
  

Uncaria tomentosa ( Willd. ) D.C. 

Unha de gato Família = Rubiaceae.



  

Uncaria tomentosa ( Willd. ) D.C. 



  

Uncaria tomentosa ( Willd. ) D.C.

• Histórico = Amplamente distribuída na 
floresta amazônica do Peru é muita utilizada 
pelos índios nativos. Seu nome é atribuído à 
semelhança de seus espinhos com as unhas 
dos felinos.     



  

Uncaria tomentosa ( Willd. ) D.C.

• Histórico = A grande difusão mundial, 
partiu da Europa, onde os primeiros 
estudos científicos foram realizados, na 
década de 70.     Nas colônias austríacas 
e alemãs da Amazônia Peruana, Oscar 
Schuller tratou seu pai de 78 anos com 
câncer em estágio avançado, tendo sido 
usado por 6 meses o chá da unha de 
gato, com cura da doença. 



  

Uncaria tomentosa

• Aspectos botânicos = Grande arbusto 
trepador, chegado a 20 metros de 
altura; ramas jovens de forma 
quadrangular; talos com espinhos de 
até 2 cm de comprimento; folhas com 
curto  pecíolo de até 1,5 cm de largura 
e 10-15 cm de comprimento; flores de 
até 9 cm de comprimento , branco-
amareladas; fruto bivalvo de até 9 mm 
de comprimento.  



  

Uncaria tomentosa
• Quando comparada com a Uncaria guianensis, 

 esta possui espinhos menos curvos, folhas 
menores, hastes mais anguladas.    

U. guianensis

U. tomentosa



  



  

Uncaria tomentosa

• Informações agronômicas = 
A coleta de sementes é 
dificultada pela altura da 
planta, sendo a 
micropropagação 

   a técnica mais indicada 
para  a produção da 
espécie. 



  

Uncaria tomentosa

• Presença de quimiotípos= Plantas de 
U. tomentosa apresentam dois 
quimiotipos: alcalóide oxindólico 
pentaciclicos e alcalóide indólico.  

Hirsutina R=EtUncarina 



  

Distribuição geográfica das 
espécies de Uncaria

Fonte :  PollitoI & TomazelloII Acta Amaz. vol.36 no.2 Manaus  2006 



  

Uncaria tomentosa
• Parte utilizada = Casca do tronco



  

Uncaria tomentosa
• Grande quantidade de alcalóides oxindólico 

pentaciclicos e indólico, triterpenos e 
polifenois são os responsáveis pela vasta 

atividade biológica apresentada pela planta.



  

Uncaria tomentosa Alcalóides
• Em folhas jovens há 

predominância de 
uncarina (4), 
especialmente na 
primavera e verão, 
enquanto  nas folhas 
mais velhas o 
predominio é dos os 
alcalóide pteropodina 
(1), isopteropodina (2) 
e  speciofilina (3) 
(Laus et al.,1997).



  

Laus, et al., Phytochemist,2v, Vol. 45, No. 4, pp. 85%960, 1997



  

Laus, et al., Phytochemist,2v, Vol. 45, No. 4, pp. 85%960, 1997



  

Uncaria tomentosa- Alcalóides

Mitranfilina 3S,7R,15S,19S,20R
Isomitrafilina 3S,7S,15S,19S,20R



  

Uncaria tomentosa- Alcalóides

Rinchofilina:R1 = H R2 = Et Isorinchofilina:R1 = H R2 = Et R3 = H

Heitzman et al. / Phytochemistry 66 (2005) 5–29



  

Heitzman et al. / Phytochemistry 66 (2005) 5–29

Uncaria tomentosa- Alcalóides

Hirsuteina R=CH=CH2

Hirsutina R=Et



  

Laus, et al., Phytochemist,2v, Vol. 45, No. 4, pp. 85%960, 1997

alcalóide indólico

Alcalóides Penta e tetraciclico oxindole



  Pilarski, et al., Ethnopharmacology 104 (2006) 18–23

Extração ácido-base 



  

1-Acido deoxiloganico
2-β-sitosteril glucosideo,

Uncaria tomentosa



  

Triterpenos polioxigenados

Aquino et al., Phytochemistry. Vol 45. No. 
5. pp 3035 1040. 1997



  

Uncaria tomentosa

Extrato aquoso de Uncaria tomentosa 
apresenta  atividade antinflamatória, 

estimuladora do sistema  imunológico 
e preventivo contra diversos tipos de

 câncer, essas ações tem sido 
atribuídas a  presença do ácido 

quínico. 

Sheng et al Journal of Ethnopharmacology 96 (2005) 577–584)



  

Glicosideos do ácido quinovico

Fonte: Aquino et al., Phytochemistry. Vol 45. No. 5. pp 3035 1040. 1997

Uncaria tomentosa



  

Efeito antiinflamatório  do extrato glicólico  de U. tomentosa

Pata  do animal inflamada  por 
administração de carragenina

Efeito antiinflamatório do extrato de U. tomentosa

Presença de saponinas no extrato 
de U. tomentosa



  

M.E. Heitzman et al. / Phytochemistry 66 (2005) 5–29

Uncaria tomentosa



  

M.E. Heitzman et al. / Phytochemistry 66 (2005) 5–29



  M.E. Heitzman et al. / Phytochemistry 66 (2005) 5–29

Uncaria tomentosa



  

Controle de qualidade-
cromatograma

A) flavonóides, B) taninos e C) triterpenos e esteróides



  

Tropismo: sistema osteoarticular 
e imunológico
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