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ALCALÓIDES

relevância na farmácia e no medicamento

O termo alcalóide foi proposto por W. Meissner no século XIX, aplicando-se a compostos básicos
de origem natural que apresentam azoto na sua estrutura.
Os alcalóides formam um grupo heterogéneo de compostos naturais que, normalmente, apresentam uma estrutura complexa. São constituídos por carbono, hidrogénio e azoto, o qual, na
maioria dos casos, forma parte de um anel heterocíclico, sendo a maioria deles oxigenados. Muitos autores só consideram como verdadeiros alcalóides os compostos com azoto em anéis heterocíclicos e como proto-alcalóides os que o possuem numa cadeia lateral acíclica. A sua origem
biogenética é normalmente a partir de aminoácidos mas há vários alcalóides que derivam de terpenos e esteróis. São providos de uma grande actividade farmacológica ou toxicológica.
Os alcalóides dividem-se em várias classes, nomeadamente: alcalóides com grupo amina em
cadeia lateral; alcalóides com núcleo pirrolidina, piridina e piperidina; alcalóides com núcleo tropano; alcalóides com núcleo pirrolizidina; alcalóides com núcleo quinolizidina; alcalóides com
núcleo quinoleína; alcalóides com núcleo isoquinoleína; alcalóides com núcleo indólico; alcalóides com núcleo imidazol; alcalóides derivados do metabolismo terpénico; alcalóides das Amaryllidaceae; alcalóides betalaínicos e metilxantinas.
Esta exposição pretende mostrar de uma forma sintética, alguns exemplos de alcalóides provenientes de plantas e fungos. Para cada alcalóide é indicada a taxonomia da sua fonte, história da
descoberta, etimologia, indicações terapêuticas, toxicologia, medicamentos e curiosidades.
Esperamos que a exposição seja do vosso agrado.

Da papoila dormideira à morfina (1816), à codeína (1832) e à papaverina (1848)
Sistemática e taxonomia das dormideiras
Designação atribuída às cápsulas da papoila dormideira Papaver somniferum L.. Por incisão, nas cápsulas ainda verdes, obtém-se um látex que seca ao ar e origina o ópio. A espécie P. somniferum pertence à família Papaveraceae.
Alcalóides das dormideiras
Alcalóides isoquinoleicos (morfina, codeína, papaverina, tebaína, noscapina, narceína). O ópio farmacêutico, inscrito nas Farmacopeias, deve possuir segundo a Farmacopeia Portuguesa (a
F.P.VIII), 10% de morfina e 2% de codeína. Pode conter cerca de 1% de papaverina, mas a maior parte da papaverina usada na preparação de medicamentos é obtida por síntese química.
História da descoberta da morfina, da codeína e da papaverina
O ópio é bem conhecido desde a antiguidade. Dioscórides (c. 40-90 d.C.) referiu o seu uso. Terá sido na segunda metade do século XVIII que fumar ópio se tornou uma prática corrente na China,
mas as consequências do seu uso eram muito nefastas. Conscientes das suas características os cientistas quiseram preservar as propriedades medicinais do ópio (como, por exemplo, o alívio da
dor e supressão da tosse) mas queriam também modificá-lo no sentido de torná-lo menos aditivo. Desta forma, o farmacêutico alemão Friedrich Wilhelm Sertürner (1783-1841) conseguiu isolar um
cristal amarelo/branco do ópio. Inicialmente o produto foi testado em cães, tendo resultado a sua morte. Depois o cientista testou, nele próprio o produto em doses menores e concluiu que havia alívio da dor e, também, euforia. Assim, substâncias de natureza alcalina, isto é bases fortes, altamente tóxicas, como a morfina e a codeína foram descobertas: a primeira em 1816 por Sertürner e a
segunda pelo químico francês Pierre Robiquet (1780-1840) em 1832. A papaverina, uma base moderada, ligeiramente tóxica foi descoberta em 1848 pelo químico alemão Georg Merck (1825-1873).
Etimologia
Sertürner atribui ao alcalóide que sintetizou o nome de morfina relacionando-o com o deus grego Morfeu, o deus dos sonhos. O nome codeína vem do grego “Kodeia” que significa cápsula/fruto da
dormideira. O nome papaverina deriva do epiteto específico da espécie Papaver sommiferum.
Indicações terapêuticas
O uso do ópio e do seu principal alcalóide, a morfina, são de exclusiva prescrição e vigilância médica. A morfina é o protótipo dos analgésicos opiáceos actuando em diversos receptores do sistema
nervoso central, originando facilmente dependência. A codeína integra numerosos medicamentos para o tratamento da tosse e a papaverina é utilizada como espasmolítico.
Toxicologia
A sobredosagem destas substâncias ocasiona efeitos tóxicos como depressão respiratória intensa, sonolência intensa, incluindo coma, normalmente relacionado com miose e frequentemente
acompanhada de vómitos, cefaleias e retenção urinária e fecal. Cianose, hipoxia, pele fria, atonia dos músculos esqueléticos e arreflexia foram também observados. Em alguns casos também se
verifica bradicardia e uma queda brusca da tensão arterial. Também se encontram assinalados em crianças, embora raramente, casos de ataques de apoplexia.
Medicamentos
A utilização de morfina na terapêutica tem de ser cuidadosamente controlada, pois facilmente origina dependência. Facilmente se compreende que esteja na lista dos estupefacientes. Também por
esse motivo, a maioria dos fármacos que possuem morfina como substância activa são de uso restrito em meio hospitalar. É o caso da “Morfina Basi”, uma solução injectável de 10 mg/ml usada
por via epidural, intratecal, intravenosa ou subcutânea. No que respeita à codeína, medicamentos como o “Dol-u-ron Forte” em cápsulas com 500 mg de paracetamol e 30 mg de codeína são muito
usados como analgésicos e antipiréticos. Em relação à papaverina é de destacar a “Papaverina Labesfal”, uma solução injectável de 150 mg/ 5 ml usada como vasodilatador.
