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Dia 10 de fevereiro (sexta)
Conferência: Painel Biomas - Cerrado e Campo Rupestre
Prof. Dr. Carlos Victor de Mendonça Filho (UFVJM)
O bioma Cerrado foi apaixonadamente apresentado pelo Prof. Carlos Victor por
meio dos resultados de trabalhos de pesquisa e ensino do grupo formado por
botânicos e ecólogos. O estudo de plantas da Cadeia do Espinhaço é centrado
principalmente em pesquisas de florística, sistemática, morfologia e anatomia,
ecologia e biologia.

Serra do Espinhaço

Dia 11 de fevereiro (sábado)
Cerimônia de abertura

Prof. Dr. Pedro Angelo Almeida Abreu
Reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Prof. Dr. Cid Aimbiré de Moraes Santos
Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia
Profa. Dra. Cristiane Fernanda Fuzer Grael
Coordenadora da Comissão Organizadora Local

Comissão Organizadora Local - UFVJM

Profa. Patrícia Oliveira, Profa. Cristiane Grael e Prof. Luiz Elídio Gregório

A Sociedade Brasileira de Farmacognosia
agradece a acolhida “mineira” da
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
na terra de Juscelino Kubitschek e de Chica da Silva

Conferência de abertura
“Drug design” in nature - A Medicinal Chemistry Lesson from
the Pharmacognosy lab
Thomas J. Schmidt– Universidade de Muenster, Alemanha
Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster, Hittorfstraße,
56, D-48149 Münster, Germany. Email: thomschm@uni-muenster.de
The lecture presented an outline of the principles underlying the origin of
chemical and biological diversity of natural products (NPs). The fact that many
NPs
have
drug-like
properties was highlighted
by
comparing
their
physicochemical features in
chemical space with those
of
clinical
drugs
and
ordinary organic chemicals.
It was demonstrated that
NPs often populate very
similar regions in chemical
space as drugs. The likely
reasons for this important
observation were discussed,
outlining that NPs are the
products of evolutionary optimization that are formed from small and simple
chemical building blocks via relatively simple basic reactions catalyzed by
enzymes derived from primary metabolism. The observations that evolutionary
principles appear to “act” on whole metabolomes rather than on single
metabolites and that structural features responsible for biological activity
(biophore patterns) are directly influenced by evolutionary screening were
demonstrated by several examples from the author’s own phytochemical
experience. Thus, the chemical diversity and likely sequence of evolution of
podophyllotoxintype lignans, the parallel evolution of the antitubulin-biophore in
lignans and in biosynthetically unrelated other classes of NPs, the emergence
of the biophore pattern observed in structurally diverse GABAA-antagonistic
terpenoid skeletal types of distinctly related plants and the vast structural and
biological diversity of the “privileged” scaffold of germacrane-based
sesquiterpenoid lactones were shown as examples.
It was concluded that biologically relevant chemical diversity and structural
complexity emerges out of simplicity, and that the underlying processes are
governed by the general principles of (co)-evolution by which nature “blindly”
navigates the biologically relevant parts of chemical space. The search for new
bioactive chemical entities among NPs has always been, and still is,
characterized by very high hit rates. The impact of this “molecular bionics”
approach on the search for new biologically active candidate structures for drug
development is likely to be even increasing in the future.

Coquetel de abertura

Estudantes e professores de Minas Gerais,
Goiás, Distrito Federal, Bahia, Mato Grosso,
Pernambuco, Paraíba, Piauí, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Amapá,
Rondônia, Santa Catarina e Paraná.
Muita alegria acompanhada da famosa “fartura mineira”.

Dia 12 de fevereiro (domingo)
Caminhada no Parque Estadual do Biribiri
“O Parque Estadual do Biribiri (PEBI) é uma Unidade de Conservação (UC) criada em 22
de Setembro de 1998 e situada na Região do Alto Jequitinhonha, no município de
Diamantina-MG. O Parque foi criado com a finalidade de proteger a fauna e flora local,
além de criar condições para o desenvolvimento de pesquisas científicas. São observadas
extensas áreas de recarga de águas subterrâneas, devido ao relevo plano a suavemente
ondulado e à profundidade e permeabilidade dos solos predominantes, sendo de
fundamental importância para as águas subterrâneas da região. Integram-se nessas
paisagens, cachoeiras como a dos Cristais e a da Sentinela e piscinas naturais de
considerável beleza, que aliadas à rica flora da região, formam um conjunto que apresenta
um grande potencial para o turismo ecológico.” - Prof. Carlos Victor Mendonça Filho.

Flores da
Serra do Espinhaço
“Lava a alma”

Casal 20

Dia 13 de fevereiro (segunda-feira)
Conferência: Fitoterapia racional
Luciane C. Lopes (UNISO)
A conferencia foi desenvolvida considerando os critérios relevante para seleção
de medicamentos para prescrição
racional ou para incorporação em
sistemas de saúde. Abordou-se
aspectos relevantes sobre medicina
tradicional e medicina científica. A
quebra do paradigma atual com o
nascimento das condutas baseadas em
evidências científicas. Destaque para o
registro de medicamentos e para o
registro de fitoterápicos no Brasil.
Abordagem da política nacional de
plantas medicinais e os trabalhos
encerrados da Comafito (comissão técnica multidisplinar de elaboração da
renafito e da renaplam).

