já comprovadas, 

apresentando, algumas vezes, comportamento antioxidante até mais efetivo do 

que o das vitaminas C (ácido ascórbico) e E (tocoferol) (CAO, SOFIC; PRIOR, 

1997).  

A estrutura dessas moléculas é muito importante para determinar o 

potencial antioxidante e atribui-se até que ao se aumentar a quantidade de 

hidroxilas substituintes no esqueleto básico, maior será o efeito antioxidante 

(CAO, 1997), algo constatado por experimentos in vitro, demonstrando que é 

necessário pelo menos dois grupamentos hidroxílicos (OH) para que o 

flavonoide proteja o lipossomo contra o estresse oxidativo (BARREIROS et al., 

2006). 
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Pannala e colaboradores, em 2011, realizaram uma análise do poder 

antioxidante de produtos com origem flavonoídica, obtendo as seguintes 

conclusões em termos estruturais que, inclusive, apresentam-se na Figura 7:  

a) A localização da hidroxila no anel B é importante para que exista atividade 

antioxidante. Dessa maneira, verificou-se que o grupo OH presente na posição 

para (C4´) favorece a ocorrência dessa ação, e, por outo lado, nas posições 

orto e meta, esta será diminuída ou inexistirá; 

b) Ocorrerá potencialização da atividade antioxidante quando um segundo OH 

foi adicionado ao anel B; 

c) A presença de dissubstituição o-diidroxi no anel B e da dupla ligação C2 -C3 

conjugada ao grupo 4-oxo (C4), no anel C (como observado nas flavonas) é 

essencial à atividade antioxidante; 

d) Outro contribuinte para a atividade antioxidante é a inserção de grupo 

hidroxila na posição 3 do anel heterocíclico C (C3);  

e) Hidroxilas nas posições 5 e 7 do anel A não serão relevantes para a 

atividade antioxidante;  

f) Há maior conjugação entre o grupo hidroxila da posição 4’ e o presente na 

posição 3 do anel C, por este motivo os compostos diidroxilados possuem 

maior atividade quando comparados com os monoidroxilados e, por 

conseguinte, os flavonoides tri-hidroxilados são mais ativos que os 

diidroxilados.  

 

Legenda: Em azul = Substituintes menos importantes à atividade antioxidante. Em vermelho = 
Substituintes importantes à atividade antioxidante. 

Figura 7. Relação estrutura-atividade de flavonol e flavona (Fonte: LIEN et al.; 1999; 
PANNALA et al., 2001). 
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Muitos fatores influenciam a atividade antioxidante dos compostos de 

natureza fenólica, em especial a posição de substituição e o número de grupos 

hidroxila (OH), as propriedades de outros grupos substituintes e a possibilidade 

de formação de ligações de hidrogênio. A posição de substituição da hidroxila 

no anel fenólico, considerada em relação a uma posição fixa, influencia 

diretamente a atividade antioxidante. Compostos contendo a hidroxila em para 

(posição 4) são mais ativos do que aqueles substituídos em orto ou meta 

(posições 1 e 2, respectivamente) (PANNALA et al. 2001; CHENG et al., 2002, 

2003). 

A estrutura 3',4'-catecol no anel B inibe acentuadamente a 

lipoperoxidação, sendo este arranjo uma característica importante dos mais 

potentes sequestradores de radicais peroxil, superóxido e peroxinitrito, tanto 

que sua ausência diminui o efeito antioxidante, assim como a ausência do 

grupo hidroxila na posição 3 em flavonas e flavanonas (HEIM; TAGLIAFERRO; 

BOBLIYA, 2002; TRIPOLI et al., 2007). 

Alguns autores relatam que os mecanismos de ação antioxidante 

relacionam-se com a supressão da formação e/ou captura das EROs, pela 

inibição das enzimas oxidantes ou pela quelação de elementos envolvidos na 

produção desses radicais e controle ou reforço das defesas antioxidantes 

(DAVID et al., 2004). 

Radicais altamente reativos como hidroxila         , o mais deletério ao 

organismo, pois, devido a sua meia-vida muito curta, dificilmente pode ser 

sequestrado in vivo, ocasiona danos ao DNA e RNA, ao atacar bases 

nitrogenadas, ainda deteriora proteínas, lipídios, açúcares e membranas 

celulares do núcleo e mitocondrial (HALLIWELL, 1992). 

Com a propriedade quelante de metais como o Fe2+ e Cu2+, os 

flavonoides atuam prevenindo a formação do radical hidroxila pela reação do 

metal com o peróxido de hidrogênio, conhecida como reação de Fenton (Figura 

8) que é uma importante fonte de EROs (ALVES, 2007). 
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                         Figura 8. Formação do radical hidroxila. 

O comportamento dos flavonoides como agentes doadores de  e 

elétrons também está ligado ao número de hidroxilas presentes na estrutura, 

sendo a estabilidade do radical livre flavonoil formado dependente da 

habilidade do flavonoide em deslocar o elétron desemparelhado (Figura 9) 

(ALVES, 2007).  

Estudos demonstram que a quercetina possui um excelente potencial 

antioxidante in vitro, sendo o flavonoide com o maior poder sequestrador de 

EROs, justificado pela presença do grupo catecol no anel B e do grupo 

hidroxila na posição 3 do anel C (Figura 9) (HEIJNEN et al., 2002). 

 

 

Figura 9. Exemplo de deslocalização do elétron desemparelhado na quercetina.  

 

Compostos com dois (mais comum) ou três substituintes grupos 

hidroxilas no anel benzênico possuem maior atividade antioxidante do que os 

monohidroxilados, de acordo com a relação apresentada na Figura 10 

(PANNALA et al. 2001; CHENG et al., 2002, 2003). 

 

 



MONTENEGRO, C.A.                                                                     Referencial teórico 

 

63 
 

          
 

Figura 10. Relação da atividade antioxidante de acordo com o número e posições dos 
grupos hidroxilas (Fonte: CHENG et al., 2002). 
 

E, assim, a baixa atividade antioxidante na wogonina, molécula 

representada na Figura 11, que possui um OH resorcinólico, se deve à 

estabilização do composto que se encontra em equilíbrio químico estabelecido 

entre os anéis cromanóide conjugado e anel resorcinólico. De forma análoga, 

encontramos o equilíbrio entre os grupos OCH3 e OH (ZHANG, 1999; CHENG 

et al., 2002, 2003). 

                             

Figura 11. Estrutura química da wogonina e suas relações intramoleculares (Fonte: 
CHENG et al., 2003). 

 

Diante do exposto, observa-se que as estratégias para acentuar o êxito 

de farmacoterapias antimicrobianas e antioxidantes vêm motivando os 

pesquisadores a buscar novas substâncias que se comportem como tóxicas 

para os micro-organismos, porém induzam o mínimo de efeitos indesejáveis ao 

usuário e é nesse cenário que os flavonoides se destacam como fármacos em 

potencial, devido as suas vastas propriedades biológicas e farmacológicas já 

comprovadas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a toxicidade e as atividades antioxidante e antibacteriana da 

flavona e de seus derivados hidroxilados: 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-

hidroxiflavona, comparando-se as diferenças estruturais e os efeitos 

observados, estabelecendo uma relação estrutura-atividade. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar as características farmacológicas, farmacocinéticas e 

toxicológicas teóricas dos flavonoides utilizando uma abordagem in 

silico. 

 Avaliar a citototoxicidade dos flavonoides sobre eritrócitos humanos 

oriundos de sangue dos tipos A, B e O e Rh positivo e negativo, 

utilizando os modelos de hemólise e fragilidade osmótica eritrocitária. 

 Determinar a Concentração Inibitória Mínima (CIM) dos flavonoides: 

flavona, 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona frente às 

linhagens de micro-organismos Gram-positivos e Gram-negativos de 

importância clínica. 

 Sugerir perfil bactericida ou bacteriostático para as substâncias por meio 

da determinação da Concentração Bactericida ou Bacteriostática Mínima 

(CBM).  

 Investigar o perfil oxidante e a propriedade antioxidante dos flavonoides 

na presença de espécies reativas de oxigênio ou de agente oxidante. 

 Avaliar o potencial clastogênico e aneugênico do flavonoide que 

apresentar melhor atividade antibacteriana, utilizando-se o teste de 

micronúcleo em eritrócitos de camundongos. 

 Estabelecer uma relação entre a variação na posição do radical hidroxila 

(-OH) no núcleo 2-fenil-benzo-pirano com os efeitos observados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Material e Métodos
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local da Pesquisa 

 

Os ensaios antimicrobianos e de citotoxicidade foram desenvolvidos no 

Laboratório de Bioquímica, Genética e Radiobiologia (BioGer) do 

Departamento de Biologia Molecular (DBM), Centro de Ciências Exatas e da 

Natureza (CCEN), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), coordenado pela 

Profª. Drª. Hilzeth de Luna Freire Pessôa. Já o teste de micronúcleo foi 

realizado no Biotério Prof. Dr. Thomas George da UFPB. 

 

4.2 Material 

 

4.2.1 Flavonoides 

 

Os flavonoides foram adquiridos na Sigma. Sendo eles:  

 

 Flavona      

 

 

Sinônimos: 2-fenil-4H-1-benzopiran-4-ona ou 2-fenilcromona 

Fórmula empírica: C15H10O2 

Peso molecular: 222,24 g/mol 

Estado físico: cristalino 

Forma: Pó 

Cor: Branco a esbranquiçado 

Carbono: 80,57 - 81,57 % 

Cor após solubilização: Incolor 

Turbidez após solubilização: Límpida 

Pureza (HPLC): > 99,0 % 

Ponto/intervalo de fusão: 94 - 97 °C 
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 3-Hidroxiflavona  

 

Sinônimos: flavonol 

Formula empírica: C15H10O3 

Peso molecular: 238,24 g/mol  

Forma: sólida 

Pureza (HPLC): ≥ 98 % 

Ponto/intervalo de fusão: 171 - 172 °C  

 

 

 

 5-Hidroxiflavona 

 

Sinônimos: 5-Hidroxi-2-fenilcromona, Primuletina 

Formula empírica: C15H10O3 

Peso molecular: 238,24 g/mol 

Estado físico: sólido 

Forma: pó 

Cor: amarelo 

Cor após solubilização: amarelo a amarelo esverdeado 

Turbidez após solubilização: límpida 

Pureza (HPLC): > 97,0 % 
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 6-Hidroxiflavona 

 

Sinônimos: 6-Hidroxi-2-fenilcromona 

Formula empírica: C15H10O3 

Peso molecular: 238,24 g/mol 

Estado físico: sólido 

Forma: pó ou cristais 

Cor: amarelo 

Pureza (HPLC): 98 % 

Ponto/intervalo de fusão: 234 - 236 °C 

 

 Para a realização dos protocolos experimentais in vitro preparou-se uma 

solução com concentração de 10 mg/mL de cada flavonoide, utilizando-se 

DMSO até 5 % como veículo. 

 

4.2.2 Espécies bacterianas  

 

Foram avaliadas tanto bactérias Gram-positivas quanto Gram-negativas 

oriundas da Coleção de Culturas Tropicais (CCT), American Type Culture 

Colection (ATCC) e de origem clínica, sendo elas: 

• Bacillus subtilis CCT 0516 

• Pseudomonas aeruginosa ATCC 8027 

• Pseudomonas aeruginosa ATCC 23243 

• Staphylococcus aureus ATCC 25619 

• Staphylococcus aureus ATCC 25925 

• Escherichia coli ATCC 2536 

• Escherichia coli 101 

• Escherichia coli 103 

• Escherichia coli 104 

• Escherichia coli 105 

• Escherichia coli 108 
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4.2.3 Meio de Cultura 

 

As bactérias foram cultivadas em meio Luria Bertani (LB), constituído 

por: extrato de levedura (DIFCO) 10 g, triptona (DIFCO) 5 g, NaCl (VETEC) 10 

g, solubilizados em 1 L de água destilada e esterilizados em autoclave, a 121 

°C por 15 minutos. Para a obtenção do meio de cultura sólido, adicionou-se 

ágar 1,5 %. 