Curiosidades
A diacetilmorfina ou heroína é um derivado semi-sintético da morfina. Apesar do seu uso ser interdito ela aparece no mercado ilícito. Esta situação constitui actualmente um grande problema social.
Assinale-se que este fármaco cria mais facilmente dependência e é mais potente que a morfina.
As duas conhecidas Guerras do Ópio foram conflitos armados ocorridos entre a Grã-Bretanha e a China entre 1839 e 1842 e entre 1856 e 1860 devido aos interesses e desentendimentos dos dois
países por causa da comercialização do ópio.
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Da planta do café à cafeína (1819)
Sistemática e taxonomia do café
Denominação atribuída às sementes, de preferência não torradas, de várias espécies do género Coffea L.: C. arabica L., C. canephora Pierre ex A.Froehner, C. liberica Hiern. O género Coffea pertence à família Rubiaceae.
Alcalóides do café
Metilxantinas (cafeína livre e combinada com ácido clorogénico) que representam entre 1-3% na constituição das sementes, podendo atingir os 5% na espécie Coffea canephora. A torrefacção do
café reduz a quantidade em cafeína em 25 a 40%.
História da descoberta da cafeína
As propriedades estimulantes do café são conhecidas há muito tempo no norte de África e no Médio Oriente. Há informações desde o século IX. Entre o século XVI e o século XVIII o café expandiu
-se na Europa em países como a Itália, França e Inglaterra, sobretudo oriundo de Constantinopla. Gradualmente o café tornou-se uma bebida popular. Este acontecimento levou o escritor e filósofo
alemão Goethe (1749-1832), que também teve interesses pela ciência, a sugerir ao jovem estudante Friedlieb Ferdinand Runge (1795-1867), que trabalhava no laboratório de Döbereiner, a descobrir a substância estimulante das sementes do café. Em 1819, Runge isolou o componente, que denominou de cafeína. A sua estrutura química foi estabelecida na Universidade de Berlim, em
1882, por Emil Fischer, que três anos depois sintetizou a cafeína.
Etimologia
O termo cafeína deriva do género Coffea, ao qual pertencem as espécies de onde esta é extraída. O termo café parece ser proveniente dos árabes que o denominavam de “qahwah”, cujo significado é força e vigor, o que estava relacionado com as propriedades que apresentava.
Indicações terapêuticas
A cafeína possui acção estimulante do sistema nervoso central, principalmente da zona cortical, sendo utilizado para melhorar a capacidade física e desempenho intelectual em situação de astenia
psicofísica. Também é utilizado como estimulante cardiocirculatório, na hipotensão arterial e na bradicardia, tendo uma acção ionotrópica positiva. Possui ainda uma ligeira acção diurética e é um
auxiliar digestivo.
Toxicologia
Os sintomas de sobredosagem de cafeína incluem dor epigástrica, vómitos, diurese, taquicardia ou arritmia cardíaca e a estimulação do sistema nervoso central (insónia, agitação, excitação e poderão progredir para delírio e convulsões).
Medicamentos
São inúmeros os medicamentos que possuem a cafeína como substância activa, muitos em associação com outras substâncias. De destacar o “Panadol Extra”, com uma dosagem de 500 mg de
paracetamol e 65 mg de cafeína, na forma farmacêutica comprimidos efervescentes utilizados com efeito analgésico e antipirético, funcionando a cafeína como adjuvante do paracetamol. Já o fármaco “Migrétil”, na forma de comprimidos revestidos por película, é uma associação de vários alcalóides, entre os quais a cafeína, a ergotamina e alcalóides da beladona, e paracetamol; apresenta
uma dosagem de 100 mg de cafeína e é usado para o tratamento da enxaqueca.
Curiosidades
O café descafeinado, caracterizado por apresentar baixos teores em cafeína (não mais de 0,08%), é preparado por extracção da cafeína recorrendo a um solvente orgânico, geralmente o tricloroetileno. Um processo mais moderno para retirar a cafeína do café passa por realizar um tratamento à base de dióxido de carbono.
A indústria do café é uma das mais relevantes do mundo. Os países maiores produtores de café são o Brasil, a Colômbia e a Indonésia.
Segundo dados da European Coffee Federation de 2014, em Portugal consome-se em média 4,7 kg de café por pessoa por ano, valor abaixo do consumo médio do resto da Europa (6,4kg por
ano).
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Das quinas à quinina (1820)
Sistemática e taxonomia das quinas
Designação atribuída à casca seca, inteira ou fragmentada, de Cinchona pubescens Vahl ou de Cinchona calisaya Wedd. ou das suas variedades ou híbridos. A quineira, de onde se retira a quina,
é originária da cordilheira dos Andes, sendo hoje obtida por cultura em diversos países da América do Sul, no sudoeste asiático e na África Meridional. O género Cinchona pertence à família Rubiaceae.
Alcalóides das quinas
Alcalóides quinoleicos (quinina, a quinidina, a cinchonina e a cinchonidina). A planta deve ter um teor, no mínimo, de 6,5% de alcalóides totais, dos quais 30 a 60% são constituídos por alcalóides
do tipo quinina.