Apresentação oral de trabalhos inscritos ao
Prêmio Sociedade Brasileira de Farmacognosia

FELIPE ANTUNES DOS SANTOS
Investigação de substâncias oriundas do metabolismo
secundário das inflorescências de Tithonia diversifolia
e comparação de perfis metabólicos de extratos e do
óleo essencial
Programa de Iniciação Científica
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo

ULISSES LARA DE NICOMEDES
O extrato aquoso de Pseudobrickellia brasiliensis
(Spreng) R, M. King & H. Rob. inibe a proliferação
celular e a produção de IFN- e TNF-α por linfócitos do
sangue periférico
Programa de Iniciação Científica
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Diamantina, Minas Gerais

RAIMUNDO G. DE OLIVEIRA-JÚNIOR
Estudo toxicológico agudo pré-clínico e atividade
antinociceptiva
de
Neoglaziovia
variegata
(Bromeliaceae)
Programa de Iniciação Científica
Universidade Federal do Vale do São Francisco
Petrolina, Pernambuco

JÉSSICA PEREIRA COSTA
Avaliação da toxicidade aguda e das alterações
histopatológicas em camundongos tratados com fitol
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
Universidade Federal do Piauí
Teresina, Piauí

14 de fevereiro (terça-feira)
Conferência: Bibliotecas de substâncias naturais e de matrizes
vegetais
Fernando Batista da Costa (USP-RP)
O Prof. Sérgio Ambrosio (Universidade de Franca, SP)
apresentou o Prof. Fernando Costa, seu orientador de
iniciação científica, mestrado e doutorado, com um carinho
exemplar.
E registrou sua felicidade e motivação em ver o brilho nos
olhos dos estudantes da Escola de Verão 2012.

As bibliotecas de substâncias de origem
natural são coleções de substâncias puras
isoladas de plantas ou microrganismos, enquanto
que as bibliotecas de matrizes vegetais podem se
referir a extratos e frações cromatográficas de
origem vegetal. Associadas a tais bibliotecas
podem ser elaboradas bibliotecas de estruturas
químicas e dados associados.
O Laboratório de Farmacognosia da
FCFRP-USP vem há alguns anos montando tais
bibliotecas, basicamente como resultado dos
estudos de plantas da família Asteraceae, com
ênfase naquelas do Cerrado brasileiro. Durante os últimos 10 anos, foi possível
estudar fitoquimicamente mais de 20 espécies vegetais, tendo sido isoladas
mais de 100 substâncias, dentre estas cerca de 25 novas substâncias. As
substâncias puras compõem uma biblioteca com dados associados, tais como
espectrométricos (UV, EM e RMN), cromatográficos, taxonômicos e
bibliográficos. Os extratos vegetais e extratos de lavagem foliar ou de flores
também foram preparados e seus compostos caracterizados através de CLAEUV-DAD.
Os resultados destes trabalhos propiciaram a criação de um banco de
dados que está sendo informatizado no sentido de auxiliar na desreplicação de
novos extratos. Ênfase tem sido dada a estudos de quimioinformática, como
por exemplo o cálculo de propriedades físico-químicas das estruturas e a
montagem de uma base de dados para estudos de quimioinformática. Como
exemplo, é possível realizar estudos de modelagem com emprego de
inteligência artificial visando encontrar moléculas bioativas ou estimar tempos
de retenção de cromatografia líquida.
Sendo assim, estimula-se a criação de bibliotecas de substâncias e
estruturas, bem como de extratos vegetais, como parte de um importante
processo para encontrar substâncias com atividades biológicas.
Agradecimentos: CAPES, FAPESP, CNPq

Apresentação oral de trabalhos inscritos ao
Prêmio Sociedade Brasileira de Farmacognosia

WILLER F. S. JUNIOR
Análise da atividade antimicrobiana e da citotoxicidade
em células de mamífero dos extratos diclorometânico,
hidro alcoólico e hexânico de Aristolochia cymbifera
Programa de Iniciação Científica
Universidade Federal de São João del Rei
Ouro Branco, Minas Gerais

HELEN S. L. MEDEIROS
O extrato diclorometano de Ageratum fastigiatum
modula a produção de TNF-α em linfócitos do sangue
periférico estimulados com Meristato Acetato de Forbol
(PMA)
Programa de Iniciação Científica
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Diamantina, Minas Gerais

PAULA DA S. CARDOSO
Análise fitoquímica e microbiológica da planta Hibiscus
acetosella
Programa de Iniciação Científica
Universidade do Extremo Sul Catarinense
Criciúma, Santa Catarina

DAYANE ALVES COSTA
Avaliação da toxicidade aguda e do efeito ansiolítico de
um derivado sintético de um composto natural
Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas
Universidade Federal do Piauí
Teresina, Piauí

Hora do Recreio
Anúncio do
VIII Simpósio Brasileiro de Farmacognosia
I International Symposium of Pharmacognosy

Cursos

Área de Farmacologia/Ensaios biológicos
Curso 1
Avaliações biológicas para teste de fármacos e produtos naturais em
leishmaniose
Dr. André Gustavo Tempone Cardoso (Instituto Adolfo Lutz, São PauloSP)
Ementa: Leishmaniose: características básicas da relação patógenohospedeiro. Tratamento. Leishmania sp- técnicas de cultivo in vitro. Técnicas in
vitro de triagem rápida de fármacos (high throughput screenings), com
parasitas e enzimas. Avaliação da viabilidade de parasitas e células de
mamíferos com técnicas colorimétricas e espectrofluorimétricas. Estudos de
biomonitoramento para seleção de compostos naturais isolados. Determinação
da Concentração Efetiva 50% in vitro - ensaios e cálculos com curvas doseresposta. Estudos de citotoxicidade in vitro para determinação do índice de
seletividade de fármacos. Avaliação de danos celulares em Leishmania
induzidos por fármacos, utilizando microscopia eletrônica de transmissão.
Modelos animais para estudo de fármacos em Leishmania infantum chagasi.
Estudos pré-clínicos e clínicos de novos fármacos.
A disciplina intitulada “Avaliações Biológicas para Teste de Fármacos e
Produtos Naturais em Leishmaniose” foi
ministrada no período de 10 a 15 de fevereiro de
2012, na UFVJM, contando com a participação
de trinta alunos inscritos. O público-alvo era
bastante diverso, com a participação de alunos
de graduação e pós-graduação das áreas de
química, biologia, farmácia e engenharia
química. Contou também com a presença de
jovens doutores, sendo estes professores da
própria UFVJM assim como da Universidade
Federal da Paraíba.
A disciplina foi ministrada com uma carga
horária de 15 horas, dividida nos cinco dias do evento. Foram abordados temas
relacionados aos modelos de testes in vitro e in vivo de novos fármacos em