 

4.2.4 Preparação do inóculo bacteriano 

 

Os micro-organismos foram inoculados em meio LB e incubados a 37º C 

durante 24 h. Colônias foram suspensas em LB e ajustadas de acordo com o 

padrão 0,5 da escala de McFarland, contendo 1-5 x 108 UFC/mL (CLEELAND; 

SQUIRES, 1991; HADACEK; GREGER, 2000). 

 

4.2.5 Eritrócitos humanos 

 

Os eritrócitos humanos dos tipos sanguíneos A, B, O, com Rh positivo e 

negativo foram oriundos de bolsas contendo concentrado de eritrócitos que não 

seria mais utilizado para transfusão, obtidos na Unidade Transfusional do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley/UFPB. A manipulação e o descarte dos 

eritrócitos seguiram as Normas de Segurança padronizadas pela referida 

Unidade. 

Para realização deste trabalho, o projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da Universidade Federal 

da Paraíba, com o Protocolo CEP/CCS n° 0184/14 (ANEXO A). 

 

4.2.6 Animais 

 

Para a realização do ensaio de micronúcleo foram utilizados 

camundongos Mus musculus da linhagem Swiss pesando entre 20-30 g, 

provenientes do Biotério Prof. Dr. Thomas George, mantidos a uma 

temperatura de 21 ± 1º C, ciclo de claro e escuro de 12 h e alimentados com 
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ração Purina tipo pellets e água ad libitum.  

Este protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Uso 

Animal – CEUA, do Centro de Biotecnologia (CBiotec) da UFPB, com o registro 

n° 3306/13 (ANEXO B). 

 

4.3 Métodos 

 

4.3.1 Ensaios in silico 

 

4.3.1.1 PASS online 

 

Previsão do Espectro de Atividade para Substâncias (PASS) online foi 

projetado para avaliar o potencial biológico geral de uma molécula orgânica 

sobre o organismo humano. Baseando-se na estrutura dos compostos 

orgânicos, o programa fornece previsões simultâneas de muitos tipos de 

atividades biológicas. Por meio da análise estrutural molecular, este programa 

fornece o conjunto de prováveis diferentes tipos de atividades, dando várias 

facetas da ação biológica de um composto, por meio da interpretação dos 

índices Pa (probabilidade de ser ativo) e Pi (probabilidade de ser inativo) 

(SRINIVAS et al., 2014). 

 

4.3.1.2 Análise teórica da toxicidade e dos parâmetros farmacocinéticos 

 

Para a análise da toxicidade teórica e dos parâmetros farmacocinéticos 

as estruturas dos flavonoides foram submetidas ao estudo in silico dos 

parâmetros ADMET (absorção, distribuição, metabolismo, excreção e 

toxicidade) usando o programa Osíris Property Explorer (http://www.organic-

chemistry.org/prog/peo/drugScore.html). 

Nesta análise foram determinados o potencial de druglikeness e o 

drug-score que estão relacionados a descritores topológicos, e às propriedades 

como cLogP (que informa o perfil de solubilidade) e massa molecular (TETKO, 

2005). A avaliação in silico da toxicidade de moléculas também incluiu a 
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análise teórica de efeitos mutagênico, tumorigênico, irritante e sobre a 

reprodução, conforme descrito por Abreu, 2008. 

Finalmente, como os flavonoides foram sintetizados para serem 

administrados por via oral e, portanto, devem apresentar boa absorção no trato 

gastrintestinal, utilizou-se a “Regra dos Cinco” de Lipinski, que preconiza que 

pelo menos três dos quatro requisitos abaixo devam ser apresentados para que 

o composto possua uma boa biodisponibilidade oral teórica. Assim, os 

compostos para serem absorvidos devem possuir: 

 Peso molecular ≤ 500 daltons (Da),  

 Coeficiente de partição octanol/água calculado (cLogP) ≤ 5, 

 Número de aceptores de ligação hidrogênio (nALH) ≤ 10 e  

 Número de grupos doadores de ligação hidrogênio (nDLH) ≤ 5 

(LIPINSKI, 2001). 

 

 

4.3.2 Ensaios de citotoxicidade 

 

4.3.2.1 Avaliação do potencial hemolítico dos Flavonoides em eritrócitos 

humanos 

 

Uma amostra de sangue humano foi misturado com NaCl 0,9 % na 

proporção de 1:30 e centrifugada a 2500 rpm durante 5 minutos para obtenção 

dos eritrócitos, procedimento este repetido por mais duas vezes e 500 µL do 

sedimento da última centrifugação ressuspenso em 100 mL de NaCl 0,9%, 

resultando em uma solução a 0,5 %. As amostras dos flavonoides nas 

concentrações de 1, 10, 100, 500 e 1000 µg/mL foram adicionadas em 2 mL da 

solução de eritrócitos. Tubos contendo apenas a solução de eritrócitos 

formaram o grupo controle negativo (0 % de hemólise) e uma solução de 

eritrócitos acrescida de Triton X-100 a 1% (agente hemolizante) como controle 

positivo (100 % de hemólise). As amostras foram incubadas por 1 hora a 25 ± 2 

ºC sob agitação lenta e constante (100 rpm). Decorrido este tempo, realizou-se 

a centrifugação a 2500 rpm durante 5 minutos e a hemólise foi quantificada 

fazendo-se a leitura de uma alíquota do sobrenadante por espectrofotometria 

em comprimento de onda de 540 nm (RANGEL et al., 1997). Os experimentos 
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foram realizados em triplicata e o resultado expresso em % de hemólise em 

comparação ao grupo controle negativo.  

 

4.3.2.2 Avaliação da fragilidade osmótica de eritrócitos humanos na 

presença dos Flavonoides 

 

Uma solução de cada flavonoide nas concentrações de 1, 10 e 100 

µg/mL foi incubada em tubos contendo 2 mL de uma solução de eritrócitos a 

0,5 % por 1 hora a 25 ± 2 °C. Decorrido este tempo, as preparações foram 

centrifugadas a 2500 rpm por 5 minutos e o sobrenadante, descartado. Os 

eritrócitos foram, então, ressuspensos em uma solução hipotônica de cloreto 

de sódio (0,24 %) e agitadas a 100 rpm, por 20 minutos a 25 ± 2 °C. Após isto, 

as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm por 5 minutos e a hemólise foi 

quantificada por meio de uma alíquota do sobrenadante lida em 

espectrofotometria com comprimento de onda de 540 nm (DACIE, 2001).  

Uma solução de eritrócitos foi utilizada como controle negativo (0 % de 

hemólise) e uma solução de eritrócitos apenas com a presença da solução de 

cloreto de sódio a 0,24 % como controle positivo (100 % de hemólise). Os 

experimentos foram realizados em triplicata e o resultado expresso em % de 

hemólise em comparação ao grupo controle positivo. 

 

 

4.3.3 Atividade antibacteriana 

 

4.3.3.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM)  

 

A determinação da CIM foi realizada por meio da técnica de 

microdiluição, utilizando-se placas de 96 poços e fundo em “U” para cada uma 

das cepas testadas, conforme determinado por Gerhardt et al. (1994). Para 

isso, distribuiu-se 100 µL do meio LB em todos os poços, exceto os da 1ª. linha 

que receberam 160 µL. Posteriormente, adicionou-se 40 µL da solução a 10 

mg/mL de cada um dos flavonoides aos poços da 1ª. linha e a partir daí se deu 

a diluição seriada a metade, obtendo-se as concentrações finais de 200 µg/mL 

até 6,25 µg/mL de cada flavonoide testado. Por último, acrescentou-se 10 µL 
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da suspensão de cada inóculo bacteriano (B. subtilis CCT 0516, P. aeruginosa 

ATCC 8027, P. aeruginosa ATCC 23243, S. aureus ATCC 25619, S. aureus 

ATCC 25925, E. coli 2536, E. coli 101, E. coli 103, E. coli 104, E. coli 105, E. 

coli 108) nas cavidades, onde cada coluna da placa referiu-se a uma cepa de 

micro-organismo, especificamente. Vale ressaltar que nas duas últimas linhas 

foram feitos os controles com o antimicrobiano Cloranfenicol 100 µg/mL e com 

o veículo DMSO, respectivamente, sendo este último feito adicionando-se às 

cavidades 100 µL do meio, 100 µL do DMSO e 10 µL da suspensão contendo o 

inóculo bacteriano.  

As placas foram incubadas a 37°C por 24 horas para posterior leitura, 

realizada com a adição de 20 μL de uma solução 0,01% (p/v) de resazurina 

sódica (SIGMA), um indicador colorimétrico de atividade metabólica.  

Foi considerada como CIM para os produtos testados a menor 

concentração que inibiu completamente o crescimento bacteriano quando 

comparado ao grupo controle, sendo verificado pela manutenção da cor azul da 

resazurina. Os ensaios foram realizados em duplicata e o resultado expresso 

pela média aritmética das CIM’s obtidas nos dois ensaios. 

Segundo Sartoratto et al. (2004) produtos originados de plantas podem 

ser classificados da seguinte maneira, de acordo com sua potência 

antimicrobiana: 

- Forte poder antimicrobiano = produtos com CIM de 0,05 até 500 µg/mL;  

- Moderado poder antimicrobiano = produtos com CIM entre 0,6 até 1500 

µg/mL; 

- Fraco poder antimicrobiano = produtos com CIM acima de 1600 µg/mL. 

 

4.3.3.2 Determinação da Concentração Bactericida ou Bacteriostática 

Mínima (CBM) 

 

 Para determinar se a atividade antibacteriana é bacteriostática ou 

bactericida, uma alíquota de 100 µL da amostra que não apresentou 
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crescimento foi plaqueada em meio LB Ágar na ausência do produto teste e em 

seguida incubada a 37 ºC por 24 h. A ocorrência de crescimento comprova o 

efeito bacteriostático e a ausência de crescimento evidencia o efeito bactericida 

do produto teste. A CBM foi considerada como a menor concentração do 

produto teste capaz de matar as linhagens (NOSTRO et al., 2004). Todos os 

experimentos foram realizados em duplicata. 

 

 

4.3.4 Ensaios de atividade oxidante e antioxidante 

 

4.3.4.1 Avaliação do potencial antioxidante dos Flavonoides em eritrócitos 

humanos na presença de Espécies Reativas de Oxigênio 

 

O experimento foi realizado de acordo com o estudo de Bilton et al. 

(2012), com pequenas modificações, consistindo na incubação de uma solução 

de cada flavonoide nas concentrações de 1, 10, 100 e 200 µg/mL com 2 mL de 

uma solução de eritrócitos a 0,5 % por 4 h a 25 ± 2 °C na presença de uma 

solução de peróxido de hidrogênio (40 mM). Foram utilizados os grupos 

controle negativo (solução de eritrócitos - 0 % de hemólise), controle positivo 

(solução de eritrócitos na presença da solução de peróxido de hidrogênio - 

H2O2 40 mM - 100 % de hemólise) e um padrão (Hb + H2O2 + Vitamina C 1000 

µg/mL).  

Decorrido 4 horas, as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm durante 

5 minutos e a hemólise foi quantificada fazendo-se a leitura de uma alíquota do 

sobrenadante por espectrofotometria em comprimento de onda de 540 nm 

(RANGEL et al., 1997). Todos os experimentos foram realizados em triplicata e 

o resultado expresso em % de hemólise em comparação ao grupo controle 

positivo (Hb + H2O2). 

 

4.3.4.2 Avaliação do potencial oxidante e antioxidante dos Flavonoides 

em eritrócitos humanos na presença de fenilhidrazina 

 

 Para investigar o potencial oxidante dos Flavonoides foi preparada uma 

solução de eritrócitos a 30 % em PBS (11,35 g NaH2PO4.2H2O; 24,36 g 
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Na2HPO4 e 7,18 g NaCl para 1 L - pH = 7,4) suplementado com glicose (200 

mg/Dl - pH = 7,6). Em seguida, a solução de cada flavonoide nas 

concentrações de 1 a 1000 µg/mL foram adicionadas a 2 mL da solução de 

eritrócitos e incubados por um período de 1 hora sob agitação lenta e constante 

(100 rpm) a 25 ± 2 °C. Decorrido o tempo preconizado, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos e a porcentagem de 

metahemoglobina (metHb) em relação a hemoglobina (Hb) total foi quantificada 

por espectrofotometria em comprimento de onda de 630 nm e 540 nm. A 

porcentagem de metHb formada foi comparada com os valores obtidos para a 

fenilhidrazina (PH), um comprovado agente oxidante (WEFFORT-SANTOS et 

al., 2008).  