História da descoberta da quinina
A chegada dos espanhóis aos Andes e a observação de que o uso das cascas da quineira tratava o paludismo (malária) fez com que os colonizadores espanhóis começassem a utilizá-las. A quina
foi, provavelmente, a droga americana com maior impacto na terapêutica europeia ocidental a nível científico, clínico e comercial. Foi decisiva para a divulgação na Europa das propriedades antifebris da quina a cura da vice-rainha do Peru, a condessa de Chinchón em 1639. No início da chegada à Europa foram os padres da Companhia de Jesus que controlaram o seu comércio que depois deixou de estar sob a sua responsabilidade. Europa passou a usar o pó das cascas, conhecido, entre outros nomes, como o “pó dos Jesuítas”. A Farmacopeia de Londres, de 1677, incluiu já o
novo fármaco. Em 1820, os cientistas Pierre-Joseph Pelletier (1788-1842) e Joseph Caventou (1795-1877) isolaram o alcalóide quinina. Refira-se que em 1810, o médico e cientista português Bernardino António Gomes (1768-1823) havia isolado a cinchonina, outro alcalóide das quineiras, facto que os investigadores franceses referem no trabalho de descoberta da quinina. As cascas da
quineira ou quina, foram o primeiro tratamento eficaz do paludismo, depois substituído pela quinina, o principal alcalóide das cascas.
Etimologia
O nome do género Cinchona foi estabelecido em homenagem à cura da Condessa de Chinchón. A quinina deve o seu nome ao facto de ser um alcalóide com núcleo quinoleína.
Indicações terapêuticas
Usada para estimular o apetite, em casos de enfartamento e dispepsia. É também utilizada popularmente nas síndromas febris e gripais e topicamente para o tratamento das afecções do couro cabeludo que originam descamação. A quinina, isolada da quina, é muito usada como profiláctico e no tratamento da malária. A planta foi muito utilizada para a extracção dos alcalóides até à obtenção de derivados sintéticos. Actualmente, embora os fármacos de síntese tipo cloroquina sejam mais usados, a quinina é considerada muito eficaz contra o Plasmodium falciparum, sobretudo nas
formas assexuadas cloroquino-resistentes.
Toxicologia
A dose fatal de quinina nos adultos tem sido referida entre 2-8 g. A sobredosagem por quinina produz sintomas de cinchonismo (nome deriva da planta de onde se extrai a quinina) que podem incluir zumbidos, vertigens, efeitos cardiovasculares, dor de cabeça, febre, cólicas intestinais, entre outros. Uma sobredosagem grave pode resultar em depressão respiratória ou colapso circulatório.
Medicamentos
Destacam-se como anti-maláricos, o “Quinina Labesfal” em comprimidos de dosagem 300 mg e o “Quinina Labesfal” em solução injectável de 250 mg/ml que é usada por administração via intramuscular ou via intravenosa.
Curiosidades
A quinina é também usada em tratamentos capilares anti-queda, de conhecidas marcas como a Klorane em forma de champô fortificante para cabelos fracos, sem tónus e desvitalizados, com tendência para queda. Extractos de quina entram também na constituição da água tónica, conferindo-lhe o sabor amargo característico.
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Do cólquico à colquicina (1820)
Sistemática e taxonomia do cólquico
Designação atribuída às sementes e, ocasionalmente, ao bolbo de Colchicum autumnale L. A espécie C. autumnale pertence à família Colchicaceae.
Alcalóides do cólquico
Alcalóides de núcleo tropolona (colquicina, democolquicina e colquicósido). Nas sementes o teor em colquicina pode variar entre 0.6 % a 1.2 %, podendo o principal derivado da colquicina, o colquicósido, atingir 0.4 %.
História da descoberta da colquicina
Acredita-se que os fármacos com colquicina sejam há muito conhecidos. Tudo parece indicar que Dioscórides já conhecia as propriedades naturais do cólquico. Também em textos árabes o cólquico foi recomendado. Apesar destes usos havia receios na sua utilização devido à toxicidade associada. O rizoma do cólquico constou pela primeira vez na Farmacopeia de Londres de 1618. Em
1820 o Dr. W.H. Williams, devido à incerteza na acção do uso do rizoma de cólquico, introduziu o uso das sementes, que aparecem na edição da Farmacopeia de Londres de 1824. A colquicina foi
isolada pela primeira vez por Pelletier e Caventou em 1820.
Etimologia
O nome do género Colchicum deriva de Colquida (Colchis em inglês), região no sul do Cáucaso e a leste do Mar Negro, lugar onde o cólquico foi descoberto. O epíteto específico autumnale deriva
do facto da planta florescer no outono. O nome do alcalóide colquicina deriva do nome do género da planta de onde é extraído.
Indicações terapêuticas
A colquicina é responsável pela acção anti-inflamatória. É particularmente eficaz no tratamento de crises agudas de gota (deposição de ácido úrico nas articulações), contudo deve ser usada com
precaução devido à sua toxicidade.
Toxicologia
Muito elevada. A dose letal, para adulto, é de cerca de 20 mg, o que corresponde a cerca de 5 g de sementes. Este alcalóide comporta-se como emetocatártico, isto é vomitivo e purgativo, podendo, em caso de intoxicação, ocasionar morte por colapso respiratório ou deixar graves sequelas.
Medicamentos
O principal medicamento que apresenta colquicina como princípio activo é o “Colchicine”, de dosagem 1 mg sob a forma de comprimidos. É indicado no tratamento de crises de gota.
Curiosidades
Na terapêutica também é utilizado o tiocolquicósido como miorrelaxante nas contracções dolorosas das afecções vertebrais degenerativas, composto obtido por semi-síntese do colquicósido.
A colquicina é também utilizada em floricultura, pois ao actuar nas células vegetais, inibe a separação dos cromossomas, formando-se células tetraplóides, pelo que se podem produzir plantas com
flores de maior volume.
Este alcalóide é também utilizado em experiências biológicas para induzir poliploidia ou multiplicação dos cromossomas, uma vez que inibe a polimerização das proteínas do fuso mitótico, parando
a divisão celular em metáfase.
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Da planta do tabaco à nicotina (1828)
Sistemática e taxonomia da planta do tabaco
Designação atribuída às folhas secas de Nicotiana tabacum L. A espécie N. tabacum pertence à família Solanaceae.
