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ANÁLISE DE PRODUTOS DO METABOLISMO SECUNDÁRIO NA BIOMASSA DA 

BANANA VERDE  

 

 

Emanuela Biazoto Garcia  

  

 

RESUMO 

 

A banana verde cozida, conhecida popularmente como biomassa de banana verde, é um creme 

de banana não madura. O fruto ainda verde possui ação fisiológica, pois é rico em 

flavonoides, que são uma classe de metabólitos secundários, abundantemente distribuídos no 

reino vegetal, sendo formados pela combinação de derivados sintetizados a partir da 

fenilalanina e ácido acético.  Os flavonoides possuem diversas ações farmacológicas, como 

atividade antitumoral, anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, efeito protetor cardiovascular 

e entre outras. Como existem poucos estudos nessa área, o objetivo desta pesquisa foi analisar 

a presença do princípio ativo na biomassa da banana verde, relatando a presença do 

metabólito secundário da classe dos flavonoides, identificando esse princípio, permitindo a 

compreensão de novas aplicações terapêuticas deste produto com o objetivo de trazer 

melhorias, ou auxiliar no tratamento de doenças. Foram utilizadas como amostras a biomassa 

de banana verde integral embalada a vácuo adquiridas no comércio de Maringá. Foi realizado 

o método de maceração a frio para a extração do princípio ativo, utilizando os solventes 

hexano, acetato de etila e metanol. Os extratos foram secos sob pressão reduzida através de 

rotaevoporação. Os extratos secos foram analisados por cromatografia em camada delgada e a 

reação de Shinoda, para avaliar se há a presença de flavonoides nessas amostras. Por último 

foi realizada análise por CL-EM (Cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas) 

para identificação da composição fitoquímica dos extratos. Foi observado no extrato obtido 

com acetato de etila a presença das moléculas de ácido ferúlico, rutina, ácido sinápico e 

Kaempferol 3-O-rutinose (Nicotiflorina).  

 

Palavras-chave: Amido Resistente; Banana verde; Biomassa; Flavonoides; Musa sp. 
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ANALYSIS OF SECONDARY METABOLISM PRODUCTS MADE OF GREEN 

BANANA BIOMASS  

 

ABSTRACT 

 

The green cooked banana, popularly known as green banana biomass, is a cream of not ripe 

banana. The fruit is still green and it has a physiological action, because it is rich in 

Flavonoid, which is a class of secondary metabolites, distributed in abundance in the plant 

kingdom, being formed by the combination of derivatives synthesized from phenylalanine and 

acetic acid. The Flavonoids have several pharmacological actions, such as antitumor activity, 

anti-inflammatory, antioxidant, antiviral, cardiovascular protective effect and others. As there 

are few studies in these areas, the objective of this research is to analyze the presence of 

active principles in green banana biomass, reporting the presence of secondary metabolite of 

the class of Flavonoids, identifying this principle, allowing  the understanding of new 

therapeutic applications of this product to bring about improvement or help the treatments of 

disease. The integral green banana biomass used as simples packed I am a vacuum acquired in 

the Maringá trade. The old maceration method was used to extract the active principle, using 

the solvent hexane, ethyl acetate and methanol. The extracts were dried under the reduced 

pressure through rotavaporation. The dried extracts were analyzed by thim layer metography 

and Shinoda’s reaction, to evaluate the presence of Flavonoids in these samples finally CL-

MS (Liquid Cromatography coupled to mass spectrometry) analyzes was performed to 

identify the photochemical composition of the extracts. In the extracts obtained with ethyl 

acetate were observed the presence of this molecules of Ferulic acid, Rutin, Synapic acid and 

Kaemperol 3-O-rutinose (Nicotiflorin). 