Para investigar o potencial antioxidante, após o período de incubação de 

1 hora referente a etapa descrita anteriormente, adicionou-se um 1 mmol/L do 

agente oxidante fenilhidrazina. As soluções foram aeradas e mantidas sob 

agitação lenta e constante (100 rpm) por mais 20 minutos a 25 ± 2 °C. Após 

este período, as amostras foram centrifugadas a 2500 rpm durante 5 minutos, 

diluídas em tampão fosfato (9 g Na2HPO4.12H2O, 5,7 g KH2PO4 para 1 L) e a 

porcentagem de metHb em relação a Hb total foi quantificada por 

espectrofotometria a 630 nm e 540 nm.  

Segundo Camargo et al. (2007), valores de metHb entre 1,9 e 2,0% são 

considerados normais enquanto que valores acima de 4%, elevados. A 

porcentagem de metHb formada foi comparada com os valores obtidos para a 

solução de ácido ascórbico 1000 µg/mL, um comprovado agente antioxidante 

(WEFFORT-SANTOS et al., 2008). Os experimentos foram realizados em 

triplicata e o resultado expresso em % de formação de metahemoglobina em 

função da hemoglobina - metHb (%Hb) - em comparação ao grupo controle 

positivo (Hb + Ph) (ARBOS et al., 2008). 

 

4.3.5 Ensaio de genotoxicidade 

 

4.3.5.1 Investigação do potencial clastogênico e aneugênico dos 

Flavonoides em eritrócitos de camundongos 
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 Os procedimentos experimentais foram realizados de acordo com a 

Resolução Nº 90 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (RE 

90/2004) (BRASIL, 2004). Camundongos Swiss foram divididos em grupos 

compostos por três machos e três fêmeas que receberam, por via oral, doses 

de 200 mg/kg da solução do flavonoide flavona. Um outro grupo, que foi tratado 

com ciclofosfamida na dose de 50 mg/kg, um comprovado agente mutagênico, 

constituiu o controle positivo. Após 24 horas, os animais foram eutanasiados e 

uma amostra de sangue foi colhida para o preparo de lâminas, que foram 

coradas com panótico e observadas ao microscópio óptico no aumento de 

1000x para a contagem dos micronúcleos As lâminas foram analisadas para 

observação da presença ou não de micronúcleos nos eritrócitos de cada 

animal. Foram contados cerca de 2000 eritrócitos por animal. (HAYASHI et al., 

1994). Os resultados foram expressos como a porcentagem da média ± desvio 

padrão em comparação com o grupo controle positivo.  

 

 

4.4 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos nos experimentos foram analisados com o 

software GraphPad Prism 5.0®, San Diego, CA, EUA, empregando-se o teste 

ANOVA seguido pelo pós-teste de Dunnett ou o teste t de Student não 

pareado, para análise de duas colunas. Seus valores foram expressos em 

média ± erro padrão da média (e.p.m.) ou desvio padrão da média (d.p.) e 

considerados significativos quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ensaios in silico 

 

5.1.1 PASS online 

A ferramenta PASS online forneceu as possíveis atividades biológicas 

da flavona, 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona e estes 

resultados foram expressos nas Tabelas 2, 3, 4 e 5, respectivamente. 

Para o flavonoide flavona foram sugeridas 37 possibilidades de 

atividades biológicas com Pa ≥ 78,7 % (probabilidade de ser ativo) (Tabela 2). 

Já para a 3-hidroxiflavona, a referida ferramenta revelou 39 prováveis 

atividades biológicas com Pa ≥ 79,8 % (Tabela 3) e para os demais flavonoides 

hidroxilados 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona, as Tabelas 4 e 5 apresentam 

47 e 49 sugestões de atividades com Pa ≥ 79,5 % e Pa ≥ 79,7 %, 

respectivamente. 

Dentre os diversos potenciais biológicos, destacam-se para todos os 

flavonoides analisados uma provável ação como agonista da integridade e 

também inibidor da permeabilidade membranar; uma provável inibição de 

quinases; forte atividade antimutagênica e influência metabólica sobre os 

complexos enzimáticos do citocromo P450, ora comportando-se como 

substrato, ora como indutor enzimático. Ainda, revelaram-se como inibidores 

das enzimas peroxidase e oxidorredutase; foi atribuído para a flavona, a 5-

hidroxiflavona e a 6-hidroxiflavona um potencial como vasoprotetor, enquanto 

que para a 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona vinculou-se um potencial 

antitumoral, via inibição do gene Pin1 e aumento da expressão do gene TP53. 
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Tabela 2. Probabilidades de atividades biológicas para o flavonoide flavona (Pa 

≥ 78,7 %) segundo análise por meio da ferramenta PASS Online. 

Pa Pi Atividade 

0,952 0,001 Inibidor da 4-nitrofenol 2-monoxigenase  

0,952 0,003 Inibidor da expressão do HIF1A 

0,947 0,004 Agonista da integridade membranar 

0,943 0,002 Inibidor da 27-Hidroxicolesterol 7alpha-monoxigenase  

0,938 0,002 Inibidor de quinase  

0,933 0,002 Inibidor Colestanetriol 26-monoxigenase  

0,929 0,003 Antagonista do receptor de anafilatoxina  

0,914 0,003 Inibidor da permeabilidade membranar  

0,913 0,004 Inibidor da clordecona redutase 

0,913 0,009 Substrato da CYP2C12  

0,903 0,002 Substrato da CYP2B5 

0,895 0,002 Inibidor da Aril-álcool dehidrogenase (NADP+)  

0,893 0,002 Indutor da CYP1A2 

0,874 0,014 Inibidor da Aspulvinona dimetilaliltransferase  

0,872 0,002 Inibidor da P-benzoquinona redutase (NADPH)  

0,857 0,004 Inibidor da 2-Dehidropantoato 2-redutase 

0,857 0,006 Inibidor da Aldeído oxidase 

0,854 0,003 Indutor da CYP1A  

0,850 0,012 Inibidor da Metilenotetrahidrofolato redutase (NADPH)  

0,849 0,004 Vasoprotetor 

0,848 0,002 Substrato da CYP2A4 

0,829 0,002 Inibidor da Quercetina 2,3-dioxigenase 

0,829 0,002 Inibidor da Leucotrieno-B4 20-monoxigenase 

0,820 0,005 Inibidor do fator D de complemento 

0,819 0,005 Inibidor da Alcano 1-monoxigenase 

0,814 0,003 Substrato da CYP2A11 

0,813 0,018 Substrato da CYP2J 

0,813 0,022 Inibidor da Testosterona 17beta-dehidrogenase (NADP+)  

0,809 0,002 Indutor da CYP1A1 

0,807 0,003 Estimulante da MAP quinase 

0,806 0,006 Inibidor Oxidorredutase 

0,804 0,005 Inibidor da Peroxidase 

0,803 0,003 Inibidor da Ecdisona 20-monoxigenas 

0,801 0,004 Inibidor da Pin1 

0,800 0,018 Protetor mucomembranoso 

0,795 0,004 Antimutagênico 

0,787 0,006 Inibidor da Nitrato redutase (citocromo) 

Pa = Probabilidade de atividade / Pi = Probabilidade de inatividade 
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Tabela 3. Probabilidades de atividades biológicas para o flavonoide 3-

hidroxiflavona (Pa ≥ 79,8 %) segundo análise por meio da ferramenta PASS 

Online. 

Pa Pi Atividade 

0,962 0,003 Agonista da integridade membranar 

0,957 0,003 Inibidor da expressão do HIF1A 

0,954 0,002 Inibidor da clordecona redutase 

0,947 0,001 Inibidor da Aril- álcool dehidrogenase (NADP+) 

0,947 0,002 Inibidor de quinase 

0,939 0,003 Inibidor da permeabilidade membranar 

0,938 0,001 Inibidor da P-benzoquinona redutase (NADPH) 

0,929 0,001 Inibidor da Quercetina 2,3-dioxigenase 

0,922 0,002 Inibidor da 2-Dehidropantoato 2-redutase 

0,917 0,002 Inibidor da Peroxidase 

0,896 0,009 Inibidor da Aspulvinona dimetilaliltransferase 

0,896 0,013 Substrato da CYP2C12 

0,894 0,002 Estimulante da MAP quinase 

0,893 0,002 Indutor da CYP1A  

0,892 0,002 Inibidor Colestanetriol 26-monoxigenase 

0,889 0,002 Inibidor da 2-Enoato redutase 

0,888 0,002 Inibidor da 4-nitrofenol 2-monoxigenase 

0,888 0,007 Inibidor do Ubiquinol-citocromo-c redutase 

0,880 0,005 Substrato da CYP1A  

0,877 0,003 Inibidor da álcool dehidrogenase (NADP+) 

0,876 0,002 Inibidor da NADPH-ferrihemoproteína redutase 

0,870 0,003 Antimutagênico 

0,870 0,003 Inibidor da 27-Hidroxicolesterol 7alpha-monoxigenase 

0,861 0,002 Indutor da CYP1A1 

0,859 0,007 Acentua expressão da TP53 

0,856 0,011 Inibidor da Metilenotetrahidrofolato redutase (NADPH) 

0,843 0,004 Substrato da CYP1A1  

0,843 0,008 Antagonista do receptor de anafilatoxina 

0,837 0,001 Inibidor da Glicerol dehidrogenase (NADP+) 

0,827 0,003 Acentua expressão de HMOX1 

0,825 0,005 Substrato da CYP1A2  

0,819 0,004 Substrato da UGT1A9 

0,816 0,002 Inibidor da 2-Dehidropantolactona redutase (Específica A)  

0,804 0,009 Inibidor da Dehidro-L-gulonato decarboxilase 

0,802 0,003 Inibidor da Beta-caroteno 15,15'-monoxigenase 

0,800 0,005 Inibidor da Nitrato redutase (citocromo) 

0,800 0,008 Agonista da apoptose  

0,799 0,006 Inibidor da Alcano 1-monoxigenase 

0,798 0,021 Substrato da CYP2J 
Pa = Probabilidade de atividade / Pi = Probabilidade de inatividade 
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Tabela 4. Probabilidades de atividades biológicas para o flavonoide 5-
hidroxiflavona (Pa ≥ 79,5 %) segundo análise por meio da ferramenta PASS 
Online. 

