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Introdução 
Tabebuia aurea é uma espécie arbórea pertencente à família Bignoniaceae e ao gênero Tabebuia, comum na caatinga, 
bioma exclusivamente brasileiro. Estudos sobre as atividades biológicas de T. aurea são escassos, porém esta espécie 
é usada popularmente como anti-inflamatório e antiviral (BARBOSA-FILHO et al., 2004). Estudos fitoquímicos com T. 
aurea isolaram flavonoides, dentre os quais se destaca o β-sitosterol, Lapachol e Cinamato de metila, que apresentam 
efeito modulador da musculatura lisa intestinal. Entretanto, para que uma molécula possa ser usada na terapêutica é 
necessário conhecer sua toxicidade e sua farmacocinética (ADME). Diante do exposto, objetivou-se avaliar, in sílico, a 
toxicidade e parâmetros ADME da molécula β-sitosterol e Lapachol e cinamato de metila. 

Metodologia 
A molécula β-sitosterol, lapachol e cinamato de metila teveram suas estruturas 3D otimizada no programa avogrado. O 
código fonte da estrutura 3D otimizada foi retirado e então inserido na aplicação online PreADMET. 

Resultados e Discussão 
Ao final da análise foi possível observar que o β-sitosterol e lapachol possuem predição à carcinogenicidade 
(DL50=2.6561 g/kg), contudo não se observou o mesmo para o cinamato de metila.  Já para o teste ames, somente as 
moléculas lapachol e cinamato de metila apresentaram predição à mutagenicidade. Frente a previsão da absorção 
intestinal humana, todas a moléculas se mostraram com potencial para serem bem absorvida, mas valer ressaltar que 
cinamato de metila também se mostrou capaz de permear a barreira hematoencefálica. Além disso, as moléculas 
testadas se ligam de forma muito eficiente as proteínas plasmáticas, o que pode afetar sua biodisponibilidade, com 
exceção do cinamato de metila e são metabolizadas por citocromos. Tendo esses parâmetros como os principais 
fatores farmacocinéticos e toxicológicos considerados na seleção para produção de novos medicamentos (DREWS et 
al., 2003), esses dados mostram que essas moléculas são promissoras, mas há necessidade de se reverter algumas 
características, como a toxicidade e a permeabilidade através da barreira hematoenceflica 

Considerações Finais 
Com a avaliação in sílico do β-sitosterol, lapachol e cinamato de metila observou-se que estas substancias possuem 
predição a toxicidade, mas ainda são passíveis de serem otimizadas por técnicas de modelagem molecular afim de se 
reverter essas propriedades. 
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