Alcalóides da planta do tabaco
Alcalóides piridínicos (nicotina e anabisina).
História da descoberta da nicotina
A planta do tabaco era utilizada pelos habitantes da América Central há mais de dois mil anos em rituais religiosos de purificação e protecção dos guerreiros das tribos. Usava-se também noutros
rituais como os que se faziam para previsão do futuro.
Conta-se que Cristóvão Colombo e outros exploradores que com ele embarcaram, em 1492, ao chegar à ilha designada de S. Salvador, verificaram que nalgumas zonas os habitantes fumavam tirando partido de um utensílio denominado tabaco. Mas há outras versões para a origem da palavra tabaco. O tabaco chegou à Europa no século XVI, tendo-se expandido depois pela Ásia e África.
Na Europa o tabaco foi considerado na época como um produto com propriedades terapêuticas notáveis e com aplicações diversas. No século XVIII e anos seguintes o tabaco foi muito utilizado na
forma de rapé (tabaco em pó para inalar) acreditando-se nas suas propriedades medicinais. A rainha da França, Catarina de Médicis, utilizou-o para aliviar as suas enxaquecas.
Em 1828, Christian Posselt (1806-1877) e Karl Ludwig Reimann (1804-1872) isolaram e purificaram este composto, na Universidade de Heildelberg. Deram, também, o nome à nicotina em homenagem a Jean Nicot, uma das primeiras pessoas a importar tabaco para França proveniente das Índias ocidentais, em 1560.
No século XIX, iniciou-se o uso do charuto, através de Espanha o que se expandiu por toda a Europa, Estados Unidos e demais continentes. A sua utilização demonstrava ostentação. Por volta de
1840 a 1850, surgiram as primeiras descrições de homens e mulheres a fumar cigarros. Porém foi sobretudo após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) o seu consumo apresentou uma grande
expansão.
Etimologia
A palavra "tabaco" provém do termo dos índios tainos tabaco, que designava o tubo em forma de Y com que estes índios fumavam a planta. O nome do género Nicotiana foi dado em homenagem
a Jean Nicot, que foi embaixador da França em Portugal de 1559 a 1561, que foi o introdutor da planta em França. O nome do alcalóide, nicotina, deriva do nome do género Nicotiana.
Indicações terapêuticas
A nicotina entra na constituição de pastilhas, spray nasal ou adesivo. Está indicada para quem quer deixar de fumar e tem dificuldades em fazê-lo. Na medicina tradicional o tabaco era usado como
anestésico, diaforético, sedativo, emético e insecticida.
Toxicologia
O abuso do tabagismo contribui para a aterosclerose e patologias cardíacas, bem como diferentes patologias pulmonares. Refira-se que o tabagismo ocasiona alcatrões durante a combustão do
tabaco que altamente são cancerígenos e, consequentemente, com repercussões negativas no organismo.
Medicamentos
Destacam-se como auxiliares à cessação tabágica, "NiQuitin" em sistema transdérmico, "Nicopass da Pierre Fabre" em pastilhas e "Nicorette" em goma para mascar ou em sistema transdérmico.
Curiosidades
A planta do tabaco, provavelmente, foi responsável por mais mortes do que qualquer outra planta. O consumo de tabaco causa actualmente mais de 3 milhões de mortes por ano em todo o mundo. Pensa-se que se as condições se mantiverem que, por volta do ano de 2030, a mortalidade anual será superior a 10 milhões.
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Da beladona à atropina (1831)
Sistemática e taxonomia da beladona
Designação atribuída às folhas misturadas, ou não, com sumidades floridas e, por vezes, frutíferas de Atropa belladonna L. A A. belladonna pertence à família Solanaceae.
Alcalóides da beladona
Alcalóides tropânicos: predomínio de L-hiosciamina na planta fresca e atropina na planta seca, escopolamina e atroscina.
História da descoberta da atropina
A planta, na Antiguidade, era usada pelas suas propriedades narcóticas e tóxicas. Os sírios utilizavam-na como estupefaciente para estados depressivos, os egípcios como sonífero, os gregos e os
romanos como analgésico. Também na Idade Média a planta foi utilizada por feiticeiros e bruxas, para adivinhar o futuro, aproveitando as alucinações provocadas.
A história da descoberta de atropina é um pouco complicada. Em 1809, o químico francês Louis Nicolas Vauquelin (1763-1829) isolou uma forma impura de beladona. Em 1822, Rudolph Brandes
(1795-1842), um farmacêutico alemão terá chamado esta molécula activa "atropina". Mas a atropina pura, parece ter sido isolada pela primeira vez em 1831 pelo químico alemão Heinrich Mein
(1799-1864) a partir de raízes secas de beladona. O químico e Prémio Nobel alemão Richard Willstätter (1872-1942), realizou a sua síntese em 1901.
Etimologia
O nome do género pertence à classificação de Lineu e o epiteto específico vem do italiano bella donna pelas mulheres usarem um extracto das bagas que dilatava as pupilas, o que, nessa época,
era considerado sinal de beleza.
Esta planta sempre foi conhecida pelos seus efeitos tóxicos, motivo pelo qual o seu género foi designado de Atropa, derivado de Atropos, parca da mitologia grega, que tinha nas suas mãos a possibilidade de terminar a vida.
Indicações terapêuticas
Estes alcalóides possuem acção parassimpaticolítica, o que se reflecte numa actividade midriática e espasmolítica. São utilizados para diminuir espasmos e cólicas gastrointestinais e biliares, bem
como excessos de secreções (sudoríficas, nasais, salivares e gástricas).
