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RESUMO

BRANCO, A. C. S. C. Avaliação da toxicidade pré-clínica crônica de Foeniculum 
vulgare Mill. 2009. 136p. Tese (Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos, Farmacologia) Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa. 

Foeniculum vulgare Mill. é uma planta usada pelos humanos desde a antiguidade, 
devido às suas atividades antimicrobiana, analgésica, anti-inflamatória, 
antiespasmódica e ansiolítica, além de ser uma espécie utilizada na indústria de 
alimentos e cosméticos. O presente trabalho objetivou investigar a toxicidade pré-
clínica crônica do extrato hidroalcoólico bruto liofilizado do fruto de F. vulgare
(saches), na perspectiva de avaliar a segurança de seu uso pela população, com 
base na Resolução nº 90/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e 
algumas modificações. Neste estudo, ratos Wistar (Rattus norvegicus albinus) foram 
tratados por via oral (v.o.) com as doses 8,5; 25,5 e 76,5 mg/kg do EHABL durante 
13 semanas (n=10 por dose e sexo). Foram avaliados diariamente sinais gerais de 
toxicidade, letalidade, consumo de alimentos e água; semanalmente, variação da 
evolução ponderal; e, quinzenalmente, temperatura corporal, glicemia e parâmetros
comportamentais através dos testes de campo aberto e da barra giratória. Ao final 
do tratamento, 50 % dos animais de cada grupo foram sacrificados para análises 
sanguíneas, dos quais 30 % passaram por investigação histopatológica. O restante 
dos animais passou a fazer parte do grupo satélite, os quais permaneceram em 
observação 21 dias após o tratamento, para a verificação da reversão e/ou 
aparecimento de possíveis efeitos tóxicos. Na triagem farmacológica 
comportamental, não se observaram características de toxicidade e mortes durante 
as 13 semanas de tratamento. Em fêmeas, houve uma diminuição no peso corpóreo 
e no consumo de alimentos, com um aumento no consumo de água. O EHABL
reduziu o tempo de permanência na barra giratória em ambos os sexos; diminuiu a 
ambulação em fêmeas; e reduziu os parâmetros defecação e levantar em ambos os 
sexos. Em machos e fêmeas, houve um efeito hipoglicemiante, aumento da 
aspartato aminotransferase (AST) e fosfatase alcalina (FAL), com redução das 
plaquetas. Em fêmeas, ocorreu um aumento da alanina aminotransferase (ALT), 
leucócitos, neutrófilos e diminuição do colesterol. Nos machos, ocorreu diminuição 
do número de linfócitos e aumento do número de monócitos. A análise 
histopatológica mostrou indícios de hepatotoxicidade, como portite discreta com a 
presença de exsudação mononuclear, necrose lobular hepática associada a afluxo 
linfoistiocitário e inflamação sinusoidal discreta. Adicionalmente, o pulmão 
apresentou sinais de toxicidade: pneumonite focal com espessamento de septo 
alveolar por exsudação mononuclear. Nos grupos satélites, observou-se que a 
maioria das alterações bioquímicas, hematológicas e histopatológicas, no fígado,
persistiram, mostrando a necessidade de maiores investigações. Portanto, de 
acordo com os resultados obtidos, o EHABL apresentou uma toxicidade significativa, 
especialmente no fígado e pulmão, em ambos os sexos e nas três doses utilizadas. 

Palavras-chave: Foeniculum vulgare Mill. Funcho. Toxicologia. Chás. 



ABSTRACT

BRANCO, A. C. S. C. Evaluation of the cronic preclinical toxicity of Foeniculum 
vulgare Mill. 2009.  136p.  Tese (Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos, Farmacologia) Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa. 