Pa Pi Atividade 

0,963 0,003 Agonista da integridade membranar 

0,956 0,002 Inibidor da clordecona redutase 

0,953 0,003 Inibidor da expressão do HIF1A 

0,942 0,005 Substrato da CYP2C12 

0,937 0,003 Inibidor da permeabilidade membranar 

0,935 0,002 Inibidor de quinase 

0,934 0,003 Antagonista do receptor de anafilatoxina 

0,930 0,001 Inibidor da Aril- álcool dehidrogenase (NADP+) 

0,923 0,004 Inibidor da Aldeído oxidase 

0,921 0,002 Inibidor da P-benzoquinona redutase (NADPH) 

0,920 0,003 Inibidor da 2-Dehidropantoato 2-redutase 

0,909 0,002 Inibidor da 4-nitrofenol 2-monoxigenase 

0,904 0,002 Inibidor Colestanetriol 26-monoxigenase 

0,903 0,001 Inibidor da Quercetina 2,3-dioxigenase 

0,901 0,003 Vasoprotetor 

0,900 0,008 Inibidor da Aspulvinona dimetilaliltransferase 

0,897 0,002 Indutor da CYP1A  

0,897 0,002 Inibidor da Histidina quinase 

0,895 0,003 Inibidor da 27-Hidroxicolesterol 7alpha-monoxigenase 

0,888 0,003 Inibidor da Peroxidase 

0,887 0,008 Inibidor do Ubiquinol-citocromo-c redutase 

0,882 0,002 Antimutagênico 

0,880 0,002 Inibidor da NADPH-ferrihemoproteína redutase 

0,878 0,005 Substrato da CYP1A 

0,871 0,007 Acentua expressão da TP53 

0,868 0,002 Indutor da CYP1A1 

0,864 0,004 Substrato da UGT1A6 

0,854 0,003 Inibidor da álcoool dehidrogenase (NADP+) 

0,849 0,002 Inibidor da 2-Enoato redutase 

0,847 0,004 Inibidor da Alcano 1-monoxigenase 

0,842 0,003 Acentua expressão de HMOX1 

0,841 0,002 Inibidor da Beta-caroteno 15,15'-monoxigenase 

0,840 0,004 Substrato da UGT1A9 

0,838 0,001 Inibidor da Glicerol dehidrogenase (NADP+) 

0,838 0,012 Antiseborréico 

0,837 0,005 Substrato da CYP1A1 

0,835 0,003 Substrato da CYP2B5 

0,830 0,003 Substrato da CYP2A4  

0,827 0,003 Inibidor da Pin1 

0,818 0,002 Substrato da SULT1A3 

0,814 0,008 Inibidor da Dehidro-L-gulonato decarboxilase 

0,812 0,002 Inibidor da Leucotrieno-B4 20-monoxigenase 

0,807 0,008 Agonista da apoptose 

0,806 0,003 Inibidor da liberação de histamina 

0,804 0,003 Inibidor da Nitrito redutase [NAD(P)H] 

0,802 0,002 Inibidor da 2-Dehidropantolactona redutase (Específica A) 

0,795 0,003 Estimulante da MAP quinase  

Pa = Probabilidade de atividade / Pi = Probabilidade de inatividade 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Resultados 

 

83 
 

Tabela 5. Probabilidades de atividades biológicas para o flavonoide 6-hidroxiflavona 
(Pa ≥ 79,7 %) segundo análise por meio da ferramenta PASS Online. 

Pa Pi Atividade 

0,957 0,003 Agonista da integridade membranar 

0,949 0,002 Inibidor da clordecona redutase 

0,948 0,004 Inibidor da expressão do HIF1A 

0,945 0,004 Substrato da CYP2C12 

0,935 0,003 Inibidor da permeabilidade membranar 

0,932 0,001 Inibidor da Aril-álcool dehidrogenase (NADP+) 

0,932 0,001 Inibidor da 4-nitrofenol 2-monoxigenase 

0,929 0,003 Inibidor da Aldeído oxidase 

0,924 0,002 Inibidor da P-benzoquinona redutase (NADPH) 

0,915 0,002 Inibidor Colestanetriol 26-monoxigenase 

0,914 0,003 Inibidor de quinase 

0,907 0,002 Inibidor da 27-Hidroxicolesterol 7alpha-monoxigenase 

0,901 0,003 Inibidor da 2-Dehidropantoato 2-redutase 

0,895 0,004 Antagonista do receptor de anafilatoxina 

0,894 0,002 Indutor da CYP1A  

0,892 0,003 Inibidor da Peroxidase 

0,888 0,002 Antimutagênico 

0,887 0,011 Inibidor da Aspulvinona dimetilaliltransferase 

0,884 0,002 Estimulante da MAP quinase 

0,880 0,001 Inibidor da Quercetina 2,3-dioxygenase inhibitor 

0,875 0,006 Antiseborréico 

0,868 0,002 Indutor da CYP1A1 

0,852 0,007 Acentua expressão da TP53 

0,851 0,005 Substrato da CYP1A  

0,850 0,003 Inibidor da NADPH-ferrihemoproteína redutase 

0,850 0,003 Substrato da CYP2B5 

0,844 0,003 Acentua expressão de HMOX1 

0,843 0,003 Substrato da CYP2A4 

0,843 0,004 Substrato da UGT1A9 

0,840 0,003 Inibidor da Pin1 

0,840 0,004 Vasoprotetor 

0,841 0,005 Inibidor da expressão de JAK2 

0,833 0,003 Inibidor da álcool dehidrogenase (NADP+) 

0,829 0,002 Inibidor da Leucotrieno-B4 20-monoxigenase 

0,828 0,005 Inibidor da Alcano 1-monoxigenase 

0,822 0,005 Inibidor Oxidorredutase 

0,820 0,016 Inibidor da Metilenotetrahidrofolato redutase (NADPH) 

0,817 0,005 Substrato da CYP1A1 

0,815 0,003 Inibidor da Beta-caroteno 15,15'-monoxigenase 

0,815 0,004 Inibidor da Histidina quinase 

0,809 0,002 Inibidor da 2-Enoato redutase 

0,809 0,013 Estimulante da liberação de 5 Hidroxitriptamina  

0,808 0,003 Inibidor da Nitrito redutase [NAD(P)H] 

0,806 0,004 Substrato da UGT1A6 

0,805 0,017 Protetor mucomembranoso 

0,802 0,016 Inibidor da Gluconato 2-dehidrogenase 

0,801 0,002 Inibidor da Glicerol dehidrogenase (NADP+) 

0,797 0,002 Indutor da CYP1A2 

0,797 0,003 Inibidor da liberação de histamina 

Pa = Probabilidade de atividade / Pi = Probabilidade de inatividade 
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5.1.2 Análise teórica da toxicidade e dos parâmetros farmacocinéticos 

dos Flavonoides 

Ainda nesse cenário de abordagem in silico, utilizou-se o software Osíris 

para avaliar a flavona e os seus derivados hidroxilados quanto ao potencial em 

induzir efeitos mutagênico, irritante, toxicidade sobre o sistema reprodutor e 

capacidade de ser tumorigênico, bem como quanto aos valores de cLogP, 

“druglikeness”, “drug-score”.  

De acordo com os resultados obtidos, pode-se atribuir baixo risco teórico 

de toxicidade para todos os flavonoides, exceto para a Flavona que 

demonstrou potencial mutagênico (Gráfico 1), pelo fato deste parâmetro ter 

atingido uma escala de 3 (três) pontos, quando o ideal é que se aproxime de 1, 

significando baixo risco. Além desse resultado, o OSÍRIS também apresentou 

valores importantes de “druglikeness” e “drug-score” (corresponde a correlação 

entre “druglikeness”, cLogP, massa molecular e risco de toxicidade) e dentro do 

considerado ideal, vislumbrando a possibilidade de uma determinada 

substância poder fazer parte de um futuro medicamento (Tabela 6). 

 

 

Gráfico 1. Risco teórico de toxicidade para Flavona e seus derivados calculado 
utilizando o software OSÍRIS Property Explorer. Lengenda: até 1 = baixo risco. 
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Tabela 6. Parâmetros que avaliam os riscos de toxicidade teórica. 

 

       Parâmetros 

 

Flavonoide 

cLogP 

(2 – 5) 

“Druglikeness” 

(≤1) 

“Drug-score” 

(≤1) 

Flavona 3,74 1,85 0,45 

3-hidroxiflavona 3,45 1,62 0,76 

5-hidroxiflavona 3,47 1,33 0,75 

6-hidroxiflavona 3,23 1,35 0,75 
cLogP = coeficiente de partição octanol:água – confere solubilidade / Druglikeness = 
similaridade com outras estruturas disponíveis no mercado /Drug-score = combinação 
dos resultados de "druglikeness", cLogP, massa molecular e riscos toxicológicos 

 

Em se tratando dos critérios para uma boa biodisponibilidade teórica 

após administração por via oral, todos os flavonoides avaliados atenderam aos 

requisitos preconizados pela “Regra dos cinco” de Lipinski, na qual cada 

substância deve estar de acordo com os valores de pelo menos 3 (três) dos 4 

parâmetros elencados na Tabela 7. Deste modo, o resultado obtido demonstra 

que, provavelmente, a flavona, a 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-

hidroxiflavona serão biodisponíveis após administração oral. 

 

Tabela 7 Análise teórica das propriedades físico-químicas envolvidas na 

biodisponibilidade por via oral dos flavonoides de acordo com a “Regra dos 

cinco” de Lipinski. 

   Parâmetros 

 

Substância 

nDLH 

(≤ 5) 

nALH 

(≤ 10) 

Da 

(≤ 500) 

cLogP 

(≤ 5) 

Flavona 0 2 222 3,74 

3-hidroxiflavona 1 3 238 3,45 

5-hidroxiflavona 1 3 238 3,47 

6-hidroxiflavona 1 3 238 3,23 

*nDLH: número de doadores de ligação de hidrogênio; *nALH: número de aceptores 
de ligação de hidrogênio; *Da: peso molecular; *cLogP: coeficiente de partição 
octanol:água. 
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5.2 Ensaios de citotoxicidade 

 

5.2.1 Avaliação do potencial hemolítico dos Flavonoides em eritrócitos 

humanos 

 A partir da realização deste ensaio para os tipos sanguíneos 

classificados segundo o sistema ABO e fator Rh positivo e negativo, verificou-

se que a flavona induziu hemólise apenas nas concentrações de 500 µg/mL e 

1000 µg/mL em comparação ao grupo controle negativo, conforme expresso 

nos gráficos de 2a a 4b. 
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Gráfico 2. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo A,Rh+ (a) e A,Rh- 
(b) induzida pela flavona. Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. 

Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3).  
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Gráfico 3. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo B,Rh+ (a) e B,Rh- 
(b) induzida pela flavona. Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. 

Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 4. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo O,Rh+ (a) e O,Rh- 
(b) induzida pela flavona. Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. 

Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 

 

A 3-hidroxiflavona promoveu citotoxicidade nas concentrações de 500 

µg/mL e 1000 µg/mL nos eritrócitos dos tipos A+ e A-, B- e O+. Apenas as 

hemácias do tipo sanguíneo B- apresentaram uma maior sensibilidade a 3-

hidroxiflavona, uma vez que a lise dessas estruturas ocorreu com a incubação 

com o referido flavonoide a partir da concentração de 100 µg/mL, em 

comparação ao grupo controle negativo (gráficos 5a ao 7b). 
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Gráfico 5. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo A,Rh+ (a) e A,Rh- 
(b) induzida pela 3-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. *p<0,05, ***p<0,001 
(n=3). 
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Gráfico 6. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo B,Rh+ (a) e B,Rh- 
(b) induzida pela 3-hidroxiflavona. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de 

Dunnett. * p<0,05 , **p<0,01 , ***p<0,001 (n=3). 
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Gráfico 7. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo O,Rh+ (a) e O,Rh- 
(b) induzida pela 3-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. **p<0,01, ***p<0,001 
(n=3). 

 

 Com relação ao flavonoide 5-hidroxiflavona, as concentrações de 500 

µg/mL e 1000 µg/mL foram tóxicas para todos os tipos de eritrócitos testados 

comparando-se ao controle negativo, como é possível observamos nos gráficos 

de 8A a 10B. 
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Gráfico 8. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo A,Rh+ (a) e A,Rh- 
(b) induzida pela 5-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ** p<0,01, ***p< 0,001 
(n=3). 
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Gráfico 9. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo B,Rh+ (a) e B,Rh- 
(b) induzida pela 5-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 10. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo O,Rh+ (a) e 
O,Rh- (b) induzida pela 5-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como 

média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. **p<0,01, ***p< 
0,001 (n=3). 

