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RESUMO 
Objetivo: O objetivo da presente pesquisa é avaliar as propriedades antivirais e 

antineoplásica in sílico do espatulenol. Métodos: Foi utilizado o PASS (Previsão do 

espectro de atividade para substâncias) online. Este software foi projetado para avaliar o 

potencial biológico geral de uma molécula orgânica in sílico sobre o organismo humano. 

Ele fornece previsões simultâneas de muitos tipos de atividades biológicas com base na 
estrutura dos compostos orgânicos, oferecendo várias facetas da ação biológica de um 

composto, obtendo o índice Pa (probabilidade "de ser ativo") estimando a categorização 

de um composto potencial em ser pertencente à subclasse de compostos ativos. 

Resultados: De acordo com a análise computacional pelo PASS online, pode-se observar 
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que o espatulenol apresenta valores superiores de probabilidade de ser ativo para as 

atividades estudadas, em semelhança aos valores de probabilidadede ser inativo. 

Conclusões: Concluiu-se que o espatulenol apresentou alta probabilidade de ser ativo 

(Pa) quando levada em consideração a sua atividade antiviral e antineoplásica, 
comparando-se sua estrutura química com a de outros compostos existente no PASS 

online. 

 

Palavras-Chave: Estudo in sílico. Fitoterapia. Farmacologia. Atividade antiviral. Efeito 
antineoplásico. 

 

ABSTRACT 

Objective: The objective of the present study is to evaluate the antiviral and 

intracellular antineoplastic properties of espatulenol. Methods: The PASS (Activity 

Spectrum Prediction for Substances) was used online. This software was designed to 
evaluate the general biological potential of an in silica organic molecule on the human 

organism. It provides simultaneous predictions of many types of biological activities 

based on the structure of organic compounds, providing various facets of the biological 

action of a compound, obtaining the Pa (probability of being active) index estimating the 
categorization of a potential compound into being to the subclass of active compounds. 

Results: According to the online PASS computational analysis, it can be observed that 

the spatulenol presents higher values of probability of being active for the studied 

activities, in similarity to the values of probability of being inactive. Conclusions: It was 
concluded that espatulenol presented a high probability of being active (Pa) when taking 

into account its antiviral and antineoplastic activity, comparing its chemical structure with 

that of other compounds in the online PASS. 

 

Keywords: Study in silico. Phytotherapy. Pharmacology. Antiviral activity. Antineoplastic 
effect.  

 

1. Introdução 

 
Superado apenas por doenças cardiovasculares, o câncer é uma das principais 

causas de mortes no mundo, na população da maioria dos países desenvolvidos 1. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em nível global, o câncer foi 

responsável por cerca de 8,2 milhões de mortes em 2012. Estima-se a ocorrência de 27 

milhões de casos incidentes de câncer até 2030, dos quais 17 milhões de mortes e 75 

milhões de pessoas vivas, anualmente, com a doença 2.  

Inúmeros fármacos empregados no tratamento do câncer são de origem vegetal e 

consistiram em protótipos para o desenvolvimento de medicamentos anticâncer, tais 

como vimblastina, vincristina, taxol, camptotecina 3. 

Dentre os medicamentos disponibilizados no mercado entre 1981 e 2002, cerca de 

28% destes possuem princípios ativos isolados de produtos naturais ou semi-sintéticos; 

aproximadamente 24% são sintéticos, contudo, com grupos farmacofóricos baseados em 

estrutura de substâncias naturais. Deste modo, a maioria dos medicamentos lançados 

neste período é derivado de produtos naturais, mostrando que essa fonte é de grande 

relevância nos estudos de desenvolvimento de novos fármacos 4, 5. 
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A busca por recursos genéticos e bioquímicos que possam ser transformados ou 

que contenham moléculas bioativas com potencialidade terapêutica tem sido alvo de 

intensas investigações que contemplam produtos naturais 6. 

A comunidade científica enfrenta novos desafios com relação à vigilância, 

tratamento e prevenção de viroses emergentes como é o caso das infecções pelos vírus 

zika, chikungunya e dengue, que vêm causando alerta, principalmente nas Américas 7, 8.  

Essas dentre outras viroses levam à busca por novos compostos antivirais, que 

por sua vez têm levado à descoberta ou à síntese de substâncias que causam euforia 

momentânea no panorama de enfermidades de difícil tratamento, porém, às vezes, é 

rapidamente frustrada frente ao rápido aparecimento de cepas resistentes aos novos 

fármacos, como foi o caso da síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), das 

infecções pelas várias faces do vírus influenza, assim como diversas outras viroses 9. 

 De maneira semelhante, permanece insuficiente a disponibilidade dos fármacos 

antivirais oriundos de produtos naturais, devido à utilidade terapêutica limitada e o grau 

de toxicidade 10, 11.  

O conhecimento sobre plantas medicinais simboliza muitas vezes o único recurso 

terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos. O uso de plantas no tratamento e 

na cura de enfermidades é tão antigo quanto a espécie humana 12. 

Segundo Morais (2009) 13, óleos essenciais são misturas complexas de 

substâncias voláteis, lipofílicas, com baixo peso molecular, geralmente odoríferas e 

líquidas, constituídos na maioria das vezes, por moléculas de natureza terpênica. 

 Dentre os compostos terpênicos, os monoterpenos tem sido alvo de estudos e 

experimentos fitoterápicos para avaliação de seus potenciais terapêuticos 14. O 

espatulenol é um monoterpeno encontrado em diversas plantas que são utilizadas 

mundialmente, principalmente na América do Sul, no tratamento de diversas condições 

de saúde 15. Com base nestas informações, o objetivo deste estudo foi avaliar as 

propriedades antivirais e antineoplásicas in sílico do espatulenol. 