 

Keywords: Starch Resistant; Green banana; Biomass; Flavonoids; Musa sp. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A banana (gênero Musa), da família botânica Musaceae, tem sua origem do extremo 

oriente. É uma planta típica de clima tropical, sendo necessário calor constante para o seu 

bom desenvolvimento e produção (RANIERI; DELANI, 2014). Ela ocupa a primeira posição 

no ranking mundial de produção de frutas, com mais de 106 milhões de toneladas, sendo a 

fruta mais consumida no Brasil e a segunda no mundo (SOCIEDADE NACIONAL DE 

AGRICULTURA, 2015).  

Devido aos aspectos sensoriais, e ao valor nutricional, a banana é uma fruta bem 

aceita, sendo uma fonte energética, devido à presença de carboidratos, minerais (potássio, 

fósforo, cálcio, ferro, magnésio, sódio, zinco, iodo, cobre e alumínio), e vitaminas (vitamina 

A, C e do complexo B (B1, B2, B6 e niacina)) (LIMA; NEBRA; QUEIROZ, 2000 e 

RANIERI; DELANI, 2014). 

O fruto verde apresenta uma maior quantidade de minerais comparados com o fruto 

maduro, apresentando no máximo 2% de açúcares simples e altas quantidades de amido, que 

durante o processo de amadurecimento transforma-se quase todo em açúcares como sacarose, 

glicose e frutose (CARMO, 2015). Além disso, possui ação fisiológica, pois é rico em 

flavonoides que atuam na proteção da mucosa gástrica e devido à presença de amido 

resistente que age no organismo como fibra alimentar, melhorando o trânsito intestinal e 

contribuindo para formação da microbiota local (RANIERI; DELANI, 2014).  

A polpa de banana verde cozida, conhecida popularmente como biomassa de banana 

verde, é um creme da banana não madura, que possui ótima propriedade espessante, podendo 

ser utilizada na formulação de pratos diferentes sem causar alteração no gosto dos alimentos, 

por ser desprovida de sabor. Existem três tipos de biomassa de banana verde: a biomassa P, 

que é produzida a partir da polpa da banana verde; a biomassa F, que é produzida com a fibra 

da casca da banana verde; e a biomassa integral, que é produzida a partir da casca e da polpa. 

Os tipos mais utilizados são a biomassa P e a biomassa integral (CARMO, 2015). 

Por apresentar altas quantidades de amido resistente, está relacionada à prevenção de 

doenças crônicas como o câncer, melhora o controle da glicemia em pacientes com diabetes 

melito tipo 2, dislipidemias, algumas doenças gastrointestinais como a doença do cólon, 

obesidade por auxiliar na redução do peso corporal, doenças arteriais coronarianas 
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(BIANCHI, 2009 e BERNAUD; RODRIGUES, 2013), e por reduzir os níveis plasmáticos 

pós-prandial de colesterol e triglicerídeos (TAIPINA, et al., 2004), mostrando-se como um 

importante alimento com propriedades funcionais. 

Entre os produtos de origem natural, os flavonoides representam um dos grupos 

fenólicos mais importantes, e diversificados (8.000 moléculas diferentes), cuja síntese não 

ocorre nos seres humanos. Os flavonoides são uma classe de metabólitos secundários 

abundantemente distribuídos no reino vegetal, sendo formados pela combinação de derivados 

sintetizados a partir da fenilalanina e ácido acético (HUBER; AMAYA, 2008; PEREIRA; 

CARDOSO, 2012 e LOPES, et al., 2010). Eles possuem estrutura fenólica variável, podendo 

ser encontrados na forma livre (flavonoides, antraquinonas, terpenos e entre outros), que não 

estão associados ao açúcar, ou na forma de heterosídeos (O-heterosídeos e C-heterosídeos), 

que estão associados ao açúcar. Possuem importância farmacológica, como por exemplo: 

atividade antitumoral, anti-inflamatória, antioxidante, antiviral, efeito protetor cardiovascular, 

por atuar como cardioprotetoras, inibindo a peroxidação microssomal no coração; hepático e 

entre outras (SIMÕES, et al., 2004 e BEHLING, et al., 2004). 

