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Parte utilizada
O uso popular e comercial abrange cascas, raízes e madeira, mas as folhas são a parte 
mais utilizada contra a malária e várias outras doenças. A escolha varia com o tra-
tamento visado (Bertani et al., 2005; Girón et al., 1991; Morton, 1981; Ocampo & 
Maffioli, 1987). Assim, a simalikalactona D e a quassimarina, encontradas na folha, 
foram relacionadas com a atividade contra a malária e neoplasias. A atividade inseti-
cida foi relacionada às quassina e neoquassina, encontradas principalmente no cau-
le, porém também nas folhas, especialmente nas folhas jovens (Macedo, Potiguara & 
Rocha Neto, 2005). 

Sinonímia
Quassia alatifolia Stokes, Quassia officinalis Rich., segundo Grandtner (2005).

Nomes comuns
Amargo, pau-amarelo, pau-quássia, quássia, quássia-amarga, quássia-de-caiena, qui-
na, quina-quina, quinarana, batakka dî basta, contra cruceto, creceto morado, cruceta, 
crucete, cuasamara, cuasia, cuasia amarga, hombre grande, hombrón, guabito amargo, 
guabo amargo, guavita amarga, guavito amargo, juavita amarga, kini, limoncillo, palo 
amarillo, palo de hombre, palo quinina, puesilde, quasia, quasia amarga, quini, quinina-
gru, tigrilla, tigrillo, udut pulu, wanabaka e wéwe gífi na América Central; na Guiana 
Francesa e no Suriname, bitter ash, bitter bush, bitterhout, bitterholz, bitterwood, bois 
amer, couachi, kvassia, kwasi bita, kwassi, quinquina de Cayenne, quashie-bitters, quas-
sia-bitters, quassia wood, Surinam wood, ya-ko-yik e ya-ku-yik (Lopez Saez & Perez 
Soto, 2008; Coe & Anderson, 2005; Morton, 1981; Pittier, 1978; Woodson, Schery & 
Porter, 1973).

Variedades e espécies botânicas correlatas
Duas variedades da espécie, Q. amara var. paniculata e Q. amara var. grandiflora 
(Panamá, Trinidad), são citadas (Tropicos, 2010).
As espécies Quassia africana, Quassia indica e Quassia multiflora também contêm 
quassinoides semelhantes à Q. amara (Simão et al., 1991). Picrasma crenata (Vell.) 
Engl., conhecida como quássia-do-brasil ou quássia-da-jamaica, contém quassina e 
neoquassina, princípios ativos também de Quassia amara, e possui os mesmos usos 
tradicionais (Pereira, 1942; Alonso, 2016).
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História da utilização tradicional 
Fermin e Haller registraram o uso medicinal de quássia no Suriname em 1714 e 1742, 
respectivamente; e com base nesta informação, o sueco Rolander procurou o ex-es-
cravo em Suriname chamado Quassi ou Kwasi, que tratava a febre com ela. Em 1756, 
a planta foi levada para Estocolmo, onde o botânico Lineu, em 1762, criou para ela o 
gênero Quassia. O termo amara se refere ao seu sabor amargo (Brown, 1995; Ocampo 
& Maffioli, 1987).  
As propriedades dessa planta foram estudadas em Estocolmo desde 1764. O consu-
mo medicinal de Quassia na Europa vem desde o século XVIII, primeiramente na 
Suécia, em 1756, e difundindo-se depois como planta medicinal por todo o conti-
nente (Busbey, 1939; Grenand et al., 2004). Tanto Da Matta (1912) como Chernoviz 
(1996) citam o uso medicinal no Brasil na virada dos séculos XIX/XX. A substância 
isolada quassina é citada por ambos os autores. Ela foi obtida em forma cristalina por 
Winckler, em 1835, e caracterizada estruturalmente por Clark e Quassin (1937). 
Distribuição geográfica
A família Simaroubaceae tem distribuição pantropical, com a Quassia amara distri-
buindo-se pela América Tropical, desde os 18º de latitude N do México até o sul do es-
tado da Bahia (Amorim et al., 2005; Brown, 1995; Gentry, 1993; Holdridge & Poveda, 
1975; Pérez, 1990), sendo que a origem biogeográfica da Quassia amara não está mui-
to clara, devido a seu cultivo como planta medicinal desde a Antiguidade (Thomas, 
1990).