 

 E, por fim, verificou-se que a 6-hidroxiflavona, de maneira semelhante a 

flavona e a 5-hidroxiflavona, tem o potencial de induzir hemólise nas 

concentrações de 500 µg/mL e 1000 µg/mL em células dos tipos sanguíneos 

ABO e fator Rh+ e Rh-, quando se compara ao controle negativo. Estes 

resultados encontram-se expressos nos gráficos 11a e 11b, 12a e 12b e 13a e 

13b. 
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Gráfico 11. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo A,Rh+ (a) e A,Rh- 
(b) induzida pela 6-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 

 

 

 

 

 

 

 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Resultados 

 

96 
 

a) 

Sangue B+

0

50

100

150

6-Hidroxiflavona g/mL

Controle negativo (Hb+NaCl)

6-hidroxiflavona [1 g/mL]

6-hidroxiflavona [10 g/mL]

6-hidroxiflavona [100 g/mL]

6-hidroxiflavona [500 g/mL]

6-hidroxiflavona [1000 g/mL]

Controle positivo (Triton X)

***
***

***

1,4 % 3,2 % 3,2 %2,2 %

42,1 %
53,6 %

95,6 %

%
 H

e
m

ó
li

s
e

 

b) 

Sangue B-

0

50

100

150

6-Hidroxiflavona g/mL

***

***

***

Controle negativo (Hb+NaCl)

6-hidroxiflavona [1 g/mL]

6-hidroxiflavona [10 g/mL]

6-hidroxiflavona [100 g/mL]

6-hidroxiflavona [500 g/mL]

6-hidroxiflavona [1000 g/mL]

Controle positivo (Triton X)

3,8 % 2 % 4,5 % 5,1 %

31,9 %

55,4 %

95,5 %

%
 H

e
m

ó
li

s
e

 

Gráfico 12. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo B,Rh+ (a) e B,Rh- 
(b) induzida pela 6-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como média ± 

e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 13. Avaliação da citotoxicidade em eritrócitos do tipo O,Rh+ (a) e 
O,Rh- (b) induzida pela 6-hidroxiflavona. Os resultados estão expressos como 

média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. **p<0,01, ***p< 
0,001 (n=3). 

 

 Os resultados revelam citotoxicidade moderada aos flavonoides nas 

concentrações mais elevadas (500 e 1000 µg/mL) em todos os tipos 

sanguíneos A, B e O, sem influência do fator Rh.  
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5.2.2 Avaliação da fragilidade osmótica de eritrócitos humanos na 

presença dos Flavonoides 

Ao ser analisado o grau de hemólise em meio hipotônico (solução NaCl 

0,24 %), observou-se que a flavona não promoveu redução desse índice em 

nenhuma das concentrações testadas (1, 10 e 100 µg/mL) para os eritrócitos 

dos tipos A, B e O, em comparação ao grupo controle positivo (solução NaCl 

0,24 %), no qual constata-se o máximo de lise membranar (gráfico 14).  

O flavonoide 3-hidroxiflavona, quando incubado com o sangue A, foi 

capaz de proteger os eritrócitos do estresse osmótico nas concentrações de 1, 

10 e 100 µg/mL, em comparação ao grupo controle positivo (NaCl 0,24 %), 

reduzindo o percentual de hemólise para 79 %, 81,6 % e 76,8 %, 

respectivamente, diferentemente daquilo que se observou para os tipos 

sanguíneos B e O, quando nenhuma das concentrações protegeu da hemólise 

(gráfico 15). 

Já as concentrações de 1, 10 e 100 µg/mL da 5-hidroxiflavona protegeu 

os eritrócitos dos tipos A e O, reduzindo a hemólise para 89,5 %, 87,8 % e 82,1 

% (sangue A) e 86 %, 92,7 % e 86,3 % (sangue O), respectivamente, em 

comparação ao grupo controle NaCl 0,24 % (99,3 % de hemólise), como 

observado no Gráfico 16. 

O flavonoide 6-hidroxiflavona só foi efetivo contra o estresse osmótico 

ocasionado pelo meio hipotônico no sangue O, para o qual as concentrações 

de 1, 10 e 100 µg/mL reduziram significativamente a hemólise para 75,6 %, 

74,7 % e 68 %, em comparação ao grupo controle positivo (NaCl 0,24 %), 

conforme é possível observarmos no gráfico 17. 
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Gráfico 14. Atividade antihemolítica da Flavona sobre os tipos sanguíneos A 
(a), B (b) e O (c) quando em solução hipotônica (NaCl 0,24 %). Os resultados 

estão expressos como média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por pós-teste de 
Dunnett. **p<0,01, ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 15. Atividade antihemolítica da 3-hidroxiflavona sobre os tipos 
sanguíneos A (a), B (b) e O (c) quando em solução hipotônica (NaCl 0,24 %). 
Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por 
pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 16. Atividade antihemolítica da 5-hidroxiflavona sobre os tipos 
sanguíneos A (a), B (b) e O (c) quando em solução hipotônica (NaCl 0,24 %). 
Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por 
pós-teste de Dunnett. **p<0,01, ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 17. Atividade antihemolítica da 6-hidroxiflavona sobre os tipos 
sanguíneos A (a), B (b) e O (c) quando em solução hipotônica (NaCl 0,24 %). 
Os resultados estão expressos como média ± e.p.m. Análise por ANOVA seguido por 
pós-teste de Dunnett. **p<0,01, ***p< 0,001 (n=3). 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Resultados 

 

103 
 

A partir desses resultados, pode-se conferir atividade antihemolítica aos 

flavonoides 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona quando 

incubados, respectivamente com sangue A, A e O e O, na presença do 

estresse osmótico ocasionado pelo meio hipotônico (solução de NaCl 0,24 %). 

 

 

5.3 Atividade antibacteriana 

 

5.3.1 Determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) 

 

 Os flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-

hidroxiflavona possuem atividade antibacteriana frente a linhagens Gram-

positivas e Gram-negativas, sendo evidenciada pela determinação da 

Concentração Inibitória Mínima 50 (CIM50), que foi de 100 µg/mL para a flavona 

e 200 µg/mL para os seus derivados hidroxilados (Tabelas 8 e 9). 

 

Tabela 8. Atividade antibacteriana dos flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 5-

hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona frente a linhagens Gram-positivas. 

   Grupos-teste 

 

Bactérias 

Flavona 

(µg/mL) 

3- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

5- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

6- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

Cloranfenicol 

(µg/mL) 

B. subtilis CCT 

0516 

> 200 200 > 200 > 200 100 

S. aureus 

ATCC 25619 

100 100 200 200 100 

S. aureus 

ATCC 25925 

200 200 > 200 > 200 100 
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Tabela 9. Atividade antibacteriana dos flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 5-

hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona frente a linhagens Gram-negativas. 

   Grupos-teste 

 

Bactérias 

Flavona 

(µg/mL) 

3- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

5- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

6- 

Hidroxiflavona 

(µg/mL) 

Cloranfenicol 

 (µg/mL) 

P. aeruginosa 

ATCC 8027 

200 200 > 200 > 200 100 

P. aeruginosa 

ATCC 23243 

50 200 200 200 100 

E. coli ATCC 

2536  

100 100 200 > 200 100 

E. coli 101 100 200 200 200 100 

E. coli 103 25 200 > 200 > 200 100 

E. coli 104 200 100 200 > 200 100 

E. coli 105 25 200 200 > 200 100 

E. coli 108 200 100 25 200 100 

 

5.3.2 Determinação da Concentração Bactericida ou Bacteriostática 

Mínima (CBM) 

 

Uma vez comprovada a atividade antibacteriana dos flavonoides, 

partiu-se para a determinação da ação bactericida ou bacteriostática. Após a 

execução do presente experimento, pode-se referir ação bactericida a Flavona 

na concentração de 200 µg/mL frente às linhagens de P. aeruginosa ATCC 

8027, S. aureus ATCC 25619 e E. coli 104. Para os demais flavonoides, 

determinou-se que a ação antimicrobiana foi bacteriostática diante das cepas 

testadas. 
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5.4 Ensaios de atividade oxidante e antioxidante 

5.4.1 Avaliação do potencial antioxidante dos Flavonoides em eritrócitos 

humanos na presença de Espécies Reativas de Oxigênio  

  Decidiu-se avaliar a atividade antioxidante para as concentrações de 1 a 

200 µg/mL e a partir da análise dos resultados expressos no gráfico 18 (a, b, c, 

d) foi possível atribuir efeito antioxidante aos flavonoides flavona, 3-

hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona em todas as concentrações 

avaliadas ao se verificar a redução da hemólise induzida pelo peróxido de 

hidrogênio (H2O2) quando comparado ao grupo controle positivo (Hb + H2O2). 
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Gráfico 18. Atividade antioxidante dos flavonoides flavona (a), 3-hidroxiflavona 
(b), 5-hidroxiflavona (c) e 6-hidroxiflavona (d) frente à hemólise induzida pelo 
peróxido de hidrogênio em sangue do tipo O+. Os resultados estão expressos 

como percentual da média em comparação ao grupo controle positivo (Hb + H2O2). 
Análise por ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. *p<0,05, **p<0,01, ***p< 0,001 
(n=3). 

 

5.4.2 Avaliação do potencial oxidante e antioxidante dos Flavonoides em 

eritrócitos humanos na presença de fenilhidrazina  

 O poder oxidante dos flavonoides foi verificado por meio do percentual 

de formação de metahemoglobina/hemoglobina a partir da incubação com 

eritrócitos do tipo O. Pode-se concluir que flavona, 3-hidroxiflavona, 5-



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Resultados 

 

107 
 

hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona não induzem oxidação em comparação ao 

grupo controle negativo (Hb - hemoglobina), como expresso nos gráficos 19a, 

20a, 21a e 22a. 

 Quanto ao efeito antioxidante associado aos flavonoides, este pode ser 

constatado após a redução, estatisticamente significativa, da formação de 

metahemoglobina/hemoglobina frente ao agente oxidante fenilhidrazina, 

promovida por todas as concentrações testadas e comparando-se ao grupo 

controle positivo (Hb + Ph) (gráficos 19b, 20b, 21b e 22b), comportando-se 

inclusive melhor do que a vitamina C. 
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Gráfico 19. Efeitos oxidante (a) e antioxidante (b) da flavona em eritrócitos 
humanos. Os resultados estão expressos como percentual da média de 
formação de metahemoglobina (MetHb) em comparação ao grupo controle 
negativo (ensaio oxidante) e controle positivo (ensaio antioxidante). Análise por 

ANOVA seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 20. Efeitos oxidante (a) e antioxidante (b) da 3-hidroxiflavona em 
eritrócitos humanos. Os resultados estão expressos como percentual da média de 

formação de metahemoglobina (MetHb) em comparação ao grupo controle negativo 
(ensaio oxidante) e controle positivo (ensaio antioxidante). Análise por ANOVA 
seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 21. Efeitos oxidante (a) e antioxidante (b) da 5-hidroxiflavona em 
eritrócitos humanos. Os resultados estão expressos como percentual da média de 

formação de metahemoglobina (MetHb) em comparação ao grupo controle negativo 
(ensaio oxidante) e controle positivo (ensaio antioxidante). Análise por ANOVA 
seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 
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Gráfico 22. Efeitos oxidante (a) e antioxidante (b) da 6-hidroxiflavona em 
eritrócitos humanos. Os resultados estão expressos como percentual da média de 

formação de metahemoglobina (MetHb) em comparação ao grupo controle negativo 
(ensaio oxidante) e controle positivo (ensaio antioxidante). Análise por ANOVA 
seguido por pós-teste de Dunnett. ***p< 0,001 (n=3). 

 

De acordo com o resultado obtido, verifica-se que os flavonoides não 

somente não induzem oxidação da hemoglobina à metahemoglobina, como 

também protegem da oxidação eritrocitária ocasionada pela fenilhidrazina. 

 

 

 

 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Resultados 

 

111 
 

5.5 Ensaio de genotoxicidade 

5.5.1 Investigação do potencial clastogênico e aneugênico do Flavonoide 

flavona em eritrócitos de camundongos 

 

Para analisar a genotoxicidade da flavona realizou-se o protocolo de 

micronúcleo, com o intuito de ser detectada a frequência de formação dessas 

estruturas em hemácias de sangue periférico de camundongos. De acordo com 

o apresentado na Tabela 10 e Figura 12, a flavona na dose de 200 mg/kg 

administrada por via oral reduziu significativamente (1,0 ± 06*** %) a frequência 

de formação dos micronúcleos em comparação ao grupo controle positivo (9,8 

± 1,5 %) representado pela droga ciclofosfamida 50 mg/kg.  

 

Tabela 10. Frequência de eritrócitos micronucleados em sangue periférico de 

camundongos Swiss machos e fêmeas.  

