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RESUMO

o presente trabalho discute a contribuição da adoção de critérios mais objetivos e

de maior rigor na seleção e análise de fontes de informação, levando à utilização

de maior rigor científico no processo de registro de fitoterápicos. Neste sentido, se

propõe a adoção de uma metodologia previamente testada e reconhecidamente

eficaz, a Revisão Sistemática (RS), como metodologia básica para a análise de

registro de fitoterápicos. Visando permitir a visualização das diferenças causadas

pela adoção da Revisão Sistemática nO processo de registro, é apresentado um

caso, Maytenus ílicifolia M. ("espinheira-santa~). O uso da radiação ionizante vem

tendo sua utilidade expandida. Utilizou-se neste trabalho, a radiação gama em

matrizes fitoterápicas (extrato de "espinheira-santa") paraocontrole-de qualidade

microbiológico destas matrizes. Os resultados apontam para uma contribuição

positiva da incorporação da metodologia de RS no processo de registro de

fitoterápicos assim como da radiação, gama no controle de qualidade

. microbiológico de matrizes fitoterápicas.

Palavras chaves: Revisão sistemática, plantas medicinais, controle de qualidade,

controle microbiológico.
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SYSTEMATIC REVIEW ANO GAMMA RADIOSENSITIVITY OF MEDICINAL PLANTS:

DEVELOPMENT OF PROTOCOL FOR QUALlTY CONTROL

Author: Ralph Santos Oliveira

Adviser: Dr. Waldeciro Colaço
. '-'

SUMMARY

The present study discusses the contribution of the adoption of more rigourous

and objective criteria to the selection and analysis ofinformation sources, leading

to more scientific rigour when registering phytotherapic drugs. To this end, it is

herein proposed the adoption of a previously tested and acknowledged

methodology, namely the Systematic Revision, as a standard for phytotherapic

drug analyses. In order to show differences brought about by the Systematic

Revision during the registration procedures of phytotherapic drugs, the case of the

Maytenus ilícifolia (known popularly in Brazil as "espinheira-santa") is presented.

As it is well known, the use of ionizing radiation is expanding, especiallyin

medicine and pharmacy. Therefore, gamma radiation was applied to the

microbiological quality control of phytotherapic matrices. Results indicated a

positive contribution of Systematic Revision to the registration procedures of

phytotherapic drugs, as well as the advantages of using gamma radiation to the
----

microbiological quality control of phytotherapic matrices.

Key words: systematic review; medicinal plants; quality control; microbiological

control. .



1 INTRODUÇÃO

A Revisão Sistemática da literatura é um processo organizado, no qual uma grande

quantidade de resultados de pesquisas clínicas e estudos primários que investigam uma

mesma questão são selecionados e revisados, para posterior sumariação.

(UNIVERSIDADE FEDRAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA,

2004). Portanto, é um método que, além de fornecer dados sobre a eficácia de um produto,

auxilia na explicitação de divergências de estudos que, sob o aspecto da fitoterapia, torna

se de fundamental importância, principalmente devido à infinidade de estudos que

apresentam dados bastante discrepantes uns dos outros.

A Revisão Sistemática é um tipo de estudo secundário que utiliza métodos

previamente definidos e explícitos para identificar, selecionar e avaliar criticamente

pesquisas relevantes. Dessa forma, facilita a elaboração de diretrizes clinicas, além de

contribuir como suporte teórico-prático para o planejamento de pesquisas clínicas. Não

obstante, seu grande poder de síntese pode ser expandido como metodologia, principal ou

auxiliar, em muitos processos de tomadas de decisão.

O registro de fitoterápicos preconiza, segundo a legislação sanitária brasileira vigente,

a comprovação dos efeitos terapêuticos e benéficos das drogas de origem vegetal,

fundamentados basicamente em dados da literatura. No entanto, há a necessidade de

padronização dos procedimentos adotados para ~ realização desta avaliação da literatura,

tanto para a orientação do proponente do registro do fitoterápico, quanto para a orientação

do agente do registro. Assim, o presente estudo pretende avaliar a contribuição da

aplicação da metodologia da Revisão Sistemática, como proposta pela COCHRANE do

Brasil, filial da Cochrane da Inglaterra, responsável pela organização, auxílio e revisão das

Revisões Sistemáticas em todo o mundo, neste processo.
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1.1 Histórico da Revisão Sistemática

A história da Revisão Sistemática e da metanálise não é tão recente. De acordo com

Clarke;Oxman (2001), começou no início do século xx, embora sua popularidade tenha

crescido somente no final da década de 90. A primeira metanálise foi publicada em 1904

no BM! (British MedicaI Journal) e sintetizava resultados de apenas dois estudos. Foi só

em 1955 que apareceu a primeira Revisão Sistemática sobre uma situação clínica,

publicada no JAMA (The Journal ofthe American MedicaI Association). Antes dessa data,

surgiram algumas publicações abordando métodos estatísticos para combínar resultados de

estudos independentes. O termo metanálise surgiu pela primeira vez em 1976, em artigo da

revista Educational Research (CLARKE; OXMAN, 2001)

Para Clarke;Oxman (2001) a era das revisões sistemáticas, principalmente com

ênfase nas metanálises na área de saúde se consolidou no final da década de 80, com a

publicação do livro Effective Care During Pregnancy and Childbirth. Duas outras

publicações, da mesma época, uma em cardiologia e outra em oncologia, tiveram grande

importância.

Em 1992, foi fundado o Centro Cocbrane do Reino Unido, dando início à

Colaboração Cocbrane. Nesse mesmo ano, uma publicação no BM! enumerava os

objetivos de uma colaboração dedicada à facilitação e disseminação de revisões

sistemáticas. Também no ano de 1992, apareceram as duas primeiras teses que consistiam

em revisões sistemáticas com metanálises, uma na Inglaterra e outra no Brasil. Em

Oxford, Alejandro Jadad defendeu sua tese de doutorado, e em São Paulo, Jair de Jesus

Mari defendeu sua tese de livre docência, na Escola Paulista de Medicina. Em 1997,

também na Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, foi defendida

a primeira tese de doutorado no Brasil, cujo tipo de estudo foi a revisão sistemática com

metanálise (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - ESCOLA PAULISTA DE

MEDICINA, 2004).



•

3

Em 1994, em outra publicação no BMJ, foram definidas as estratégias de busca de

ensaios clínicos aleatórios em bases de dados. Posteriormente, em 2001, 1000 revisões

sistemáticas e 876 projetos de revisão sistemática foram publicados no fascículo 2 da

Biblioteca Cochrane. A marca de 1000 revisões reflete, a dedicação de milhares de

pessoas envolvidas com a Colaboração Cochrane, no mundo todo. __ .. __

1.2 Aspectos Legislativos dos Fitoterápicos

o registro de fitoterápicos teve como marco, no Brasil, a Portaria nO 6, de 1995.

Essa Portaria, embora tenha permanecido em vigor até o ano de 2000, não apresentava o

critério de pontuação que consta, tanto na RDC 17 (Resolução de Decisão Colegiada)

como na RDC 48, nos seus anexos. Entretanto, em relação à segurança e ou eficácia do

produto fitoterápico, ela não fazia grandes exigências, apenas citava a necessidade da

existência de estudo científico que comprovasse sua toxicologia (ausência de efeito tóxico)

e eficácia do produto.

Revogando a Portaria n° 6/95, a RDC n° 17, de 2000, instituiu os Grupos I, H e

IH, que constam em seus anexos, adotando assim um sistema de pontuação, ou seja,

preconizando a utilização de bibliografia previamente determinada e de um sistema

classificatório, por pontos, que atribui 0,5 ponto para cada citação em publicação

técnico-científica brasileira e ou estrangeira, não incluída nos Grupos I, H e HI do Anexo

H, relativa à segurança de uso e indicações terapêuticas propostas.

Ressalta-se, contudo, o valor da RDC 17/00, que preconizou critérios mais rígidos

de controle e identificação das substâncias responsáveis pelo efeito da planta, o que, no

âmbito legislativo de fitoterápicos, foi um enorme avanço.

Já em relação à RDC 48/04, que substituiu a RDC 17/00, pouco foi acrescentado,

em termos de mudanças, no contexto do registro de fitoterápicos, permanecendo o sistema

de pontos adotado pela legislação anterior, ou seja, .a não preocupação em relação a
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avaliação de estudos clínicos e à qualidade do material bibliográfico levantado. Diz a

RDC 48/04 que:

"[..] 8. A segurança de uso e a(s) indicação(ões) terapêutica(s) deverão

ser validadas através de uma das três opções abaixo:

8.1. Atingir no mínimo 6 pontos, com estudos publicados entre as obras

da LISTA DE REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS PARA AVALIAÇÃO

DE SEGURANÇA E EFICACIA DE FITOTERÁPICOS, conferidos de

acordo com a escala descrita a seguir:

a) Três (3) pontos a cada inclusão em obra relacionadGno Grupo-/.

b) Dois (2) pontos a cada inclusão em obra relacionada no Grupo lI.

c) Um (1) ponto a cada inclusão em obra relacionada no Grupo lI/.

d) Meio (0,5) ponto a cada inclusão em publicação técnico-cienttfica,

brasileira e/ou internacional, não incluídas nos Grupos I, 11 e IlI,

que contenha informações relativas à segurança de uso e às

indicações terapêuticas propostas. No mínimo 50% da pontuação

obtida deverá originar-se de estudos em seres humanos [ ..Ju

Como é possível observar, não há, de mll{leira explícita, uma preocupação real com

a qualidade dos ensaios clínicos, o que pode levar a problemas sanitários severos, fato que

pode ser corroborado por Botsaris (2004), que. relata que lamentavelmente muitos erros

persistem como, falta de registro, falta de qualidade (utilização de espécies não-oficiais,

sem especificações de qualidade), inocuidade (uso de espécies cujos efeitos foram

negativos em estudos científicos) entre outras irregularidades. Todos esses fatos realçam a

necessidade de se aumentar o rigor no ato do registro de fitoterápicos, evitando-se, desta
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forma, problemas futuros, ou ainda, diminuindo o risco sanitário referente à utilização Qe

medicamentos fitoterápicos.

Observa-se, por outro lado, que têm havido grandes questionamentos em relação

aos fitoterápicos e a sua real eficácia, além de sérios embates quanto ao seu uso de modo

tão indiscriminado pela população. Neste cenário, surge a necessidade pungente e

emblemática de que a eficácia terapêutica e a segurança no consumo de fitoterápicos sejam

garantidas, primariamente, pelo processo de registro desses produtos.

O processo de registro de fitoterápicos em vigor hoje no Brasil traz, em seu bojo,

dificuldades para a avaliação desses aspectos. Tais dificuldades surgem, inicialmente, pelo

fato da legislação permitir a utilização de qualquer citação científica como suporte à

proposta de registro, sem que sejam contemplados aspectos como, por exemplo, o rigor

metodológico ou a existêncía de avaliações clínicas que sustentem as pretensões do

proponente. Agregam-se, a esse fato, as próprias dificuldades de julgamento da solícitação

de registro de fitoterápicos. Não obstante, percebe-se uma total falta de técnica relativa ao

controle microbiológico de qualídade, assim como da forma de esterilização de plantas e

produtos fitoterápicos, de forma geral, tomando-se necessário o desenvolvimento de tais

técnicas.

Pelo exposto, o objetivo deste trabalho é analisar a potencialidade da Revisão

Sistemática de literatura como método para análise do registro de fitoterápicos, utilizando a

Mayterms ilicifolia M. ("espinheira-santa") como ,caso-controle, assim como realizar estudo

de radiossensitividade gama, no processo de esterilização de matrizes fitoterápicas

utilizando aM ilicifolia M("espinheira-santa") como caso-controle
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1.3 Tecnologia e Energia Nuclear: Aspectos e Conceitos

A tecnologia nuclear tem se mostrado bastante eficaz para esterilizar alimentos e

produtos médico-cirúrgicos e também começa a ser empregada para reduzir a carga

microbiana dos medicamentos e produtos fitoterápicos (GIURLANDI, 2001).

De um modo geral, o emprego da energia nuclear na agricultura dá-se de duas

maneiras: pela irradiação direta ou pela técnica dos traçadores. A irradiação é utilizada,

entre outras aplicações, para aprimorar espécies de plantas e para esterilizar e conservar

alimentos, enquanto os traçadores são utilizados, normalmente, em pesquisas sobre

fertilidade de solos e de nutrição de plantas e animais (TEIXEIRA, 2002).

1.4 Radioproteção no Brasil

As atividades de controle regulatório, uso e aplicações de fontes radioativas estão

sob a égide da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Entre suas competências,

encontram-se ações regulatórias de instalações nucleares, emissão e formulação de

regulamentos técnicos relacionados à proteção radiológica e à segurança nuclear,

fiscalização e autorização de funcionamento de instalações radioativas ou que se utilizam

de produtos radioativos, controle do comércio de produtos radioativos, armazenagem de

rejeitos radioativos, entre outras (JUNIOR, 2005).

,
1.5 Energia Nuclear com uso na esterilização de plantas

A utilização de técnicas nucleares em processos de esterilização data de muito

tempo. Em 1903, demonstrou-se o poder esterilizante dos Raios X Anos antes, Pierre

Curie e Becquerel haviam demonstrado, separadamente, o poder bactericida dos raios

gama (AZEVEDO, 2005).
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o uso de técnicas nucleares aplicadas à agricultura não é recente no Brasil. Há

alguns anos, várias instituições de pesquisas vêm buscando, com o uso intensivo dessas

ferramentas, entender melhor a dinâmica dos solos e a movimentação na natureza dos

principais nutrientes das plantas, além de controlar pragas e moscas de plantações,

melhorar a carga genética de determinadas culturas para aumentar a produtividade, e

esterilizar alimentos para sua maior conservação (TEIXEIRA, 2002).

Normalmente, após serem colhidas, as plantas são colocadas ao solou em estufas

para secagem, onde podem sofrer contaminação por insetos; bactérias e fungos, além de

apresentar uma carga microbiana acima dos níveis considerados aceitáveis pelos órgãos de

vigilância sanitária. O processo de irradiação tem se mostrado como o mais adequado para

esterilizar esses produtos, uma vez que não aumenta a sua temperatura, durante o

tratamento, como acontece com os processos térmicos. Uma outra alternativa para o

processamento a frio, é a utilização do óxido de etileno. Essa, entretanto, foi proibida pelos

Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego (GIURLANDI, 2001).