 

Figura 1. Estrutura básica dos 

flavonoides.  Fonte: Simões et al., 

2004. 

 

 

A atividade anti-inflamatória dos flavonoides pode ser em parte explicada devido à 

inibição da cicloxigenase (COX), promovendo uma diminuição da produção de 

prostaglandinas, combatendo, assim, a inflamação, a dor e a febre (HILÁRIO; TERRERI; 

LEN, 2006). Eles também atuam modulando as células envolvidas com a inflamação 

(inibindo a proliferação de linfócitos T), impedindo a produção de citocinas pró- inflamatórias 

(como TNF-α e IL-1), modulando a atividade das enzimas da via do ácido araquidônico, 

como fosfolipase A2, lipooxigenase e ciclo-oxigenase, e modulam a enzima óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS) formadora de óxido nítrico (COUTINHO; MUZITANO; COSTA, 

2009). 
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A formação dos radicais livres ocorre de forma natural como um processo fisiológico 

no organismo humano. Quando ocorre aumento desses radicais livres, ou diminuição da 

atividade antioxidante do organismo, pode ocorrer lesão de membrana celular e DNA. Os 

flavonoides atuam como antioxidante, devido as propriedades de óxido-redução por 

sequestrar, e neutralizar as espécies oxidantes, impedindo que ocorra a formação de radicais 

livres e agirem como redutores doadores de hidrogênio e eliminadores de oxigênio. Atuam 

também como quelantes de metais e inibidores da peroxidação, por inibirem a oxidação do 

ácido linoleico, peroxidação de fosfolipídios da membrana, oxidação de LDL, peroxidação de 

cloroplastos, peroxidação lipídica microssomal e mitocondrial e peroxidação de eritrócitos e 

fotoxidação (PEREIRA; CARDOSO, 2012; SÁ; TURELLA; BETTEGA, 2007 e MORAIS et 

al., 2009).  

O câncer ocorre quando existe um crescimento descontrolado (maligno) de células que 

invadem os tecidos e órgãos (INCA). Já é conhecido que alguns flavonoides possuem a 

capacidade de inibir essa proliferação descontrolada de linhagens de células cancerosas, 

inibindo a proteína tirosina quinase, o ciclo celular e induzindo a apoptose essas células 

cancerosas que estavam em divisão, ocorrendo uma desestruturação nos “check-points” G1/S 

e G2/M (MACHADO, et al., 2008). 

O colesterol-LDL transporta o colesterol para os tecidos, enquanto o colesterol-HDL 

transporta o colesterol em excesso para o fígado para ser eliminado. Os flavonoides 

apresentam a capacidade de inibir vários estágios relacionados com o início da aterosclerose, 

como ativação de leucócitos, prevenir adesão, agregação e secreção de plaquetas, capacidade 

de proteger o colesterol-LDL da oxidação e promover efeito anti-hipertensivo e anti-

isquêmico. Os flavonoides apresentam ainda a capacidade de retardar os fenômenos 

fisiopatológicos da aterosclerose e da trombôgenese, portanto dietas ricas em flavonoides 

apresentam menor incidência de doenças coronarianas (LOPES et al., 2010; RODRIGUES 

DA SILVA, 2015). 

No Brasil, especialidades farmacêuticas a base de flavonoides estão sendo utilizadas 

no tratamento de alguns distúrbios circulatórios, apresentando efeito benéfico na púrpura 

hemorrágica e na fragilidade capilar, devido à enzima hialuronidase, que tem a capacidade de 

aumentar a permeabilidade e diminuir a fragilidade capilar (SIMÕES, et al., 2004).  

Em estudos realizados em roedores com doenças degenerativas, analisou-se que os 

flavonoides por serem pouco solúveis em água, apresentam tendência a acumular-se em 
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membranas biológicas desacelerando o processo degenerativo da bainha de mielina dos 

neurônios. Outras pesquisas também mostraram o potencial dos flavonoides no tratamento de 

doenças como o mal de Parkinson e a depressão, devido o aumento da expressão gênica que 

produzem proteínas sinápticas auxiliadoras do impulso elétrico durante as sinapses 

(RODRIGUES DA SILVA, 2015).  