Substâncias testadas Eritrócitos micronucleados (%) 

(média ± d.p) 

Ciclofosfamida (50 mg/Kg) 9,8 ± 1,5 

Flavona (200 mg/Kg) 1,0 ± 0,6*** 

Os resultados estão expressos como percentual da média em comparação ao grupo 
controle positivo (Ciclofosfamida 50 mg/kg). Análise por teste t ***p< 0,001 (n = 6). 

 

 

 

 

 

Figura 12. Eritrócitos de camundongos tratados com ciclosfofamida 50mg/kg (controle 
positivo) (A) e Flavona 200 mg/kg (B). 

 

Diante do referido resultado, pode-se atribuir à flavona uma 

característica de baixa genotoxicidade na dose de 200 mg/kg, administrada v.o.  

Ciclofosfamida 50 mg/kg Flavona 200 mg/kg 

A) B) 
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6 DISCUSSÃO 

 

No cenário de desenvolvimento tecnológico de medicamentos, a análise 

metabólica in silico, apresenta-se como um dos instrumentos em destaque 

(EKINS; MESTRES; TESTA, 2003; SINGH; MALIK; SHARMA, 2006), 

especialmente por serem recomendados por agências regulatórias de ensaios 

técnico-científicos (MARCHANT, 2012).  

Por meio do estudo da estrutura molecular dos flavonoides, realizada 

pela ferramenta PASS online, obteve-se de 37 a 49 possibilidades de 

atividades biológicas para os flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 5-

hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona, com Pa ≥ 78,7 % (Tabelas 2, 3, 4 e 5). Dentre 

os diversos potenciais biológicos revelados, destacam-se como os mais 

relevantes no tocante ao direcionamento deste trabalho, a provável ação como 

agonista da integridade e, também, inibidor da permeabilidade membranar, de 

quinases, de enzimas envolvidas em reações de oxidorredução geradoras de 

EROs, uma forte atividade antimutagênica e influência metabólica sobre os 

complexos enzimáticos do citocromo P450, ora comportando-se como 

substrato, ora como indutor enzimático. Ainda foi atribuído para a flavona, a 5-

hidroxiflavona e a 6-hidroxiflavona um potencial como vasoprotetor, enquanto 

que para a 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona observou-se um provável efeito 

antitumoral, via inibição do gene Pin1, que regula proteínas responsáveis pela 

proliferação celular de vários tipos de câncer e pelo aumento da expressão do 

gene TP53, um gene supressor de tumor. 

Utilizando-se o software OSÍRIS foi possível caracterizar como baixo o 

risco teórico de toxicidade dos flavonoides 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 

6-hidroxiflavona, exceto para a flavona, que apresentou considerável 

mutagenicidade in silico, podendo estar associada ao baixo valor de “drug-

score” (combinação entre os dados de "druglikeness", cLogP, massa molecular 

e risco de toxicidade) (Gráfico 1 e Tabela 6). 

Às propriedades eletrônicas soma-se a lipofilicidade (CHENG et al., 

2002; GHOSE et al., 1988), que representa a afinidade de uma molécula ou de 

uma porção dela por ambiente lipofílico (GHOSE et al., 1988; LEACH, 2001), 
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sendo revelada pela determinação do coeficiente de partição (cLogP), o qual 

quanto maior, maior a afinidade da substância pela fase orgânica e, 

conseqüentemente, a lipofilicidade do composto. 

 Aplicando-se a “Regra dos cinco” de Lipinski aos 4 (quatro) flavonoides, 

pode-se atribuir uma boa biodisponibilidade teórica oral, uma vez que atendem 

aos 4 critérios instituídos, como exposto na Tabela 7. 

A biotransformação de fármacos possui como principal finalidade a 

conversão de uma molécula farmacologicamente ativa em metabólitos 

hidrossolúveis inativos. No entanto, não é raro que ocorra a geração de 

princípios biologicamente ativos, com estes detendo até características 

relacionadas à dinâmica, cinética e toxicidade superior, igual ou inferior ao 

fármaco que lhe deu origem. Ao serem realizados estudos comparativos ao 

fármaco original, que determinem a atividade e segurança do metabólito 

gerado pelo metabolismo, é possível aferir a segurança e a eficácia destes ou 

poderão ser úteis como molde molecular para o desenho de fármacos “me-too”, 

aqueles que têm estrutura muito similar a um fármaco conhecido, com 

pequenas diferenças farmacoterapêuticas, segundo a IUPAC, a exemplo do 

captopril e do enalapril (FURA et al., 2004). 

Segundo descrito por Coldham e cols (2002), associa-se aos flavonoides 

uma biodisponibilidade que varia entre 3-5 %, ou seja, bastante reduzida, 

sendo os mesmos biotransformados intestinal e hepaticamente, tendo seus 

metabólitos excretados via urina e fezes (ABRAHAMSE et al., 2005; SPENCER 

et al., 2009). Na busca por justificativas para essa característica dos 

flavonoides em geral, um estudo desenvolvido por Liu & Hu (2002) mostrou que 

a isoflavona genisteína e a flavona apigenina eram bem absorvidas no 

intestino, quando administradas via oral e que a causa da sua baixa 

biodisponibilidade não teria relação com o processo farmacocinético de 

absorção, mas sim às intensas reações metabólicas sofridas por esses 

produtos. 

Outros estudos ligados à farmacocinética in vivo levantaram um ponto 

importante: a permanência dos flavonoides na circulação sistêmica por um 

período de tempo prolongado, mesmo as catequinas tendo apresentado baixa 
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disponibilidade após administração oral e intravenosa (ZHU et al., 2000). Ainda, 

Walle et al. (2007) revelaram que flavonas metiladas detêm uma 

biodisponibilidade oral superior, bem como um maior acúmulo tecidual em 

comparação àquelas não-metiladas. 

A partir dessas considerações, pode-se dizer que o efeito dos 

flavonoides in vivo será dependente não apenas da absorção intestinal, mas 

também sofrerá influência da biotransformação e interações com tecidos-alvo 

(HAMADA et al., 2010).  

Conforme foi possível constatar, a abordagem in silico desponta como 

uma ferramenta em ascensão para conduzir investigações farmacológicas, 

farmacocinéticas e toxicológicas, por permitir o desenvolvimento de pesquisas 

menos dispendiosas, seja com relação ao tempo, seja ao financeiro (HANSCH 

et al., 2004). Isto pode ser aplicado a este trabalho, ao apontarmos a execução 

dos próximos protocolos para os estudos de atividade citotóxica, 

antimicrobiana, antioxidante e mutagênica. 

Quanto à análise toxicológica in vitro dos flavonoides, é descrito que 

testes de toxicidade preliminar funcionam como uma ótima ferramenta por 

auxiliar na diminuição do uso de animais, o que vem sendo uma preocupação 

dos comitês de ética em uso de animais (BEDNARCZUK et al., 2010). 

Para estudos de citotoxicidade in vitro, os eritrócitos ou células 

vermelhas do sangue são muito utilizados devido, principalmente, a sua 

disponibilidade e acessibilidade, permitindo a investigação do efeito tóxico ou 

protetor de princípios ativos sobre a membrana celular (MARIGLIANO et al., 

1999; MAZZANTI et al., 2002; GOUVÊA; SILVA, 2006; SRINIVASAN; 

KEMPAIAH, 2006; BATISTA et al., 2007; FIRMINO, 2007). A ocorrência ou não 

de hemólise após a exposição ao produto-teste pode ser diretamente 

correlacionada com a sua citotoxicidade e utilizada como o primeiro passo na 

triagem toxicológica in vitro (SCHIAR et al., 2007). 

Sendo assim, a partir da realização do protocolo de hemólise pode-se 

verificar que os flavonoides flavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona 

apresentaram potencial hemolítico sobre eritrócitos dos tipos ABO e com fator 
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Rh positivo (+) e negativo (-) nas concentrações de 500 µg/mL e 1000 µg/mL 

em comparação ao grupo controle negativo (Hb + NaCl 0,9 %). Já o flavonoide 

3-hidroxiflavona apresentou um perfil semelhante ao descrito acima, ou seja, as 

concentrações de 500 µg/mL e 1000 µg/mL induziram hemólise nos eritrócitos 

dos tipos A + e A-, B+ e O+ e O-, exceto para o tipo sanguíneo B-, que a partir 

da concentração de 100 µg/ mL, constatou-se lise das células em comparação 

ao controle negativo (gráficos de 2 a 13).  

A partir dos resultados obtidos atribui-se que os flavonoides, de forma 

geral, apresentam uma hemólise entre baixa e moderada, visto que de acordo 

com aquilo estabelecido por Rangel e colaboradores (1997), o percentual de 

hemólise entre 0 a 40% pode ser considerado baixo, de 40 a 80% moderado e 

maior que 80% alto.  

 A etapa seguinte foi verificar se em um meio hipotônico (solução de 

NaCl 0,24 %) os flavonoides seriam capazes de proteger da hemólise induzida 

pela entrada de água no eritrócito, por meio do ensaio de fragilidade osmótica, 

realizado com o intuito de determinar a atividade antihemolítica dos metabólitos 

secundários em estudo, verificando, assim, os seus papéis na fisiologia ou 

funcionabilidade membranar eritrocitária. Importante salientar que para este 

experimento desconsiderou-se as concentrações de 500 e 1000 µg/mL que 

ocasionaram hemólise. 

A integridade da membrana celular depende do tônus celular e da 

presença de substâncias que podem interferir na sua matriz estrutural 

(MOUSINHO et al., 2008). Vários estudos indicam que certos compostos, tais 

como polifenois, glicosídeos, saponinas e triterpenoides podem causar 

alterações nas membranas dos eritrócitos e, posteriormente, produzir hemólise 

(NG; LI; YEUNG, 1986; BADER et al., 1996; GRINBERG et al., 1997; ZHANG 

et al., 1997). Por isso, cada vez mais se torna importante avaliar o potencial de 

resistência a esse dano quando uma molécula é candidata a fármaco. 

Uma vez que o resultado anterior evidenciou hemólise para todos os 

flavonoides nas concentrações de 500 e 1000 µg/mL em todos os tipos 

sanguíneos, independente do fator Rh, decidiu-se investigar se nas 

concentrações de 1, 10 e 100 µg/mL os flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 
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5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona seriam capazes de proteger os eritrócitos de 

uma ruptura membranar em solução de NaCl 0,24 %. 

Os resultados expressos nos gráficos 14, 15, 16 e 17 conferem atividade 

antihemolítica a 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona sobre os 

tipos sanguíneos A e O, frente ao estresse osmótico causado pelo meio 

hipotônico. Sendo que a a 3-hidroxiflavona nas concentrações de 1, 10 e 100 

µg/mL demonstrou este potencial apenas para o sangue tipo A, já a 5 5-

hidroxiflavona protegeu os eritrócitos dos tipos sanguíneos A e O e a 6-

hidroxiflavona foi efetiva para as hemácias do tipo O. Associando estes dados 

à reduzida hemólise (até a concentração de 100 µg/mL), pode-se atribuir baixa 

citotoxicidade aos referidos flavonoides e sugerir uma margem considerável de 

segurança em um futuro uso farmacológico. 

A comprovação da baixa citotoxicidade in vitro corrobora os resultados 

obtidos in silico que preveram uma possível ação dos flavonoides como 

agonista da integridade membranar, constatada pela execução do protocolo de 

hemólise, além da probabilidade de inibição da permeabilidade da membrana, 

detectada para a 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona sobre os 

tipos sanguíneos A e O, considerando que os mesmo também atuem na 

funcionabilidade da bicamada lipídica. A diferença de resultados pode ser 

justificada pela diversidade estrutural entre os metabólitos secundários, 

evidenciando-se, assim, a influência da presença e variação da posição da 

hidroxila no anel C do flavonoide, além da variação de antígenos ou a sua 

ausência na membrana dos eritrócitos dos tipos A e O, respectivamente. 

Apesar de todas as propriedades benéficas, a maioria dos estudos não 

determina ou direciona os mecanismos por meio dos quais decorrem tais 

efeitos farmacológicos. Por isso, faz-se necessária a realização de pesquisas 

complementares não só para comprovar a existência de atividade 

farmacológica, bem como, elucidar o modo por meio do qual ela acontece 

(SILVA, 2010).  