A irradiação de alimentos e plantas é um processo fisico de tratamento comparável

à pasteurização térmica, ao congelamento ou ao enlatamento. O processo envolve a

exposição do alimento ou planta, embalado ou não, a um dos três tipos de energia

ionizante: raios gama, raios X ou feixe de elétrons. Isto é feito em uma sala ou câmara

especial de processamento por um tempo determinado. A fonte mais comum de raios

gama, para processamento de alimentos ou plantas, é o radioisótopo Cobalto-60. Ao

penetrar no alimento ou planta, a radiação elimina bactérias patogênicas, destruindo

fungos, parasitas e insetos (TEIXEIRA, 2002).

Por outro lado, embora a radiação ultravioleta (de 4 a 400nm - sendo 260nrn o

comprimento mais eficiente) seja bastante letal, ela exibe baixa. penetrabilidade, não

atravessando vidros, filmes sujos e outros materiais. Assim, ela é extremamente eficiente

na eliminação de microrganismos presentes em superficies. Como sua maior eficiência se
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dá a 260nrn, que corresponde à faixa de maior absorção pelo DNA do microrganismo, ela

afeta primariamente esse tipo de molécula. Sua ação é principalmente decorrente da

formação de dímeros de pírimidinas (timina), efeito esse que pode ser revertido por

sistemas de fotorreativação (enzimas de reparo ativadas pela luz) ou por sistema de

reativação independente da luz (polimerases). Por outro lado, não podem ser descartados

outros efeitos deletérios, uma vez que, quando a 340nm, se observa dano celular, sem estar .

primariamente relacionado às mutações, e que neste comprimento de onda os ácidos

nucléicos não têm mais uma grande capacidade de absorver esse tipo de radiação

(FIGAWA, 1998).

As radiações ionizantes são aquelas de pequeno comprimento de onda, portanto de

altíssima energia e penetrabilidade. Os dois principais tipos são a gama e os Raios X. Elas

são bastante eficientes, uma vez que promovem a ionização de átomos, fazendo-os

perderem elétrons. Como conseqüência são gerados radicais livres, extremamente reativos,.

que podem destruir pontes de hidrogênio, duplas ligações e estruturas em anel. Quando na

presença de oxigênio, geram radicais hidroxilas livres, absolutamente tóxicos para as

células (FARMACOPÉIA BRASlLEIRA, 1988)

A radiação gama para irradiadores, é originada geralmente a partir de fontes de

60Co ou 137Cs. Essas' radiações vêm sendo amplamente utilizadas em produtos

termolábeis, tais como plásticos, e em alguns tipos de alimentos (flutas, vegetais,
,

alimentos marinhos). Nos alimentos seu uso é interessante, uma vez que inativam enzimas

autocatalíticas que participam do processo de degradação natural (FIGAWA, 1998;

FARMACOPÉIA BRASlLEIRA, 1988).
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2 MEDICINA POPULAR VERSUS PLANTA MEDICINAL: CONCEITOS

PRELIMINARES.

Fontes; Sanches (1999), definem a medicina popular de uma maneira

contemporânea e aplicada. Segundo eles:

"A medicina popular está muito próxima da medicina tradicional do tipo erudito. Os

antropólogos chamam-lhe também a medicina ''folk'', a qual recobre praticamente os

mesmos domínios: a dietética e produtos vegetais, os rituais, manipulações fisicas e o

religíoso. A medicina popular define-se como o conjunto de conhecimentos e crenças

criados pelo povo, quer dizer, pelos profanos não profissionais, e que se opõe ao discurso

erudito. Com efeito, a cultura popular caracteriza-se pela oralidade e, por vezes, esta

oralidade traduz mais facilmente certas adaptações locais e certas adaptações especificas

à doença. "

Mister se faz ressaltar, entretanto, que não se deve entender a medicina popular como

algo que se opõe ao discurso ou conceito eruditos, pois muitas das vezes os discursos e

conceitos eruditos provêm de um conceito popular.

o uso de plantas medicinais na terapêutica, ou como suplementos na dieta, vem de

tempos remotos (CALDAS;MACHADO, 2004), mas sua intensificação deu-se,

prinlOrdialmente, nas últimas décadas, principalmente, nas décadas de 70 a 90, podendo-se

.observar seu incremento ainda nos tempos de hoje. Entretanto, Caldas;Machado (2004)

alertam que somente, recentemente, a segurança do uso de plantas, na terapêutica, foi

questionada.
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3 Maytenus ilicifolia MART.: UMA ABORDAGEM GERAL

3.1 Histórico da Maytenus üicifolia

A Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reissek é conhecida popularmente como "espinheira

santa", "cancerosa", "cancorosa-de-sete-espinhos" e "maiteno", dentre outros nomes

(LORENZI; MATOS, 2002). Pertence à família Celastraceae, possuindo 55 gêneros e 850

espécies espalhadas nas regiões trópicas e subtrópicas do mundo (MOSSI et al., 2004). No

contexto brasileiro, onde seu crescimento é nativo, a espécie M ilicifolia M é largamente

utilizada na medicina popular (MOSSI et al., 2004). O uso medicinal de Maytenus

ilicifo/ia é datado da década de 20, desde quando se tem algum registro escrito de sua

utilização (CUNHA, 2003).

Segundo o uso popular, acredita-se que a M ilicifolia M possa combater várias

doenças, dentre as quais podem-se destacar gastrites e dispepsias. Possui ações tônicas,

analgésicas, anti-sépticas, cicatrizantes, diuréticas e laxativas (COIMBRA, 1958). Cipriani

et. al. (2004) corrobora tais afirmações, dizendo que é uma erva com ação contra úlcera e

gastrite, por meio de seus estudos. Segundo Carlini;Frochtengarten (1988), os primeiros

estudos de eficácia terapêutica da M ilicifo/ia M, foram realizados por Aluizio França,

professor da Faculdade de Medicina do Paraná, em 1922, que usouaM ilicifolia M em

pacientes portadores de úlcera gástrica e relatou o sucesso do tratamento. Atualmente, há

estudos que afirmam que a M ilicifolia M apres~nta, também, atividades antineoplásica e

antimicrobiana (MING et al., 1998; PEREIRA et al., 1992). Cipriani et.a\. (2004) relatam,

ainda, a descoberta e caracterização de arabinogalactanas, polímeros essenciais

encontrados nas paredes celulares de plantas superiores, que possuem atividade

imunológica. Esse fato pode ajudar a explicar a melhora dos quadros de câncer mediante

sua aplicação, já que a maioria, senão a totalidade das drogas antineoplásicas, apresenta

grande efeito imunossupressor, principalmente quando associadas a procedimentos

cirúrgicos e antiinflamatórios esteroidais, como betametasona e dexametasona, prática
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comum nos protocolos antineoplásicos. No caso dotratamento de úlceras e gastrites, pode

ser preparada tanto na forma de emplastros de suas folhas, decocto, por infusão, como na

forma de chás e extratos (LORENZI; MATOS, 2002).

3.2 Ecologia da Maytenus ilicifolia

Segundo Magalhães (2004), a M ilicifolia M. é encontrada, predominantemente, na

região Sul do Brasil, no interior de matas nativas e em matas ciliares. Tem preferência por

solos argilosos, porém bem drenados e com alto teor de matéria orgânica. Apresenta

predileção por climas temperado e subtropical. Um fato importante que deve ser lembrado

refere-se ao espaçamento de plantio, ou seja, à época de transplante da planta, para que

esta permaneça com seus componentes em concentrações adequadas, sendo a melhor

época para o transplante a primavera. Ele alerta ainda que a irrigação deve ser freqüente,

principalmente até os dois prImeiros anos, devendo a planta ser cultivada

preferencialmente à sombra. O não seguimento dessas práticas pode resultar em alterações

fitoquímicas severas na planta, como as relatadas por Radomski;Wisniewski (1998), que

detectaram o aparecimento de grandes quantidades de taninos nas folhas da M i/icifolia

M cultivada a pleno sol. Portanto, técnicas de plantio padronizadas e seguras devem ser

preconizadas, principalmente quando se trata de espécies com uso terapêutico, já que

alterações em seu ciclo de plantio podem resultar em alterações nas concentrações, ou até

desaparecimento de constituintes, dentre eles os que possuem ação terapêutica, ou seja, o

princípio ativo da planta, ou mesmo o aparecimento de substâncias indesejáveis.

3.3 Composição Química da Maytenus ilicifolia

De acordo com Lima et. ai (1969), os primeiros pesquisadores a Se dedicarem aos

estudos fitoquímicos da Maytenus spp., houve a demonstração da presença de vários

grupos fitoquímicos, destacando-se os terpenóides, taninos, alcalóides, macrólidos e

flavonóides, dentre outros (COIMBRA; da SILVA, 1958; SIMÕES, 1986; CARLINI;
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FROCHTENGARTEN, 1988; PEREIRA, 1992; PEREIRA; PIZZOLLATI; de LIMA,

1992; ALONSO 1998; e COULAUD-CUNHA; OLIVEIRA; WAlSSMAN, 2004). A

presença desses grupos foi posteriormente confirmada e seus potenciais terapêuticos são

bastante conhecidos:

Dentre as substâncias estudas e classificadas na Maytenus ilicifolia, pode-se citar

vários grupos, dentre eles: os terpenos - maitenina, tringenona, isotenginona lI,

congorosinas A e B, ácido maitenóico; os triterpenos - friedelanol e friedelina; óleos

essenciais, como o friedenelol; taninos, principalmente os gálicos - epicatequina,

epigalocatequina e epigalocatequina gaiato e, por último, os alcalóides maiteina,

maitanprina, maitensina (ALONSO, 1998; CARLINI; FROCHTENGARTEN, 1988).

Ohsaki et aI. (2004), em pesquisas mais recentes com M ilicifolia M, classificaram

quatro novos triterpenóides, denominados por eles de maytefolinas A, B e C e uvaol-3

cafeato.

Figura 1 - EstrulUIa química da friedalina FIgura 2 - Estrutura quimica daMaitensina
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Revisão Sistemática é um tipo de estudo secundário (baseado em estudos

primários) que utiliza métodos previamente definidos e explicitos para identificar,

selecionar e avaliar criticamente pesquisas relevantes, facilitando, desta forma, a

elaboração de diretrizes clinicas - como a escolha de um tratamento ou de um

medicamento mais indicado. Ela é extremamente útil para os tomadores de decisão na área

de saúde, como médicos e administradores, tanto do setor público como do privado.

Também, as revisões sistemáticas contribuem como suporte teórico-prático, por intermédio

de extensa pesquisa bibliográfica c1assificatória, para o planejamento de pesquisas clínicas.

Apesar disso, a metodologia da Revisão Sistemática, devido ao seu grande poder sintético,

pode ter seu uso expandido como metodologia auxiliar em muitos processos de tomadas de

decisão, dentre eles o. processo de registro de medicamentos fitoterápicos, podendo

fornecer dados da literatura idôneos, que sustentem o uso ou a aprovação de determinada

planta como matriz de fitomedicamento junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA, 2004).

De acordo com Mulrow (1994), as revisões sistemáticas determinam quando

achados científicos são consistentes e podem, portanto, ser aplicados a uma população.

Ainda, de acordo com o autor, a Revisão Sistemática de literatura é uma atividade

científica baseada em vários parâmetros cientificamente comprovados, como a análise

estatística de dados.

o primeiro deles está relacionado com a grande quantidade de informação que é

publicada anualmente. Lederberger; Zucherman(1986) estimam que mais de dois milhões

de artigos são publicados anualmente na literatura biomédica, em mais de vinte mil jornais

diferentes. Segundo Mulrow (1994), cerca de 4400 páginas foram publicadas com 1100

artigos, no ano de 1992, juntando-se o BMJ e o New England Journal DfMedicine. Isto

serve como ilustração da quantidade de material ofertada ao público. Como maneira de

sumariar essas informações é que se tem a Revisão Sistemática auxiliando na separação,
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seleção, ou melhor, na eliminação de material insignificante, inexpressivo ou redundante.

Um aspecto, que deve ser lembrado, refere-se ao idioma. Muitas vezes, devido à

localização dos centros de estudo, ou dos pesquisadores, muitos trabalhos são publicados

em idiomas não usuais, o que dificulta a sua inclusão em um estudo de Revisão

Sistemática.

Em segundo lugar, os tomadores de decisão, principalmente em saúde, precisam

integrar criticamente toda a informação disponível, antes de darem um veredicto final.

Sobre esse aspecto, a Revisão Sistemática funciona como grande integralizadora de

conhecimento, além de um excelente tensoativo entre as informações e os tomadores de

decisão (MULROW, 1994).

Como terceira premissa, tem-se que a Revisão Sistemática é uma eficiente técnica

científica (metodologia de análise). Embora algumas vezes consuma muito tempo e

esforço, ela é freqüentemente mais rápida e menos custosa que iniciar um novo, ou re

analisar um estudo. Deve-se lembrar que atualizações contínuas da revisão de literatura

podem diminuir o tempo entre uma nova descoberta e a tomada de decisão (MULROW,

1994).

Um quarto aspecto abordado é que as revisões sistemáticas podem providenciar um

contexto interpretativo, indisponível em qualquer estudo. Isto se deve ao fato de que

estudos com as mesmas questões elegem critérios diferentes, modificando, desta forma, os

resultados finais e possibilitando interpretações effôneas (MULROW, 1994).

Outro ponto que norteia a Revisão Sistemática é a sua contribuição na explicitação

de dados inconsistentes e conflituosos. Isto se torna muito comum, quando se trata de

fitoterápicos. Para esses, uma série de estudos, com uma mesma planta em diferentes

centros de pesquisas, gera dados completamente divergentes entre si.
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Em sexto lugar, Mulrow (1994) cita que as revisões sistemáticas são capazes de

permitir um aumento na precisão das estimativas do risco ou do tamanho do efeito, ou seja,

elas são capazes de defmir, com maior c1areza·e concisão, se o produto (o alvo da pesquisa)

sob análise realmente apresenta efeito e, se apresentar, se há beneficios comprovados. Em

se tratando de fitoterápicos, a determinação precisa de um efeito ou indicação é primordial,

principalmente quando se parte do preceito de que a maioria da população acredita que

todos os fitoterápicos não apresentam riscos à saúde, além de ser uma panacéia para todos

os males.