Toxicologia
A beladona é uma das plantas mais tóxicas encontradas no hemisfério ocidental. A ingestão de apenas uma folha pode ser fatal a um adulto. A raiz da planta geralmente é a parte mais tóxica. As
bagas possuem perigo maior por serem atractivas, negras, brilhantes e terem sabor adocicado. A ingestão de quantidades superiores a cinco bagas pode ser mortal. A planta possui uma margem
de segurança muito reduzida. Deste modo é necessário realizar um controlo do teor em alcalóides para proceder ao uso directo das suas folhas. A intoxicação ocasiona sintomas anticolinérgicos,
como, por exemplo, secura da boca, taquicardia, midríase acentuada, espasmos, coma, podendo mesmo provocar a morte.
Medicamentos
O alcalóide atropina está presente, por exemplo, no colírio “Atropocil”, na dosagem de 10 mg/ml, sendo indicado em midríase e cicloplegia prolongada, uveítes e erites.
Curiosidades
Pensa-se que alguns cultos praticados por bruxas na Europa da Idade Média e do Renascimento, estavam intimamente ligados ao consumo de 3 espécies da família Solanaceae: beladona (Atropa
belladonna L.), meimendro (Hyoscyamus niger L.) e mandrágora (Mandragora officinarum L.). Esta mistura das três plantas permitia fazer profecias e adivinhações. As três espécies, de composição química semelhante, eram usadas na preparação de unguentos com os quais as bruxas se untavam o que supostamente as fazia voar. Este unguento, conhecido como “fórmula de voo” era
passado em várias partes do corpo e esfregado sobre o cabo de uma vassoura, que era depois usada para voar.

Ilustração botânica de Atropa belladonna

Estrutura química da atropina
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Exemplos de selos alusivos à beladona
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Do jaborandi à pilocarpina (1875)
Sistemática e taxonomia do jaborandi
Designação atribuída às folhas de várias espécies do género Pilocarpus Vahl: jaborandi do maranhão (P. microphyllus Stapf ex Wardleworth); jaborandi do Pernambuco (P. jaborandi Holmes); jaborandi do Ceará (P. trachylophus Holmes); jaborandi do Paraguai ou do Rio (P. pennatifolius Lem.); jaborandi da Guatemala (P. racemosus Vahl). O género Pilocarpus pertence à família Rutaceae.
Alcalóides do jaborandi
Alcalóides imidazólicos (pilocarpina, isopilocarpina, pilosina, isopilosina).
História da descoberta da pilocarpina
O yaborã-di (planta que faz salivar) era utilizado há vários séculos pelos índios tupi-guarani que mascavam as folhas deste arbusto. O uso dessa planta para fins medicinais foi introduzido em Paris
pelo engenheiro militar pernambucano João Martins da Silva Coutinho, em 1874. O isolamento do princípio activo pilocarpina das folhas do jaborandi foi efectuada simultaneamente, em 1875, em
França por E. Hardy e em Inglaterra, por A.W. Gerrard.
Etimologia
Jaborandi vem do termo yaborã-di usado pelos índios tupi-guarani que significa planta que faz babar. O nome do alcalóide pilocarpina deriva do género Pilocarpus, ao qual pertencem as espécies
de onde esta é extraída. Pilocarpus deriva do grego, pīlos (pêlos) e karpos (fruto).
Indicações terapêuticas
A pilocarpina é uma droga parassimpatomimética, isto é, imita o sistema nervoso parassimpático, com acção colinérgica directa sobre os receptores neuro-muscarínicos e musculatura lisa da íris e
glândulas de secreção. A sua acção estimulante da salivação tem sido usada no tratamento da xerostomia “secura da boca”, muito comum em pacientes que se encontram a realizar tratamento de
radio ou quimioterapia do cancro de garganta. Quando empregada em oftalmologia na forma de colírio, exerce acção como miótico controlando a pressão intra-ocular elevada (glaucoma).
Toxicologia
Doses elevadas podem levar a espasmo ciliar, irritação ocular, congestão vascular conjuntival e indução de miopia. O uso prolongado pode causar opacificação do cristalino.
Medicamentos
O Infarmed apresenta 22 registos de medicamentos com pilocarpina, contudo neste momento apenas um deles se encontra autorizado, o "Salagen", comprimidos revestidos por película de dosagem 5 mg. É usado como parasimpaticomimético.
Curiosidades
Nas décadas de 60 e 70 do século XX, devido ao elevado interesse em obter o alcalóide, o jaborandi quase que se extinguiu.
Em cosmética, nomeadamente em produtos capilares como champôs e condicionadores usam-se tinturas e extractos de jaborandi devido à sua acção tónica e estimulante, mas também pelas propriedades adstringentes, anti-oleosas e anti-sépticas. Um dos principais objectivos é atenuar a queda do cabelo. Esta actividade pode ficar a dever-se à acção dos alcaloides do jaborandi, sobretudo a pilocarpina e a pilosina.
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Estrutura química da pilocarpina
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Da efedra à efedrina (1887)
Sistemática e taxonomia da efedra
Designação atribuída às partes áreas de várias espécies do género Ephedra L. As espécies do género Ephedra pertencem à família Ephedraceae.
Alcalóides da efedra
Contém cerca de 0.5% a 2.0% de alcalóides nos entrenós dos ramos. Dos quais 30 a 90% são a efedrina e o seu isómero, pseudoefederina. Em menor quantidade encontra-se a nor-efedrina e a
nor-pseudoefedrina.
História da descoberta do efedrina
A Efedra (Ma-huang) é usada na medicina tradicional chinesa há mais de 5000 anos no tratamento de problemas de asma e infecções respiratórias.
A efedrina, foi isolada em 1887, por Nagayoshi Nagai da Ephedra sinica Stapf. Em 1919, usando a efedrina como precursor, foi sintetizada pela primeira vez a metanfetamina, uma variante da anfetamina.
Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Adolf Hitler terá distribuído metanfetamina aos seus soldados. O objectivo era aumentar a moral das tropas e manter os soldados sempre em vigilância.