Diabetes Mellitus é uma doença crônica determinada pela elevação da glicose no 

sangue (hiperglicemia). Isso ocorre devido à defeitos na ação ou na secreção do hormônio 

insulina, que é produzido pelas células beta no pâncreas (SBEM). Em diversos estudos, os 

flavonoides têm demonstrado efeitos antidiabéticos, protegendo as ilhotas de Langerhans, 

aumentando o número de ilhotas funcionais e promovendo a regeneração e proliferação das 

células β-pancreáticas nas ilhotas, diminuindo a apoptose, estimulando a liberação de insulina 

e normalização dos níveis de glicose sanguínea, reduzindo a glicemia (CAZAROLLI, 2004). 

Existem poucas pesquisas sobre os possíveis princípios ativos na biomassa da banana 

verde. Algumas pesquisas relatam a presença do metabólito secundário da classe dos 

flavonoides, no entanto não deixam claras quais são especificamente essas moléculas. 

Portanto, o presente estudo teve por objetivo, avaliar com a análise fitoquímica, os princípios 

ativos que a biomassa da banana verde pode apresentar, na qual possa relatar a presença do 

metabólito secundário da classe dos flavonóides, especificando-a, permitindo compreender 

novas aplicações terapêuticas deste produto. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada com uma biomassa integral pronta, ou seja, feita com a 

polpa e a casca da banana verde, embalada à vácuo, adquirida no comércio de Maringá. Foi 

empregado o método de maceração para a extração do princípio ativo, sendo que a extração 

da matéria prima vegetal ocorreu em recipiente fechado (Erlenmeyer), a temperatura 

ambiente, sob agitação constante por 24 horas (SIMÕES et al., 2004). Para isso foram 

colocados 5g da biomassa de banana verde em 50 mL de solvente com polaridades crescentes 

(GALLEGOS-OLEA et al., 2008). 
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A primeira extração foi realizada com o hexano, que é um solvente apolar, para retirar 

óleos, gorduras e esteróis, facilitando a extração dos flavonoides. A segunda extração foi 

realizada com o acetato de etila, que é um solvente mais apolar. Aumentando a polaridade dos 

solventes se extraem as flavonas e flavonóis mais polares. A terceira e última extração foi 

realizada com o álcool metílico (metanol), que é um solvente polar (SIMÕES et al., 2004). Os 

extratos foram secos sob pressão reduzida utilizando um rotaevaporador. 

Foi realizada a cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando a sílica gel C2 

com indicador de fluorescência UV 254. A fase móvel empregada foi hexano: acetato de etila 

(9:1), sendo a visualização em câmara ultravioleta (U.V.) e posteriormente corada com 

vanilina sulfúrica (1 g de vanilina, 95 mL de etanol P.A. e 5 mL de ácido sulfúrico P.A.). 

Para avaliar se havia a presença de flavonoides, foi realizada a Reação de Shinoda, 

sendo colocados em um tubo de ensaio 2 mL do extrato (amostras cada uma em um tubo), 6 

fragmentos de magnésio metálico e 1 mL de ácido clorídrico concentrado. Para ocorrer a 

positivação, a solução teria que obter coloração do róseo ao vermelho (BRASIL, 1977). 