Por último, tem-se a impessoalidade da Revisão Sistemática. Sabe-se que muitas

críticas são feitas às revisões bibliográficas, devido ao caráter idiossincrático e à impressão

pessoal do revisor. Tal fato não se aplica às revisões sistemáticas,-que- apresentam uma

acurácia [a acurácia, do inglês accuracy - também conhecida como respeitabilidade da

avaliação de uma estimativa - é uma medida da correlação entre o valor estimado e os

valores das fontes de informação, ou seja, mede o quanto a estimativa que obtivemos está

relacionada com o "valor real" do parâmetro (BARBETTA;REIS;BORNIA, 2004)]

impedindo, desta forma, um possível caráter subj etivo à revisão.

Diversos autores (GREENHALGH,1997A; NAYLOR, 1997; BEYEA;NICOLL,

1998; POLLETTI, 2000) procuram diferençar Revisão Sistemática., revisão de literatura e

metanálise, termos que são constantemente confundidos e que, portanto, acabam sendo

grandes geradores de distorções. De acordo com esses autores, a revisão de literatura é

uma apresentação de dados novos ou resultados de pesquisa, de forma não sistematizada,

destacando-se somente as informações relevantes ou que corroborem suas teorias sem uma

análise criteriosa ou crítica desses resultados. Na Revisão Sistemática os estudos são

analisados em relação aos seus objetivos, materiais e métodos, permitindo ao leitor extrair

conclusões do conhecimento já existente sobre determinado tema, sempre de forma

criteriosa, minuciosa e coerente, por meio de dados estatisticamente concernentes. A

metanálise, por sua vez, amplia o caráter crítico e as indagações por meio de uma análise
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estatística secundária dos resultados de estudos similares. Deve-se ressaltar, entretanto, que

nem sempre é possível se fazer uma metanálise, devido à escassez de pesquisas clínicas em

determinadas áreas do conhecimento, em muitos dos casos, fato que se aplica à fitoterapia.

Uma Revisão Sistemática segue padrões rigorosos de análise, que devem incluir: a)

métodos que assegurem o alcance dos objetivos, de forma a não haver dispersão do estudo

devido à grande quantidade de material que pode vir a ser trabalhada; b) análises

minuciosas e com a colaboração de um revisor, sempre que possível, para que os erros ou

más interpretações sejam minimizados ao máximo; c) exame da teoria adotada e

estabelecimento de relações com os resultados, métodos, sujeitos e variáveis do estudo, no

intuito de fornecer informações sobre os estudos revisados sem focalizar somente

resultados, mas sim para propiciar o maior número de informações possíveis (GANONG

apudMOI,2004).

Segundo Moi (2004), a Revisão Sistemática envolve seis passos primordiais:

1- Selecionar hipóteses ou questões para a revisão

É o ponto de partida da RS. (Revisão Sistemática). Questionamento-ou ponto de

interrogação que necessite ser explicado ou que tem papel fundamental no desfecho de um

estudo ou indicação de uso.

2 - Selecionar trabalhos que comporão a amostra da análise

Neste ponto, cabe ressaltar que a amostra é um indicador critico de como

determinadas conclusões podem ser generalizadas e que confiabilidade ela produz, uma

vez que a omissão de procedimentos pode ser a maior ameaça para a validade e a

idoneidade da Revisão Sistemática, ou seja, é na qualidade do material pesquisado que

reside a qualidade da revisão, levando-se em conta o respeito às condutas que regem uma

Revisão Sistemática.
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Sob esta ótica, algumas perguntas devem ser respondidas em um estudo de Revisão

Sistemática para definir a composição da amostra, como por exemplo:

-o estudo revisado representa o universo de estudos no assunto?

Não se deve pensar que o revisor conseguirá reunir tudo o que foi publicado sobre

um determinado assunto, até pelas dificuldades discutidas anteriormente, mas sim se o que

foi obtido é realmente significante ou representativo.

- Que critério de inclusão o pesquisador aplica?

-Quais as bases ou critérios para a exclusão de estudos?

3 - Representar as características dos trabalhos revisados

Neste caso, fica a encargo do autor sumariar os dados de modo a permitir ao leitor a

identificação das características da pesquisa, por meio de construções de gráficos, tabelas

ou outro recurso que possibilite apresentar a quantidade de dados, facilitando a avaliação

sistemática, a discussão de achados e as possíveis conclusões.

4 - Analisar os dados pesquisados a partir dos critérios de inclusão

5 - Interpretar os resultados, discutindo-os, estabelecendo relações com outras

teorias e dando sugestões para futuras pesquisas.
•

6 - Comunicar e publicar a revisão, tornando acessiveis os procedimentos adotados,

fornecendo dados de importância para um determinado grupo ou de âmbito nacional, além

de possibilitar, também, a indicação de ameaças que comprometam a validade da revisão.

Uma vez realizada a Revisão Sistemática, deve-se comparar os resultados obtidos

com um padrão previamente definido, para comprovar a eficácia da revisão ou sua

veracidade, ou ainda para definir a qualidade dos resultados obtidos.
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Como no caso deste trabalho, o assunto é a qualidade da informação vinculada ao

processo de registro de fitoterápicos, principalmente em relação à qualidade dos estudos

clínicos realizados com fitoterápicos como forma de comprovar sua etonofarmacologia ou

eficácia farmacêutica, deve-se discriminar os parâmetros adotados para classificar os

estudos clínicos, conforme descrito abaixo no Quadro 1.

Na busca de evidências orientadoras de condutas, segue-se o paradigma descrito

por Sackett et aI. (2000) e conceituado como "o uso consciente, explícito e judicioso da

melhor evidência disponível para a tomada de decisão sobre o cuidado de pacientes

individuais" (SACKETT, 1997). Esse paradigma favorece decisões mais científicas e

racionais, baseadas em métodos de avaliação mais vigorosos. A chamada evidência

externa, provém da pesquisa clínica sistemática e relevante que avaliada criticamente,

fornece elementos essenciais à tomada de decisão.(GREENHALGH ,1997b; HARBOUR ;

MILLER, 2001).
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Quadro 1 - Hierarquização dos estudos primários farmacológico-clinicos (ANVISA.

2004).

NÍVEIS CARACTERIZACÃO

I
Revisões sistemáticas e metanálises de ensaios clínicos randomizados comparáveis

(homogeneidade), com validade interna e minima possibilidade de erro alfa.

Ensaios clínicos randomizados com desfecho e magnitude de efeito clínicamente

relevantes, correspondentes à hipótese principal em teste, com adequado poder e minima

oossibilidade de erro alfa.

n Revisões sistemáticas de estudos de casos e controles e de coortes

Ensaios clínicos randomizados de menor qualidade metodológica

Estudos de intervenção não-randomizados

Coortes e estudos de casos e controles bem conduzidos, com baixo risco de vieses e acaso

m Estudos não-analiticos: séries e relatos de casos

IV Ooinião de esoecialistas

De acordo com os Fundamentos Farmacológico-Clinicos (ANVISA, 2004), estudos

observacionais como relatos de casos e séries de casos constituem uma primeira fonte de

hipóteses sobre a eficácia dos tratamentos. Porém, apresentam limitações. Não sendo

situações controladas, é impossível saber se o sucesso terapêutico atribuído a um dado

medicamento proveio, na realidade, de efeito placebo, regressão à média, remissão

espontânea ou variabilidade individual de sinais e sintomas. Outros estudos observacionais

- estudos de casos e controles, coortes, estudos transversais - têm utilidade e pertinência
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definidas, mas alguns carecem de comparações controladas. Assim, por seu próprio

delineamento, têm menor poder metodológico que os estudos farmacológico-clínicos de

intervenção.

A maior validade da informação farmacológico-clínica provém de ensaios clínicos

randomizados, duplo-cegos, controlados (por placebo, outros fármacos de comprovada

eficácia ou nenhum tratamento) bem delineados para eficazmente testar a hipótese dos

autores, com amostras amplas, adequado controle de vieses sistemáticos e erros aleatórios,

e desfechos cientificamente importantes, geradores de impacto e com conclusões que não

. extrapolem os resultados obtidos.

Para avaliar a eficácia e efetividade de condutas, as comparações são

imprescindíveis. Um tratamento novo só será considerado eficaz se os seus resultados

suplantarem os do placebo (que mede a evolução natural do processo que se quer tratar) ou

igualarem-se aos de tratamento já existente. Embora esse delineamento vise avaliar a

eficácia, também aquilata a segurança dos tratamentos, medindo se a ocorrência de efeitos

adversos no grupo intervenção difere do apresentado pelo grupo placebo (Fundamentos

Farmacológico-Clínicos, 2004).

Atualmente, metanálises e revisões sistemáticas que permitem a análise conjunta de

inúmeros ensaios clínicos, coortes com mais de 80% de seguimento e estudos econômicos

comparáveis também constituem apoio fidedigno para a tomada de decisão baseada em

evidências.

Deve-se atentar para a mudança de desfechos clinicos na década precedente,

quando ensaios clínicos passaram a avaliar desfechos de real interesse (redução de morte,

doença, desconforto, deficiência funcional, descontentamento e despesa) em vez de

desfechos substitutos ou intermediários (variáveis laboratoriais ou clínicas), mais fáceis de

aferir, mas incapazes de medir diretamente beneficios ou maleficios clínicos.
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Quadro 2 - Graus de recomendação de condutas terapêuticas (adaptado de Fundamentos

Farmacológico-Clínicos dos Medicamentos de Uso Corrente, ANVISA, 2004.)

Fundamenta núnbnameJ1te

co,ndutas.

FWldamenta minimamente

coodutas.

Pode ser útil Mas tem menor

magnitude de benefido.

Seguimento obrigatório, na

ausêncla de contra-indicaçio do

paciente.

Recomendações de especblistas (diretrIzes)

Série de casos

ECR Individual de nivel I

COORTE individnal com mais de 800/0 de

RS de coortes, estudos de casos, controles e

estudos fantacoeconômicos.

..... ,"<" ........ ECR htdividual de ntenor qualidade

Estudo individual de casos

c

A classificação de graus de recomendação não encontra unanimidade. Por isso, não

foi empregada neste trabalho. Ao invés dela, trabalhou-se com uma classificação de

(l'RS : Revisão Sistemática; (2.)ECR: Ensaio Clínico Randomizado.

Evidências científicas mostram diferentes graus de certeza, baseadas em

delineamento e qualídade metodológica dos estudos primários de onde provêm. Esses

geram graus de recomendações diversificados, mostrados no Quadro 2. Nessa abordagem,

além do ensaio clínico randomizado - o mais robusto delineamento para avaliar a eficácia,

são contemplados outros tipos de estudos, aplicáveis em áreas em que aquele não pode sér

realizado por questões práticas ou éticas. Na ausência de, pelo menos, recomendação de

especialistas reconhecidos (diretrizes), a indicação de tratamento deve ser rotulada como

incorreta.
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evidências adotada pelo Clinicai Eviden.ce, publicação do British Medicai Journal

Publishing Group. Essa categorização pode ser vista no Quadro 3.

Quadro 3 - Evidências sobre medicamentos de um dado grupo farmacológico em relação a

diferentes indicações (ANVISA, 2004)

Estudo nível I
;.. :.- ;.; .•.. : :.:._ ,., ;..-:;.:. ': :'- -'-,', '.:-: , ":,:

.",';::':::;::_;;'::.',.',ii;:\:}:.'·,:,;::·•.•. ,:1'·-:"0":-:":: ,.::,::.

Beneficio prováver - Estudo nivellI

Necessidade de avaliação beneficio! risco
':'::.',. -:::'-':. ";. :.' ',-;.. :-::":'-:::):':,---: .. :-.-:,.,.-,:':""::':--::-'" .:>;-/:'<' ..:,:,.'i:' o:;. .

Beneficio desconhecido - Estudos nível m eN

O,:: ",',',_ .:: ,', ::.: >. :': :.: _., .. <: ::':: ,_:;:_: :' ..>.:' ::.,..: "., ,"_ " ,:",.:,,:'

Sugerida ineficácia ou risco - estudos nível I e 11

" com resultados negativos

o benefício definido é fundamentado por estudos de nível I. O beneficio provável é

mostrado por estudos de nível lI. O beneficio desconhecido refere-se à inexistência de

estudos das categorias anteriores, mesmo que se apresentem estudos de níveis II e IV. A

necessidade de avaliação beneficio/risco depende da evidência de risco, que deve ser

contrabalançada com o beneficio para uma dada"situação. Sugerida ineficácia provém de

estudos de niveis I e lI, que não demonstraram resultados positivos e significativos

atribuiveis à intervenção. O sugerido risco é apontado quando estudos de casos e controles

ou ensaios clínicos randomizados apresentam resultados negativos.
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5 METODOLOGIA

5.1 Seleção das Fontes de Referência

Neste estudo, considerando os últimos 100 anos (1904-2004), foi realizada uma

revisão bibliográfica em periódicos indexados, livros e compêndios, teses e dissertações,

além de outras fontes de informação, como a eletrônica e quaisquer outros tipos de veículo

de informação (artigos de jornais, revistas não indexadas, entre outras), em diversos

idiomas, principalmente inglês e português, tendo-se como preceito a idoneidade e a

credibilidade das fontes e dos autores, buscando obter todas as informações relevantes ao

estudo da Maytenus ilicifolia M. e sua eficácia.

o material obtido foi submetido a processo de análise e, logo em seguida, foi

dividido de acordo com os tipos de estudos realizados (etnobotãnico, aspectos históricos,

composição química, etnofarmacologia, farmacologia, farmacodinâmica, farmacocinética,

estudos clínicos, efeitos colaterais, efeitos adversos, contra indicações, efeitos

toxicológicos, interações medicamentosas, ação antimicrobiana, aspectos legislativos e

assuntos regulatórios), para posterior sumariação e realização da Revisão Sistemática sobre

a eficácia da Maytenus ilicifolia.

5.2 Critérios Adotados

A população sob estudo (amostral) foi composta por todo o material levantado

durante o período da pesquisa, sendo feito um corte no tempo, de 1904 a 2004, segujndo os

critérios pré-determinados conforme estabelecido mais adiante.