Descrição botânica

Características macroscópicas 
Arbusto grande ou arvoreta de 4-7m de altura, dotado de copa estreita e mais ou me-
nos rala; apresenta folhas pinadas, ráquis alado, folíolos oblanceolados, 6-15cm de 
comprimento, 2,5-3,5cm de largura, de ápice abruptamente acuminado e base ate-
nuada. Inflorescências terminais racemosas espiciformes, flores com cálice 5-lobado, 
com lobos oblongo-triangulares; corola vistosa vermelho-vivo, glabra com 3,5 a 4,5cm 
de comprimento, androceu com dez estames, inserido no disco cupuliforme, gineceu 
apocárpico com ovário glabro, estilete alongado, estigma diminuto, pentassulcado. 
Fruto drupáceo ovoide, com 1-1,5cm de comprimento e 2,3cm de diâmetro, semente 
ovada (Berg, 2010).  

Características microscópicas 
As características anatômicas de Quassia amara são comuns à família Simaroubaceae, 
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tais como: folha hipoestomática, mesófilo dorsiventral, presença de tricomas unicelu-
lares simples, tricomas 2-braços, glândulas multicelulares e cristais de oxalato. As ca-
racterísticas peculiares à espécie são a presença de esclereídeos filiformes distribuídos 
em todas as direções no mesofilo, fornecendo-lhe consistência e proteção; tricomas 
glandulares ovalados divididos em três partes: cabeça, pescoço e pé; tricomas filifor-
mes com células basais secretoras e tricomas simples onde todo o corpo libera óleo 
(Macedo, Potiguara & Rocha Neto, 2005). A madeira é reconhecida ao microscópio 
por seus falsos anéis de crescimento anual (bandas de parênquima); apresenta raios 
medulares formados por uma ou duas filas de células de extensão de 20 a 25 células de 
largura (Díaz et al., 2006). As análises dos grãos de pólen de Quassia amara ao micros-
cópio ótico apontam área polar grande, aberturas tricolporadas, exina semitectada e 
microrreticulada (Juarez-Jaimes, 1992).

Cultivo e propagação
A tecnologia de propagação e cultivo de Quassia amara na Costa Rica foi descrita por 
Díaz e colaboradores (2006). A tecnologia de propagação e cultivo foi estudada no 
Brasil, e há relato de cultivo em outros países da América Central e do Sul (Holdridge 
& Poveda, 1975; Macedo, Potiguara & Rocha Neto, 2005; Morton, 1981; Woodson et 
al., 1973). Habita em zonas de precipitação elevada (1.500-4.500mm anuais) (Brown, 
1995); pode aparecer em terrenos secos ou em terrenos de ribeira onde a umida-
de é permanente (Villalobos, 1996), sendo favorecida por habitats de meia sombra. 
Encontra-se naturalmente entre o nível do mar e 500m, chegando, excepcionalmente, 
na Nicarágua, à altitude de 800m (Stevens et al., 2001). 

Propriedades organolépticas
A Quassia amara é conhecida como a planta mais amarga, embora essa propriedade 
possa levar a uma confusão no mercado com a Picrasma excelsa (Sw.) Planch., a qual é 
conhecida como quássia-da-jamaica (Henriette’s Herbal Homepage, 2015). Os princí-
pios amargos são encontrados em todas as principais partes da planta.

Processos de extração
Tradicional: diversas partes da planta Quassia amara têm amplo emprego terapêuti-
co, e seus processos de extração tradicionais podem ser aquosos, como decocção ou 
infusão, ou ainda hidroalcoólicos, com o intuito de conduzir ao extrato seco, extrato 
fluido, pó, tintura, elixir, vinho, xarope e licor (Balfour, 1851; Busbey, 1939; Moraes, 
2009). 
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Produtos da indústria e do comércio: quassina, o principal produto cristalino isola-
do da madeira, tem importância comercial devido às suas propriedades terapêuticas 
e inseticidas e possivelmente organolépticas. O produto comercial varia conforme a 
origem. Exemplos citados continham desde 66% quassina e 26% neoquassina até 29% 
quassina e 37% neoquassina (Dou et al., 1996). Existe no mercado a tintura da planta 
Quassia vinager, utilizado no tratamento de pediculose, com base na sua propriedade 
repelente aos insetos. A tintura também atua como um potente inibidor da formação 
da quitina (Alcalde & Del Pozo, 2007). A madeira de quássia em pedaços ou pulve-
rizada em sachês e extratos secos tem sido comercializada na Costa Rica – por meio 
dos endereços quassia@racsa.co.cr e mondaisa@racsa.co.cr –, os extratos secos como 
fitoterápico digestivo. As associações de Quassia amara com outras plantas existem 
no mercado, entre elas Lipotrom, uma formulação fitoterápica contendo: Aloe ferox 
(Aloe), Quassia amara (quina), Cynara scolymus (alcachofra), Gentiana lutea (gen-
ciana), Peumus boldus (boldo), Rhamnus purshiana (cáscara-sagrada), Solanum pa-
niculatum (jurubeba) e Valeriana officinalis (valeriana); é destinada ao tratamento de 
insuficiência hepática, como colagoga, laxante e nas perturbações digestivas decorren-
tes de doenças do fígado (Mello, Mello & Langeloh, 2009).
Ensaios gerais de identidade
Os quassinoides são considerados marcadores taxonômicos da família Simaroubaceae 
(Polonsky, 1973). São empregados diversos métodos analíticos para a quantificação 
dos quassinoides, especialmente para quassina e neoquassina. Dentre eles, se desta-
cam: cromatografia de camada fina (CCD), cromatografia líquida de alta resolução 
(CLAE) e cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG-EM), descri-
tas em seguida. 