leishmanioses, com ênfase na elaboração de testes para produtos naturais. A
disciplina ofereceu um estudo aprofundado das técnicas de triagem
farmacológica de produtos naturais de fauna, flora ou microorganismos, para o
desenvolvimento de novos fármacos. Abordou desde técnicas de cultivo in vitro
de parasitas e seus testes de triagem,
aos ensaios in vivo com diferentes
modelos animais, discutindo o uso da
PCR em tempo real (qPCR) como
ferramenta na avaliação de efetividade
de fármacos. Abordou ainda estudos
in vitro de citotoxicidade para a
avaliação do potencial farmacológico
de produtos naturais.
Foram ministradas aulas teóricas abordando os assuntos mais recentes
na área descoberta de novos fármacos para leishmaniose (Drug Discovery). Os
seguintes temas foram amplamente discutidos:
 Leishmaniose: características básicas da relação patógenohospedeiro.
 Tratamento.
 Leishmania sp- técnicas de cultivo in vitro
 Técnicas in vitro de triagem rápida de fármacos (high throughput
screenings), com parasitas e enzimas.
 Avaliação da viabilidade de parasitas e células de mamíferos com
técnicas colorimétricas e espectrofluorimétricas.
 Estudos de biomonitoramento para seleção de compostos
naturais isolados.
 Determinação da Concentração Efetiva 50% in vitro- ensaios e
cálculos com curvas dose-resposta.
 Estudos de citotoxicidade in vitro para determinação do índice de
seletividade de fármacos.
 Avaliação de danos celulares em Leishmania induzidos por
fármacos, utilizando microscopia eletrônica de transmissão.
 Modelos animais para estudo de fármacos em Leishmania
infantum chagasi.
 Estudos pré-clínicos e clínicos de novos fármacos.
Curso 2
Técnica de ensaios com órgãos isolados in vitro
Profa. Dra. Áurea Elizabeth Linder (Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis-SC)
Ementa: Exposição teórica da técnica de ensaios com órgão isolado in vitro.
Discussão sobre protocolos experimentais aplicados para a investigação de
atividade farmacológica de produtos naturais utilizando a técnica de órgão
isolado in vitro, dando ênfase aos mecanismos de contração e relaxamento de
órgãos isolados e atividade sobre o sistema cardiovascular. Considerações
éticas sobre o uso de animais em pesquisa.

Objetivo: Fornecer subsídios para o delineamento de protocolos experimentais
para a investigação de atividade farmacológica de produtos naturais pela
técnica de órgão isolado in vitro, com
ênfase no sistema cardiovascular.
Antes do início da exposição da
técnica de ensaios farmacológicos
com órgãos isolados in vitro,
discutimos
a
importância
da
experimentação animal para o
desenvolvimento
de
tratamentos
farmacológicos regida pela comissão
de ética no uso de animais em
pesquisa que é embasada nos 3 R’s
(refine, reduce, recycle). Para a
discussão de trabalhos científicos sobre testes da atividade biológica de
produtos naturais em órgãos isolados in vitro, discutimos os diversos sistemas
fisiológicos com exemplos da experimentação em órgãos isolados dos
sistemas respiratório, disgestório, reprodutor e cardiovascular. Um enfoque
maior foi dado a protocolos que visam estudar os mecanismos de contração e
relaxamento da musculatura lisa vascular. Discutimos também os conceitos
básicos de farmacodinâmica e do sistema nervoso autônomo para a
compreensão dos protocolos experimentais apresentados. Ao final do curso, o
aluno deverá ser capaz de eleger, adaptar e elaborar o protocolo experimental
adequado para o teste da atividade biológica do seu produto natural utilizando
o modelo clássico de farmacologia experimental de órgão isolado in vitro.
Curso 3
Bioensaios e Produtos Naturais
Profa. Dra. Thaís Helena Gasparoto (Universidade de São Paulo, BauruSP)
Ementa: O curso abordará ensaios in vitro para análise de efeitos biológicos de
diferentes extratos de substancias obtidos de plantas. Plano de estudos e
estabelecimento de objetivos da pesquisa. Separação de células do sangue
periférico. Diferenciação de monócitos em macrófagos humanos. Culturas de
células. Efeitos na produção de citocinas/fatores de crescimento. Efeitos nas
células. Modelos de estudo in vivo.
O curso teve como principal objetivo
abordar alguns ensaios in vitro e in vivo
para análise de efeitos biológicos de
diferentes extratos de substancias obtidos
de plantas.
O público contou com alunos de graduação
e pós-graduação na área de farmácia,
fisioterapia, biologia e biomedicina.
Foi realizada uma revisão dos principais
aspectos
da
resposta
imunológica
relacionados
com
inflamação
e

hipersensibilidades, abrangendo as características biológicas e papel na
inflamação de neutrófilos, macrófagos e linfócitos.
Os tipos de morte celular e a relevância disso dentro do sistema imunológico
foram discutidos.
Após debatidos estes
temas, os tipos de
ensaios biológicos que
podem ser adaptados
a pesquisa na busca
de propriedades medicinais foram detalhadamente ensinados. Além disso, os
principais aspectos a serem verificados no momento de se estabelecer um
Plano de estudos para pesquisas neste campo foram apresentados.
Finalmente, os alunos se dividiram em grupos de pessoas e traçaram um
projeto simples e fictício, tentando abranger o que havia sido discutido em sala
de aula. Tais projetos foram apresentados pelos respectivos grupos e
debatidos no último dia de curso.
O curso privilegiou a participação dos alunos, incentivando amplamente as
perguntas, discussões relacionadas à pesquisa na área e projetos futuros. Os
alunos foram sempre incentivados a mostrarem seus conhecimentos prévios e
compartilharem experiências pessoais relacionadas com estas pesquisas, para
maior difusão de conhecimento.