Os extratos foram analisados em um Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência 

(Shimatzu, Nexera X2) acoplado a um Espectrômetro de Massas de alta resolução (Impact II, 

Bruker Daltonics Corporation, EUA) equipado com uma fonte de ionização por eletropray 

(ESI). A tensão capilar foi operada em modo iônico positivo, ajustada a 4500 V com um 

potencial de deslocamento da placa final de -500 V. Os parâmetros de gás seco foram 

ajustados para 8 L/min. a 180°C com uma pressão de gás de nebulização de 2 bar. Os dados 

foram coletados de 50 a 1300 m/z com uma taxa de aquisição de 10 espectros por segundo, e 

os íons de interesse foram selecionados por fragmentação de varredura MS/MS automática. A 

separação cromatográfica foi realizada com uma mistura gradiente de solventes A (H2O/0,1% 

de ácido fórmico v/v) e B (acetonitrila/0,1% de ácido fórmico v/v) usando uma coluna C18 

(Waters, ACQUITY UPLC) (adaptação de Khatib et al., 2004). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 De acordo com a cromatografia em camada delgada (CCD), utilizando a sílica gel com 

indicador fluorescente, foi visualizada a separação das espécies químicas em câmera de U.V. 
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(Figura 2A) e com o revelador químico, a vanilina sulfúrica (Figura 2B). Na reação de 

Shinoda, foi observada reação positiva nos tubo com fração acetato de etila e álcool metílico 

(metanol), confirmando a presença de flavonoides (Figura 3). O primeiro tubo de ensaio, 

contendo extrato hexânico, apresentou coloração transparente, sendo uma reação negativa 

para flavonoides. O segundo tubo de ensaio, contendo extrato de acetato de etila, apresentou 

coloração vermelha-sangue, quase marrom, indicando ser uma reação positiva para 

flavonoides, apresentando uma maior intensidade de cor e consequentemente uma maior 

concentração de flavonoides. O terceiro tubo de ensaio, contendo o extrato de metanol, 

apresentou coloração rosa avermelhada, indicando ser uma reação positiva para os 

flavonoides. 

                                           

Figura 2: (A) CCD com separação das espécies 

químicas em câmera de U.V.; (B) CCD com 

separação das espécies químicas, revelada com 

vanilina sulfúrica.  

Fonte: Fotos do autor. 

 

  
Figura 3: Reação de Shinoda com 

positivação para flavonoides. 

Fonte: Fotos do autor. 

 

A B 

1 2 3 
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Conforme a análise realizada, em Cromatógrafo Líquido de Alta Eficiência, na 

amostra de acetato de etila, foram encontrados o ácido ferúlico, a rutina, o ácido sinápico, e o 

Kaempferol 3-O-rutinose (Nicotiflorina), moléculas pertencentes ao grupo dos flavonoides 

(Figura 4). Como pode ser observado nos cromatogramas os íons m/z são característicos para 

as moléculas citadas. 

 

 

 

 
     Figura 4: Flavonoides encontrados na biomassa da banana verde mediante análise por CLAE-EM. 

Fonte: do autor. 
 

 

3.1 ÁCIDO FERÚLICO 

 

O ácido ferúlico apresenta isomeria cis-trans, sendo a forma trans a mais encontrada 

na natureza. Tanto a forma cis quanto a forma trans apresentam resultados comprovados na 
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terapêutica de várias doenças, como o câncer, doenças neurodegenerativas, diabetes, doenças 

cardíacas (AFFONSO, 2013), além de ações antimicrobianas, anti-inflamatória e 

principalmente antioxidantes (PERES, 2015).  

A ação do ácido ferúlico como antioxidante ocorre através da prevenção da 

peroxidação lipídica e morte celular apoptótica; e da eliminação de radicais livres, pelo seu 

grupo hidroxilo fenólico. Ele inibe a toxicidade de radicais livres secundários (GHOSH et al., 

2017). O ácido ferúlico possui atividade foto protetor e antioxidante, aumentando a atividade 

antioxidante natural da pele, por possuir capacidade de neutralizar o peróxido de hidrogênio, o 

ânion superóxido e radical hidroxila, reduzindo a degradação de proteína e lipídio (PERES, 

2015).  