Foeniculum vulgare Mill. is a plant that has been known and used by mankind since 
antiquity because of its antimicrobial, analgesic, antiinflammatory, antispasmodic and 
anxiolytic properties.  It is also widely used in the food and cosmetics industries.  The 
objective of the present study was to investigate the chronic preclinical toxicity of the 
lyophilized crude hydroalcoholic extract (LCHAE) of the fruit of F. vulgare
commercialized in sachet form in order to demonstrate the safety of its use by the 
population, based on Resolution 90/2004 of the Brazilian Regulatory Authorities.  In 
this study, Wistar rats (Rattus norvegicus albinus) were treated orally with 8.5, 25.5 
and 76.5 mg/kg of LCHAE for 13 weeks (n=10 per dose and sex).  General signs of 
toxicity, lethality and food and water consumption were evaluated daily, while weight 
was evaluated weekly and body temperature, glucose levels and behavioral 
parameters using open-field and rota-rod tests were assessed every two weeks.  At 
the end of treatment, 50% of the animals in each group were sacrificed for blood 
analysis and 30% were submitted to histopathology.  The remaining animals then 
formed the satellite group that remained under observation for 21 days following 
treatment to evaluate the reversal and/or appearance of possible toxic effects. During 
the 13 weeks of treatment, no signs of toxicity were noted and none of the animals 
died.  In the females, there was a reduction in weight and food consumption and an 
increase in water intake.  LCHAE reduced the time both males and females spent on 
the rotating bar, and reduced ambulation in the females and defecation and rearing in 
both sexes.  In both males and females, a hypoglycemic effect occurred and there 
was an increase in aspartate aminotransferase (AST) and alkaline phosphatase 
(ALP), as well as a reduction in platelet count.  In the females, there was an increase 
in alanine transaminase (ALT), leukocytes and neutrophils and a decrease in 
cholesterol.  In the males, a reduction in lymphocytes occurred and there was an 
increase in monocytes.  Histopathology revealed signs of hepatotoxicity including 
mild portal inflammation with the presence of mononuclear exudate, hepatic lobular 
necrosis associated with lymphocytic/histiocytic infiltration and mild sinusoidal 
inflammation.  In addition, there were signs of toxicity in the lungs: focal pneumonitis 
with alveolar septal thickening consisting of mononuclear exudate. In the satellite 
groups, the majority of the biochemical, hematological and histopathological 
alterations in the liver were found to persist, suggesting irreversibility.  Further studies 
should be developed to confirm these findings; nevertheless, these results indicate 
that LCHAE is toxic particularly to the liver and lungs, in both sexes and at the three 
doses used.

Key words:  Foeniculum vulgare Mill. Sweet fennel. Toxicology. Teas. 
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1 Introdução

A utiliza��o de plantas medicinais na alimenta��o e no tratamento de 

enfermidades � t�o antiga quanto a esp�cie humana. Esse uso tem contribu�do para 

a obten��o de v�rios f�rmacos usados na cl�nica, como a forscolina, morfina, 

vincristina, colchicina, rutina, entre outros (MACIEL; PINTO; VEIGA-J�NIOR, 2002).   

Segundo a Organiza��o Mundial de Sa�de (OMS), planta medicinal � “todo 

e qualquer vegetal que possui, em um ou mais �rg�os, subst�ncias que podem ser 

utilizadas com fins terap�uticos ou que sejam precursores de f�rmacos semi-

sint�ticos” (VEIGA-J�NIOR; PINTO, 2005).

Na antiguidade, os recursos terap�uticos eram constitu�dos basicamente por 

plantas medicinais. Entretanto, no s�culo XIX, a qu�mica experimental permitiu a 

s�ntese laboratorial de novas subst�ncias org�nicas, que desencadeou a produ��o 

acelerada de novos medicamentos. � medida que derivados mais puros e 

concentrados de plantas se tornavam dispon�veis, priorizavam-se os f�rmacos 

sint�ticos, passando-se a desconsiderar o papel importante da fitoterapia 

(BRAGAN�A, 1996; SILVA; MELO; MALTA J�NIOR, 2001; VEIGA-JUNIOR, 2008).

Apesar da grande evolu��o da medicina alop�tica, a partir da segunda 

metade do s�culo XIX, a popula��o carente n�o possu�a acesso aos centros de 

atendimentos hospitalares, exames e medicamentos. Este motivo, associado � f�cil 

obten��o e grande tradi��o das plantas medicinais, contribuiu para seu uso nos 

pa�ses em desenvolvimento (CORDELL, 1995; FRAN�A et al., 2008). Todavia, nos 

�ltimos 20 anos, os f�rmacos de origem natural que apareceram no mercado s�o, na 

maioria, oriundos de pesquisas cient�ficas de pa�ses como a China, Cor�ia e Jap�o, 

sendo pequena a contribui��o de outros pa�ses, como o Brasil (POTTERAT;

HOSTETTMANN, 1995; FOGLIO et al., 2006).