Área de Química de Produtos Naturais
Curso 4
Análise estrutural de produtos naturais empregando técnicas de RMN em
2D e cálculos teóricos
Prof. Dr. Antônio Flávio de Carvalho Alcântara (Universidade Federal de
Minas Gerais, Belo Horizonte-MG)
Ementa: Análise do espectro de RMN unidimensional
(RMN de 1H, de 13C e DEPT-135). Análise do espectro
de RMN bidimensional (HSQC, HMBC, COSY, NOESY).
Análise configuracional e conformacional a partir de dados
experimentais. O uso de metodologias teóricas na análise
configuracional e análise conformacional de produtos
naturais.

Curso 5
Aplicação da química teórica/computacional e espectrometria de massas
nos estudos de produtos naturais
Dr. Ricardo Vessecchi (Faculdade de Ciências Farmacêuticas,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto-SP
Ementa: Técnicas de ionização por electrospray, ionização por elétrons,
reatividade em fase gasosa, mecanismos de reações e termoquimica
computacional.
O notável progresso em técnicas
experimentais, processamento de dados e
integração entre as mais diversas áreas de
aplicação da química, tem estimulado e
beneficiado a aplicação da química
teórica/computacional
em
estudos
espectrometria de massas. Neste sentido, o
desenvolvimento das técnicas de ionização à
pressão atmosférica, destacando-se a
ionização por electrospray (IES) e a
ionização/dessorção a laser assistida por
matriz (MALDI) foram indispensáveis para a
ampla aplicação da espectrometria de
massas na caracterização e elucidação
estrutural de produtos naturais.
A química computacional fornece uma compreensão quantitativa das
variações estruturais e energéticas dos possíveis íons formados durante a
ionização da amostra, permitindo também a compreensão de suas possíveis
vias de dissociação. É neste sentido, que o sinergismo entre a aplicação de
conceitos derivados da química quântica pode auxiliar nas análises de
espectrometria de massas, visando à obtenção de bibliotecas de espectros e
elucidação dos mecanismos de dissociação, sendo de extremo interesse nos
estudos de produtos naturais e seus derivados.
O objetivo deste curso foi o de se aplicar os modelos fundamentados na
mecânica quântica para obtenção de algumas grandezas termoquímicas
relacionada aos fenômenos que ocorrem durante as análises de espectrometria
de massas. Neste contexto foram abordados alguns processos de ionização
(ionização por elétrons, IES e MALDI), análises em alta resolução, dissociação
induzida por colisão e análise isotópica para algumas lactonas, naftoquinonas,
flavonóides, chalconas, dentre outros compostos. A influência do substituinte
na estrutura eletrônica de alguns produtos naturais foi explorada utilizando-se
análises energéticas, geométricas, eletrônicas e topológicas.
O curso foi ministrado com uma linguagem apropriada para o público
heterogêneo da Escola de Verão em Farmacognosia, onde o principal foco foi o
de introduzir alguns conceitos intrínsecos aos estudos de espectrometria de
massas e reatividade em fase gasosa de alguns produtos naturais

Curso 6
Cromatografia líquida
Prof. Dr. Luiz Elídio Gregório (Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG)
Ementa: Técnicas de cromatografia líquida, técnicas de preparo de amostras
(extração líquido-líquido, SFE, SPME), Equipamentos (HPLC, UFLC, UPLC),
injetores, colunas e detectores e suas aplicações e limitações no isolamento e
análise de produtos naturais.
O curso teve como principal objetivo abordar a
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) e
seus avanços (UFLC, UPLC e UHPLC) no
fracionamento e análise de produtos naturais.
O público contou com alunos de graduação nas
áreas de Farmácia e Ciências Biológicas e
Profissionais.
Foi realizada uma revisão e discussão da evolução
da cromatografia em coluna clássica, passando pela
cromatografia liquida à vácuo, cromatografia em
coluna flash, até a cromatografia líquida de alta
eficiência e seus avanços.
Com relação a cromatografia líquida de alta eficiência, foram discutidos os
diferentes tipos de injetores (manual, SPME e automático), sistemas de
bombeamento à baixa e alta pressão, colunas e detectores, com as sua
respectivas aplicações, vantagens e limitações na análise e fracionamento de
produtos naturais.
Os cuidados necessários na seleção e preparo de solventes para fase móvel
também foram discutidos, assim como as técnicas de preparo de amostra:
partição líquido-líquido, extração em fase sólida (SPE) e microextração em fase
sólida (SPME).
Os princípios envolvidos no funcionamento da cromatografia líquida de alta
eficiência foram amplamente discutidos.