Métodos analíticos

Cromatografia em camada delgada: Fernand (2003), empregando CCD com fase 
móvel clorofórmio-metanol (95:5), separou constituintes químicos da Quassia amara 
(Wagner, Bladt & Zgainski, 1984) com detecção pelo reagente ácido fosfomolíbdico 
por visualização UV em 254nm, revelando alcaloides (ß-carbolínicos, cantina-6-onas) 
e quassinoides.

Cromatografia líquida de alta eficiência e espectrometria de massa: para tratamento 
de malária, leucemia e doenças viróticas, os quassinoides simalikalactona-D e quas-
simarina devem estar presentes em teores adequados. Para uso como inseticida ou 
repelente de insetos, a quassina e a neoquassina são os componentes de interesse. 
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Esses quassinoides podem ser quantificados na mistura complexa presente na planta 
por CLAE em fase reversa, seguida por comparação dos tempos de retenção e dos 
sinais de RMN com amostras padrões ou com dados na literatura (Bertani et al., 
2007; Dou et al., 1996; Houël et al., 2009). Não foi encontrada metodologia ana-
lítica de rotina para quantificar quassimarina, cujas características foram descritas 
por Kupchan e Streelman (1976). Sarais e colaboradores (2010) desenvolveram um 
método rápido de cromatografia líquida e espectrometria de massas para quantificar 
os quassinoides inseticidas presentes em Quassia amara (quassina, neoquassina e 
picrasinosídeo B). Apresentam um método rápido e acurado para a identificação dos 
quassinoides inseticidas presentes em frutas e vegetais. A extração dos quassinoides 
é feita com acetonitrila, e estes são separados utilizando coluna Zorbax Eclipse (XDB 
C8), com eluição isocrática e fase móvel consistindo de água e metanol com 0,1% de 
ácido fórmico. 

Distinção de plantas semelhantes 
Quassiae lignum do comércio pode consistir de Quassia amara (quássia-do-surina-
me) ou Picrasma excelsa (quássia-da-jamaica), ambos contendo quassina e neoquas-
sina como componentes principais. Uma comparação cromatográfica entre as duas 
espécies foi realizada com cromatografia líquida alta eficiência e detetor ultravioleta 
(CLAE-UV) por Nestler, Tittel e Wagner (1980).

Especificações ou limites de pureza
Na ausência de dados na literatura técnica referente especificamente a Quassia 
amara, os limites não podem ser estabelecidos nesse momento. A madeira de Quassia 
amara da Costa Rica continha 0,09-0,17% de quassina e 0,05-0,11% de neoquassina 
(Villalobos et al., 1999).
Os limites de contaminação por metais, poluentes orgânicos, inclusive praguicidas, 
materiais radioativos, micotoxinas e toxinas bacterianas, organismos microbiológicos, 
inclusive de fungos e protozoários, insetos e outros artrópodos e invertebrados, sol-
ventes etc. e os procedimentos de análise, são descritos no Guidelines for Assessing 
Quality, da Herbal Medicines da OMS (WHO, 2007).  

Constituintes químicos principais

Quassinoides
Quassina e neoquassina, quassimarina e simalikalactona D, hidroxiquassina, dehidro-
quassina, isoquassina, paraína, isoparaína, nigacillactona, quassialactol, nor-quassina, 
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e 12α-hidroxi-13,18-dehidroparaína, 11-acetilparaína, quassinol e quassol A, 18-hi-
droxiquassina e 14-15-dehidroquassina, 16α-O-metilneoquassina, 1-α-O-metilquas-
sina (Barbetti et al., 1993; Bertani et al., 2007; Dou et al., 1996; Guo et al., 2005, 2009; 
Houël et al., 2009). 