No Brasil, 20 % da popula��o consomem 63 % dos medicamentos 

alop�ticos, o restante encontra nos produtos naturais, especialmente nas plantas, 

uma fonte alternativa de medica��o (FOGLIO et al., 2006). O aumento no uso de 

plantas medicinais pode ser explicado por se acreditar que os fitoter�picos 

apresentam um n�mero menor de efeitos indesej�veis que os sint�ticos, o que nem 
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sempre � confirmado em pesquisas, e por se mostrarem aparentemente eficazes em 

casos onde a medicina convencional n�o gerou resultados mais seguros 

(CORDELL, 1995; CALIXTO; YUNES, 2001).   

Apesar da quantidade de plantas existentes no planeta, a maioria � 

desconhecida do ponto de vista cient�fico, visto que apenas 5 % foram estudadas 

fitoquimicamente, e uma porcentagem ainda menor foi avaliada sob os aspectos 

biol�gicos. Desta forma, este � um fator de incentivo ao estudo das plantas, visando 

sua utiliza��o como fonte de recursos terap�uticos, pois o reino vegetal representa

um vasto celeiro de mol�culas a serem descobertas (CECHINE-FILHO; YUNES, 

1997; VEIGA-J�NIOR; PINTO, 2005). 

As plantas medicinais possuem diversas formas de preparo, dentre as quais 

se destaca o ch�, que segundo a Resolu��o da Diretoria Colegiada (RDC) n� 

277/2005 da Secretaria de Vigil�ncia Sanit�ria (SVS) do Minist�rio da Sa�de (MS), 

“� o produto constitu�do de uma ou mais partes de esp�cie(s) vegetal (is) inteira(s), 

fragmentada(s) ou mo�da(s), com ou sem fermenta��o, tostada(s) ou n�o, constante 

de Regulamento T�cnico de Esp�cies Vegetais para o preparo de ch�s. Ao produto 

pode ser adicionado aroma e/ou especiaria para conferir aroma e/ou sabor”.

Segundo a Resolu��o n� 278/2005 e 219/05 da Ag�ncia Nacional de Vigil�ncia 

Sanit�ria (ANVISA), o ch� � considerado alimento isento de registro, sendo 

necess�ria sua notifica��o � ANVISA previamente � comercializa��o. Podem ser 

notificados para comercializa��o como ch�s as plantas dispostas nas Resolu��es 

267/2005 e 219/2006.

Atualmente, com a publica��o da Pol�tica Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoter�picos, a ANVISA publicou duas Consultas P�blicas (CP), ambas em 12 de 

junho de 2009, com o objetivo de fazer a notifica��o de plantas medicinais. A CP n�

35 estabelece as regras para notifica��o e quais esp�cies podem ser notificadas,

enquanto a CP n� 36 delineia os procedimentos e as pr�ticas que o fabricante deve 

aplicar para assegurar que as instala��es, m�todos, processos, e sistemas de 

controle usados para a fabrica��o de droga vegetal notificada sejam adequados, de 

modo a garantir qualidade e seguran�a.

Os �rg�os regulamentadores do MS do pa�s, considerando a necessidade 
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de constante aperfeiçoamento das ações de controle sanitário na área de alimentos, 

na fixação e identidade das características mínimas de qualidade a que devem 

obedecer os alimentos, e visando a proteção à saúde da população, têm elaborado 

e promulgado legislação sobre este tema.     

As plantas medicinais, comercializadas em sachês, correspondem a 80 % 

dos chás vendidos atualmente no mundo. Elas são vantajosas por simplificarem a 

dosagem e serem convenientes para uso, todavia rapidamente sofrem mudanças 

oxidativas e evaporação dos óleos voláteis e aromáticos, devido aos materiais 

vegetais serem cortados em pedaços muito pequenos e finos. A maioria não é 

testada de maneira adequada quanto a seus aspectos toxicológicos e de qualidade. 