Os critérios de inclusão adotados foram os seguintes:

a) Publicação completa em periódicos nacionais e internacionais nos

idiomas português, inglês, francês e espanhol.
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b) Publicações completas ou resumos vinculados em meIOs de

comunicação não indexados, como revistas e jornais, mas

reconhecidamente idôneos.

c) Livros e relatórios técnicos oficiais de editoras e instituições idôneas.

d) Compêndios oficiais, como Farmacopéias ou outros citados nos

próprios anexos da Resolução RDC nO 48/04.

e) Sítios eletrônicos oficiais e seguros, com credibilidade e confiança,

como os da UNICAMP, PUBMED, MEDLINE, LILAC, FIOCRUZ,

PORTAL CAPES, entre outros, utilizando-se descritores, como:

espinheira-santa + ações, maytenus ilicifo/ia, entre outros.

De acordo com Rodgers; Knalf (1993), para a credibilidade da Revisão Sistemática

das publicações, a amostra deve corresponder a 30% do total identificado, e foi seguindo

este critério que se constituiu a amostra utilizada para a Revisão Sistemática desta planta.

Os critérios de exclusão adotados para o material encontrado foram os seguintes:

a) Duplicidade de artigos ou resultados, ou seja, artigos repetidos

publicados em diferentes periódicos ou eventos (congressos,,
simpósios, entre outros) sob títulos diferentes, mas com o mesmo

resultado sob a mesma autoria, eram descartados.

b) Artigos inconsistentes também - foram' descartados. Foram

considerados como inconsistentes aqueles artigos em que os estudos

não eram conclusivos.
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Como forma de explicitar as vantagens da Revisão Sistemática, frente à

metodologia adotada para o registro de fitoterápicos, de acordo com a RDC 48/04, foram

utilizados como exemplos, os artigos excluídos.

5.3 Análise das Publicações e Aplicação dos Parâmetros Adotados

A análise foi norteada por um roteiro de coleta de dados proposto por Ganong1

citado por MOI (2004), a saber:

a) Dados de identificação do autor: nome, titulação, profissão, local de

atuação;

b) Título: área do conhecimento (farmacologia, toxicologia, etnobotânica

dentre outros), ano de publicação, país de origem e indexação;

c) Tipos de publicação: natureza qualitativa ou quantitativa;

d) Objetivos da pesquisa;

e) Conhecimentos sobre o tema definido para estudo, neste caso para a

Maytenus ilicifo/ia.

5.4 Organização da Amostra

O material coletado foi classificado obedecendo à ordem crescente de mês e ano, e

enumerado com numeração arábica sucessiva e contínua, sendo adotada a terminação A

para a espécie Maytenlls ilicifolia, conforme exemplo a seguir: - Artigo IA, ....- e assim

sucessivamente. Em seguida, o material foi agrupado por intervalos de ano, de acordo com

o tipo do artigo (etnobotânico, toxicológico, ensaios clínicos, dentre outros) selecionado.

lGANONG, L.H. lntegrative Reviews ofNursing Researchs. Research in Nursing and Health, v.. 10, p.1-11, 1987
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5.5 Seleção da Amostra

A seleção foi feita aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão já descritos.

Ressalta-se, neste ponto, o caráter fundamental desenvolvido na etapa de seleção, na qual

foram aplicados os critérios definidos para este trabalho, já que ela tem influência direta na

qualidade final do processo de Revisão Sistemática. Não se deve, entretanto, entender esta

etapa como se as outras etapas não tivessem caráter fundamental. Todas a têm e todas

também interferem na qualidade final da Revisão Sistemática, mas dentre elas, a que neste

trabalho possuia o caráter mais subjetivo, é a etapa de seleção, uma vez que os critérios

foram estabelecidos exclusivamente para o trabalho, não se utilizando ou dispondo de

nenhum molde ou modelo anterior.

Por fim, a análise das publicações (amostral) foi desenvolvida e orientada pelos

critérios mencionados anteriormente, fornecendo a base para a elaboração de uma Revisão

Sistemática da espécie de planta objeto da avaliação, com posterior transposição da

metodologia para a análise de fitoterápicos.

5.6 Metodologia Experimental

Como forma corroborativa à RS (Revisão Sistemática), bem como ao

desenvolvimento de metodologia para a esterilização de produtos fitoterápicos, foi

estabelecida uma parte experimental realizada com soluções devidamente registradas e

comercializadas de Maytenus ilicifolia, adquirid~s de um mesmo lote (três repetições),

para se manter as condições de reprodutibilidade e confiabilidade dos resultados obtidos.

5.6.1 Irradiação das Matrizes Fitoterápicas

As soluções de Maytenus ilicifolia, por triplicado, foram submetidas à irradiação de

duas formas distintas, a saber:
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Irradiação: Foi utilizado um irradiador com fonte de 6OCO. Amostras (30ml/amostra) de

cada uma das soluções de Maytenus ilicifolia M., foram retiradas e colocadas em frascos

de plásticos, devidamente limpos e imediatamente fechados. As amostras foram

transferidas ao irradiador e, então, submetidas a doses de radiação gama de 1, 5 e 10kGy.

Foi resolvido ainda fazer uma curva crescente de dose de irradiação, para verificar se

haveria discrepâncias entre doses significativamente diferentes. Não obstante, a 'faixa de

irradiação de alimentos e produtos médico-cirúrgicos também acontece entre 1-10 kGy.

Em seguida, foram desenvolvidos os teste químico e o teste microbiológico, de acordo com

a metodologia preconizada para o trabalho.

5.6.2 Testes Químicos

Amostras de Maytenus ilicifolia foram submetidas à análise por cromatografia de

camada delgada, com revelação na região do uhravioleta (UV) antes de se proceder à

irradiação, para se confirmar a presença dos principais grupamentos quimicos existentes e,

dai, certificar-se da presença dos princípios ativos e marcadores.

Após a irradiação das soluções de Maytenus ilicifolia foi realizada uma nova

análise cromatográfica, para verificar se houve interferência da irradiação nos principais

constituintes quimicos, como formação de produtos de reações secundárias, ou mesmo

perda do princípio ativo. Para tanto, foi utilizada a metodologia preconizada por Alberton;

Falkenberg; Falkenberg (2002a). As amostras foram analisadas em placa de gel de sílica

60, utilizando éter de petróleo/diclorometano (3: 1) e éter de petróleo/acetato de etila (9: 1)

como fases móveis. Como reveladores foram utilizados o timol-sulfurico e o anisaldeído

sulfurico por se tratarem de triterpenos. Vale informar que além dessas avaliações, foi

realizada uma análise comparativa entre as duas principais falsificações da Maytenus

ilicifolia - a Zollernia ilicifolia (Fabaceae) e a Sorocea bompladii (Moraceae) - de

forma corroborativa à avaliação da qualidade da solução de espinheira-santa utilizada. O

teste comparativo deu-se pela utilização da metodologia também preconizada por
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A1berton; Falkenberg; Falkenberg (2000b), desta vez sendo utilizados padrões das duas

plantas/falsificações, além dos padrões da Maytenus.

5.6.3 Testes Microbiológicos

Foram estabelecidos três testes microbiológicos: o primeiro, desenvolvido com o

produto (solução de Maytenus ilicifolia) inalterado, logo após sua aquisição; o segundo,

realizado com o produto (solução de Maytenus ilicifolia) após a sua contaminação pela

inoculação proposital de cepas bacterianas (Staphylococcus aureus (ATCC 12599),

Pseudomonas aeruginosas (ATCC 10796), Escherichia coli (ATCC 87535), Salmonella

(ATCC 35987)). O terceiro, com as mesmas soluções inoculadas, submetidas à irradiação

nas doses anteriormente descritas, para verificar se a irradiação havia sido eficaz ou não

na esterilização de produtos de origem fitoterápica. Na avaliação foram utilizadas cepas

padrões de bactérias Oram positiva (Staphylococcus aureus), e . Oram negativas

(Pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli, Salmonella), todas pertencentes a coleções

de culturas oficiais, ATCC (American Type Culture Collection). A escolha destas cepas

deu-se por elas representarem os maiores riscos de contaminação de produtos de origem

vegetal. Tais cepas, de acordo com a Farmacopéia Brasileira (1988), são tidas como

fortemente patogênicas e, portanto, qualquer produto farmacêutico deve estar totalmente

isento delas.

A técnica utilizada para o teste microbiológico foi de difusão em meio especifico.

Assim swabs foram impregnados com a solução de Maytenus ilicifolia, separadamente, de

acordo com o seguinte esquema metodológico:

Semeadura 1- Solução de Maytenus ilicifolia, isenta de qualquer manipulação prévia. As

soluções 'virgens' de qualquer tratamento foram separadas por triplicata, em tubos de

ensaios esterilizados e, então, semeadas em placas de Petri contendo os meios especificos.
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Semeadura 2- Solução de Maytenus ilicifolia, previamente contaminada com as cepas

escolhidas (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosas, Escheriéhia coli,

Salmonella). As soluções contaminadas foram separadas em triplicata, em tubos de ensaios

esterilizados e então semeadas de forma confluente em placas de Petri com os 4 meios

especificos.

Semeadura 3- Solução de Maytenus ilicifolia, previamente contaminada com as cepas

escolhidas (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosas, Escherichia coli,

Salmonella) e submetidas à irradiação foram separadas, por triplicata, em tubos de ensaios

esterilizados e, então, semeadas em placas de Petri contendo os 4 meios espécificos.

A semeadura foi realizada com swabs embebidos com as soluções a serem

semeadas. A semeadura foi realizada de maneira confluente em placas de Petri contendo os

seguintes meios especificos, a saber: Agar cetremida: Pseudomonas aeruginosas; Agar

manitol salgado: Staphylococcus aureus; Agar verde brilhante: Salmonella; Agar

MacConkey: Escherichia coli. Além de meios especificos para fungos (dextrose 2%).

De cada amostra assim preparada, transferiu-se 100 j.lL para as placas de Petri em

superficie e foi espalhado com alça de Drigalski. Na pesquisa para Coliforme, foi realizado

o ensaio através de membrana filtrante. Transferindo 100 j.lL de cada amostra para 100 roL

de água destilada estéril e em seguida o material foi filtrado Todos os testes foram

realizados em triplicata. Após semeadura, as placas foram incubadas em estufa a 37°C por

24-48 horas (bactérias) e temperatura ambiente ou a 28°C (para pesquisa de fungos). Em

seguida, foi feita a análise do crescimento microbiológico (NCCLS, 1993; 2001).
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6 RESULTADOS

6.1 Resultado da Revisão Sistemática

Os estudos clínicos realizados para a planta, extraídos da amostra (115 artigos de

M ilicifolia M) para a comprovação de sua eficácia terapêutica em algum tipo de

enfermidade, estão sumariados e expostos na Tabela I.

Tabela 1 - Resumo dos estudos clínicos da "espinheira-santa" publicados até o momento

Geocze e1. alo 1988 23 DC, Ra, GP. Esc Dispepsia

Carlini; 1998 20 DC,Ra,GP Esc Úlcera péptica
Frochtengarten

Santana; Asfora; 1971 25 CNC Tp Neoplasías
Cotias Terminais

Melo et. alo 1974 11 Com Mt Carcinoma
DC -Ensaio clínico, duplo cego; Ra -Ensaio clínico, randomizado; GP - Ensaio clínico,controlado

com placebo; Com - relato de caso; CNC - série de casos; Tp - Fração triterpenoídica purificada; Mt

maitenína; Esc - Extrato seco.

A amostra se caracterizou por um total de 115 artigos. Nessa foi abservado que os

115 artígos estavam primordialmente, no idioma ,português, fato explicado em muito pela

origem nacional, daMaytenus ilicifolia M., como mostra a Tabela 2.
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Tabela 2 - Distribuição por idioma dos artigos pesquisados durante a Revisão Sistemática

da espécie M ilicifolia M

Espéciede Planta

M ilicifolia M

IdiomaM Artigo, '..

Português: 87

Inglês: 26

Espanhol: 2

Total: 115

76%

23%

1%

Em relação à análise dos artigos, identificou-se a área do conhecimento ao qual se

destinava cada artigo trabalhado, conforme visualizado na Tabela 3.

Tabela 3 - Distribuição dos artigos pesquisados por área do conhecimento

Espécie de Planta
M ilicifolia M

Area do Cónhecimento .
Etnofarmacologia: 59

Fitoquímico:.52

Estudo Clíníco: 4

Total: 115

.

51%

45%

4%

.

De acordo com a metodologia adotada.a amostra consistiu, na maior parte, em

estudos etnofarmacológícos e fitoquímicos, fato que representa a tendência, principalmente

nos instítutos de pesquísa no Brasíl onde grande parte dos estudos, princípalmente os

relacionados a fitoterapia, não alcança o status de concluído (testes em humanos), ou seja,
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JÂPOSSUI

REGISTRO

.Vigilância· .

S~itária ...

Posição Frente a

Vigilância Sanitária

JÂPOSSUI

REGISTRO

Pouco conclusivo

Estudo Clínico

Não conclusivo.

20

Pacientes

23

Ação; Úlcera Pépth;a

Pacientes

Quantidade de .

Quantidade de Resultado do

Estudo clínico

randomizado, duplo

cego

Tipo de Estudo··

Tabela 5 - Tipos de estudos clínicos e sua avaliação sobre diversas óticas

Tipo de Estudo

Estudo clinico

randornizado, duplo

. cego

32

Maytenus ilicifolia M

2 Nota do autor: Embora a metodologia exclua resultados clínicos não conclusivos, se fosse aplicado a este
caso não haveria estudos clínicos a serem trabalhados.

2

Tabela 4 - Tipos de estudos c1inicos e sua avaliação sobre diversas óticas

Os estudos clínicos encontrados foram sumariados nas tabelas 4 a 7, de forma a

demonstrar a qualidade e a quantidade de estudo, frente à possibilidade de registro. As

tabelas foram separadas de acordo com cada estudo realizado para a planta.

grande parte das pesquisas não chega à etapa final de conclusão, mesmo que o resultado

seja negativo para uso em humanos.
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Tabela 6 - Tipos de estudos clinicos e sua avaliação sobre diversas óticas

Tabela 7 - Tipos de estudos clínicos e sua avaliação sobre diversas óticas

Seria aprovado para o
registro de acordo com

legislação vigente

Seria aprovado para o

registro de acordo com

legislação vigente

Pouco conclusivo

Melhora no quadro

clínico de 88% dos

pacientes tratados

para sarcoma 180 e

59% par sarcorna

Yoslúda

11

25

controlado

Relato de caso

Estudo clínico não

Deve ressaltar a pequena quantidade de estudos de revisão de literatura, que se

tomam realmente importantes quando da busca por referência, além de inserir em si grande

quantidade de informações, principalmente para estudos etnofarmacológicos. Mister se faz

ressaltar ainda a necessidade de estudos fitoquímicos mais completos, em relação a M.

ilicifolia M., vitais para a identificação e quantificação dos constituintes da planta, em

especial para estudos toxicológicos e clínicos, nos quais a simples presença de

determinadas substâncias, por si só já determinam a possibilidade ou impossibilidade de
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Tabela 8 - Resumo dos estudos clínicos e suas avaliações sobre diversas óticas.

Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz

GrupoID

Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz

Satisfaz

Grupo II

Não satisfaz

Não satisfaz

Grupo I

Não satisfaz

Não satisfaz

RDC 48/04

RDC 48/04

RDC48/04

RDC 48/04

Legislação

Dispepsia

Ação

Neoplasia

Carcinoma

Úlcera péptica

Visando facilitar a análise da potencialidade da Revisão Sistemática, no processo

de registro, fez-se a comparação entre a situação de cada indicação frente aos parâmetros

internacionais de aceitação de ensaios clínicos para a determinação da eficácia de um

Como forma de explicar a metodologia preconizada pela Anvisa para a concessão

de registro de fitoterápicos, foi realizada a análise de cada indicação levantada para cada

planta, frente ao preenchimento dos requisitos (Grupos I a In) do anexo, tabela 8, da RDC

48/04, para formar a pontuação necessária para aprovação.

Ressalta-se, aínda, a falta de comunicação ou cooperação entre os diversos centros

de pesquisa nacionais, uma vez que muitos dos estudos encontrados dispunham de

informações ou tipos de estudos muito semelhantes ou iguais entre si. Desta forma, sem

essa cooperação/comunicação entre os diversos centros não pode haver uma construção

científica, a respeito de determinada planta, de maneira produtiva e eficaz. Ou seja, não há

a consolidação do conhecimento de maneira plena a respeito de determinada planta.

uso. Não obstante, os estudos fitoquímicos ajudam a determinar marcadores ou princípíos,

e não fitocomplexos, que se tornam fundamentais para a qualificação e padronização de

fitoterápicos, auxiliando tanto produtores, quanto reguladores (Anvísa) na determinação da

identidade e qualidade do produto de origem vegetal.



•

35

Tabela 9 - Comparativo da avaliação de eficácia pela legislação vigente e a metodologia

proposta.

Não Satisfaz

Não Satisfaz

Não Satisfaz

Não Satisfaz

. Eficácia pela Metodologia do

Trabalho

Dispepsia Satisfaz

Neoplasia Satisfaz

Carcinoma Satisfaz

Úlcera péptica Satisfaz

Por fim, menciona-se a falta de publicação de estudos com dados negativos ou de

não eficácia, ou seja, de resultados de pesquisa que não deram certo, não foram, ou não são

publicados, ponto que deve ser revisto principalmente para fitoterápicos, onde muitas

vezes um dado negativo pode significar a não utilização ou indicação terapêutica, .ou

melhor, a impugnação do registro de um determinado fitoterápico justamente pelo dado

negativo.

Como pode ser visto pela análise da tabela acima, e de acordo com os parâmetros

de eficácia adotados pela metodologia proposta, baseada nos fundamentos farmacológico

clínicos (ANVISA, 2004), aM ilicifolia M. não apresenta segurança de uso para nenhuma

das suas indicações clínicas, ou seja, dispepsia, úlcera péptica, neoplasias terminais e

carcinoma, embora haja registro junto ao Ministério da Saúde e a ANVISA. Portanto,

mais estudos comprobatórios sobre a sua eficácia no tratamento são exigidos. Entretanto,

quando analisado sob a ótica da legislação vigente, o fitoterápico tem seu registro

concedido, fato que corrobora a fragilidade da legislação de registro de fitoterápicos.

Ação . Eficácia pela RDC 48/04

, .

medicamento e os critérios adotados pela RDC 48/04 para a concessão de registro de

fitoterápicos (tabela 9).
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Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovação pela

ANVI8A de acordo

.com os parãmetros

de pontuação

adotados.

BenefícioNível lI, grau de

recomendação B desconhecido

Dispepsia

Úlcera péptica Nível lI, grau de Benefício

recomendação B desconhecido

Neoplasias Nível 111, grau C Benefício

terminais desconhecido

Carcínoma Nível 111, grau C Benefício

epidermóide desconhecido

duplo cego

Ensaio clínico,

randomizado,

duplo cego

Ensaio clínico,

randomizado,

Relato de casos

Relato de casos

Em todos os casos analisados de conduta clínica, mas principalmente os de

dispepsia e úlcera péptica, onde já há registro, os estudos clínicos apresentaram desfechos

pouco conclusivos e com forte caráter subjetivo do autor, o que sugere um risco

Quadro 4 - Comparação entre estudos· clínicos realizados para M. ilicifolia e os

parâmetros nacionais de qualidade em estudo clínico, descritos nos fundamentos

farmacológico-clínicos.

Como forma de melhor visualizar o que foi dito acima, tem-se a comparação entre

os estudos obtidos com a revisão sistemática da planta trabalhada e os parâmetros adotados

e ou propostos pela metodologia utilizada, no Quadro 4, caracterizando a qualidade do

estudo e se há evidência clínica para sua indicação terapêutica. .
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desconhecido ou pouco provável. Ainda, no caso da dispepsia e úlcera péptica, devido a

pouca qualidade do desenho do estudo e a sua conduta clínica pouco criteriosa, pode-se

sugerir que seja um estudo de nivel lI, com resultados negativos, sugerindo uma ineficácia

ou risco.

6.2 Resultado Experimental

6.2.\ Fitoquímico

As análises cromatográficas em camada delgada seguindo a metodologia de

Alberton; Falkenberg; Falkenberg (2002a) demonstraram que não houve nenhuma

alteração fitoquímica nos constituíntes atívos da espinheira-santa quando submetidos a

radiação gama. Tais resultados confirmam que a técnica nuclear de irradiação de produtos

fitoterápicos tem fortes indícios de ampla utilização, uma vez que a energia não deteriorou

ou degradou os constituintes químicos da planta. Além disso, a análise crómatográfica em

camada delgada demonstrou que embora a energia nuclear eleve a temperatura do meio

reacional e cause reações de hidrólise (radiólise), essas não são suficientemente fortes para

adulterarem as caracteristicas dos constituintes químicos, assim como degradarem os

princípios ativos da planta. No tocante à análise frente às principais falsificações das

plantas (Zollemia ilicifolii e a Sorocea bompladii), utilizando a metodologia preconizada

por Alberton; Falkenberg; Falkenberg (2000b), ficou demonstrado que os extratos

analisados não continham contaminação pelas outras possíveis espécies botânicas

(Zollemia ilicifolii e a Sorocea bompladii).
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6.2.2 Microbiológico

Ensaio Microbiológico do extrato de M ilicifolia (Sem Contaminação Prévia)

Dose de la kGy: amostra I e amostra 2

Dose de 5 kGy: amostra 2 e amostra 3

Dose de I kGy: amostra I e amostra 3

Dose de O(zero) kGy (controle): amostra 2 e 3.

Avaliação da contaminação das amostras

Contagem de heterotróficos - PCA (ContagernPadrão em Placas)

Pesquisa de coliformes - Meio Endo (membrana filtrante)

Pesquisa de Salmonella spp - Meio Salmonela

Pesquisa de Pseudomonas spp - Meio Pseudomonas

Pesquisa de fungos - Ágar Sabouraud

Tabela 10 - Contagem em inóculo de 100~L (triplicata) e Doses (kGy)

Meio Endo

PCA

Salmonela

Pseudomonas

Fungos leved.

Fungos Filam.

(-) crescimento negativo

(valor numérico) número de colônias- UFC

38
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(-) crescimento negativo
(valor numérico) número de colônias

Leitura da~ Placas - UFC

4

10

10

108

8

5

10Salmonela

Meio Endo

PCA

Pseudomouas

Fungos levedo

Fungos Filam.

As tabelas 10 e 11 demonstram que a radiação gama tem um acentuado efeito

bactericida, uma vez que eliminou todos os patógenos inoculados propositadamente nas

soluções. Ainda, pela análise das tabelas, observa-se que não há a necessidade da

utilização de altas doses de radiação, uma vez que os mesmos resultados foram obtidos, em

doses 10 vezes menores que a dose máxima utilizada (10 kGy).

Tabela 11: Contagem em inóculo de 100~L (triplicata) e Doses (kGY)

Ensaio Microbiológico do extrato de M. iücifolia (Com Contaminação Após a

Irradiação)

Dose de 10 kGy: amostra 1 e amostra 2

Dose de 5 kGy: amostra 2 e amostra 3

Dose de 1 kGy: amostra 1 e amostra 3

Dose de o(zero) kGy (controle): amostra 2 e 3.

Não houve crescimento microbiano (coliformes totais e E. co/i, Samonella,

Pseudomonas, fungos leveduriformes e fungos filamentosos) em todas as amostras

analisadas.
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Embora as bactérias tenham comportamento diferenciado e um metabolismo

próprio, a radiação gama mostrou-se eficaz sobre todas, independentemente.

Um outro fato evidenciado é que a radiação gama demonstrou-se eficaz em

produtos acabados, líqüidos, de baixa viscosidade, cujo crescimento bacteriano é propicio,

ou seja, sua efetividade foi grande em um "pior-caso".
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7 REVISÃO SISTEMÁTICA Maytenus ilicifolia M

Propriedades da M ilicifolia

Atividade gástrica

De acordo com alguns estudos (CARLINI; FROCHTENGERTEN, 1988,

COULAUD-CUNHA; OLIVEIRA; WAlSSMANN, 2004; MlNG, et. ai., 1998) a

Maytenus ilicifolia apresenta ação contra úlcera péptica e gastrite. Coulaud-Cunha;

Oliveira;Waissmann (2004) relatam que a ação da M ilicifolia M. na úlcera péptica e

gastrite envolve mais de um mecanismo de ação, ainda não conclusivamente elucidados, e

não se deve somente a um princípio ativo específico, mas a diferentes fitocomplexos. Foi

demonstrado, por Pereira et.al. (1993) e por Ming et.a\. (1998), que tanto os taninos,

principalmente a epigalocatequina, quanto os óleos essenciais, em especial o fridenelol,

são responsáveis por parte dos efeitos gastroprotetores. Carlini; Frochtengarten (1988), por

sua vez, em estudos realizados com o abafado da M ilicifolia M., relatam que, quanto

maior o tempo do tratamento, maior será a gastroproteção sem, entretanto, haver alterações

no pH. Tal observação pode ser confirmada por Ferreira et. a\. (2004) que, em estudos

com extrato aquoso liofilizado das folhas de M. ilicifolia M, em sapos, comprovou que

esse possui efeito inibitório sobre os mediadores H2 da histamina nas células parietais; esses

segundo Gilman (1989), quando estimulados, causam a ativação da adenililcic1ase,

iniciando uma série de alterações morfológicas e bioquímicas complexas, que leva ao

aumento da secreção gástrica, funcionando como um antagonista H2, além de inibir o efeito

da gastrina. Foi demonstrado, ainda, que tanto' a epigalocatequina (tanino) quanto o

fridenelol (óleo essencial) são responsáveis por parte do efeito protetor da mucosa gástrica

(PEREIRA et ai., 1993; MING et.a\., 1998).

A atividade antiulcerogênica foi inicialmente estudada em modelos experimentais,

como o da aspirina, indometacina-padrão, reserpina e imobilização em baixas

temperaturas. Carlini; Frochtengarten (1988) demonstraram, pelo estudo desses modelos o
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abafado de planta e o extrato liofilizado apresentaram um marcante efeito gastroprotetor.

Traçando-se um comparativo entre o abafado e o extrato liofilizado, esse último monstrou

se bem mais potente que o primeiro, em relação ao efeito gastroprotetor, apresentando, em

alguns casos, atividade maior que a cimetidina. Souza-Formigoni et aI. (1991), em estudos

realizados com a infusão de folhas, tanto por via oral como via intraperitoneal, utilizando

como controles positivos a ranitidina e a cimetidina, demonstraram que a M ilicifolia tem

atividade comparável, superior em alguns casos, com as atividades dos medicamentos

controle. Mister se faz ressaltar que se observou nesse estudo um aumento no volume do

suco gástrico e efeitos sobre o pH idênticos ao da cimetidina (SOUZA-FORMIGONI et aI.

1991). Estudo realizado, utilizando a fração hexãnica bruta da M. ilicjolia, ou seja, uma

fração rica em hidrocarbonetos e triterpenos, apresentou resultados semelhantes aos

obtidos em estudos anteriores, sendo a fração hexânica bruta ativa na concentração de

4mglkg de acordo com o modelo utilizado que, neste estudo, foi o da indução pela

indometacina (FALEIROS et aI., 1992). Ming et.al (1998) e Pereira et. al, (1993) em

estudos realizados, afirmam que a atividade antiulcerogênica deve-se, primordialmente,

aos taninos e derivados da catequina. Estudos posteriores comprovaram que as ações

antiulcerogênica do tanino e dos derivados da catequina são potencializadas pela presença

dos componentes dos óleos essenciais, friedelina e fridelol , o que sugere que mais de um

componente tem efeito gastroprotetor. A comprovação do efeito sinérgico existente entre

os componentes da M ilicifolia M foi corroborada pelos estudos realizados por Queiroga

(2000), que demonstraram que os taninos, quando utilizados separadamente nos modelos

de úlcera induzida por indometacina, não apresent\illl atividade.

Carlini;Frochtengarten (1998), relacionaram a ação da "espinheira-santa" com sua

riqueza em taninos e a identificação da presença de epigalocatequina nos extratos

utilizados. Demonstraram ainda, que vários taninos gálicos, dentre eles a

epigalocatequina, inibem a ATPase de membrana potássio-dependente das células da

mucosa gástrica responsáveis pela secreção de ácido cloridrico no estômago, esse

mecanismo se processa por inibição competitiva. Estudos posteriores, -como o de
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Murakami; Muramatsu; Otomo (1992) e Annuk et. ai. (1999) comprovaram, que há uma

inibição não competitiva, sugerindo dois locais de atuação distintos. Ainda de acordo com

Murakami; Muramatsu; Otomo (1992), o epigalocatequina-3-galato mostrou-se o

composto mais ativo. Segundo Annuk et. aI. (1999) através de seus estudos, há um outro

mecanismo de ação, relacionado contra a Helicobacter pylori, freqüentemente envolvida

em quadros de inflamação e ulceração da mucosa gástrica. Esses estudos demonstraram

que taninos gálicos de diferentes plantas medicinais possuíam ação bacteriostática contra a

H. pylori in vitro. Tal ação devia-se principalmente à alteração na permeabilidade da

membrana, levando a perdas de eletrólitos e água. Foi demonstrado, ainda, que alguns

polifenóis relacionados aos taninos e flavonóides atuavam em relação à adesão da bactéria

à mucosa gástrica, dificultando sua aderência e, portanto, sua fixação, desta forma

impedindo sua ação patogênica.