Etimologia
Do grego, ephedra, decompõe-se em epi "sobre" + hedra "assento". A razão do nome não é conhecida. O nome efedrina deriva do género Ephedra.
Indicações terapêuticas
A efedrina pelo seu efeito broncodilatador e descongestionante, é usada para o alívio da asma, rinites, tosse e síndromas gripais e bronquites. Prefere-se no entanto o emprego da pseudo-efedrina
em rinites. A efedrina é normalmente incluída em suplementos de perda de peso, devido aos seus efeitos estimulantes. A efedrina tem uma acção idêntica à adrenalina, uma hormona estimulante
produzida naturalmente pelo corpo. Este efeito estimulante provoca um aumento na taxa metabólica basal, que contribui para a perda de peso, mas também é fonte de efeitos colaterais potencialmente graves.
Toxicologia
Em doses muito elevadas verificam-se efeitos simpaticomiméticos, que incluem agitação, hiperactividade, midríase, taquicardia, hipertensão, arritmia, ansiedade e vómitos.
Medicamentos
Fármacos com efedrina incluem "Spinefe Basi" em solução injectável de 30 mg/ml usado para a prevenção da hipotensão durante a anestesia e "Mebocatuss Novartis" em xarope de 0,5 mg/ml
(juntamente com dextrometorfano) com propriedades antitússicas e broncoespasmolíticas. A pseudo-efedrina entra na constituição de medicamentos como o "Sinutab II" em comprimidos de 30 mg
(juntamente com paracetamol) para o alívio da drenagem nasal e sinusítica.
Curiosidades
Nas Múmias de Tarim, que constituem um ponto altamente misterioso na história da Humanidade, foram encontrados corpos descobertos que se pensa serem de 1800 a.C. até 400 d.C.. As múmias parecem apresentar traços bem europeus e de várias tribos caucasianas e não orientais. Segundo se relata, foi encontrada uma múmia feminina embrulhada num cobertor de lã e com um
chapéu de feltro e sapatos de couro. Teria sido sepultada com vários ornamentos como uma máscara, uma bracelete com uma pedra de jade, uma bolsa de couro, uma tanga de lã e, ainda, ramos
de efedra.
Ma-huang, é o nome da planta em chinês, e que significa “adstringente amarelo”. A efedra foi muito utilizada por guardas do exército mongol do general Ghengis Kahn com o objectivo de os manter vigilantes, para que não adormecessem.
A efedra é usada por fisioculturistas e indivíduos que querem perder peso numa mistura com cafeína e aspirina, apelidada de ECA. Esta mistura sinérgica pode aumentar o metabolismo em 5%.

Pormenor de ramo masculino à esquerda
e ramo feminino à direita
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Da cravagem do centeio à ergometrina (1935)
Sistemática e taxonomia da cravagem do centeio
Designação atribuída ao esclerócio do fungo Claviceps purpurea (Fries) Tulasne, que se desenvolve no ovário do centeio, produzindo estruturas arqueadas que são denominadas cravagem do
centeio. A espécie C. purpurea pertence à família Clavicipitaceae.
Alcalóides da cravagem do centeio
Alcalóides indólicos, nomeadamente amidas simples (ergometrina), amidas peptídicas ou ergopeptinas (alcalóides do grupo ergotamina e do grupo ergotoxina).
História da descoberta da ergometrina
Na Idade Média, ficou bastante conhecida na Europa uma doença denominada por ergotismo. Esta doença era originada pela ingestão de farinha de centeio que estava contaminada com um fungo que mais tarde se verificou ser a cravagem do centeio. Esta patologia surgia sob duas formas típicas: uma gangrenosa e outra convulsiva. A primeira ficou também conhecida popolarmente como “mal dos ardentes” ou “fogo de Santo Antão”. A aplicação obstétrica da cravagem foi conhecida no século XVI, mesmo antes do reconhecimento da sua origem fúngica. Em 1836 o fármaco já
se encontrava inscrito na Farmacopeia de Londres. O alcalóide ergometrina foi descoberto e isolado pela primeira vez em 1935 pelos químicos Dudley e Moir.
Etimologia
O nome do género Claviceps deriva da forma arqueada que o fungo toma quando infecta a planta hospedeira e o epiteto específico purpurea diz respeito à coloração purpúrea-preta dos esclerócios. O termo ergometrina deriva de “ergot” que na gíria francesa significa esporão e “mêtra” que em grego significa ovário, relacionada com o aparecimento do esclerócio no ovário da planta do
centeio.
Indicações terapêuticas da ergometrina
Usada no tratamento de hemorragias ginecológicas relacionadas com fibromiomas e no pós-parto, no tratamento de enxaqueca, taquicardia e insuficiência circulatória cerebral. Actualmente só se
utilizam na terapêutica os derivados semi-sintéticos.
Toxicologia
Os principais sintomas da overdose são convulsões e gangrena. Outros sintomas incluem bradicardia, frieza nas extremidades do corpo, diarreia, tonturas, entre outros.
Medicamentos
Destaca-se o “Methergin”, comprimidos revestidos de dosagem 0.125 mg, usados no tratamento da subinvolução do útero, loquiometria e hemorragia puerperal.
Curiosidades
A cravagem do centeio é uma fonte natural do LSD (dietilamida do ácido lisérgico), uma das mais potentes substâncias alucinogénicas conhecidas. Foi sintetizada pela primeira vez em 1938 e, em
1943, o químico suíço Albert Hofmann (1906-2008), enquanto trabalhava na Sandoz. Descobriu acidentalmente os seus efeitos.
Já na Idade Média doses controladas de cravagem eram usadas para induzir abortos e para parar a hemorragia pós-parto.