A interação dos alunos foi incentivada com questionamentos e discussão da
aplicação da HPLC e seus avanços em seus projetos de pesquisa.
Curso 8
Biossintese de metabólitos secundários
Stelamar Romminger – Doutoranda - Universidade de São Paulo, São
Carlos-SP

Ementa: Metabolismo secundário. Blocos construtores e mecanismos
biossintéticos. Via do chiquimato -. Via do acetato. Via do mevalonato e deoxi
xilulose. Biossíntese mista. Biossíntese de alcalóides e de metilxantinas.
O curso de “Biossíntese de Metabólitos
Secundários” abordou as principais vias de
formação de produtos naturais. A via de produção
de compostos derivados de unidades ácidas
(acetato e mevalonato) revisou a formação de
ácidos graxos e a formação de policetídeos,
demonstrando as rotas de biossíntese de alguns
fármacos de uso comum. A aula sobre derivados de
unidades isopreno discutiu não somente as rotas de
biossíntese de esteróis, hormônios esteroidais e
seus derivados sintéticos, bem como de produtos
naturais já utilizados como fármacos. Durante a
revisão da via biossintética de formação do ácido chiquímico foram
apresentados seus derivados de maior importância econômica e as rotas
biossintéticas que levam a formação de aminoácidos aromáticos. A aula sobre
compostos derivados de aminoácidos englobou discussões sobre a formação
de alcaloides e sobre a formação de compostos que não são alcaloides, como
as penicilinas. Finalmente, foi discutida a formação de metabólitos secundários
de origem biossintética mista, ou seja, de metabólitos que integram diferentes
rotas biossintéticas durante sua produção.

Curso 9
Controle de qualidade de drogas vegetais e fitoterápicos
Profa. Dra. Gisely Cristiny Lopes (Universidade Estadual de Maringá,
Maringá-PR) e Prof. Tit. Cid Aimbiré de Moraes Santos (Universidade
Federal do Paraná, Curitiba-PR)
Ementa: Avaliação de matérias-primas e produtos farmacêuticos
fitoterápicos para uso humano ou veterinário, através de métodos
botânicos, físicos, físico-químicos e químicos de análise. Objetivos:
Apresentar e promover a compreensão da importância do controle de
qualidade de drogas vegetais e fitoterápicos no contexto sanitário da
utilização dos medicamentos fitoterápicos. Específicos: Apresentar os
principais conceitos sobre a qualidade das drogas, extrativos vegetais e
fitoterápicos; Familiarizar os participantes com os ensaios farmacopeícos
de caracterização botânica da matéria prima vegetal; Familiarizar os
participantes com relação os ensaios farmacopeícos de caracterização
físico-química e química da matéria prima vegetal; Descrever os
processos de caracterização da matéria prima vegetal, Introduzir os
princípios norteadores para a correta compreensão da vital necessidade
de controle de qualidade da matéria prima vegetal para a efetiva ação dos
medicamentos fitoterápicos; Exemplificar a condução de das técnicas e
métodos empregadas no controle de qualidade de drogas e extratos
vegetais.

Em função dos inúmeros fatores que interferem na
qualidade das drogas vegetais e consequentemente na
qualidade final do medicamento fitoterápico, o controle de
qualidade é fator essencial para assegurar a eficiência e
a segurança do uso desde grupo de agentes
terapêuticos. Envolve uma equipe multidisciplinar, que
abrange agrônomos, botânicos, farmacêuticos e químicos
e utiliza como ferramenta métodos botânicos, físicos,
físico-químicos e químicos de análise. Neste contexto, no
curso “Controle de qualidade de drogas vegetais e
fitoterápicos” foi abordado o tema controle de qualidade
no contexto sanitário da utilização dos medicamentos fitoterápicos. O curso foi
dividido
em
módulos
que
contemplaram como temas: o
processamento inicial da matéria
prima vegetal, a identificação
botânica
de
drogas
vegetais
definindo seus principais marcadores
e a utilização desses fatores por
diversas farmacopeias, a otimização
de
métodos
extrativos
e
a
padronização de processos entre
outros, visando sempre à qualidade
do produto final. Os temas
abordados foram: Introdução ao
controle de qualidade de drogas
vegetais e fitoterápicos (Parte I), Avaliação da autenticidade: Análise botânica
(Parte II), Avaliação de integridade e pureza (Parte III), Análise quantitativa:
Desenvolvimento e validação de metodologia analítica (Parte IV) e Controle de
qualidade de derivados de droga vegetal e produtos acabados (Parte V).

Área de Tecnologia
Curso 11
Metabolômica
Prof. Dr. Jan Schripsema (Universidade Estadual do Norte Fluminense
Darcy Ribeiro, Campos dos Goytacazes-RJ)
Ementa: Introdução à metabolômica, relação com as outras
–ômicas. Metabólitos, propriedades e características. As
técnicas usadas para metabolômica. Aspectos práticos dos
experimentos na metabolômica. Analisar os dados obtidos
nos experimentos, análise multivariada. Interpretação dos
resultados. Identificação dos metabolitos.

O curso iniciou explicando a terminologia e as origens da metabolômica.
Durante o curso as diferentes técnicas usadas foram introduzidas e as
especificidades das técnicas em relação à aplicação em metabolômica foram
explicadas.
Aspectos práticos dos experimentos foram tratados, como também a
interpretação dos resultados.

Curso 12
Biotransformação
Prof. Dr. Sérgio Ricardo Ambrosio (Universidade de Franca, Franca-SP)
Ementa: Introdução a biotransformação; enzimas e microorganismos;
biotransformação em síntese orgânica; reações de condensação,
hidrólise,
redução
e
oxidação
catalisadas
por
enzimas
e
microorganismos;
outras
biotransformações;
tecnologia
de
bioprocessos.
Biotransformação pode ser definido como um processo
biológico, no qual, compostos orgânicos são quimicamente
alterados através de reações catalisadas por enzimas contidas
em sistemas celulares. Processos de biotransformação
apresentam inúmeras vantagens quando comparados aos
correspondentes métodos químicos, como por exemplo, maior
estereo, regio e enantioseletividade, além de menor custo e
produção mais limpa (química verde). Algumas reações que
não são possíveis de serem realizadas por processos
químicos tradicionais são facilmente executadas em processos
de biotransformação. Dados históricos apontam que o primeiro
processo de biotransformação ocorreu na antiga Babilônia com a
transformação de etanol em ácido acético (vinagre), catalisada por
Acetobacter. Desde então, este tipo de processo catalítico vem sendo muito
utilizado. Os estudos com esteróides podem ser referidos como marco histórico
nesta
área,
tornando
possível
a
preparação da testosterona a partir da
deidroepiandrosterona
por
um
microorganismo, viabilizando assim, a
produção dos hormônios sintéticos. Neste
curso foram abordados os seguintes
temas: introdução a biotransformação,
enzimas
e
microorganismos,
biotransformação em síntese orgânica,
reações de condensação, hidrólise,
redução e oxidação catalisadas por
enzimas e microorganismos, outras
biotransformações
e
tecnologia
de
bioprocessos.