Alcaloides indólicos
Os derivados da cantina: 3-metilcantina-2,6-diona; 5-hidroxi-3-metil-4-meto-
xicantina-2,6-diona; 3-metilcantina-5,6-diona; 2-metoxicantina-6-ona; 5-hidro-
xi-4-metoxicantina-6-ona e 3-N-óxido de 5-hidroxi-4-metoxicantina-6-ona. Os 
derivados de ß-carbolina: 1-vinil-4,8-dimetoxi-ß-carbolina; 1-metoxicarbonil-ß-car-
bolina, (Barbetti et al., 1987, 1990, 1993; Njar et al., 1993; Díaz et al., 2006). 

Esteroides
Beta-sitosterona, ß-sitosterol, campesterol.

Ácidos alifáticos
Ácido málico. 

Ácidos aromáticos
Ácido gálico, ácido gentísico.

Estruturas químicas
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 Quassimarina Simalikalactona D

Distribuição na planta 
O quassinoide majoritário, quassina, tem um teor médio de 0,10% na madeira de 
Quassia amara, chegando a 0,16% em troncos de maior diâmetro nos exemplares de 
terrenos úmidos e com apropriada exposição ao sol. Também ocorre em boa concen-
tração no córtex e em menor teor em frutos, flores e folhas de Quassia amara (Barbetti 
et al., 1993; Díaz, Ciccio & Ocampo, 2004; Holman, 1940; Robins & Rhodes, 1984; 
Simão et al., 1991; Valenta, 1971).
A neoquassina, que acompanha a quassina nas partes lenhosas de Quassia amara, atin-
ge o teor mais elevado em exemplares expostos ao sol e de maior idade. Há semelhança 
entre material de ocorrência natural com o cultivado (Díaz, Ciccio & Ocampo, 2004; 
Villalobos et al., 1996, 1999). A simalikalactona D e a quassimarina, os componentes 
principais responsáveis por atividade antimalárica e antineoplásica, estão presentes 
principalmente nas folhas juvenis e na seiva (Bertani et al., 2006; Kupchan & Steelman, 
1976). A observação de que a infusão de folhas jovens secas era mais ativa contra 
a malária nos testes in vivo do que nos in vitro poderia indicar a sinergia de outras 
substâncias, talvez metabólitos do hospedeiro, ativas em si ou que facilitam a ação de 
simalikalactona D (Bertani et al., 2007). A quantidade de quassina é também maior 
nas folhas jovens do que nas de maior idade; e maior também no nervo central e nos 
pecíolos maduros do que nas lamelas (Robins & Rhodes, 1984). 

Usos medicinais
Usos tradicionais
O uso histórico na medicina tradicional foi reportado no século XVIII por Philippe 
Fermin, um pesquisador holandês no Suriname, mas o seu uso para malária foi divul-
gado pelo lendário ex-escravo Quassy (ou Kwasi Mukamba, nascido em Gana), cujo 
nome foi dado ao gênero por Linnaeus (Busbey, 1939). O uso tradicional também se 
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estende a analgesia, problemas gastrointestinais, inclusive úlcera gástrica, flatulência, 
diarreia, parasitas intestinais (Entamoeba histolytica e Oxyurus), desordens do fíga-
do e males da vesícula, inclusive náuseas e manchas da pele causadas por problemas 
hepáticos, bem como um estimulante de apetite, em cefaleia, tontura, arritmia car-
díaca, diabetes, leucemia, como inseticida contra piolhos, em infecções bacterianas, 
contra anemia e picadas de cobras (Alcalde & Del  Pozo, 2007; Cecchini, 1971; Dou et 
al., 1996; Duke, 1994; Girón et al., 1991; Gupta et al., 1979; Raintree Database, 2016; 
Segleau, 2001; Toma, 2001; Wilkelman, 1986). 
Algumas tribos amazônicas utilizam a planta em banhos contra o sarampo e em lava-
gem bucal após a extração de dentes (Lorenzi & Matos, 2008). 