Além disso, são poucos os estudos de toxicidade crônica, de incompatibilidades 

farmacêuticas e interações, que podem acontecer durante a associação de chás

como auxiliares de medicamentos essenciais (DI STASI, 1996; SCHULZ; HANSEL; 

TYLER, 2002).

Adicionalmente, define-se medicamento fitoterápico como um medicamento 

farmacêutico obtido por processos tecnologicamente adequados, empregando 

exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, 

paliativa ou para fins de diagnóstico. É caracterizado por sua eficácia,

reprodutibilidade e constância de qualidade, mas, por outro lado, apresenta riscos 

em seu uso. Não se considera medicamento fitoterápico aquele que, em sua 

composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem as 

associações destas com extratos vegetais (RDC nº 48/2004).

Alguns parâmetros são importantes para a qualidade da espécie vegetal, 

que podem variar de acordo com a procedência do material, como a composição 

química, a pureza e as características fenotípicas, o que torna necessário o 

conhecimento de sua origem geográfica exata, condições de cultivo, colheita, 

secagem, armazenamento e tratamento com agrotóxicos. A qualidade é um conjunto 

de critérios que caracterizam a matéria-prima para o uso ao qual se destina. 

Contudo, além da qualidade, é preciso a comprovação da eficácia e da segurança. A 

eficácia é dada pela comprovação através de ensaios farmacológicos pré-clínicos e 

clínicos dos efeitos preconizados; enquanto a segurança é determinada pelos 
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ensaios que comprovam a baixa toxicidade nas doses utilizadas e a inexist�ncia de 

contaminantes nocivos � sa�de, como metais pesados, agrot�xicos, 

microorganismos e seus produtos metab�licos, entre outros (DI STASI, 1996; LAPA

et al., 2000). 

As plantas s�o comercializadas, apoiadas em propagandas que prometem

“benef�cios seguros, j� que se trata de fonte natural”. Muitas vezes, entretanto, as 

supostas propriedades farmacol�gicas e toxicol�gicas anunciadas n�o possuem 

validade cient�fica, por n�o terem sido investigadas, ou por n�o terem tido suas 

a��es comprovadas em testes cient�ficos pr�-cl�nicos e cl�nicos (PUPO; GALLO, 

2007; VEIGA-J�NIOR, 2008). 

A toxicidade de plantas medicinais � um s�rio problema de sa�de p�blica. 

As rea��es adversas, poss�veis adultera��es e toxidez, a��o sin�rgica e intera��o 

medicamentosa ocorrem comumente, pois pesquisas para a avalia��o do uso 

seguro s�o incipientes, assim como o controle da comercializa��o pelos �rg�os 

oficiais em feiras livres, mercados p�blicos ou lojas de produtos naturais (VEIGA-

J�NIOR; PINTO, 2005).

Infelizmente, a maioria das plantas medicinais que � usada atualmente por 

automedica��o ou por prescri��o m�dica n�o possui o seu perfil t�xico bem 

conhecido. Por outro lado, a utiliza��o inadequada de um produto, mesmo com

baixa dose, pode induzir problemas graves desde que existam outros fatores de 

risco como contra-indica��es ou uso concomitante de outros medicamentos 

(SANT’ANA; ASSAD, 2004). 

A cren�a na “naturalidade in�cua” dos fitoter�picos e das plantas medicinais 

n�o � facilmente contradita, pois as evid�ncias cient�ficas da ocorr�ncia de 

intoxica��es e rea��es adversas relacionadas consistem em informa��es que 

dificilmente chegam ao alcance de usu�rios atendidos nos servi�os de sa�de 

p�blica, caracterizados como indiv�duos de baixa escolaridade e limitado acervo 

cultural (SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008).   

Estudos pr�vios, realizados por Branco (2005) no LTF/UFPB, mostraram 

que as plantas medicinais Matricaria recutita L., Foeniculum vulgare M. e Pimpinella 

anisum L., comercializadas em sach�s na cidade de Jo�o Pessoa-PB,
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apresentavam percentagens de contaminação macroscópica e teores de umidade

acima dos valores especificados pela Farmacopéia Brasileira IV/2000. Dentre estas 

espécies, F. vulgare destacou-se por apresentar uma maior toxicidade através do 

bioensaio com Artemia salina L. 