Curso 13
Óleo de girassol e suas vertentes energéticas: biodiesel e biolubrificantes
Prof. Dr. Sandro Luiz Barbosa dos Santos (Universidade Federal dos
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina-MG)
Ementa: Biodiesel. Biolubrificantes. Produção em escala laboratorial e em
escala industrial. Óleos naturais para produção de biodiesel e biolubrificantes.
Óleo de semente de girassol: características, propriedades, sua utilização para
produção de biodiesel e biolubrificantes.
No curso intitulado “Óleo de girassol e suas vertentes
energéticas: biodiesel e biolubrificantes” foi discutido
as características que levam um óleo vegetal a ser
utilizado como matéria – prima na produção de
biodiesel e de biolubrificantes. Características
químicas, como por exemplo, seus principais
constituintes químicos: ácidos graxos livres (AGL),
triglicerídeos e os fosfoglicerídeos os quais consistem
de um glicerol esterificado com dois ácidos graxos e
um ácido fosfórico.
A partir da definição dos principais constituintes
químicos de um óleo vegetal, incluindo o óleo de
girassol (Helianthus annuus), inseriremos a definição de biodiesel e do
biolubrificante. Posteriormente descrevemos o papel de cada um dos
constituintes químicos do óleo vegetal na produção de biodiesel ou
lubrificantes, classificando os triglicerídeos como matérias – primas
fundamentais em processos de transesterificação catalisados por bases de
metais alcalinos ou por ácidos inorgânicos e os fosfoglicerídeos como
inibidores dos processos de transesterificação, fazendo com que sejam
necessários a realização de um processo de purificação dos óleos vegetais.
Como processo de purificação descrevemos o processo de refino, incluindo
etapas de degomagem, desacidificação, branqueamento, etc.
Finalmente discutimos metodologias de produção de biodiesel e posteriormente
foi ministrada uma aula experimental com a inserção de novas técnicas de
produção de biodiesel e a discussão dos aspectos da Legislação do biodiesel
utilizado no Brasil.

Área de
Botânica Aplicada às Plantas Medicinais
Curso 14
Cultivo de plantas medicinais
Prof. Dr. Ernani Ronie Martins (Instituto de Ciências Agrárias- Campus
Regional da UFMG em Montes Claros-MG)

Ementa: Produção de plantas medicinais no Brasil. Domesticação de espécies
nativas. Cultivo e qualidade da matéria prima. Técnicas de propagação e
produção de mudas. Adubação. Fitossanidade. Tratos culturais. Engenharia
ecológica na produção de espécies medicinais. Aspectos da produção de
algumas espécies nativas e exóticas.
Tópicos abordados
 Produção de plantas medicinais no Brasil.
 Extrativismo e manejo
 Domesticação de espécies nativas.
 Cultivo e qualidade da matéria prima.
 Técnicas de propagação e produção de mudas.
 Engenharia ecológica na produção de espécies medicinais.
 Hortos medicinais
A qualidade das plantas medicinais no mercado
depende em grande parte do sistema em que são
produzidas. Em todo o Brasil, parte significativa
das plantas medicinais no mercado têm qualidade
inferior ao mínimo desejável, sendo que os
problemas incluem a contaminação microbiológica
ou por insetos, o perfil fitoquímico alterado e a
identidade botânica incerta. O extrativismo é a
principal fonte das plantas comercializadas, mas
pela variabilidade genética destas plantas e a
grande variação de solos e condições climáticas,
tais plantas podem apresentar propriedades farmacológicas extremamente
variáveis. Esta prática de coleta das plantas vem ameaçando diversas
populações naturais, sendo o manejo uma alternativa viável, ecológica e
socialmente responsável. Aliado ao manejo, é possível produzir algumas das
plantas por meio do cultivo, minimizando as variações na qualidade e
uniformizando a oferta de matéria prima. No entanto, produzir plantas
medicinais por meio do cultivo envolve uma série de procedimentos
apropriados a cada espécie, quais sejam: produção de mudas, adubação,
tratos culturais, colheita e secagem.
Conhecer a influência do ambiente (biótico e abiótico) sobre a produção
de biomassa e metabólitos especiais é vital para que se possa produzir plantas
com qualidade satisfatória. A produção de plantas medicinais deve ser
essencialmente orgânica, mesmo quando proveniente de coleta, com respeito
aos aspectos sociais e à natureza em volta.
No cultivo de determinada espécie, o primeiro procedimento é obter
mudas, que podem ser provenientes de estacas ou de sementes. As plantas
medicinais, em sua maioria, podem ser multiplicadas por estacas. Estacas são
partes das plantas, com pelo menos dois nós ou gemas, que, ao entrarem em
contato com solo úmido ou outro substrato, começam a enraizar na parte
inferior (próximo ao nó) e a emitir brotações na parte superior. Após o completo
enraizamento, as estacas são transferidas para o solo (local definitivo) ou para
sacos plásticos cheios de substrato composto por solo e composto orgânico ou
esterco curtido. Em nenhum momento estas estacas devem sofrer ação direta
dos raios solares, pois podem murchar e morrer. É importante que as plantas
de onde se retiraram estacas sejam corretamente identificadas. As sementes

de algumas espécies medicinais podem ser adquiridas nas casas de produtos
agropecuários, podendo ser encontradas diversas espécies exóticas, como
alcachofra, melissa, erva-doce, camomila, alecrim etc. As sementes são
semeadas em sementeiras e, depois, transplantadas, como se faz com as
olerícolas.