Emprego do córtex e da madeira: a madeira e o córtex de Quassia amara vêm sendo 
empregadas principalmente na região do Baixo Amazonas, desde longa data, em subs-
tituição à casca de Cinchona para a malária (Lorenzi & Matos, 2008). Toma (2001) e 
Toma e colaboradores (2002) registram o uso da decocção das cascas e da madeira 
como antimicrobiano, analgésico e digestivo. Embora eles também citem o uso dessas 
partes contra malária, outros autores apontam a infusão das folhas jovens para tal uso 
(Bertani et al., 2005). Receitas para os usos em afecções gastrointestinais, náuseas e 
como tônico foram publicadas por Da Matta (1912), Chernoviz (1996) e Grieve (1931). 
Le Cointe (1934) também registra esses usos medicinais. A infusão das cascas e da ma-
deira é empregada em forma de clister como amebicida e anti-helmíntico (Entamoeba 
histolytica e Oxyurus) (Díaz et al., 2006; Núñez-Meléndez, 1975). As tribos indígenas 
do Caribe nicaraguense utilizam o decocto dos talos como antídoto contra picadas de 
serpentes (Coe & Anderson, 1996a, 1996b, 1999 e 2005). Na Europa, se preparam vi-
nhos amargos por maceração de uma pequena quantidade de madeira, para combater 
náuseas (Cecchini, 1971; Díaz et al., 2006). A madeira e o córtex da Quassia, mace-
rados em água fria, como infusão ou licor, têm propriedades tônicas e digestivas. O 
uso da decocção e infusão de madeira e cascas para diabetes é descrito por Holdridge 
e Poveda (1975) e Lopez Saez e Pérez Soto (2008). A infusão é utilizada em manchas 
da pele do rosto causadas por problemas hepáticos (Díaz et al., 2006; Segleau, 2001). 
Na Argentina e na Costa Rica, emprega-se a decocção da madeira e do córtex também 
para eliminar piolhos do couro cabeludo (Díaz et al., 2006; Ninci, 1991).

Emprego das folhas: na Guiana Francesa, a decocção das folhas frescas vem sendo uti-
lizada como chá digestivo e para o tratamento da malária (Bertani et al., 2005; Mors, 
Rizzini & Pereira, 2000). 
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Emprego das raízes: o cozimento da raiz de Quassia amara é tônico energético, antitér-
mico e empregado contra a dispepsia e vômitos espasmódicos (Moraes, 2009).

Usos apoiados em dados clínicos
O controle clínico da pediculose humana por decocção da madeira e do córtex de 
Quassia amara foi comprovado em ensaio clínico, duplo-cego, contra placebo (Ninci, 
1991).

Usos escritos em farmacopeias e documentos oficiais
Quassia amara é listada nas Farmacopeias de Egito, França, Japão, Europa, Reino 
Unido (British Herbal Pharmacopoeia, 1983, 1996) e no Martindale 30a ed. (Reynolds, 
1993).

Outras utilizações

Inseticida natural
A atividade inseticida do caule e das cascas de Quassia amara é registrada desde 1884, 
na Inglaterra, no controle de afídeos e lepidópteros (Prakash & Rao, 1997). Trabalhos 
subsequentes confirmaram essa propriedade (Grainge & Ahmed, 1988; Cubillo, 
Sanabria & Hilje, 1995; Le Cointe, 1934), que parece se dever a um processo de autode-
fesa, pois a madeira não é atacada pelos insetos. A ação é observada também em áca-
ros, coleópteros, hemípteros, himenópteros, lepidópteros e tissanópteros (Alcalde & 
Del Pozo, 2007; Inclan, Alvarado & Williams, 2007; Leskinen, Polonsky & Bhatnagar, 
1984; Mancebo et al., 2000).

Atividade antiofídica
Tradicionalmente, tem sido utilizada na Nicarágua a decocção do córtex da Quassia 
amara como um potente antiofídico e para controlar os vômitos provocados pelas 
mordidas das cobras (Pérez Soto, 2008).

Farmacologia

Atividade antimalárica 
Ajaiyeoba e colaboradores (1999) mostraram que o extrato metanólico das folhas de 
Q. amara a 100-200mg/kg, via oral diariamente, suprimiu Plasmodium berghei berghei 
em camundongos, até o dia 4. No entanto, não houve cura radical dos camundon-
gos tratados, e eles morreram até o dia 16 após infecção. A cloroquina, usada como 
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controle, também suprimiu o parasito até o dia 4, mas não demonstrou a recidiva 
observada com o extrato. 
Com base em resultados prévios (Bertani et al., 2005, 2006) na Guiana Francesa, Bertani 
e colaboradores (2007) administraram, por via oral, infusos de folhas jovens frescas de 
Quassia amara a 0,5ml, contendo 2,3µg de simalikalactona D, duas vezes ao dia, du-
rante quatro dias, a camundongos infectados por Plasmodium yoelli yoelli. Ao mesmo 
tempo, analisaram os extratos pelo teor de simalikalactona D (Cabral, McChesney & 
Milhous, 1993), mostrando que as folhas jovens secas continham apenas 1% do con-
teúdo de simalikalactona das folhas jovens frescas, tornando muito mais alta a dose 
necessária para suprimir a parasitemia. Outros grupos foram tratados com infusos 
de folhas maduras, que também continham pouca simalikalactona e se mostraram 
menos ativos. O resultado permitiu concluir que a simalikalactona era o componente 
antimalárico mais importante, mas não excluiu a presença de outras substâncias no 
extrato que contribuíssem para essa atividade. Os trabalhos também demonstraram, 
em culturas de Plasmodium falciparum, uma alta atividade de infusos das folhas jovens 
frescas, aquelas que tinham o maior teor de simalikalactona-D. 