Adicionalmente, ensaios de toxicidade aguda desta planta mostraram um

valor para a dose letal mediana (DL50) maior que 2 g/Kg, sendo verificadas 

alterações bioquímicas, hematológicas e histopatológicas. As alterações bioquímicas

observadas, em ambos os sexos, foram uma elevação nas enzimas aspartato 

aminotransferase (AST) e desidrogenase láctica (LDH), e de triglicerídeos, 

possivelmente associados aos danos hepáticos evidenciados na análise 

histopatológica, que incluíram focos de necrose hepatocelular, acompanhado de 

tumefação e infiltrado linfo-histiocitário (BRANCO, 2005). Estes resultados 

forneceram indícios de toxicidade do EHABL de F. vulgare (sachês), sugerindo

estudos a longo prazo para melhor investigação de sua toxicidade.

As informações anteriormente citadas foram relevantes para a continuidade 

deste trabalho, aliado ao fato de não ter sido encontrado na literatura relato de 

estudos de toxicidade crônica do extrato desta planta por via oral em ratos.

Portanto, o presente trabalho contribuiu para a pesquisa científica no que se 

refere à toxicidade pré-clínica crônica de F. vulgare, na perspectiva de alertar a 

população para possíveis danos causados por esta planta medicinal.
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2 Fundamentação teórica

2.1 A família Apiaceae e o gênero Foeniculum

Desde 1500 a.C., as plantas umbelíferas, de origem mediterrânea, já eram 

cultivadas pelos egípcios como alimento, bebida e medicamento (TOGNOLINI et al., 

2007). 

A família Apiaceae, conhecida como Umbeliferae, da ordem Apiales, possui 

cerca de 300 gêneros, com mais de 3000 espécies. É constituída por plantas 

angiospérmicas, com flores pequenas, de assimetria radial, compostas por 5 

sépalas, 5 pétalas e 5 estames, dispostas numa inflorescência em forma de umbela

(MOURA et al., 2005; TOGNOLINI et al., 2007). 

As plantas desta família são normalmente aromáticas, entre as quais se inclui 

a salsa (Petroselinum crispum), a cenoura (Daucus carota), o aipo (Apium 

graveolens), o funcho (Foeniculum vulgare), entre outras (PICCAGLIA; MAROTTI, 

2001; MOURA et al., 2005). 

Esta família é largamente usada na culinária para dar sabor a alimentos, 

molhos, pães, bolos; em perfumaria, cosméticos e como planta medicinal 

(TOGNOLINI et al., 2007).
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2.2 A espécie Foeniculum vulgare Mill

2.2.1 Aspectos botânicos

F. vulgare é uma planta aromática pertencente à família Apiaceae e ao 

gênero Foeniculum. É conhecida popularmente como erva-doce-brasileira, falsa-

erva-doce, fiolho de florema, fiolho-doce, marato, finochio, anis-doce e F. vulgare-

doce (MOURA et al., 2005; TOGNOLINI et al., 2007). 

F. vulgare apresenta diversas sinonímias, como Anethum foeniculum L., F.

capillaceum Gilib., F. foeniculum L., F. foeniculum H. Karst., F. officinale All., F.

vulgare Gaertn. e Meum foeniculum Spreng. (LOW, T.; RODD, T.; BERESFORD, R., 

1999; PICCAGLIA; MAROTTI, 2001).    

É uma planta herbácea, perene, anual ou bianual, que mede de 80 cm a 2 

m de altura. Possui folhas verde-azulado-escuras, largas, brilhantes, com bainha 

comprida e limbo curto, recortadas em lacínias flexíveis; finas e pequenas flores 

amarelas agrupadas em grandes umbelas terminais, como se pode observar na 

figura 1. Apresenta caule ramoso, verde com estrias azuis, brilhante e compacto; 

fruto cinzento-escuro, fusiforme, estriado, glabro; bainhas de base carnudas sobre 

uma moita grossa, lenhosa, vigorosa; e cheiro aromático, paladar picante e amargo 

(LOW; RODD; BERESFORD, 1999; ABRAMSON et al., 2007). 