No plantio, as plantas medicinais devem receber somente adubação
orgânica, como estercos de aves (2 a 3 kg/m2) ou de curral curtidos (4 a 5
kg/m2), e composto orgânico ( 5kg/m2), sendo que deve ser dada preferência
ao composto orgânico. Não se deve utilizar adubação em excesso, mesmo
orgânica, pois pode prejudicar a produção de princípios ativos. O uso de
cobertura morta (palha, capim seco etc.) sobre o solo apresenta muitas
vantagens: além de mantê-lo úmido por mais tempo, reduz a concorrência com
outras espécies espontâneas e também reduz a quantidade de solo que cai
sobre a parte aérea da planta (folhas e flores) por ação dos respingos de chuva
ou irrigação, melhorando inclusive a qualidade microbiológica. Para melhor
cultivar as espécies medicinais, é importante que se observe seu
comportamento no local de cultivo e fazer as adaptações na medida em que
forem sendo detectados os problemas, uma vez que os sistemas de produção
ainda não estão totalmente prontos para estas plantas.
Normalmente, as plantas devem ser colhidas pela manhã, pois isso
garante, para a maioria delas, um bom nível de seus princípios ativos, mas são
conhecidas espécies cujo horário de colheita é diferente. Determinar a época
do ano para a colheita é fundamental para que as espécies possam produzir o
máximo de biomassa e substâncias ativas. Dependendo da parte que se
deseja da planta, varia-se a época de colheita. Recomenda-se evitar colher
partes doentes, danificadas por insetos etc., bem como plantas próximas de
locais que possam prejudicar sua qualidade, como nas proximidades de
lavouras onde se utilizam agrotóxicos, perto de estradas poeirentas e de rios
ou riachos poluídos. As plantas colhidas podem ser empregadas em diversos
preparados ou são submetidas à secagem. Em plantas com poucos pêlos ou
glabras, a simples lavagem em água corrente, antecedendo à secagem, pode
contribuir para a redução da carga microbiana. Em períodos chuvosos, pela
menor quantidade de partículas em suspensão no ar, as plantas têm também
menor carga microbiana. A secagem é feita para conservar por mais tempo as
plantas medicinais com o mesmo poder terapêutico. Consiste em retirar a
maior parte de água que, normalmente, faz dos órgãos vegetais (folhas, flores,
raízes etc.). Essa desidratação reduz a deterioração dos princípios ativos, bem
como a proliferação de microrganismos. Para secar plantas em maior
quantidade ou em épocas mais úmidas, às vezes é necessário o uso de
aquecimento, para o que são utilizados estufas ou secadores comuns com
temperaturas entre 40 e 60 ºC. O final da secagem é percebido quando as

plantas ficam quebradiças, devendo ser armazenadas de forma a serem
protegidas da absorção da umidade do ar. Uma vez seco, o material deve ser
acondicionado de forma a evitar a absorção de umidade do ar, sendo
identificado com data de colheita e a espécie. As plantas podem ser
fragmentadas para facilitar a embalagem. A conservação das plantas secas
pode se estender por alguns meses, devendo observar sempre se estão
preservadas suas características iniciais de cor e aroma; conservar as plantas
em ambiente escuro e seco ou, mesmo, na geladeira.
Por fim, como estrutura didática ou de produção, os hortos medicinais
são espaços de conhecimento e possibilitam a conservação das espécies que
ocorrem numa região ao mesmo tempo em que valorizam o conhecimento
local. Podem ser implantados em escolas, associações, postos de saúde etc.
Nesses locais, as práticas agroecológicas predominam.

Workshop
Workshop 1 (Dia 15 de fevereiro, 9h)
Farmacognostas no mercado de trabalho – jovens profissionais contam
suas experiências na indústria farmacêutica, como consultores,
empresários e pesquisadores
Fernanda Madoglio, Daniel Callejon (Diretor científico da Lychnoflora),
Anne Michelli R. Silveira (Néctar Farmacêutica Ltda.)

Propoterapia, Fitoterápicos, Api-cupuntura
e Manipulação Farmacêutica com padrão de qualidade
internacional, certificada ISO 9001.
Com foco na apiterapia, fitoterapia, manipulação farmacêutica e
exportação, conquistamos em 2001 o coroamento de nossa política de
qualidade, recebendo a certificação ISO 9001 por quatro instituições
acreditadoras internacionais. Hoje a Pharma Nectar é uma respeitada marca
que se distingue pela qualidade e o compromisso com o bom atendimento.
Exportamos produtos para mercados exigentes como o Japão, USA, e Europa,

mas sem perder o foco na atenção farmacêutica individualizada e na criação de
ferramentas médicas a partir de moléculas naturais.
Missão: Promover a saúde, prevenir e curar doenças, melhorar a
qualidade de vida de nossos clientes. Estes são os nossos maiores
compromissos. Honrar a preferência dos nossos clientes é a nossa
determinação contínua.

Esta mesa coordenada pela Profa Maique Biavatti
gerou uma discussão interessante e importante
sobre a interação universidade-empresa. Questões
éticas e a transferência de conhecimento científico
para a indústria foram aspectos levantados. Assim
como a necessidade do desenvolvimento
tecnológico como quesito de soberania nacional.