Atividade anti-inflamatória
Um extrato metanólico de Quassia amara (parte não especificada) inibiu a secreção 
de interleucina IL-1β e IL-12 e impediu a translocação de NF-κB mediada por lipopo-
lissacarídeo (LPS) em macrófagos murinos, indicando um potencial anti-inflamatório 
(Verma et al., 2010; ver, no entanto, Bhattacharjee et al., 2009, a seguir). 

Atividade anti-helmíntica
Uma decocção da madeira em forma de supositório ou clister foi usada clinicamente 
para controlar Oxyurus e outros helmintos intestinais e por via oral, na expulsão de 
Entamoeba histolytica, esta última atividade atribuída à quassina (Coe & Anderson, 
1996a, 1996b, 1999; Harris & Phillipson, 1982; Martínez, 1992; Ocampo & Maffioli, 
1987). 

Atividade antibacteriana
O extrato apolar (diclorometano) das cascas de Quassia amara apresentou um va-
lor de concentração inibitória mínima (CIM) de 62,5µg/ml, utilizando a técnica do 
Microplate Alamar Blue Assay (MABA) contra Mycobacterium fortuitum, sendo o mais 
ativo de 26 extratos de plantas oriundas principalmente do cerrado, examinadas por 
Arantes e colaboradores (2005).
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Motilidade intestinal
Badilla e colaboradores (1998) mostraram que doses de 250, 500 e 1000mg/kg do ex-
trato bruto da madeira seca de Quassia amara produziram um aumento do trânsito 
intestinal dependente da dose. 

Atividade antiulcerogênica 
Badilla e colaboradores (1998) também mostraram em ratos atividade antiulcerogênica 
do extrato da madeira liofilizado, pelo modelo de indução de úlceras por aplicação de 
indometacina (10mg/kg, via subcutânea). A atividade efetiva se observou a doses de 
1000 a 1500mg/kg em contraste com o controle positivo ranitidina, ativa a 50mg/kg. 

Atividade antileucêmica
A seiva das folhas de Quassia amara mostrou atividade contra o tumor experimental 
de leucemia linfática (P388) em camundongos e em cultura de células do carcinoma 
humano KB. Os principais componentes responsáveis pela atividade foram identifica-
dos como: quassimarina e simalikalactona-D (Kupchan & Streelman, 1976). O efeito 
inibidor da síntese de DNA e proteínas em Rous sarcoma vírus, exibido por vários 
quassinoides, sem afetar células normais, é ilustrado também pelo estudo de Pierre e 
colaboradores (1980). 

Atividade antileishmania e estimuladora do sistema imune
Na dose de 25µg/ml (64,36µM), a quassina mostrou baixa citotoxicidade em macró-
fagos peritoneais de camundongos, mas controlou a Leishmania donovani neles ins-
talada. L. donovani exerce o seu efeito patogênico pela inibição da produção de óxido 
nítrico nos macrófagos infectados. Quassina reverte esse efeito, estimulando a pro-
dução de NO e também estimulando citocinas pró-inflamatórias, tais como TNF-α e 
IL-12 (Bhattacharjee et al., 2009). 

Efeito sobre o sono induzido por barbitúricos 
Barros, Lapa e Tanae (2009) mostraram que os extratos aquoso, butanólico e frações 
semipurificadas das folhas secas de Quassia amara L. aumentaram a duração do sono 
barbitúrico, a fração butanólica sendo dez vezes mais potente que o extrato aquoso. O 
efeito seria devido à interação dos extratos com enzimas hepáticas responsáveis pelo 
metabolismo dos barbitúricos.

Atividade hormonal e ação antifertilidade
O extrato metanólico do caule de Q. amara inibe a secreção de testosterona, tanto 
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basal como estimulada pelo hormônio luteinizante (LH) em células Leydig de ratos. 
Os ensaios in vivo mostraram que o extrato administrado na água de beber, em doses 
entre 100 e 2000 mg/kg, causou uma redução do peso de testículos, epidídimo e vaso 
seminal. As contagens de esperma e níveis do hormônios LH e FSH foram reduzidas. 
Quassia amara assim exibe atividade antifertilidade que, entre 2-metoxicantin-6-ona 
e quassina isoladas desse extrato, foi relacionada com a quassina. O efeito é reversível, 
com a fertilidade sendo recuperada em oito semanas pós-tratamento (Njar et al., 1995; 
Raji & Bolarinwa, 1997).  