Inúmeros trabalhos realizados com o objetivo de investigar os 

mecanismos de resistência bacteriana e estabelecer fatores de risco para a sua 

ocorrência, demonstraram que o surgimento desse fenômeno, embora mais 
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crítico no âmbito hospitalar e, particularmente, entre pacientes gravemente 

enfermos, também tem se disseminado entre micro-organismos comunitários, 

causadores de infecções de alta prevalência, como as urinárias, de trato 

respiratório e de pele/partes moles (BRASIL, 2012). 

Isso vem motivando, cada vez mais, a busca por novos agentes 

quimioterápicos e uma das etapas primordiais para essa descoberta contempla 

os protocolos de determinação de atividade antibacteriana in vitro (AGUIAR et 

al., 2012; KONATÉ et al., 2012). 

Seguindo esta linha de pesquisa, a execução deste trabalho também 

permitiu a avaliação da atividade antimicrobiana dos flavonoides, podendo-se 

conferir para a flavona um efeito antimicrobiano com CIM de 100 µg/mL frente 

às cepas de E. coli 2536, E. coli 101, E. coli 103, E. coli 105, P. aeruginosa 

ATCC 23243 e S. aureus ATCC 25619, bactérias Gram+ e Gram- e CIM de 200 

µg/mL para os demais flavonoides, derivados hidroxilados da flavona, 

destacando-se a 3-hidroxiflavona que inibiu o crescimento de todas as 

linhagens bacterianas testadas (Tabelas 8 e 9). Este efeito mais amplo pode 

ser atribuído a presença da hidroxila no carbono 3 do anel benzopirano do 

flavonoide, próximo à carbonila. Ressalta-se ainda que a flavona e a 5-

hidroxiflavona na concentração de 25 µg/mL apresentaram efeito antibacteriano 

sobre linhagens de E. coli clínicas (103, 105 e 108) concentração esta bem 

abaixo da utilizada com a droga padrão cloranfenicol (100 µg/mL). 

Segundo Sartoratto et al. (2004), produtos originados de plantas podem 

ser classificados da seguinte maneira, de acordo com sua potência 

antimicrobiana: produtos com CIM variando entre de 0,05 até 500 µg/mL têm 

forte poder antimicrobiano; CIM entre 0,6 até 1500 µg/mL, possuem moderado 

poder antimicrobiano e CIM acima de 1600 µg/mL, fraco poder antimicrobiano. 

Levando-se em conta essa classificação, pode-se imputar forte atividade 

antimicrobiana a todos os flavonoides avaliados. 

Já Ríos & Recio (2005) colocam que devem ser evitados testes de 

avaliação de atividade antibiótica com concentrações superiores a 1000 µg/mL 

para extratos ou 100 µg/mL para substâncias isoladas, sendo considerado o 

potencial antimicrobiano forte e interessante quando detectado em 
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concentrações abaixo de 100 µg/mL para extratos e 10 µg/mL para princípios 

ativos, respectivamente, deixando-se de atribuir atividade positiva para 

diluições ou concentrações excessivamente altas. Seguindo este critério de 

avaliação de potência, a atividade antibiótica dos flavonoides é compreendida 

como moderada. 

Com relação ao mecanismo de ação do efeito antibacteriano, a flavona 

apresentou-se como bactericida na concentração de 200 µg/mL frente às cepas 

de P. aeruginosa ATCC 8027, S. aureus ATCC 25619 e E. coli 104, enquanto 

que os demais flavonoides foram bacteriostáticos na concentração de 200 

µg/mL.  

A atividade antimicrobiana de flavonoides e frações ricas em flavonoides 

de vários extratos de plantas já foi caracterizada em inúmeros estudos 

(CUSHNIE; LAMB, 2005; RATTANACHAIKUNSOPON; PHUMKKACHORN, 

2010; MISHRA et al., 2009; PAVITHRA et al., 2009; AKROUM et al., 2009; 

JAYASHREE et al., 2009). Fatores determinantes deste efeito antimicrobiano 

parecem abranger a presença do grupo hidroxil no composto fenólico que 

influencia sua efetividade antimicrobiana por ligação a sítios ativos de enzimas, 

a formação de pontes de hidrogênio com enzimas que altera o seu 

metabolismo e também a solubilidade lipídica e o grau de impedimento estérico 

(SALAWU, 2011). 

Em se tratando da estrutura da flavona, a informação relatada acima não 

justifica o potencial bactericida apresentado por este metabólito não 

hidroxilado. Por outro lado, acaba indo de encontro ao resultado conferido a 3-

hidroxiflavona, o flavonoide que interferiu no crescimento de todas as cepas 

bacterianas testadas. 

A própolis, composta basicamente por flavonoides, dentre eles flavonas, 

destacando-se a quercetina, e também flavononas, diidroflavonas, isoflavonas 

e chalconas (MARCUCCI, 1996; PEREIRA et al.,2002; TAGURI et al., 2004) se 

destacou em algumas pesquisas que atribuíram a sua propriedade 

antibacteriana à presença de flavonona pinocembrina, ao flavonol galagina e 

ao éster feniletil do ácido caféico, com o mecanismo de ação ocorrendo por 

meio da inibição da RNA-polimerase bacteriana. Além do mais, é descrito na 
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literatura que compostos como o ácido caféico, ácido benzóico, ácido cinâmico, 

parecem agir na membrana ou parede celular do micro-organismo, causando 

danos funcionais e estruturais (CUSHNIE; LAMB, 2005; UZEL et al., 2005; 

SCAZZOCCHIO et al., 2006). 

Para Souza (2009), a ação da própolis é proveniente da capacidade de 

interação dos flavonoides que tem característica lipofílica, com a membrana 

plasmática, provocando a desorganização da mesma. Assim, a membrana 

perde suas funções de permeabilidade e proteção, entre outras, desregulando 

a entrada e saída de substâncias e alterando a pressão intracelular, fazendo 

com que a célula bacteriana se rompa. Talvez seja por este mecanismo que a 

flavona atue promovendo atividade bactericida, já que é o flavonoide, dentre os 

testados, que apresenta maior cLogP, conferindo maior lipossolubilidade ao 

composto, permitindo que o mesmo atravesse a membrana. No entanto, já 

foram descobertos outros mecanismos por meio dos quais os flavonoides 

exercem atividade antibacteriana, como a inibição da DNA girase, enzima 

responsável por separar a dupla hélice no momento da replicação (CUSHNIE; 

LAMB, 2006 apud PACKER; LUZ, 2007). 

 Outros estudos mostraram que a quercetina e naringenina são inibidores 

de Bacillus subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus 

nervoso, Staphylococcus epidermis, Saccharomyces cerevisiae (TALEB-

CONTINI et al., 2003). Inclusive a quercetina foi relatada como o flavonoide 

que inibiu completamente o crescimento de Staphylococcus aureus (TAPAS; 

SAKARKAR; KAKDE, 2008). 

 Rattanachaikunsopon et al. (2010) isolaram morin-3-O-lixosídeo, morin-

3-O-arabinosídeo, quercetina, quercetina-3-O-arabinosídeo de folhas de 

Psidium guajava e relataram que estes quatro possuem ação bacteriostática 

contra as bactérias patogênicas, incluindo de origem alimentar, Bacillus 

stearothermophilus, Brochothrix thermosphacta, Escherichia coli, Listeria 

monocytogenes, Pseudomonas fluorescens, Salmonella enterica, 

Staphylococcus aureus, Vibrio cholera. 

 Flavononas possuindo porção de açúcar em sua estrutura mostraram 

atividade antimicrobiana, enquanto nenhum dos flavonóis e flavonolignanas 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Discussão 

 

121 
 

exibiram atividade inibitória sobre os microrganismos (TAPAS; SAKARKAR; 

KAKDE, 2008). 

Como estratégias para minimizar o insucesso de drogas em potencial na 

eliminação de microrganismos, sugere-se o seu uso racional, um melhor 

entendimento do mecanismo genético de resistência dos micro-organismos, 

voltando-se as pesquisas para o estilo de vida desses, que sobrevivem ora de 

forma planctônica ora em comunidades de biofilmes, para que assim o 

investimento e o progresso no desenvolvimento de novos medicamentos seja 

bem aplicado, sejam eles de origem natural ou sintética para que, dessa 

maneira, constituindo fontes promissoras de novas alternativas 

farmacoterapêuticas (NASCIMENTO et al., 2000). 

A literatura expõe que flavonoides atuem exercendo vários efeitos 

biológicos, tais como atividade antiinflamatória, anticancerígena e antioxidante, 

sendo potentes sequestradores de radicais livres (MILLER, 1996). A atividade 

antioxidante de fenóis e flavonoides é principalmente devido a sua propriedade 

redox, permitindo que eles ajam como agentes redutores, possuindo um forte 

poder quelante de metais (SROUR; BILTO; JUMA, 2000). 

O peróxido de hidrogênio (H2O2), uma Espécie Reativa de Oxigênio 

(EROs), é formado naturalmente no nosso organismo como produto da 

oxidação metabólica. No entanto, quando em excesso induz efeitos 

prejudiciais, tais como: peroxidação dos lipídios de membrana e agressão às 

proteínas dos tecidos e das membranas, às enzimas, carboidratos e ao DNA, 

danos estes que têm sido implicados na patogenicidade de doenças, tais como 

aterosclerose, degeneração neuronal, câncer, artrite reumatóide, diabetes 

mellitus, inflamação e doença vascular (JAGER; SAABY, 2011; SNIJMAN et 

al., 2007; BOERSMA et al., 2000; HANSCH et al., 2004). 

Visando ao combate do estresse oxidativo, as células e tecidos possuem 

sistemas de defesa antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos, que agirão 

justamente na prevenção ou retardo da oxidação de lipídios ou outras 

moléculas, ao inibirem o início e/ou propagação de reações de oxidação em 

cadeia (LIMA et al., 2006). Todavia, tais sistemas endógenos não são 

suficientes em condições de estresse extremo, tornando-se necessário o 
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suporte fornecido pelo uso de antioxidantes de origem exógena (SRINIVAS et 

al., 2014). 

Eritrócitos têm vasto emprego em estudos de estresse oxidativo, por 

representarem um modelo celular simples. Embora exista uma deficiência na 

maquinaria de síntese protéica e sejam menos especializados do que muitas 

outras células, suas membranas possuem funções suficientemente comuns às 

de outras células, como transportes ativo e passivo e a produção de gradientes 

eletroquímicos. Oxidantes, de fato, produzem alterações na membrana dos 

eritrócitos, manifestada por uma diminuição protéica no conteúdo do 

citoesqueleto e produção de proteínas de alto peso molecular, que pode levar a 

anormalidades no formato dos eritrócitos e distúrbios nas propriedades 

reológicas (TETKO, 2005). O peróxido de hidrogênio (H2O2) induz alterações 

no formato das hemácias, caracterizado por bolhas ou protuberâncias ao longo 

da membrana celular, indicando dano oxidativo (SROUR; BILTO; JUMA, 2000). 

Considerando-se o resultado obtido no ensaio de potencial hemolítico 

dos flavonoides sobre o sangue tipo O+, no qual se constatou citotoxicidade 

para as concentrações de 500 e 1000 µg/mL, decidiu-se verificar qual 

comportamento os flavonoides, nas concentrações de 1 a 200 µg/mL, teriam 

frente ao estresse oxidativo celular. A partir da análise dos resultados 

expressos no gráfico 19 (a, b, c, d) foi possível atribuir efeito antioxidante não 

dependente de concentração aos flavonoides flavona, 3-hidroxiflavona, 5-

hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona em todas as concentrações avaliadas ao se 

verificar a redução da hemólise induzida pelo peróxido de hidrogênio (H2O2) 

quando comparado ao grupo controle positivo (Hb + H2O2), sendo importante 

ainda frisar que em algumas situações os flavonoides apresentaram um poder 

antioxidante melhor do que o da vitamina C. 

Outro protocolo utilizado para investigar o potencial antioxidante dos 

flavonoides foi usando a fenilhidrazina como agente oxidativo de eritrócitos, 

verificando-se o percentual de formação da metahemoglobina em função da 

hemoblogina (metHb/%Hb). 