 

 

 

 

2. Material e Métodos 

 

Para a realização dos estudos in sílico, todas as informações químicas (estrutura 

química da molécula, massa molecular, polaridade, CAS-number) do monoterpeno 

selecionado (Espatulenol) foram obtidas no site Chemspider 

http://www.chemspider.com/. 
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A Previsão do espectro de atividade para substâncias (PASS) online é um software 

gratuito projetado para avaliar o potencial biológico geral de uma molécula orgânica in 

sílico sobre o organismo humano (http://www.way2drug.com/PASSOnline/). Ele fornece 

previsões simultâneas de muitos tipos de atividades biológicas com base na estrutura dos 

compostos orgânicos. O espectro de atividade biológica de um composto químico é o 

conjunto de diferentes tipos de atividade biológica, que refletem os resultados de 

interação do composto com várias entidades biológicas. Pass online dá várias facetas da 

ação biológica de um composto, obtendo os índices Pa (probabilidade "de ser ativo") e Pi 

(probabilidade "de ser inativo") estimando a categorização de um composto potencial em 

ser pertencente à subclasse de compostos ativos ou inativos, respectivamente 16. 

 

3. Resultados e Discussão 

 
Modelos de predição assistida por computador, chamados ferramentas de 

previsão, desempenham um papel essencial na proposta de repertório de métodos 

alternativos para além de modelos in vitro. Assim, estas ferramentas são utilizadas para 

estudar ambos os compostos existentes e hipotéticos, que são rápida, reprodutíveis e 

tipicamente baseada nos bio-reguladores humanos 16, 17. 

Os terpenóides resultam do metabolismo secundário das plantas. Dentre suas 

sub-classificações estão os monoterpenos. Estes possuem alto poder terapêutico como é 

relatado por Cagno et al. (2017) 18 evidenciando a atividade anti-herpes vírus 2 de óleos 

essenciais extraídos da Salvia desoleana, e por  Brochot et al. (2017) 19 que desmontra  

efeitos antibacterianos, antifúngicos e antivirais de misturas de óleos essenciais (Tabela 

1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1- Análise in sílico da atividade antiviral do espatulenol. 

 

Atividade Antiviral Pa* Pi* 

Adenovirus 0,262 0,125 

Citomegalovirus 0,197 0,193 

Hepatitis B 0,215 0,073 

Hepatitis C 0,119 0,036 
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Hepatitis 0,173 0,021 

Herpes 0,210 0,166 

Picornavirus 0,281 0,260 

Trachoma 0,086 0,062 

  *Pa: probabilidade de ser ativo; *Pi: probabilidade de ser inativo 

 

 

Os resultados do estudo in sílico desmontraram que o espatulenol apresentou uma 

alta probabilidade de possuir efeito antiviral, sendo expressa pelos resultados de “Pa” e 

“Pi”, nos quais os valores com a probabilidade de ser ativo foram mais altos que os 

valores com a probabilidade de ser inativo, para as mesmas enfermidades. 

Estudos in sílico revelaram que o espatulenol é um monoterpeno que tem 

atribuído consideráveis benefícios para saúde humana, por oferecer intervenções contra 

vários tipos de neoplasias, inibindo suas metástases, na maioria dos testes apresentou 

um probabilidade de ser ativo“Pa”, do efeito antineoplásico, bem mais elevado que o a 

probabilidade de ser inativo“Pi”, demonstrando assim sua alta atividade antineoplásica, 

como mostra a Tabela 2. 

 

 

Tabela 2- Análise in sílico da atividade antineoplásica do espatulenol. 
 

Atividade terapêutica 

(antineoplásica) 
           Pa* Pi* 

Câncer de Cérebro            0,205 0,121 

Carcinoma            0,216 0,026 

Melanoma            0,327 0,018 

       *Pa: probabilidade de ser ativo; *Pi: probabilidade de ser inativo 

 

 
A literatura indica que muitos produtos naturais estão disponíveis como agentes 

quimioterápicos contra câncer de ocorrência frequente 20. Desde aproximadamente 1500 

a.C., plantas e extratos de plantas têm sido reconhecidos como tendo atividade 

anticâncer. Entretanto, o estudo racional e organizado de plantas como fontes de agentes 

antineoplásicos somente começou com os estudos pioneiros de Hartwell e colaboradores 

durante o período de 1947-1953, quando pela primeira vez, constituintes puros 

originados de plantas foram caracterizados e associados com a atividade antitumoral 21. 

A busca por medicamentos anticancerígenos tem aumentado com vistas a se 

encontrar tratamentos mais efetivos e seletivos, ou que visem à descoberta de novas 

estratégias que impeçam o avanço da doença. Baseadas em avanços significativos na 

biologia do câncer, as pesquisas buscam moléculas que atuem com mecanismos 

específicos para cada tipo da enfermidade, como inibição da polimerização da tubulina, 

atuação no DNA, bloqueadores enzimáticos ou de microtúbulos celulares entre outros. 
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Todos os mecanismos visam à interrupção do ciclo de células cancerosas, tendo como 

característica essencial o máximo de distinção entre estas com as células normais 4. 

Dentro do grupo de produtos naturais com atividade antitumoral estão os 

terpenos, que possuem atividade antimitótica de grande interesse médico 23. Sendo o 

caso da molécula selecionada para o presente estudo, mostrando resultados na Tabela 2 

acima. 

 

 

4. Conclusões 
 

Com base nos resultados obtidos e as comparações feitas, observa-se que o 

monoterpeno espatulenol possui potencial terapêutico desejável, tendo grande potencial 

e eficácia na atividade antimetastática e antiviral, entretanto vê-se a necessidade de  

mais estudos serem feitos para avaliar sua eficácia e possíveis efeitos colaterais. 
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