Atividade antiviral
Apers e colaboradores (2002) mostraram que simalikalactona-D, isolada das raízes de 
Quassia africana Baill., é responsável pela alta atividade contra os vírus Herpes sim-
plex, Semliki forest, Coxsackie e Vesicular stomatitis. A quassina não demonstrou tal 
atividade. 
Abdel-Malek e colaboradores (1996) mostraram que o extrato aquoso da casca de 
Quassia amara tem atividade inibitória in vitro contra o vírus HIV em células lin-
foblastoides MT-2, com um índice terapêutico acima de 25.

Toxicologia
 
Ensaios experimentais em animais
Casca: Arantes (2009) avaliou a toxicidade oral aguda e em médio prazo (noventa dias) 
do extrato diclorometânico das cascas de Q. amara segundo protocolos da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Co-
operation and Development/OECD). Na avaliação da toxicidade aguda, o extrato foi 
administrado por gavagem em forma de solução aquosa homogeneizada com Tween 
80, nas concentrações de 200, 400 e 800µg/ml. Para os ensaios de toxicidade a médio 
prazo, o extrato foi administrado na água de beber. Os efeitos sobre o aspecto (pelo, 
pele, lacrimação, piloerecção) e comportamento (tremores) foram observados a 30 
min, uma, duas, quatro, oito e 24 horas, não ocorrendo nenhum desvio nos animais 
controles que receberam somente água, exceto uma irritabilidade em 30% nos ani-
mais com maior dosagem. O perfil bioquímico do sangue – alanina aminotransferase 
(ALT), aspartato aminotransferase (AST), gama glutamil transferase (γ-GT), fosfatase 
alcalina (ALP), bilirrubina, ureia, creatinina, tempo de protrombina – registrou um 
aumento discreto de ureia e creatinina. Nas ratas fêmeas, houve uma alteração nas 
doses mais altas de ALT e γ-GT. O perfil hematológico dos ratos (machos e fêmeas) 
não mostrou nenhuma alteração. As observações macroscópicas dos órgãos, como 
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coração, pulmão, baço, rim e fígado, não apresentaram qualquer alteração visível. No 
estudo de toxicidade oral aguda, na dose de 5000mg/kg não houve nenhuma morte.

Madeira: García-González e colaboradores (1997) não observaram qualquer in-
dicação de toxicidade aguda com extrato aquoso da madeira de Quassia amara em 
camundongos, com doses orais de 500 e 1000mg/kg/dia, durante nove dias, mas foi 
observado um aumento da mobilidade intestinal, discreta a 500mg/kg e significante a 
1000mg/kg.

Folha: Barros, Lapa & Tanae (2009) mostraram que a administração do extrato aquoso 
das folhas secas (1000mg/kg, via oral) não alterou o comportamento de camundongos, 
mas aumentou a duração do sono barbitúrico. O consumo de decocção de folhas fres-
cas de Q. amara não demonstrou resultado tóxico (Bertani et al., 2005).

Droga associada: Mello, Mello e Langeloh (2009) desenvolveram um estudo pré-clínico 
da formulação Lipotrom, contendo Aloe ferox (Aloe), Quassia amara (quina), Cynara 
scolymus (alcachofra), Gentiana lutea (genciana), Peumus boldus (boldo), Rhamnus 
purshiana (cáscara-sagrada), Solanum paniculatum (jurubeba) e Valeriana officinalis 
(valeriana), no qual foram investigados os efeitos toxicológicos quando administrados 
por via oral (44 dias) em ratas Wistar, durante a prenhez e a lactação e em coelhos ma-
chos Nova Zelândia durante trinta dias. As dosagens administradas foram dez vezes as 
preconizadas para fins terapêuticos em seres humanos. No estudo, foram avaliados os 
seguintes sinais: deambulação, comportamento, sonolência, alterações de ritmo e fre-
quência respiratória. A formulação fitoterápica não apresentou efeitos tóxicos na gesta-
ção e lactação e foi considerada relativamente inócua. O uso tópico no couro cabeludo 
contra piolhos não demonstrou efeito adverso (Newall, Anderson & Phillipson, 1996).