Em outro estudo, dirigido por Mabe et aI. (1999), diversos taninos purificados

foram testados contra H. pilori. O mais ativo é o epigalocatequina-3-galato, cuja CIM

(concentração inibitória mínima) foi de 8 ~g/ml. Nesse estudo foi também induzida uma

infecção experimental por H. pylori em roedores Gerbillus. Tanto uma fração de taninos

gálicos e catéquicos quanto a epigalocatequina-3-galato foram eficientes em erradicar a

infecção, em todos os animais tratados, enquanto ela persistiu nos controles, sugerindo

grande eficiência dos taninos in vivo. Houve igualmente uma redução significativa de

achados inflamatórios, focos de hemorragia e ulceração, nos animais tratados. Estudos

realizados por Ferreira et ai. (1996) demonstraram que o extrato etanólico exibe atividade

semelhante aos bloqueadores H2 como a cimetidina, inibindo o aumento da produção de

HCI pelas células oxínticas do fundo gástrico, induzido pela histamina. Corroborando

estudos anteriores, Iwa; Onodena;Matsue (2001), demonstraram que a epigalocatequina-3

gaIato inibiu úlceras de estresse induzidas, em ratos, por imersão em água fria por tempo

prolongado. Esse efeito foi bloqueado por adição de pró-oxidantes, sugerindo que a

atividade antioxidante da epigalocatequina-3-galato participa de sua atividade antiulcerosa.
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Recentemente, os efeitos antiulcerosos de M ilicifolia foram reconfirmados por

outros autores, inclusive na forma de extrato seco produzido por "spray-dryer"

(BERSANI-AMADO; MASSAO; BACIO, 2000 ; GONZALES et aI., 2001).

Atividade Antineoplásica

Em relação à atividade antineoplásica, os primeiros estudos foram realizados no

Instituto de Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco. Nesses estudos foram

isolados compostos triterpenoídicos com ativídade citotóxica, in vitra, contra células

tumorias (SANTANA; ASFORA; COTlAS, 1971). Estudos posteriores identificaram que a

M ilicifalia M possui, ainda, atividade antioxidante, com ação quelante para metais

pesados, além de agir sobre diferentes radicais livres (HO el aI., 1992; MELO et al., 2001).

Em tumores experimentais, o extrato apresentou atividade inibitória sobre o

sarcoma 180, de 87,46% na dose de 2,2 mg/kg por via intra-peritonial, e a inibição de

58,76% em sarcoma de Yoshida (SANTANA; ASFORA; COTlAS, 1971). Estudos

utilizando maitensina, em testes in v/lro, com diversas linhagens de células neoplásicas,

demonstrou ação em células Leuk-P 138, CA 9KB e V79 (KUPCHAN, 1972;

KUPCHAN;KARIM, 1976). O mecanismo de ação da maitensina ocorre pela inibição da

polimerização da tubulina, proteína que forma os microtúbulos nas células. A inibição da

formação de microtúbulos interfere na atividade dos centrômeros, organelas que formam o

fuso acromático durante a divisão celular, impedindo assim a reprodução de células

cancerosas (ALONSO, 1998). De acordo com Zep.g (1994), outros triperpenos, além da

maintesina, também exibem atividade citotóxica sobre linhagens tumorais in vitra , como a

friede1ina e o friedelol. Os taninos epigalocatequina e epigalocatequina-3-galato inibem a

incorporação de timidina marcada em células· tumorais gástricas, o que indica uma

interferência na sua capacidade de crescimento. Essas substâncias também inibem a

liberação de TGF 13 (transforming growth factor 13), cuja atuação pode induzir o

surgimento de células malignas, assim como inibir a transérição de NF-Kappa-B, um gene

cuja expressão se relaciona com a carcinogênese (OKABE et al., 1999). Em outro estudo,
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Yamane et al., (1995) testaram a epigalocatequina-3-galato e determinaram que essa inibia

a indução de câncer gástrico pela N-metil-N-nitroguanida, em estômagos de ratos. Parte

desse efeito foi atribuído à inibição da ornitina descarboxilase, enzima que forma radicais

nitrila altamente genotóxicos e indutores de mutação.

Atividade Antimicrobiana

Estudos pioneiros como o de Lima et aI. (1969) já demonstravam que a maitenina

exibe forte atividade antimicrobiana contra várias bactérias Gram positivas. Tais efeitos

foram corroborados com a demonstração que os extratos das folhas e raízes têm efeito

antimicrobiano para vários patógenos, dentre eles Staphylococcus aureus e Streptococcus

sp.

Estudos de Annuk et aI. (1999) confirmaram que os taninos gálicos podem inibir o

crescimento de bactérias pela modificação da permeabilidade da parede celular. Taninos

derivados da catequina possuem atividade in vivo e in vilro contra H. pylori (MABE et aI.,

1999). De acordo com 8ingh; Dubey (2001), a friedelina e o friedelan-3-beta-ol possuem

atividade antimicrobiana in vilro sobre S. aureus, E. coli, e também contra o fungo

AspergiUus niger.

Atividade sobre o Sistema Nervoso Central3

Atividade sobre a Espermatogênese

Montanari, De Carvalho; Dolder (1998) desenvolveram estudos com extratos

etanólicos de M ilicifolia M., em ratos, para comprovar seu efeito sobre a

esperrnatogênese. Esse tipo de estudo possui caráter primordial, uma vez que os maiores

usuários dos produtos à base de M ilicifolia M., como remédio para a gastrite e/ou úlcera,

são homens em idade sexualmente ativa, que passam a desenvolver o quadro clínico

devido ao slress diário. O teste consistiu em ministrar, intraperitonealmente, 200mg/k.g/dia

3 Segundo Alonso (1998), o extrato de M ilicifolia M. possui atividade sedativa, que potencializa
(efeito sinérgico) o sono por barbitúricos, em camundongos.
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e 800 mg!kg/dia de extrato de M ilicifolia M. Liofilizado, em dois grupos, um com 5 e

outro com 6 ratos, respectivamente. Em seguida os testes de microscopia pertinentes aos

procedimentos foram realizados. Os autores concluiram que não houve alteração na

espermatogênese com o uso de M ilicifolia M

Atividade Antioxidante

Em estudos com M Ilicifolia, Mattei;Carlini (1998) utilizaram extrato liofilizado,

in vitro, para testar a sua capacidade de inibir o processo de lipoperoxidação. A atividade

foi avaliada em homogenato de cérebros de ratos. O Q 1/2 (coeficiente de inibição referente

à concentração necessária para diminuir em 50% a oxidação em presença do liofilizado)

foi de 10,0 mg. O dado indicou que o extrato de M. ilicifolia. exerce uma importante

atividade antioxidante, especialmente inibindo a peroxidação lipídica. Em outro estudo, o

extrato de M ilicifolia M. exibiu maior poder antioxidante, contra sulfato de estanho, num

modelo de mutação de Salmonelia. Nesse experimento o extrato demonstrou capacidade

quelante de metais pesados (MELO et aI., 2001). A 'espinheira-santa' possui cerca de 19%

de substâncias polifenólicas, sob forma de taninos não condensados derivados da catequina

(CARLINI; FROCHTENGARTEN, 1988). Os derivados da catequina são potentes

antioxidantes (mais potentes que a vitamina C ou E para inibir a oxidação in vitro), além

de exibirem atividade sobre diferentes radicais livres, tais como o radical superóxido ou

peróxido (HO et aI., 1992). O uso de derivados da catequina, obtidos em decocto por 30

dias, causa um aumento da atividade de enzimas antioxidantes endógenas como a SOD

(superóxido dismutase), glutation peroxidase, glutation redutase e catalase em células de

diversos órgãos (rins, pulmões e intestino) em humanos, sugerindo uma ação aos IÚveis

celular e sistêmico (KHAN et al., 1992). A atividade antioxidante dos derivados da

catequina é maior sobre o tubo digestivo, inibindo a lesão de células da mucosa por

radicais livres gerados no processo digestivo, evidenciada num modelo in vitro. Esse efeito

relaciona-se também com uma ação antimutagênica, protegendo contra agentes
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genotóxicos como a MeIQX4 (3,8-Dimethyl-3H-imidazo[4,5j]quinoxalin-2-amine) que

pode induzir transformação maligna em células da mucosa intestinal. Foi evidenciada uma

redução da mutagênese induzida pela epigalocatequina-3-galato no teste de AMES'

(KRUL et aI, 2001).

Outros Efeitos

Os triterpenos, em especial a friedelina, possuem atividade antiinflamatória,

reduzindo o edema induzido na pata de ratos pela carragenina (SHIMIZU;TOMOO, 1994).

Esses efeitos podem explicar, em parte, a ação analgésica encontrada por Gonzales et ai.

(2001) no teste de compressão da cauda de camundongos. Friedelana e outros

triterpenóides do gênero Maytenus inibem a enzima aldose redutase; essa atividade é fraca

nos compostos isolados, mas consistente na fração de triterpenos. Essa enzima é

responsável pelo excesso de sintese de sorbitol em diabéticos, mecanismo implicado em

complicações como a neuropatia periférica dessa doença (eRAVEZ et aI, 1998).

Farmacocinética

O modelo da farmacocinética da "espinheira-santa" é estudado por meio de seus

taninos não condensados. Epigalocatequina marcada, foi administrada por via oral, sendo

os picos plasmáticos observados 60 minutos após a ingestão. Após uma dose de 500 mg/kg

foram detectadas concentrações tissulares de 12,3 mmol no plasma, 48,4 mmol no figado e

565 mmol no intestino delgado (NAKAGAWA;MlYAZAWA,1997). Depois da

administração oral de epigalocatequina~3-galato marcada com tritio, a ratos, cerca de 6%

da dose é eliminada na urina e 24% nas fezes nas primeiras 24 horas. Uma segunda dose,

dada 2 horas após a primeira, eleva em cerca de 4 a 6 vezes a concentração no plasma e em

4 A MeIQx inclui-se nas anunas heterociclicas (AHs), isoladas de peixe e carne tostada e produzidas pelo
aquecimento da mistura de creatirrina, açúcares e amino-ácidos que se encontra no músculo. Molécnias como
o lQ, MeIQ, MeIQx e PhIP apresentam um ou dois anéis heterociclicos fundidos com um anel arrrino
imidazo.

5 O teste AMES é utilizado para testar a eficiência do sistema de reparo de mutações. O teste AMES é
utilizado para saber se mna droga é mutagêrrica pela sua capacidade de reverter mutações.
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alguns tecidos. Esses dados sugerem uma meia-vida longa e eliminação lenta da

epigalocatequina-3-galato. No final das 24 horas, os animais foram sacrificados e essa

substância pôde ser encontrada no rim, cérebro, figado, pâncreas, intestino e ossos

(SUGANUMA et aI., 1998). Num outro estudo, foi avaliada a afinidade da

epigalocatequina-3-galato às proteínas do soro. Após uma dose oral, a ratos, mais de 50%

da epigalocatequina-3-galato, absorvida ligou-se à proteínas do plasma, especialmente a

fibronectina, o fibrinogênio e a HRGP (Histidin Rich Glicoprotein), proteína plasmática

com 74 kdaltons cuja função ainda é pouco conhecida (SAZUKA et aI., 1996).

Estudos Clínicos

A "espinheira-santa" foi submetida a diversas séries clínicas não controladas na

primeira metade do século passado, conduzidas por vários autores. Se não possuem maior

valor científico, essas séries servem para reforçar sua larga etnofarmacologia e construir a

fama da planta como medicamento para úlceras e gastrites. Os estudos farmacológicos e

clínicos, feitos a partir de 1988, possuem resultados concordantes com as experiências

médicas e populares do passado, no tratamento de queixas dispépticas, e suportam sua

eficácia e segurança terapêutica no tratamento de úlcera péptica e dispepsia (COSTA,

1992).

Úlcera péptica e gastrite: Em 1988 foi realizado um estudo clínico no qual foi

observado a eficácia da "espinheira-santa" no tratamento de dispepsia alta. Nesse, um

estudo duplo cego, com 23 pacientes com diagnóstico de dispepsia alta não ulcerada, 13·

pacientes receberam, durante 28 dias, duas cápslllas contendo 200 mg cada de liofilizado

de abafado de M ilicifolia e 10 pacientes, receberam cápsulas com placebo (açúcar

mascavo). Apenas um paciente do grupo que recebeu "espinheira-santa" não terminou o

tratamento contra cinco pacientes do grupo placebo. O grupo que ingeriu o liofilizado de

"espinheira-santa" apresentou melhora significativa, em relação ao grupo placebo, no que

diz respeito à sintomatologia dispéptica global, e principalmente nos sintomas de azia e

gastralgia. Não houve queixas de efeitos colaterais com o uso de, "espinheira-santa"

(CARLINl; FROCHTENGARTEN, 1988; GEOCZE et aI., 1988).
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Num segundo estudo, considerando um grupo de 20 pacientes portadores de úlcera

péptica, diagnosticados endoscopicamente, 10 receberam duas cápsulas diárias com 200

mg de liofilizado de "espinheira-santa", e 10 receberam placebo (açúcar mascavo).