Workshop 2 (Dias 13 e 14 de fevereiro, 9h)
Molecular Modeling and Chemoinformatics in Pharmacognosy and
Natural Products Chemistry - Selected examples
Prof. Dr. Thomas Schmidt – Universidade de Muenster
Institut für Pharmazeutische Biologie und Phytochemie, Westfälische
Wilhelms-Universität Münster, Hittorfstraße
56, D-48149 Münster, Germany. Email: thomschm@uni-muenster.de
Phone +49-251-83 33378 Fax +49-251-83 38341
The workshop consisted of two teaching units (3h each).
Computational modelling methods represent an armamentarium of increasingly
important tools in all disciplines of natural sciences. The workshop intended to
give an introduction to such methods to students of pharmacognosy. The
workshop was divided into three main units with the following major focuses:
1. Basics of molecular modeling: Energy calculation, energy minimization,
concept of potential energy surfaces and geometry optimization/conformational
search.
2. Molecular modeling as a tool in structure elucidation: Relations between
molecular models and NMR as well as electronic CD spectra of complex natural
products – Methods to assign relative and absolute stereochemical features of
natural products.
3. Quantitative Structure-Property- and Structure-Activity Relationships
(QSPR/QSAR): Chemical descriptors, methods to derive correlative models,
basic concept of multiple linear correlation, principal component and partial
least squares analysis; model validation, basics of 3D/nD-QSAR.

In each block, basic concepts of the theoretical backgrounds were introduced
and underlined by demonstration of carefully chosen examples from the
author’s own phytochemical research experience. The students were thereby
given the possibility to grasp the most important general principles and
understand the importance of such methods for modern natural product-based
drug science.

Workshop 3 (Dias 11, 13 e 14 de fevereiro, 9h)
Montagem de técnicas para bioensaios
Profa. Dra. Almeriane Maria Weffort-Santos (Universidade Federal do
Paraná, Curitiba-PR)
Ementa: O desenvolvimento de um projeto de pesquisa na área das Ciências
Farmacêuticas envolve, muitas vezes, o uso de técnicas experimentais que têm
protocolos publicados não só em livros acadêmicos, mas principalmente em
periódicos científicos. Entretanto, eles precisam ser adaptados às condições de
cada laboratório. Este curso visa discutir aspectos relacionados ao
desenvolvimento de bioensaios, extraindo a metodologia de referatas e
adequando-a até a finalização de um protocolo próprio.
O workshop, de acordo
com a ementa proposta,
foi dividido em três
momentos. Inicialmente,
devido a heterogeneidade
acadêmica
dos
participantes, diversificada
entre
acadêmicos
de
vários
cursos
de
graduação, acadêmicos bolsistas de iniciação cientifica, mestrandos,
doutorandos e professores doutores, foram abordados aspectos teóricos,
incluindo definições clássicas de como um projeto de pesquisa deve ser
desenvolvido, destacando-se que todo projeto baseia-se em um
questionamento e que a metodologia (bioensaio, no caso) a ser usada deverá
ser apropriada e clara para responder esta pergunta. Esta etapa foi encerrada
com alguns exemplos, com discussões pela audiência. Em seguida, iniciou-se
uma sessão voltada ao estudo detalhado de uma publicação científica. A
intenção foi ensinar como um trabalho deve ser explorado para dele se obter o
máximo possível de informações. O trabalho escolhido foi na língua portuguesa
para facilitar a comunicação entre os participantes. Perguntas ao longo do
artigo foram feitas e respondidas, explorando-se minuciosamente cada parte,
desde o título, se adequado ao contexto, até as referências bibliográficas,
sendo a metodologia estudada de forma minuciosa e critica. Finalmente,
algumas referatas foram distribuídas e duplas de participantes se organizaram
para estudá-las por meio de questionamentos direcionados. Por exemplo, um
dos exercícios envolveu a comparação da metodologia descrita em duas
referatas para um mesmo ensaio, na qual as equipes deveriam produzir um
protocolo desse ensaio, tendo como base somente a descrição publicada
nesses trabalhos.

15 de fevereiro (quarta-feira)
Cerimônia de encerramento da EVFgnosia 2012

Prof. Dr. Cid Aimbiré de Moraes Santos
Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia
Profa. Dra. Laila Salmen Espindola-Darvenne
Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia
Prof. Dr. Luiz Elídio Gregório
Representante da Comissão Organizadora Local - UFVJM

O Hino Nacional foi tocado pela Banda da Polícia Militar de Diamantina

Entrega do PREMIO DA SBFGNOSIA
A Comissão Científica considerou as arguições acirradas e os
comentários dos professores participantes da Escola de Verão

Foi premiada a categoria
Iniciação Científica

RAIMUNDO G. DE OLIVEIRA-JÚNIOR
Universidade Federal do Vale do São Francisco, Petrolina, Pernambuco
WILLER F. S. JUNIOR
Universidade Federal de São João del Rei, Ouro Branco, Minas Gerais

Reconhecimento para o trabalho de iniciação científica de:
FELIPE ANTUNES DOS SANTOS
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo
ULISSES LARA DE NICOMEDES
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Diamantina, Minas Gerais

Divulgação da EVF 2013

Prof. Cid Aimbiré finalizou a palestra de encerramento anunciando a
Escola de Verão em Farmacognosia 2013 em Macapá
com o apoio da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP

Prof. Hugo Silva Favacho
Curso de Ciências Farmacêuticas
Em nome do Prof. José Carlos Tavares
Reitor da UNIFAP
Convidou a todos para a Escola de Verão em Macapá.
Belezas e delícias do Bioma Amazônia
Marco Zero do Equador

“Nunca vi tanta gente inteligente junto”
Dona Lena – Serviço de Limpeza da UFVJM

Em nome da Sociedade Brasileira de Farmacognosia
a diretoria agradece a todos os
estudantes, professores e profissionais
da Escola de Verão 2012

Presidente: Cid Aimbiré M. dos Santos (UFPR)
Vice-Presidente: Laila Salmen Espindola-Darvenne (UnB)
Secretário: Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida (UNIVASF)
Tesoureira: Maique Weber Biavatti (UFSC)

E convidamos a todos para nos encontrarmos em Ilhéus

http://www.sigaeventos.com.br/VIII_SBFGNOSIA/