Os gráficos 20 (a), 21 (a), 22 (a) e 23 (a) mostram que flavona, 3-

hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona, respectivamente, não são 
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capazes de oxidar os eritrócitos, quando comparados ao grupo controle 

negativo (Hb) e, por sua vez, apresentam atividade antioxidante na presença 

da fenilhidrazina, visto que reduziram o percentual de formação de 

metahemoglobina em função da hemoblogina (metHb/%Hb) (gráficos 20 (b), 21 

(b), 22 (b) e 23 (b)) em comparação ao grupo controle positivo (Hb + Ph). 

Os flavonoides são capazes de modular a atividade de enzimas e afetar 

o comportamento de muitos sistemas celulares, exercendo efeitos benéficos 

sobre o corpo (SANDHAR et al., 2011). Acredita-se que as propriedades 

relacionadas à saúde humana exercidas pelos compostos fenólicos, 

destacando-se os flavonoides, são baseadas principalmente na sua atividade 

antioxidante, atuando como seqüestradores de radicais livres e quelantes de 

metais capazes de catalisar a peroxidação de lipídeos (COOK; SAMMAN, 

1996; SILVA et al., 1998; TERAO; PISKULA, 1999; MIDDLETON; 

KANDASWAMI; THEOHARIDES, 2000; PRIOR; CAO, 2000; CHEBIL et al., 

2006). 

Halliwell; Zhao; Whiteman (2000) reportam que as concentrações de 

flavonoides e seus metabólitos acumulados in vivo, como no plasma ou em 

órgãos como o cérebro, são menores que aquelas encontradas para 

antioxidantes como ácido ascórbico e tocoferol. Desta forma, torna-se 

improvável que os flavonoides exerçam seus efeitos antioxidantes competindo 

com outros compostos presentes em concentrações bem maiores. Então, é 

sugerido que essas substâncias atuem como mediadores, através da interação 

com proteínas específicas, fundamentais na cascata de sinalização intracelular 

podendo interagir seletivamente dentro da via da proteína quinase ativada por 

mitogênio (MAPK) (SCHROETER et al., 2002). A quercetina é relatada como 

moduladora da expressão gênica de enzimas envolvidas na biotransformação 

(PACIFICI, 2004; SCHWARZ; KISSELEV; ROOTS, 2005; MOON; WANG; 

MORRIS, 2006). 

Diversos estudos têm identificado e atribuído potencial antioxidante aos 

flavonoides. Ghasemzadeh et al. (2010), reportou que compostos fenólicos 

totais e flavonoides em Halia bara possuem potentes atividades antioxidantes. 

Bitis et al. (2003), isolou diosmetina, kaempferol, quercetina, kaempferol 3-
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glucosídeo (astragalina), quercetina 3-ramnosídeo (quercitrina), quercetina 3-

xilosídeo e quercetina 3-galactosídeo (hiperosídeo) a partir de folhas de Rosa 

agrestis e caracterizou atividade antioxidante. Já Sharififar et al. (2009), relatou 

a atividade antioxidante do extrato metanólico de Teucrium polium, bem como 

rutina e apigenina foram identificadas como sendo potentes inibidores da 

peroxidação de lípidos e da oxidação do betacaroteno.  

Também foram isolados vários flavonoides a partir de folhas de Licania 

eflora e derivados da quercetina que demonstraram atividade antioxidante mais 

forte, porém para a flavonona 8-hidroxi-Naringen e kaempferol 3-O-α-

ramnosido, esta foi mais baixa (BRACA et al., 2002). Salucci et al. (2002) 

relataram que uma dieta com os flavonoides epicatequina, epigalocatequina, 

galato, ácido gálico, quercetina-3-glucosídeo apresentam forte atividade 

antioxidante. 

No contexto da genotoxicidade, estudos demonstram que o sangue 

periférico pode ser utilizado de forma eficaz na detecção de agentes 

genotóxicos nas espécies nas quais é comprovado que o baço não remove 

eritrócitos contendo micronúcleos, como é o caso de camundongos 

(DERTINGER et al., 2006). 

Um aumento na freqüência de micronúcleos em animais tratados com 

substâncias diferentes é uma indicação de indução de danos cromossômicos 

(KRISHNA; HAYASHI, 2000), por representar perda de cromatina em 

consequência de dano cromossômico estrutural (fragmento) ou dano no 

aparelho mitótico (RIBEIRO, 2003) e este é o ensaio mais amplamente 

utilizado para a detecção de agentes clastogênicos (que quebram 

cromossomos) e aneugênicos (que induzem aneuploidia ou segregação 

cromossômica anormal), sendo internacionalmente aceito para a avaliação de 

mutagenicidade e constitui um dos requisitos para o desenvolvimento e registro 

de novos medicamentos (RIBEIRO; SALVADORI, 2003). 

A flavona, por ter exibido um potencial antimicrobiano bactericida na 

concentração de 200 µg/mL, foi selecionada para a realização do protocolo de 

micronúcleo com sangue periférico de camundongos swiss e constatou-se que 

a mesma, na dose de 200 mg/kg administrada pela via oral, reduziu 
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significativamente a frequência de formação dos micronúcleos (1,0 ± 06*** %) 

em comparação a ciclofosfamida (controle positivo) (9,8 ± 1,5 %), que, por 

meio de alquilação de constituintes celulares, leva à ligação cruzada e ruptura 

do DNA (Tabela 10 e Figura 12).  

Resende (2011), em um amplo estudo, avaliou a mutagenicidade e 

antimutagenicidade de diversos flavonoides como quercetina, kaempferol e a 

galangina, além da flavona, 3-hidroxiflavona e 5-hidroxiflavona, pelo teste de 

Ames, em cepas de Salmonella typhimurium TA98, TA100 e TA102, na 

presença e na ausência de ativação metabólica. Para verificação do efeito 

antimutagênico utilizou-se como agentes mutágenos de ação direta o 4-nitro-o-

fenilenodiamina (NPD), azida sódica (AZS) e mitomicina C (MMC) e 

benzo[a]pireno (B[a]P), aflatoxina B1 (AFB1) e 2-aminoantraceno (2-AA) como 

os indiretos. 

Com a obtenção dos resultados, pode-se associar a quercetina um efeito 

mutagênico direto na linhagem TA98, porém antimutagênico diante das 

mutações ocasionadas por NPD. Para o kaempferol e a galangina, observou-

se, após ativação metabólica, potencial mutagênico na linhagem TA98. 

Contudo, os dois flavonoides apresentaram um efeito protetor contra NPD, 

B[a]P e AFB1, ao kaempferol ainda foi atribuída atividade antimutagênica frente 

MMC e a galangina diminuiu aquelas mutações induzidas pelo 2-AA na 

linhagem TA102. Importante salientar que no referido trabalho, nenhum dos 

outros compostos, em especial a flavona, 3-hidroxiflavona e 5-hidroxiflavona, 

demonstrou atividade mutagênica, e, melhor, constatou-se antimutagenicidade 

para mais de uma linhagem por diferentes mecanismos de ação (RESENDE, 

2011). 

Rietjens et al. (2005) relata ser essencial para os flavonoides 

apresentarem atividade mutagência: a existência de um radical hidroxílico livre 

na posição 3, ligação dupla entre as posições 2 e 3 e a presença de um grupo 

ceto na posição 4, permitindo que a hidroxila na posição 3 faça uma 

tautomerisação a uma molécula 3-ceto. Este perfil estrutural é evidenciado nas 

moléculas da quercetina, kaempferol, galangina e 3-hidroxiflavona, revelando, 
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assim, que, provavelmente, a posição e a quantidade de hidroxilas podem 

acentuar ou reduzir a proteção mutagênica. 

Esses ddos da literatura corroboram os resultados expostos no presente 

trabalho, no qual é possível caracterizar a flavona como uma substância de 

baixa genotoxicidade, indo de encontro ao que foi pré-determinado pelo ensaio 

in silico utilizando-se a ferramenta PASS online, que indicou para este 

flavonoide uma provável atividade antimutagênica (Tabela 2), apesar da 

divergência com o resultado mostrado pelo software OSÍRIS, que no fim, deve-

se considerá-lo como um tipo de abordagem para direcionar estudos in vitro e 

in vivo. 

Diante do exposto, os resultados obtidos ao longo desse estudo revelam 

que a flavona e seus derivados hidroxilados – 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona 

e 6-hidroxiflavona – apresentam uma gama de prováveis atividades 

farmacológicas, possuem baixa toxicidade e boa biodisponibilidade oral 

teóricas in silico, discreta citotoxicidade, moderada atividade antibacteriana e 

antioxidante e a flavona, especificamente, reduzida genotoxicidade e se 

consolidam como norteadores para o desenvolvimento de futuros 

medicamentos que atuem como antimicrobianos e com propriedade 

antioxidante, ampliando o arsenal terapêutico atualmente disponível. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se concluir que: 

 Na abordagem in silico, flavona, 3-hidroxiflavona, 5-hidroxiflavona e 6-

hidroxiflavona apresentam um amplo leque de prováveis atividades 

farmacológicas, variando entre 36 e 49 com 79,2 % ≤ Pa ≥ 79,8 % 

destacando-se aquelas relacionadas a integridade e fisiologia 

membranar; inibição de quinases e de enzimas associadas a processos 

de oxidorredução e, ainda, potencial anti-inflamatório, antimutagênico, 

antitumoral e vasoprotetor. 

 

 Todos os flavonoides avaliados atenderam aos requisitos preconizados 

pela “Regra dos cinco” de Lipinski, apresentando, assim, boa 

biodisponibilidade após administração oral. 

 

 Pode-se atribuir baixo risco teórico de toxicidade para 3-hidroxiflavona, 

5-hidroxiflavona e 6-hidroxiflavona, exceto para a Flavona que 

demonstrou potencial mutagênico. 

 

 Os flavonoides apresentaram valores considerados ideais de 

“druglikeness” e “drug-score”, o que os torna candidatos a futuros 

medicamentos. 

 

 De acordo com os testes in vitro, os flavonoides possuem baixa 

citotoxicidade, uma vez que induzem hemólise moderada nas 

concentrações mais elevadas (500 e 1000 µg/mL) e com exceção da 

flavona, protegem os eritrócitos na presença de solução hipotônica 

(NaCl 0,24 %), indicando que os fenóis não comprometem a estrutura 

nem o funcionamento da membrana eritrocitária. 

 

 Os flavonoides exibiram moderada atividade antibacteriana de largo 

espectro uma vez que inibiram o crescimento de bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, sendo a flavona bactericida na 

concentração de 200 µg/mL para as linhagens de P. aeruginosa ATCC 



MONTENEGRO, C. A.                                                                               Conclusão 

 

129 
 

8027, S. aureus ATCC 25619 e E. coli 104, enquanto que os demais 

flavonoides comportaram-se como bacteriostáticos. 

 

 Os flavonoides não promoveram oxidação dos eritrócitos e 

demonstraram efeito antioxidante frente ao peróxido de hidrogênio, 

sugerindo uma ação sequestradora de radicais livres. 

 

 Os flavonoides não induziram oxidação da hemoglobina e apresentaram 

efeito antioxidante sobre a fenilhidrazina, provavelmente interferindo nas 

ações dela sobre a formação da metahemoglobina. 

 

 A flavona na dose de 200 mg/kg não induziu efeitos nem aneugênicos e 

nem clastogênicos em eritroblastos de camundongos. 

 

 Alguns efeitos farmacológicos sofreram influência do grupo doador de 

elétrons (OH) bem como da variação da sua posição no anel 

benzopirano dos flavonoides. 
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Anexo A - Certidão do Comitê de ética em Pesquisa (CEP) 
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Anexo B - Certidão do Comitê de ética em uso animal (CEUA) 
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Anexo C – Artigo intitulado “Pharmacological and Toxicological Evaluation of 

Flavone and its hydroxylated derivatives: in silico and in vitro Assays”  

Submetido à revista Pharmaceutical Biology 

(Fator de impacto (2013) = 1.337 – Qualis B2)  

 