Devido ao número de desistências (cinco e quatro, respectivamente) e das cicatrizações de

úlceras terem ocorrido também no grupo placebo, os resultados não se diferenciaram

estatisticamente. Mesmo assim, os pacientes que usaram o extrato de "espinheira-santa"

tiveram resultados clínicos e endoscópicos ligeiramente melhores que os que receberam

placebos. Como é conhecida a dificuldade nos ensaios clínicos com agentes anti-úlcera,

devido à grande reincidência de sintomas e à dificuldade de cicatrização, que ocorre em

pacientes submetidos a placebo, é necessário pesquisar um maior número de pacientes que

deverá ser observado por um período de tempo de 4 a 6 meses para que se possa ter uma

resposta conclusiva sobre o efeito cicatrizante da "espinheira-santa", já que os estudos de

farmacologia pré-clínica são positivos (CARLIN1;FROCHTENGARTEN, 1988; GEOCZE

et al., 1988). Outra razão, que vem sendo apontada por alguns autores para o insucesso

relativo desse estudo, é a dosagem (7,5mglkg ao dia de extrato seco) considerada baixa em

relação aos resultados da farmacologia e à própria dosagem usada segundo a experiência

clínica não controlada dos médicos do início do século, que indicavam de 25 a 50mg/Kg

de extrato seco ao dia para úlcera péptica (COIMBRA, 1994; ALONSO, 1998).

Câncer: Em 1971 foi realizado um estudo clínico para avaliar as propriedades

anticancerígenas do extrato de "espinheira-santa", no Instituto de Antibióticos de

Pernambuco. Nesse estudo, 25 pacientes portadores de neoplasias em estados avançados e

resistentes a outros quimioterápicos foram tratados com 150 !-lglkg!dia e 450 !-lg!kgldia de

triterpenos extraídos de Maytenus sp. ricos em maiteina, por via endovenosa. O efeito

terapêutico foi avaliado nos tumores de acordo com critérios propostos por Kamofsky6:

pressão sangüínea, pulso, respiração e condições geraís do paciente foram observadas

durante e após a administração da droga; contagem de hemácias, hematócrito,

6 Indice de Karnofsky: mn sistema de pontuação de O à 100 pontuado por um médico a partir das
observações sobre a capacidade de mn paciente para realizar trabalhos comuns.
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concentração de hemoglobina, contagem global e diferencial dos leucócitos e contagem de

plaquetas foram realizados semanalmente, bem como bilirrubina, dosagem de proteínas,

transaminases, creatinina, glicose, uréia e fosfatase alcalina, e exame de urina. Foram

realizados, quinzenalmente, exames radiográficos, além do exame clínico diário. Os mais

objetivos resultados foram obtidos em 4 pacientes portadores de carcinoma epidermóide de

pilares da amídala ou tonsila, bordo da base da língua e da laringe. Nesses pacientes houve

uma redução das lesões de cerca de 40 a 60%, por período de 15 a 25 dias, bem como o

desaparecimento do sangramento. Quanto às respostas subjetivas, foi verificada melhora

acentuada das dores, astenia e da anorexia. Para carcinomas de útero e de ovário,

osteossarcoma e condrossarcom,a não foram verificados resultados satisfatórios. Dos sete

casos de carcinoma epidermóide de útero, foram observados resultados subjetivos

positivos, em dois casos. Quanto ao carcinoma de estômago, foi detectada uma melhora de

30% em um dos três casos tratados, com melhora do estado geral de dois pacientes. No

linfoepitelíoma com invasão para a órbita foi observada uma redução de 40%

(SANTANA; ASFORA; COTIAS 1971).

Numa outra série clínica a maitenina extraída da Maytenus sp., agora purificada, foi

usada em associação com outras substâncias anticancerígenas de origem natural, em 11

pacientes· com carcinoma baso-celular avançado. Todos os pacientes melhoraram

clinicamente, apresentando reduções superiores a 50"10 do tamanho da lesão. A maitenina

tem pouco potencial de irritação para a pele, mas sua ação foi considerada lenta. Um

aspecto curioso relatado, pelos autores, é que as le,sões continuaram a regredir por vários

dias, mesmo após o uso tópico da suspensão da maítenina, sugerindo um prolongado efeito

residual (MELO et aI., 1974). Os triterpenos ficaram esquecidos por longos anos.

Recentemente, contudo, surgiu um novo interesse no uso de triterpenóides quínometídicos,

em especial da maitenina, como drogas para o tratamento do câncer, em função de sua

baixa toxicidade e capacidade de potencializar outros quimioterápicos. Os estudos que

estão sendo realizados, entretanto, não foram publicados porque visam o lançamento de

novas drogas pela indústria farmacêutica (CORSINO et aI., 1997).
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Indicações Clínicas

Dispepsia alta não ulcerosa: como digestivo, cicatrizante, protetor da mucosa

gástrica e antiinflamatório (COSTA, 1992; CARLINI ; FROCHTENGARTEN, 1988;

COIMBRA; DA SILVA, 1958).

Gastrite: como digestivo, cicatrizante, antiinflamatório e protetor da mucosa

gástrica (COSTA, 1992; COIMBRA, 1958).

Úlcera péptica: na prevenção e tratamento da úlcera duodenal e gástrica como

digestivo, cicatrizante, antiinflamatório, analgésico, protetor da mucosa gástrica e

antiulceroso (COSTA et al., 1992).

Constipação intestinal: como laxativo brando e digestivo (COSTA, 1992;

CARLINI; FROCHTENGARTEN, 1988; COIMBRA; DA SILVA, 1958).

Efeitos Colaterais

Não foram relatadas, reações adversas sérias ou que coloquem em risco a saúde dos

pacientes (CARLINI; FROCHTENGARTEN, 1988; ALONSO, 1998). Um estudo de

tolerância clínica foi feito com 7 voluntários saudáveis que usaram o dobro da dosagem

máxima relatada (200 ml a 10%, ao dia) para o decocto de "espinheira-santa", por 14 dias,

sem o relato de qualquer efeito adverso ou sintoma subjetivo (CARLINI;

FROCHTENGARTEN, 1988). Os estudos feitos çom roedores sugerem que M ilicifolia e

M aquifolium possuem excelente tolerância terapêutica e toxicidade muito baixa,

afastando a possibilidade de efeitos tóxicos ou cumulativos, como conseqüência dos

fármacos dessas espécies, mesmo os com atividade anticancerígena (ALONSO, 1998).
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Contra-indicações

Gestação: Em outras partes da América do Sul, a "espinheira-santa" é usada no

controle de natalidade, como contraceptivo. De acordo com Montanari; Bevílacqua (2002),

administrando-se uma dose de 1000 mg/k:g/dia de extrato hidroa1coólico liofilizado, das

folhas, via oral, a ratas entre o primeiro e o terceiro dias de gravidez (DOP - day of

pregnancy), entre o quarto e o sexto DOP e entre o sétimo e o nono DOP, foi verificada

uma diminuição da pré-implantação embrionária, mas não foram observados efeitos na

implantação nem na organogênese, assim como efeitos teratogênicos. No tocante a

atividade estrogênica do extrato, os resultados sugeriram uma interferência na parede

uterina, dificultando a aderência do embrião. Sendo assim, a "espinheira-santa" teria uma

atividade contraceptiva, e não teratogêIÚca. Ressalta-se, entretanto, que a Resolução 

SES/RJ nO 1757 de 18/02/2002 contra-indica (no âmbito do Estado do Rio de Janeiro), em

geral, durante o primeiro trimestre de gestação e lactação o uso interno de drogas vegetais

medicinais, cujos estudos toxicológicos não estejam concluídos.

Durante a amamentação: Existem indícios, que o uso de "espinbeira-santa" cause

redução do leite materno (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 1998).

No anexo da Resolução - SES/RJ nO 1757 de 18/02/2002 está contra-indicado o uso

interno da "espinheíra-santa", durante a lactação, com base nos estudos de Brinker (1998)

e Bringel et a\. (1976), que demonstraram redução do leite materno.

Toxicologia pré-clínica aguda: O estudo de toxicologia aguda foi realizado em

camundongos e em ratos sob a forma de abafado e liofilizado. Quando administrados por
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via oral, agudamente, esses preparados não evidenciaram efeitos tóxicos, pois doses até

1600 vezes maiores que as utilizadas pelo homem não causaram mortes, não modificaram

a atividade motora, não prejudicaram o desempenho no teste do rota-rod, não

potencializaram o tempo de sono do pentabarbital além de revelarem não possuir efeitos

analgésico, anticonvulsivante e neuroléptico. Tais resultados indicam que a "espinheira

santa" não possui efeito tóxico, quando administrada de forma aguda, e não possui efeitos

depressores do SNC (Sistema Nervoso Central). A toxicidade dos abafados foi tal que não

foi possível calcular-se a DLso; assim, doses extremamente elevadas de C800-C1800 (5,4 e

10,8 g/kg) não revelaram efeito letal mesmo após sete dias de observação (CARLINI;

FROCHTENGARTEN, 1988). Porém, em outro estudo realizado, camundongos que

receberam a administração oral de 1360 mg/kg e 2750 mg/kg de Maytenus, doses bem

maiores que as preconizadas clinicamente, apresentaram aumento da freqüência urinária de

defecação e piloereção, não apresentando diferença quando comparados com o grupo

controle. Porém, com a administração intraperitoneal os resultados foram diferentes, pois

se observou significativo efeito sedativo já nas doses de 680 mg/kg e potencialização do

tempo de sono induzido por barbitúrico (OLIVEIRA et al, 1991).

Toxicologia pré-clínica crônica: A toxicologia crônica foi testada em ratos e

camundongos machos que receberam o abafado de M. ilicifolia por 2 a 3 meses, em doses

20 a 40 vezes maiores que a dose comumente usada por humanos, e 360 vezes maiores

que a dose comumente administrada a ratos e camundongos. Os resultados mostraram que

não houve alterações no peso, no comportamento, na temperatura e nos parâmetros

bioquímicos séricos e hematológicos. Os ratos machos tratados durante dois meses não

apresentaram redução da capacidade reprodutora, e os filhotes gerados desenvolveram-se

normalmente. Nas fêmeas, o ciclo mestrual não foi alterado pela administração diária

crônica, bem como a sua capacidade de reprodução. As proles, nascidas de fêmeas que

receberam "espinheira-santa" durante toda agravidez, tinham número e peso iguais aos das

fêmeas-controle. Além disso, não se observou diferenças no desenvolvimento das proles e

não foi observada a presença de lesões teratogênicas. Também, não foram detectadas
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alterações hematológicas nas séries branca, vermelha e nem no exame anatomo-patológico

das vísceras desses animais (CARLINI;FROCHTENGARTEN, 1988).

Toxicologia dos componentes: Em 1971, outra pesquisa aponta a DL,o da maitenina

como sendo 19,39 mg/kg por via intraperitoneal. Nesse mesmo estudo, a contagem de

eritrócitos e leucócitos foi considerada normal. Os efeitos sobre o intestino isolado de

cobaias e o coração de sapo "in situ" com 2 mg/ml não mostraram mudanças no seu estado

fisiológico normal. A absorção e a excreção urinária não mostraram a presença do

. antibiótico (maitenina) até a 4' hora após a administração da droga.

Não houve alterações significativas na pressão arterial e na respiração. Foram

evidenciados efeitos irritantes sobre a pele de ratos nas doses de 10 e de 12 mg/kg quando

essas foram injetados por via indradérmica (SANTANA; ASFORA; COTIAS, 1971).

Tolerância clíníca: Foram realizados estudos farmacológicos e clínicos cujos

resultados demonstram eficácia e segurança terapêutica da "espinheira-santa" nos casos de

úlcera péptica e dispepsia e nas doses recomendadas (COSTA et ai, 1992). Em estudo

clínico realizado em 1971, com o objetivo de investigar a atividade antineoplásica de

Maytenus sp, 25 pacientes com neoplasias em estados avançados e resistentes a outros

quimioterápicos, foram tratados com 150 Jlg/kg/dia a 450 ~Lg/Kg/dia de maiteina EV

(endovenosa). Entre os efeitos observados, o mais comum foi a irritação do endotélio

vascular, determinando tlebite no local da aplicação e produzindo também tromboflebite,

impossibilitando, assim, o uso de doses mais fortl'ls. Em 5% dos casos observou-se

albuminúria, porém sem sintomas dolorosos renais. No exame bioquímico do sangue não

foi verificada nenhuma alteração. Não foram observadas, também, manifestações tóxicas,

por parte do figado, nem pelo sistema nervoso (SANTANA; ASFORA; COTIAS, 1971).

Posteriormente, em 1988, por meio de um projeto da CEME (Central de

·Medicamentos), a Escola Paulista de Medicina realizou um estudo de Toxicologia clínica
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(Fase I). Foi administrado a sete voluntários sadios, o abafado de M Ilicifolia, em dosagem

correspondente ao dobro da utilizada comumente na etnofarmacologia, durante 14 dias. Os

voluntários foram submetidos a exame fisico, ECG (eletrocardiograma), dosagem

bioquimica sérica, exame de urina, hematologia (séries branca e vermelha) e responderam

a um questionário sobre efeitos colaterais no início do estudo, antes das ingestões diárias

da planta e após o 1', 7' e 14' dia do tratamento. Não foram observados resultados

anormais que pudessem ser atribuídos ao uso da planta, apenas sintomas como boca seca,

náusea, gastralgia em poucos voluntários, com melhora no decorrer do estudo. Além disso,

os voluntários não tiveram dificuldade em ingerir o abafado e não relataram a ocorrência

de outros efeitos colaterais. Os resultados mostraram que o abafado de "espinheira-santa"

não é tóxico para o ser humano quando utilizado da forma que é utilizado na medicina

popular (CARLINI;FROCHfENGARTEN, 1988). Não obstante, de acordo com os

resultados dos estudos clínicos realizados com a "espinheira-santa", em 43 pacientes, não

foram observados efeitos indesejados durante o tratamento por 28 dias, com 400 mg

diários de liofilizado do abafado de "espinheira-santa" (GEOCZE et aI., 1988).

Superdosagem

De acordo com Carlini;Frochtengarten (1988) posteriormente confirmado por

Alonso (1999), não há relatos de superdosagem da "espinheira-santa". Schvartsman

(1992), entretanto, contrapõe que com doses excessivas, as plantas ricas em taninos

podem causar irritação da mucosa gástrica e intestinal, gerando cólicas intestinais e

diarréia.