O ergotismo ficou bastante conhecido na Europa durante a Idade Média, tendo sido feita diversas vezes alusão a esta doença em obras de arte da época. Por exemplo, na obra Hieronymus
Bosch, famoso pintor e gravador holandês dos séculos XV e XVI nas suas obras “As Tentações de Santo Antão” que se encontra no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa e nos desenhos
“Mendigos y Tullidos”, situado no Gabinete de Estampas da Biblioteca Real de Bruxelas.
No painel central do tríptico “As Tentações de Santo Antão”, ao fundo à esquerda, vê-se uma aldeia em chamas. A destruição pelo fogo era uma prática comum quando os habitantes de um determinado local apresentavam sintomas da doença. Pensava-se que a doença era contagiosa. Nos desenhos “Mendigos y Tullidos” podem ver-se representações de várias pessoas com membros
deformados e amputados. Esta deformação era, provavelmente, devida à gangrena que se desenvolvia, algo que era muito frequente em doentes com ergotismo.

Tríptico de Hieronymus Bosch “As Tentações de Santo Antão”,
Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa
Ilustração botânica de Claviceps purpurea
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Desenho de Hieronymus Bosch “Mendigos y Tullidos”,
Gabinete de Estampas da Biblioteca Real de Bruxelas

Das amarilidáceas à galantamina (1952)
Sistemática e taxonomia
Designação atribuída aos bolbos de vários géneros da família Amaryllidaceae (Galanthus spp., Leucojum spp., Narcissus spp.).
Alcalóides das Amaryllidaceae
A família Amaryllidaceae possui um tipo particular de alcalóides, dos quais se destaca a galantamina, mas também sanguinina, hemantamina, tazetina, pretazinha, ismina.
História da descoberta da galantamina
A galantamina foi isolada de bolbos e flores de Galanthus woronowii Losinsk. por cientistas russos em 1952 e, posteriormente, da espécie Galanthus nivalis L.
Etimologia
O nome do género Galanthus deriva do grego “gala”, que significa leite, e “anthos”, que significa flor. O epíteto específico nivalis significa “da neve”, o que se refere à flor branca. O nome galantamina deriva do nome do género de que foi isolado (Galanthus).
Indicações terapêuticas
A galantamina é um inibidor específico, competitivo e reversível da acetilcolinesterase (AChE). É usada no tratamento da doença de Alzheimer uma vez que apresenta alguns benefícios cognitivos
e globais nos doentes. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e inclui sintomas associados à falta de acetilcolina como: comprometimento da memória, alterações da coordenação motora e do raciocínio, para além da perda de capacidade cognitiva e demência.
Toxicologia
A flor e os seus bolbos são tóxicos para humanos e podem causar diversos sintomas como náuseas, vómitos, diarreia, dor abdominal e dispepsia.
Medicamentos
A galantamina é comercializada em Portugal pelo nome Reminyl, sob a forma de comprimidos revestidos por película e em cápsulas de libertação prolongada. As suas dosagens variam entre 4 mg
e 24 mg. Existe também sob a forma de medicamento genérico. Estes medicamentos são utilizados como tratamento dos sintomas da doença de Alzheimer. Tudo parece indicar que as vantagens
da galantamina em relação a outros princípios activos (como é o caso do donezepil – marca Aricept e da rivastigmina - marca Exelon) são a longa acção, a selectividade, a reversibilidade e competitividade. A galantamina pode ser utilizada como antídoto em episódios de envenenamento por atropina. Do mesmo modo a atropina pode ser utilizada como antídoto em casos de envenenamento por galantamina.
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Da vinca de Madagáscar à vincristina e à vimblastina (anos 50)
Sistemática e taxonomia da vinca de Madagáscar
Designação atribuída às folhas da espécie Catharanthus roseus (L.) G. Don, em tempos designada por Vinca rosea L. Atenção: Planta nativa de Madagáscar, não confundir com a pervinca (Vinca
minor L.), espécie muito próxima botanicamente. A espécie C. roseus pertence à família Apocynaceae.
Alcalóides da vinca de Madagáscar
Já foram isolados cerca de 150 alcalóides de C. roseus, predominando na raíz a ajmalicina, alcalóide também presente nas rauvófilas. Nas partes aéreas da planta, embora em baixa quantidade
(0,2-1%), destacam-se alcalóides com uma estrutura indólica ou di-hidroindólica, tendo os alcalóides com maior interesse farmacológico uma estrutura formada pela junção de um alcalóide indólico
com um di-hidroindólico, designados também alcalóides bisindólicos. De entre estes destacam-se a vincristina e a vimblastina.
História da descoberta da vincristina e da vimblastina
Apesar de no passado esta planta ser popularmente usada no tratamento da diabetes, ainda não foi confirmada essa propriedade. Entre 1955 e 1960, os investigadores canadianos Noble, Beer e
Cutts descobriram que fracções de extractos obtidos das partes aéreas da planta produziam granulocitopenia. Verificaram que o produto causava depressão da medula óssea em ratos. Com base
nos resultados verificados investigadores da indústria farmacêutica “Lilly” (Estados Unidos da América) investiram, nos anos 50, no isolamento de numerosos alcalóides da vinca de Madagáscar,
dos quais a vimblastina, a vinleurosina, a vinrosina e a vincristina demonstraram ter actividade anticancerígena. A vimblastina e a vincristina foram aprovadas como agentes anticancerígenos, pelo
FDA (Food and Drug Administration) em 1963 e 1965, respectivamente.
Etimologia
O prefixo “vin/vim” dos dois alcalóides tem origem no facto de ambos terem sido isolados da planta vinca (planta antiga de 5 pétalas). Vincristina deriva de “crist”, do latim, que significa crista por ser
extraída das partes aéreas da planta. A palavra vimblastina provém de “blast” que deriva de leucoblasto que é o percursor dos leucócitos.