A ação anti-inflamatória deve-se ao aumento da expressão de citocinas anti-

inflamatórias e alguns genes responsivos ao estresse, como moléculas antioxidantes; e pela 

diminuição de citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo, a IL-6 e o fator de necrose 

tumoral (TNF). Estudos demonstraram que derivado do ácido ferúlico suprime respostas 

inflamatórias pela inibição da COX-1 e COX-2 (GHOSH et al., 2017). 

O ácido ferúlico melhora algumas toxicidades induzidas por químicos, como por 

exemplo, a inflamação aórtica induzida por TNF-a, a inflamação hepatocítica induzida por 

formaldeído, à inflamação induzida por cristais de mono-sódio e também evita a inflamação 

induzida por radiação de ionização (GHOSH et al., 2017). 

Ratos alimentados com ácido ferúlico tiveram uma redução do colesterol total e 

apolipoproteína B no plasma e nos tecidos adiposos sem correr a formação de placa gordurosa 

na aorta, sendo seu efeito, aparentemente devido à inibição da HMG-CoA redutase, levando a 

diminuição da peroxidação lipídica, ácidos gordurosos livres, colesterol e triacilglicerol 

(SWAMY; GOVINDASWAMY, 2015).  

Na doença de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa, estudos mostraram que o 

uso de ácido ferúlico em ratos PS (gene presenilina) / APP (gene precursor da proteína 

amiloide) transgênico de Alzheimer's disease (AD) levaram a diminuição do estresse 

oxidativo, atenuação da neuro-inflamação e redução da clivagem do fragmento APP (gene 

precursor da proteína amiloide). Ele recupera o potencial da membrana mitocondrial e 

bloqueia as vias de morte celular (MANCUSO; SANTANGELO, 2014). 
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Estudos in vitro mostraram que o ácido ferúlico diminui a viabilidade e 

comportamento migratório de células do câncer de pâncreas humano, e também modula a via 

de sinalização PI3K-Akt, inibindo o crescimento de melanoma, e osteocarcionoma (GHOSH 

et al., 2017). 

Em relação ao diabetes, o tratamento com ácido ferúlico em ratos diabéticos, reduziu a 

glicemia e aumentou a insulina plasmática, mantendo os níveis normais de expressão de 

moléculas de sinalização de insulina, inibiu os marcadores de peroxidação lipídica, aumentou 

a resposta ao estresse celular e a síntese de glicogênio hepático; e atividade da glucoquinase, 

que regula os níveis de glicose no sangue (MANCUSO; SANTANGELO, 2014). 

 

 

3.2 RUTINA 

 

Entre os flavonoides estudados, a rutina apresenta uma ampla distribuição no reino 

vegetal, tem se sobressaído devido as atividades farmacológicas, como por exemplo, a 

melhora dos sintomas de insuficiência dos vasos linfáticos e venosos, associados com 

algumas doenças hemorrágicas ou hipertensão, por realizar a normalização da resistência e 

permeabilidade da parede destes vasos. A perda da acuidade visual e alterações do campo 

visual são outros sintomas de fragilidade capilar que também são melhorados. Estudos 

realizados em cólon de cobaias observaram a atividade de relaxamento do músculo liso, 

podendo ser por esse motivo a melhora da permeabilidade capilar produzida pela rutina 

(BECHO; MACHADO; GUERRA, 2009). 

Várias outras ações da rutina vêm sendo explanadas, como sua eficiência no 

tratamento da artrite por Candida albicans, estimulantes do sistema imunológico, a inibição 

da formação dos radicais livres, atividade anticarcinogênica, podendo contribuir para o 

tratamento de enfermidades como o câncer, anti-inflamatória, antioxidante, vasodilatador, 

antihiperlepidêmica e entre outros (BECHO; MACHADO; GUERRA, 2009 e PEDRIALI, 

2005).  