Seus frutos são aquênios secos oblongos, de forma cilíndrica, às vezes 

ovóides, que geralmente pesam entre 6 e 7 mg e medem cerca de 6 mm de 

comprimento e 2 mm de largura na porção central. Eles são verde-pálido, castanho-

acinzentado ou castanho amarelado, com uma base arredondada e um ápice 

estreitado, como mostra a figura 1 (LOW; RODD; BERESFORD, 1999; ABRAMSON

et al., 2007). 
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Figura 1: F. vulgare: planta inteira, detalhe das flores e dos frutos.

http://www.herbgardening.com/growingfennel.htm

http://upload.wikimedia.org/commons/thumb/3/31

http://upload.wikimedia.org/commons/thumb/3/31
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2.2.2 Aspectos químicos

Estudo realizado em Israel examinou 11 populações naturais de F. vulgare e 

indicou uma associação inversa entre o conteúdo de estragol e trans-anetol, que 

possivelmente estaria associada a um controle genético (BARAZANI et al., 1999). 

Diversos trabalhos mostram o rendimento e a composição dos extratos e 

dos óleos essenciais, principalmente dos frutos de F. vulgare em várias regiões do 

mundo (MIURA et al., 1986; AKGÜL; BAYRAK, 1988; KATSIOTIS, 1988; 

VERGHESE, 1988; ARSLAN, N.; BAYRAK, A.; AKGUL, A., 1989; GUPTA et al., 

1995).

Segundo Gross et al. (2009), fenilpropanóides, estragol e trans-anetol são 

os principais constituintes das partes aéreas de F. vulgare, e seus níveis variam 

durante o desenvolvimento da planta, sendo máximo em flores e frutos. Vários 

estudos realizados com esta planta de diferentes origens geográficas indicam que o 

conteúdo de estragol nos frutos varia de 2 - 86%, e o de trans-anetol entre 0 - 89%. 

Estes resultados sugerem que o padrão de um simples gene pode controlar o 

acúmulo destes constituintes (PANK; SCHNEIDER; KRUGER, 2003).   

As partes utilizadas de F. vulgare são principalmente frutos, folhas e raízes. 

Nos frutos, os constituintes químicos correspondem 10 a 18 % de óleo graxo, ácidos 

linoléicos e oléicos, palmítico e petroselínico; 1,5 a 6 % de óleo essencial; 4 a 5 % 

de açúcares; além de pectinas, mucilagens, taninos, flavonóides, sais minerais e 

matérias protéicas. Dentre estas substâncias, as voláteis e as não-voláteis 

contribuem para a ação farmacológica (MATOS, 1998; BILIA et al., 2000; JAVADI et 

al., 2008). 

Estudos realizados por Bilia et al. (2000) analisaram as diferenças 

qualitativas e quantitativas dos constituintes de chás (infusos) de amostras de frutos 

inteiros e fragmentos de F. vulgare adquiridos comercialmente em sachês. Os

constituintes voláteis foram obtidos por extração com n-hexano e analisados por 

cromatografia gasosa e espectrometria de massa. 

Estes chás apresentaram um perfil qualitativo e quantitativo diferente de 

outros estudos da literatura, pois não foi possível a obtenção de constituintes 

voláteis comumente encontrados nos chás tradicionais. O anetol (30-90 %) e o 

anisaldeído (0,7-51 %) foram os principais constituintes em todas as amostras 

analisadas; metilchavicol, eugenol e fenchona foram encontradas na maioria dos 
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ch�s estudados; enquanto a carvona, o limoneno e o α-terpineol apresentaram-se

em poucas amostras. Outros compostos comumente encontrados por outros 

autores, como α-pineno, β-pineno, α-mirceno e para-cimeno, n�o foram detectados 

neste estudo. Al�m disso, a fenchona sugere a presen�a de outras partes de F. 

vulgare ou de outras esp�cies vegetais (BILIA et al., 2002). 