Adulterações

No mercado informal é fácil encontrar"espinheira- santa" à venda; no entanto, pode-se

observar, principalmente nas feiras livres, que a espécie oferecida não é M ilicifolia M, e

sim Sorocea bomplandi Bailon (Moraceae), uma das espécies mais utilizadas na

adulteração da "espinheira- santa". Essa freqüência fez com que diversos pesquisadores

estudassem a espécie S. bomplandi e, por meio de pesquisas fitoquimicas e farmacológicas,
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verificaram a presença de alguns flavonóides e ações analgésica e anti-ulcerogênica

semelhantes à da M ilicifolia (CALIXTO et aI., 1993; GONZÁLES et al., 2001). No

entanto, não existem estudos comparativos sobre a eficácia das duas espécies, nem estudos

que assegurem a falta de toxicidade crônica de S. bomplandii, o que pode se tornar um

risco para as pessoas que inadvertidamente consomem essa espécie, pensando se tratar de

espinheira-santa. Estudos recentes, já tornam possível a diferenciação macro e

microscópica entre essas espécies, além da caracterização por marcadores químicos, o que

se torna um potencial aliado para o controle de qualidade de produtos fitoterápicos

(JACOMASSI, 2000).



57

8 DISCUSSÃO

As decisões clínicas são influenciadas por uma mistura de fatores, que incluem

julgamento clínico, opiniões de especialistas e colegas, características do paciente,

experiências anteriores, hábito e pesquisa bibliográfica (HENRI; Hll..LS, 1995). Como co

fatores na decisão de adoção de um produto devem ser lembrados o marketing realizado

pelos fabricantes quando de seu lançamento e da forte pressão feita sobre os tomadores de

decisão a esse respeito, com o advento de viagens, favores pessoais entre outros, afim de

que adotem o produto lançado. Tais atitudes levam as agências regulatórias a serem mais

rigorosas quanto ao estudo clínico e a eficácia das drogas antes de seu registro.

Nos Estados Unidos o Food and Drug Administration (FDA) exige a realização de

dois estudos clínicos com placebo, antes da liberação de uma nova droga; entretanto, não é

clara a preocupação quanto à conduta dos ensaios clinicas e dos julgamentos dos

resultados, que devem ser criteriosos e bem definidos, para que se obtenha conclusões

precisas e corretas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece a necessidade da

realização de um ensaio clínico, com um número mínimo de 12 pessoas, quando da

liberação de um medicamento genérico, de referência ou similar no mercado; entretanto,

sem estabelecer também, um controle referente à conduta dos ensaios clínicos. Em

contrapartida, nenhuma exigência sob tais aspectos é feita para o registro de fitoterápicos.

Além da falta da obrigatoriedade da realização de estudos clínicos, o regulamento

sobre fitoterápicos (RDC 48/04) não estabelece critérios de seleção de trabalhos contendo

estudos clínicos para o processo de registro defitoterápicos. Ou seja, de acordo com a

resolução, a priori, qualquer estudo clinico pode ser posto como prova de eficácia de uma

determinada planta. Uma evidência do que está sendo escrito pode ser constatada ao se

analisar as tabelas 4-7, especialmente as tabelas 4 e 5. É demonstrada uma situação na qual

já há registro de·um produto, cujo estudo clínico é um relato de caso que, de acordo com os
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parâmetros preconizados pela metodologia do trabalho, está enquadrado em um grau de

recomendação C. Por se tratar de um estudo de nível 1lI, ou seja, com beneficio

desconhecido, mesmo assim possui registro. Continuando a observar a série de tabelas 4-8,

outros casos semelhantes são observados. Portanto, sustenta a necessidade de critérios mais

bem estabelecidos, assim como uma metodologia de pesquisa mais bem fundamentada

toma-se imprescindível para que, desta forma, tente se reduzir o risco sanitário dos

fitoterápicos.

Um aspecto importante, que deve ser considerado, refere-se à identificação

botânica de plantas, ou seja, a certeza de que a planta que se tem no laboratório é realmente

a planta que se pretende trabalhar. Em momento nenhum a Anvisa, através da sua

Resolução RDC 48/04 - ou qualquer outro regulamento, questiona o problema da correta

identificação botânica. Em estudos realizados, Coulaud-Cunha; Oliveira; Waissman (2004)

alertam que, no mercado informal, a quantidade de falsificações é enorme e a dificuldade

na identificação é de ocorrência freqüente, mesmo nos centros de pesquisa. Uma

alternativa a este problema seria a implementação e inclusão do teste filogenético, que

pode ser definido como caracterização genética do organismo vegetal (pÉREZ-GARCIA;

MENDONZA, 2002) como obrigatório para trabalhos nos quais serão utilízadas plantas

em qualquer escala evitando, desta forma, possíveis trocas, ou erros, e, com isso,

resultados falsos. Não obstante, deve-se ressaltar a importância do teste filogenético,

principalmente em segmentos nos quais o controle da identificação e da caracterização

vegetal são falhos, como nas farmácias de manipulação, mas que possuem uma grande

abrangência representando, dessa forma, riscos sanitário e social de grande significância.

Mister se faz ressaltar, que a mesma preocupação deve ser estendida para as indústrias que,

muitas vezes, também não realizam testes de identificação, confiando nos laudos dos

fornecedores e, assim, podendo estar se equivocando quanto à qualidade da matéria prima

adquirida e utilizada.
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Um outro aspecto que deve ser discutido - e e em momento algum é citado na

legislação vigente de fitoterápicos - embora seja um ponto primordial na Revisão

Sistemática, é a qualidade do material utilizado na revisão, na qual a escolha do material é

fundamental e a preocupação em coletar dados de fontes idôneas é uma premissa. Não

obstante, o material deve ser criteriosamente organizado para posterior análise, sendo estas

etapas regidas pelos critérios previamente adotados no estudo e pela qualidade do estudo.

O British Medicai Journal em seu editorial escreve: "Data on the clinicai e.ffectiveness of

interventions are limited and often ofpoor qualify. " (os dados sobre a eficácia clinica são

limitados e, geralmente, de baixa qualidade) (FREEMANTLE, et aI., 1995).

Ou seja, o material e os dados (resultados), principalmente de estudos clinicos,

devem ser de boa qualidade. Entende-se um estudo clínico de boa qualidade como aquele

que trabalha com um número grande de pessoas, em condições adequadas (que variam de

teste para teste), sob a égide dos preceitos. de bioética, biossegurança, boas práticas

laboratoriais e de ensaios clínicos, seguindo parâmetros previamente estabelecidos como

os preconizados pelos Fundamentos Farmacológicos-Clínicos da Anvisa (2004). Vale

ressaltar que, em seus textos, nem a RDC 17/00 nem a RDC 48/04 determinam ou

estabelecem parâmetros para a seleção de material, neste caso artigos, ficando esta tarefa

sob a responsabilidade do requerente do pedido de registro. Tal situação leva à adoção de

critérios de rejeição de ordem subjetiva, podendo o requerente simplesmente não enviar ou

citar em seu relatório técnico um possível estudo que informe os efeitos maléficos, ou

indesejados, do objeto de registro ou um de estudo clínico que não corrobore a indicação,
do produto. Desta forma, pode haver o registro de um produto que apresente um risco

maior que o seu beneficio levando, desta forma, à população, um risco associado potencial.

A contribuição da Revisão Sistemática no processo de registro de medicamentos

fitoterápicos se deve a três características fundamentais: 1- seleção de material de forma

organizada e sistemática de fontes idôneas e seguras; 2- não necessidade de restrição a uma

bibliografia previamente padronizada e classificada; e 3- preconização da ênfase em
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estudos clínicos. Estes pontos se contrapõem às Resoluções RDC 17 (Anvisa, 2000) e

RDC 48 (Anvisa, 2004), as quais preconizam a utilização de bibliografia previamente

determinada e de um sistema classificatório 'por pontos, constantes em seus anexos,

determinando 0,5 ponto a cada citação em publicação técnico-científica, brasileira e/ou

estrangeira, não incluídas nos Grupos I, 11 e III do Anexo 11, relativa à segurança de uso e

indicações terapêuticas propostas.

A pesquisa bibliográfica para M. ilicifolia forneceu, incluiu, no total, 115 artigos (a

maioria em português, explicado talvez pela origem da planta), em resposta à aplicação dos

critérios de inclusão e exclusão preconizados.. A crítica ou ponto de discussão é em relação

à pequena quantidade de estudos clínicos realizados. Ao se analisar as tabelas 4 e 5, pode

se perceber que há somente um estudo para cada indicação, úlcera péptica e dispepsia,

respectivamente, o que, de forma bem objetiva, representa um baixo índice de evidência

clínica de uso. Entretanto, mesmo assim, há o registro deste medicamento. Ressalta-se que

ambos os estudos são enquadrados no nível 11, com grau de recomendação B tendo,

portanto, um beneficio provável ou, dependendo da avaliação, podendo ser enquadrados

em uina evídência que necessite de uma avaliação risco!beneficio mais bem estabelecída.

Um outro aspecto observado é que em momento nenhum é feito um estudo mais

aprofundado de pós-comercíalização, para averiguar possíveis interações ou associações

com grupos específicos (fumantes, diabéticos, cardiopatas) para ver o risco de seu

consumo. Deve-se ressaltar, ainda, que com apenas 10% do material selecíonado no estudo

já seria possível obter o registro do medicamento..

A falta de preocupação com a realização de estudos pós-comercialização,

impossibilita conclusões negativas que podem ser feitas, ou seja, não se sabe se produtos à

base desta planta podem ser prejudiciais quando adminístrados juntamente com algum

fármaco específico. Consíderando que a associação com outros fármacos pode ser enorme,

a "espinheira-santa", sob a ótica farmacológíca e social, pode representar um risco

•
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sanitário iminente, e que deve ser analisado, assim como todos os fitoterápicos dispostos

no mercado, sem estudos complementares realizados.

As abordagens feitas, acima, podem servir de alerta para a mudança no modo como

é feito o registro de fitoterápicos no Brasil. Este trabalho demonstra, tomando-se por base

produtos já registrados, a vulnerabilidade da metodolpgia atualmente adotada pela Anvisa

para registro de fitoterápicos.

Portanto, ao se propor a Revisão Sistemática como parte da metodologia requerida

e disponibilizada para o registro de fitoterápicos, além de todos os beneficios pertinentes a

este tipo de revisão, está se propondo a adoção de um processo voltado primordialmente

para a avaliação de ensaios clínicos e, desta forma, para os efeitos práticos dos

fitoterápicos no organismo, minimizando, assim, a ocorrência de erros fatais ou prejuízos à

saúde.
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo como ponto de partida a metodologia da Revisão Sistemática e seus

beneficios, aliada aos parâmetros de qualidade em ensaios clinicos adotados pela

publicação "Fundamentos Farmacológico-Clinicos dos Medicamentos de Uso Corrente"

(Anvisa, 2004), o presente trabalho demonstrou a oportunidade da adoção de maior rigor

na avaliação da qualidade da literatura apresentada para suporte à análise da solicitação de

registro de fitoterápicos. Além disso, o estudo demonstrou que a metodologia da Revisão

Sistemática é mais concisa e eficaz que a preconizada atualmente para o registro de

fitoterápicos. O exercício realizado para a "espinheira-santa" demonstrou não só a

viabilidade da adoção da Revisão Sistemática, como também sua contribuição ao processo

de registro de fitoterápicos. Assim como comprovou a falta de evidência clínica para o uso.

da Maytenlls ilicijolia M para qualquer uma das suas indicações clínicas.

O estudo demonstrou ainda, a relativa facilidade na obtenção de registro de

medicamentos fitoterápicos no Brasil, em função do baixo nível de exigência de

comprovação da sua eficácia clínica.

Este estudo alertou ainda para a necessidade da realização de estudos clínicos pós

comercialização em fitoterápicos, visando a obtenção de esquemas terapêuticos mais

seguros e eficazes.

Vale ressaltar, ainda, que há a necessidade de uma maior integração entre os

diferentes centros de pesquisas em fitoterapia, na tentativa de realizar estudos maIs

profundos e completos antes de sugerira registro ou uso de determinado fitoterápico.

Por fim, este estudo serve não só como um alerta aos órgãos de registro de

fitoterápicos, mas também para os agentes tomadores de decisão, quer seja o requisitante

de registro, quer seja o concessor do registro, ao propor uma metodologia alternativa para
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o fornecimento de dados mais precisos e confiáveis, alerta para uma esperada diminuição

dos riscos sanitários, relacionados à comercialização de fitoterápicos no território nacional.

No tocante a irradiação, os resultados demonstrados foram· extremamente

satisfatórios. A irradiação gama de produtos fitoterápicos liquidos (soluções) confirmou

seu poder bactericida e fungicida. Foi percebido ainda que não houve alteração dos

constituintes químicos principais principalmente dos princípios ativos, o que permite a

difusão da técnica assim como a sua extrapolação para outras matrizes vegetais. Quanto a

dose, foi observado que doses de 1 KGy obtiveram o mesmo efeito que doses de 10 KGy,

sob as mesmas condições, alerta-se para a necessidade de estudos mais aprofundados para

a detecção do limiar de dose necessário para a esterilização de produtos fitoterápicos. A

mudança no pH das soluções, não representou um risco a sua integridade e tal fato deve ser

reduzido em doses menores. A diminuição da taxa microbiana sem alteração fitoquímica

representa uma potencialidade enorme para uma técnica de revalidação de lotes de

fitoterápicos, entretanto estudos mais aprofundados e com uma gama maior de matrizes

vegetais devem ser conduzidos de forma a corroborar o explicitado. No tocante a

identificação química por cromatografia de camada fina, esta se demonstrou bastante

eficaz e eficiente, entretanto de forma a obter dados mais robustos e com um quantidade

maior de prospecções, recomenda-se análises mais específicas.

De modo geral, a irradiação gama demonstrou-se de grande utilidade e com

extrapolação para a escala industrial, no controle microbiológico de matrizes vegetais,

assim como na revalidação de lote de fitoterápicos com especificações fora dos parâmetros

normais de microbiologia.
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10 CONCLUSÕES

Não há evidência clínica comprovada que sustente o uso da Maytenus ilicifolia M.

em qualquer uma das suas indicações clínicas, de acordo com a literatura avaliada.

Há uma necessidade de regulamentação quanto a condução de ensaios clínicos com

produtos vegetais, principalmente quanto a metodologia e análise dos resultados.

A Revisão Sistemática de literatura se mostrou um método mais rigoroso que a

metodologia atual da ANVISA, para análise de registro de fitoterápicos.

A irradiação de fitoterápicos é um método eficaz e eficiente de esterilização desse

tipo de produto.

A dose de 1 kGy foi eficaz para a esterilização do fitoterápico estudado.

A irradiação gama não causou alteração fitoquímica no extrato de M ilicifolia M.

A irradiação gama se mostrou uma metodologia de esterilização eficiente e eficaz

tanto para fungos quanto para bactérias.
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