Ratos com diabetes induzido por estreptozotocina, tratados com rutina, tiveram uma 

redução das concentrações séricas de glicose com melhor controle da hiperglicemia, e um 

aumento nos níveis de insulina e de peptídeo-C. Ratos diabéticos tratados com rutina tiveram 

níveis de hemoglobina glicosilada diminuída, aumento dos níveis de antioxidantes não 
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enzimáticos (GSH, Vitamina C, Vitamina E) e aumento das proteínas totais atribuídos ao fato 

que estresse oxidativo em diabetes causa uma diminuição de antioxidantes, resultando em um 

aumento do efeito deletério dos radicais livres. Esse efeito deve-se a ação da rutina sobre a 

atividade da enzima lípase, ativação enzimática de lipase pancreática, liberando ácidos graxos 

e glicerol para utilização celular, sendo que no Diabetes mellitus a deficiência ou ausência da 

insulina inibe a atividade da lipase pancreática (DORNAS et al., 2007). 

A ação da rutina como antioxidante deve-se a capacidade de inibição, e formação dos 

radicais livres por reagirem com o íon superóxido e radicais peroxilas lipídicos, e por 

produzirem um complexo com o ferro, que catalisa a formação de radicais de oxigênio ativo. 

Ela possui ação como inibidor não competitivo da angiotensina II e prostaglandina E2, de 

acordo com estudos realizados em íleos de cobaias (PEDRIALI, 2005). 

Estudos realizados no metabolismo lipídico de aves hipercolesterolêmicas, com ação 

da rutina, foram observados reduções significativas de colesterol total em 28,82% nos níveis 

sanguíneos comparados com o grupo controle. O colesterol-HDL obteve uma redução de 

1,97%, o colesterol-LDL uma redução de 28,32%, o colesterol VLDL e triacilgliceróis de 

89,84% (DORNAS et al., 2007).  

 

 

3.3 ÁCIDO SINÁPICO 

 

O ácido sinápico apresenta atividade antioxidante, efeito anti-inflamatório, 

anticancerígenos, anti-hiperglicêmco e neuroprotetor (FAVARO-TRINDADE et. al., 2014). 

Estudos mostram que o ácido sinápico é um ácido fenólico bioativo, que tem a capacidade de 

atenuar toxicidades induzidas quimicamente, e não apresentam efeito colateral mesmo após 

seu uso prolongado (CHEN, 2015). 

Na tentativa de conhecer o efeito hiperglicêmico do ácido sinápico, foi induzido à 

diabetes tipo 1 em ratos através da estreptozotocina (STZ). O ácido sinápico nos ratos reduziu 

a hiperglicemia (9,8 ± 1,8%, 11,6 ± 0,7% e 19,4 ± 3,2% a 5 mg / kg, 10 mg / kg e 25 mg / kg, 

respectivamente), atenuou a glicemia plasmática pós-prandial sem interferir na insulina, 

aumentou a expressão de GLUT4 no músculo sóleo e aumentou absorção de glicose nas 

células isoladas de músculo sóleo e células L6 cultivadas, sendo considerado um agente anti-

hiperglicêmco (CHERNG et. al., 2013). 



16 
 

Estudos in vivo realizados em ratos mostraram que uma dose de ácido sinápico 

administrado por via oral (12 mg/kg de peso corporal) obteve efeitos de proteção na 

hipertrofia do coração e níveis anormais de lipídios. Além disso, o ácido sinápico padronizou 

os níveis de parâmetros de infarto do miocárdio que desenvolvem o potencial antioxidante e 

atividade antilipidêmica (CHEN, 2015). 

A ação anti-inflamatória do ácido sinápico deve-se a diminuição da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias, incluindo iNOS, COX-2, TNF-a e IL-1β (CHERNG et. al., 2013). 

O ácido sinápico possui capacidade de eliminação de radicais livres contra radical 

estável paramagnético de 2,2-difenil-1-picrilidrazilo (DPPH), sendo a inibição de DPPH por 

0,02 mM, 0,5 mM e 0,3 mM de ácido sinápico é 33,2%, 88,4% e 50%, respectivamente. Ele 

também é um agente de eliminação de radicais de óxido nítrico eficiente (NO) (CHEN, 2015). 

