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A utilização de plantas com fins medicinais para tratamento, cura e prevenção de doenças é uma 

das mais antigas formas de prática medicinal da humanidade.1 O uso de plantas da família 

Loranthaceae, vulgarmente conhecidas como erva-de-passarinho, para o tratamento de doenças 

tem aumentado nos últimos anos e os relatos de utilizações mais frequentes se referem ao efeito 

anti-hipertensivo e anti-inflamatório.2 O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil químico e 

atividade tripanocida dos extratos alcoólicos e frações das folhas de Struthanthus sp. parasita da 

munguba (LSM) e Pthirusa sp. parasita do ingá (LPI) por ensaio in vitro. A prospecção química 

foi realizada através de reações cromáticas em tubos de ensaio utilizando-se reagentes 

convencionais para detecção de constituintes fenólicos, terpenos, saponinas e alcaloides e através 

de cromatografia em camada delgada (CCD).3 A avaliação fitoquímica em tubos de ensaio 

indicou a presença de fenóis, taninos condensados, flavanona, catequinas apenas para LSM e 

suas frações, triterpenoides pentacíclicos livres, saponinas esteroidais apenas para LPI e suas 

frações. Não foi observado indicativo de alcaloides em nenhuma das espécies. Em CCD foi 

possível caracterizar a presença de flavonoides, terpenos e outros fenólicos. Os extratos foram 

avaliados através de ensaio colorimétrico com modificações.4 LSM apresentou maior IC50 (10,6 

µg/ml) que LPI (IC50 60,8 µg/ml) no ensaio contra o parasita. Os resultados obtidos contribuem 

substancialmente para apoiar os poucos estudos quimiotaxonômicos de Loranthaceae, bem como 

para a descoberta de novas substâncias com possibilidades terapêuticas e aplicações 

tecnológicas. 
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