Indicações terapêuticas
Os dois alcaloides através de processos específicos param a divisão celular em metáfase. A vimblastina associada, muitas vezes, a outros agentes quimioterápicos é usada no tratamento de alguns linfomas, como o de Hodgkin e o sarcoma de Kaposi. A vincristina é mais utilizada no tratamento da leucemia e de linfomas. Ambos os alcalóides têm como principais efeitos secundários leucopenia e trombocitopenia. Pode, também, originar náuseas, vómitos e obstipação. De destacar ainda o uso terapêutico dos derivados semi-sintéticos, vindesina e vinorrelbina, usados em certos
tipos de cancro do pulmão.
Toxicologia
Os efeitos de toxicidade tanto do alcalóide vincristina como da vimblastina são similares. Consoante casos reportados de sobredosagem, os sinais iniciais de toxicidade são de dor musculoesquelética aguda e grave e febre, seguidos de hipotónia intestinal, esofagite grave, e neuropatia periférica. Um dos principais efeitos resultante de uma sobredosagem verifica-se ao nível da granulocitopénia, podendo ser fatal.
Medicamentos
No caso da vincristina destaca-se a “Vincristina Teva” solução injectável de 1 mg/ml usada como citotóxico que interfere com a tubulina. Em relação à vimblastina e, também usada para o mesmo
efeito, destaca-se o “Solblastin”, solução injectável de 1 mg/ml, muitas vezes associado com outros agentes antineoplásicos em várias doenças malignas, como por exemplo a doença de Hodgkin
generalizada (estadio III e IV).
Curiosidades
A vinca de Madagáscar possui um vasto leque de nomes populares que inclui designações como: vinca-de-gato, boa-noite, beijo da mulata e maria-sem-vergonha.
Apesar de um crescente uso da vincristina na terapêutica, a planta produz maior quantidade de vimblastina. Actualmente a vincristina é obtida a partir da vimblastina por oxidação crómica controlada, ou por via microbiológica (N-dimetilação por Streptomyces albogriseolus).
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Do teixo ao paclitaxel (1971)
Sistemática e taxonomia do teixo
Designação atribuída às espécies de teixo do Pacífico (Taxus brevifolia Nutt.) e de teixo europeu (Taxus baccata L.). O género Taxus pertence à família Taxaceae.
Alcalóides do teixo
Taxanos, principalmente paclitaxel.
História da descoberta do alcalóide
O paclitaxel foi descoberto no decorrer de um projecto de investigação entre 1960 e 1982 realizado pelo Instituto Nacional do Cancro dos Estados Unidos da América (NCI, do inglês, National Cancer Institute). O objectivo era explorar novas plantas como fonte de agentes antineoplásicos. Neste estudo foi avaliado o potencial anticancerígeno de 35.000 amostras de plantas. O paclitaxel foi
isolado da casca do Taxus brevifolia em 1971.
Inicialmente surgiram algumas preocupações de natureza ambiental, dado que a casca de T. brevifolia contém apenas pequenas quantidades de paclitaxel (0,01-0,03%). Deste modo tornava-se
necessário o abate de um elevado número de plantas. Por outro lado, a solubilidade em água do paclitaxel é extremamente baixa, o que causava problemas na formulação. A elevada procura, associada a estes problemas, levou ao desenvolvimento de processos de obtenção do paclitaxel a partir de fontes mais sustentáveis.
De modo a garantir um fornecimento mais contínuo, desenvolveu-se um processo de obtenção semi-sintético do paclitaxel, recorrendo a um precursor - o 10-desacetilbacatina III (10-DABIII). Também se obteve um outro análogo com tratamento semelhante, o docetaxel. O primeiro taxano a receber a aprovação do FDA (Food and Drug Administration) foi o paclitaxel (Taxol) em 1992, seguido de seu derivado semissintético docetaxel (Taxotere) em 1996.
Etimologia
O termo Taxus tem a mesma derivação da palavra tóxico. Provavelmente o nome do género deriva do facto de quase toda a planta ser tóxica.
A palavra paclitaxel decompõe-se em pac- (de Pacific yew, inglês para teixo do pacífico), -litax (provavelmente de Taxus brevifolia, nome científico do mesmo Teixo) e -el (alteração de ol).
Indicações terapêuticas
Usado no tratamento do cancro do ovário, da mama, do pulmão de não-pequenas células (CPNPC), cabeça e pescoço, gastro-esofágico, bexiga, do testículo e do sarcoma de Kaposi.
Toxicologia
Engloba mielodepressão, neuropatias periféricas, problemas cardiovasculares, alopécia, reacções cutâneas, náuseas e vómitos.
Medicamentos
O paclitaxel é indicado na quimioterapia antineoplásica. Apresenta um mecanismo citotóxico único, ligando-se de forma específica e reversível à subunidade β da tubulina, promovendo a sua polimerização, o que, por sua vez, estabiliza os microtúbulos. A estabilização resulta no bloqueio do ciclo celular, inibindo a mitose e causando a morte celular. Destacam-se o “Abraxane” e o
"Paclitaxel Accord" em pó para suspensão para perfusão na dosagem de 6 mg/ml.
Curiosidades
Todas as partes da planta são tóxicas, com excepção do arilo que envolve a semente. Assim sendo os animais que ingerem a planta ficam intoxicados. Os teixos eram muito vulgares nos cemitérios, no tempo em que os caixões eram transportados em carroças funerárias puxadas por cavalos. Os cavalos enquanto esperavam o final das cerimónias fúnebres iam comendo as folhas dos teixos e morriam intoxicados. Esta situação levou a que o homem eliminasse um grande número de exemplares. Este estado de coisas associado aos cortes sucessivos para aproveitamento da madeira de excelente qualidade contribuiu para a acentuada regressão desta espécie.

Pormenor de ramo feminino de
teixo onde é visível o arilo (parte
carnuda vermelha), única parte
da planta que não é tóxica
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