O óxido nítrico, a ciclooxigenase-2, o fator de necrose tumoral-α (TNF-a) e a 

interleucina-1β são mediadores pró-inflamatórios que causam inflamação em macrófagos 

devida sua expressão por ROS e fator nuclear-Kappa B ativado (NF-KB). Esta inflamação 

devida uma incorreta regulação do NF-KB leva a perturbação da imunidade e causa doenças 

autoimunes como o câncer. O ácido sinápico apresenta capacidade de suprimir o NF-KB e ele 

apresenta efeito supressor dependente do tempo e da dose em células de câncer de cólon e 

mama (linha celular T47D de câncer de mama humano), sendo a ação inibitória atribuída a 

características antiproliferativa (CHEN, 2015). 

 

 

3.4 KAEMPFEROL 3-O-RUTINOSE (NICOTIFLORINA) 

 

O kamferol possui atividade inibitória contra a α-glucosidase presente no intestino, 

reduzindo a taxa de absorção de glicose, diminuindo os sintomas da Diabetes Mellitus. Age 

também na inibição da α-glucosidase prevenindo a fusão do HIV (Vírus da Imunodeficiência 

Humana) e a secreção do vírus da hepatite B (XIÃO; CHEN; CAO, 2014).  

A nicotiflorina apresenta atividade antimicrobiana frente a P. aeruginosa, S. aureus e 

C. krusei. Seu uso em infecções bacterianas apresenta mecanismos de ação ainda não 

conhecidos completamente, mas até o momento sua ação se baseia na relação estrutura 

atividade e envolve a inibição da síntese de ácidos nucleicos, do metabolismo de energia e da 

função da membrana citoplasmática (ARESI, 2011). 
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A ação do kaempferol na modulação da atividade anti-inflamatória age determinando 

a supressão da produção de óxido nítrico (NO) induzida por lipopolissacarídeos bacterianos 

(LPS) em células microgliais BV2; e pela inibição das enzimas fosfolipase A2 (PLA2), lipo-

oxigenase e ciclo-oxigenase (COUTINHO; MUZITANO; COSTA, 2009). Observou-se que 

previnem lesão cerebral isquêmica e neuroinflamação por inibição da ativação de STAT3 

(fatores de transcrição ativados por tirosinas quinases em resposta a diversas citocinas e 

receptores de fatores de crescimento) e NF-kappa B (complexo proteico que desempenha 

funções como fator de transcrição) in vivo (XIÃO; CHEN; CAO, 2014).  

O kaempferol foi encontrado como um inibidor de transcriptase reversa HIV-1 

eficiente com base em sua energia de ligação e índice de eficiência do ligando, ou seja, 

melhora significativamente a atividade inibitória contra HIV-1 RT, HIV-1 IN e HSV- ½. Ele 

inibi a atividade anti-stress por normalização da hiperglicemia de plasma corticosterona, 

creatina quinase plasmática e hipertrofia da adrenal (XIÃO; CHEN; CAO, 2014). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Nesta pesquisa foi visualizada a presença do princípio ativo na biomassa da banana 

verde, identificando ser da classe dos flavonoides, e possibilitando especificar quais são essas 

moléculas. Portanto, o estudo comprova que a biomassa da banana verde traz vários 

benefícios a saúde do ser humano, de uma forma natural, e mais econômica. Permite 

compreender novas aplicações terapêuticas deste produto para trazer melhorias ou auxiliar no 

tratamento de doenças, sendo necessárias novas pesquisas para testes farmacológicos, como a 

análise da composição do produto, estudos toxicológicos, estudos clínicos, evidências 

epidemiológicas e interação medicamentosa para avaliação da qualidade deste produto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_transcri%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tirosina_quinase
https://pt.wikipedia.org/wiki/Citocinas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fator_de_crescimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Factor_de_transcri%C3%A7%C3%A3o
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