Ensaio clínico
Um ensaio clínico simples foi conduzido com um fitoterápico (Quassia da Lisan S.A., 
Costa Rica) derivado de Quassia amara (provavelmente da casca, solvente não especi-
ficado) em sessenta voluntários, faixa etária de 15-60 anos, com dispepsia. Destes, um 
grupo cuja dispepsia derivava de consumo de álcool recebeu extrato padronizado em 
forma de um comprimido, três vezes ao dia, durante cinco dias (dose não especifica-
da). O outro grupo com dispepsia de diferente origem recebeu o mesmo tratamento, 
contudo durante trinta dias. Os sintomas como dor epigástrica, hiperacidez, diarreia e 
constipação desapareceram em aproximadamente metade dos pacientes e diminuíram 
nos demais (ICS-Unido, 2010).
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Precauções

Em doses normais (1g/dia, via oral em ratas), nenhum efeito adverso foi observado, 
mas altas dosagens do extrato do caule e das sementes produzem vômitos, irritação da 
mucosa gástrica (Alonso, 2004; Cáceres, 1996; Cañigueral, Vilá & Wichtl, 1998). Se for 
ingerida em excesso, pode causar depressão (Segleau, 2001). 
A quássia é contraindicada para mulheres durante o período menstrual, porque pro-
duz cólicas uterinas (Manfred, 1947; Newall, Anderson & Phillipson, 1996; Ocampo 
& Mafioli, 1987).

Interações com drogas 
As altas dosagens podem interferir quando associadas a drogas para tratamentos car-
díacos e anticoagulantes (Alonso, 2004; Newall, Anderson & Phillipson, 1996).

Efeitos sobre a fertilidade 
Conforme citado, o extrato metanólico do caule, administrado na água de beber, redu-
ziu a fertilidade de ratos machos. A quassina foi demonstrada ser o principal respon-
sável por esse efeito (Raji & Bolarinwa, 1997).  

Gravidez: não é recomendado a gestantes (Alonso, 2004; Cáceres, 1996; Newall et al., 
1996).

Efeitos sobre a lactação
Está contraindicado para mulheres em fase de aleitamento (Cáceres, 1996; Newall, 
Anderson & Phillipson, 1996). 

Uso pediátrico: não é recomendado para crianças (Cáceres, 1996; Newall, Anderson 
& Phillipson, 1996).

Formas de dosagem
Madeira seca: infusão: 0,5g madeira finamente cortada em água fervente durante 10-
15min e a uma xícara da infusão ingerida trinta minutos antes das refeições (Wichtl, 2002).

Usos maceração: 2-7g/dia, distribuídos em 2-3x/dia, do extrato fluido (1-2g/dia) e da 
tintura (1,5g em 50-70% etanol) são citados; mas detalhes precisos das doses dessas pre-
parações não foram localizados (Cáceres, 1996; Newall, Anderson & Phillipson, 1996). 
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Posologia em uso popular

Decocção: duas colheres (sopa) de cascas picadas em um litro de água por 15 minu-
tos. Tomar duas xícaras de chá ao dia (Plantamed database). Bertani e colaboradores 
(2005) observaram o uso de 100g de caule em 800ml de água, fervendo por 15 min. e 
deixando esfriar.

Infusão: meia colherada (chá) de pó da madeira em uma xícara de água fervente, in-
gerida dez a 15 minutos antes das refeições ou durante (Raintree Database, 2016). 
Alternativamente, seis colheres (sopa) de folhas picadas em um litro de água fervente 
(ver também Bertani et al., 2005, 2007). Nota-se que, embora o teor de simalikalacto-
na-D, o quassinoide mais ativo contra malária, fosse maior em folhas jovens frescas, a 
melhor atividade antimalarial foi encontrada na infusão de folhas jovens previamente 
dessecadas, aparentemente em razão da presença de substâncias nesse preparo que 
exercem sinergia sobre a simalikalactona (Bertani et al., 2007).

Maceração a frio: duas colheres (chá) de madeira picotada ou em pó são deixadas em 
água fria uma noite e bebidas para eliminar parasitos internos, cálculos na vesícula e 
problemas de digestão. A mesma maceração pode ser aplicada topicamente na pele ou 
no couro cabeludo para eliminar ectoparasitos (Raintree Database, 2016).

Uso externo: banhos nos casos de sarampo (Plantamed database). 

Regulamentações 
Na Europa, a quassina é permitida com um limite máximo de 5mg/kg em produtos 
alimentícios, sendo permitido até 10mg/kg em confeitarias e 50mg/kg em bebidas al-
coólicas (European Commission, 2002; Newall, Anderson & Phillipson, 1996). Nos 
Estados Unidos, Quassia (de Picrasma excelsa ou Quassia amara) é considerada de 
uso seguro em alimentos, segundo a lista do Food and Drug Administration (FDA) 
Generally Regarded as Safe Status (GRAS 172.510) (ICS-Unido, 2010). Nas bebidas 
não alcoólicas, o limite permitido é de 71,8ppm (Leung & Foster, 1996). Na homeo-
patia, segundo a Consulta Pública n. 85, de 2002, da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), não há restrição aplicável para essa droga.
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