A composi��o e o rendimento do �leo essencial dependem de fatores que 

afetam a planta, como estruturas gen�ticas (TELCI; TONCER; SAHBAZ, 2006), 

condi��es ecol�gicas e pr�ticas agr�colas (TELCI; DEMIRTAS; SAHIN, 2009). 

Segundo Sim�es e Spitzer (1999), o ambiente no qual o vegetal se desenvolve 

exerce grande influ�ncia sobre a produ��o e a composi��o qu�mica dos �leos 

essenciais. A temperatura, a umidade relativa, a dura��o da exposi��o ao sol e o 

regime de ventos exercem uma influ�ncia direta, sobretudo sobre as esp�cies que 

possuem estruturas histol�gicas de estocagem de �leo na superf�cie da folha. 

A efic�cia de muitas plantas medicinais, como as utilizadas na forma de 

ch�s, tem sido atribu�da aos seus �leos essenciais, que s�o compostos por 

monoterpenos e fenilpropan�ides. Os componentes majorit�rios do �leo Essencial 

do Fruto (OEF) de F. vulgare s�o anetol (80 %), fenchona e estragol (figura 2), 

seguido do limoneno, metil-chavicol e, em menor propor��o, α-pineno, β-pineno e α-

mirceno (MOURA et al., 2005; DIAZ-MAROTO et al., 2006; OZCAN et al., 2006).

Figura 2: Principais constituintes do OEF de F. vulgare.

Anetol Fechona Estragol
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Em relação aos componentes do óleo essencial das folhas de F. vulgare

var. vulgare, estudos mostraram uma variação quantitativa e qualitativa de acordo 

com a sazonalidade, conforme o estágio fenológico da planta. O composto 

majoritário encontrado nas folhas e nos frutos foi o trans-anetol, que se comportou 

de maneira diferente em relação ao teor no óleo essencial das folhas entre o final do 

inverno e da primavera. As folhas coletadas no final do inverno apresentaram uma 

maior composição em constituintes químicos (SOUZA et al., 2005).

Comparações na composição volátil do caule de F. vulgare de diferentes 

áreas geográficas da Espanha Central mostraram o trans-anetol como principal 

componente volátil, embora uma alta variabilidade tenha sido encontrada entre as 42 

amostras analisadas, evidenciando claramente diferenças fitoquímicas (DÍAZ-

MAROTO et al., 2006). 

Muitas plantas cuja eficácia é atribuída a seus constituíntes voláteis são 

usadas em forma de chás, como camomila, anis e funcho. Entretanto, a composição 

qualitativa e quantitativa de seus constituíntes voláteis é pouco conhecida, apesar de 

serem frequentemente consumidos por crianças e recém-nascidos, o que é 

relevante para a avaliação de sua segurança (BILIA et al., 2002).

Ozcan e Akbulut (2007) investigaram o conteúdo de minerais em 31 

amostras de plantas medicinais e aromáticas consumidas como temperos, chá de 

ervas e condimentos na Turquia. Dezoito minerais foram determinados em todas as 

amostras, variando de acordo com as diferentes espécies e locais de plantas, 

principalmente cálcio, potássio, fósforo, alumínio, ferro, magnésio, sódio, e zinco. As 

espécies que apresentavam maior quantidade foram F. vulgare e O. basilicum.
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2.2.3 Etnofarmacologia

F. vulgare foi introduzida no Sul do Brasil pelos colonos no século XVI (PIO 

CORREIA, 1984; SOUZA et al., 2005). Segundo Kapoor; Bhoopander; Mukerji

(2004), F. vulgare é uma planta originária da Europa, ocorrendo com maior 

frequência em Portugal e Espanha. Entretanto, também é cultivada em outros 

países, como na região do Mediterrâneo, Ásia, norte da África, Japão, Estados 

Unidos, Itália e Rússia, principalmente por ser comestível e pelo sabor e aroma de 

suas sementes e folhas (MUCKENSTUR et al., 1997). 

Teske e Trentini (1995) relatam que esta planta desenvolve-se bem em 

diversos climas, inclusive temperados e tropicais, e em locais bem iluminados com

luz solar direta. Essa característica faz com que ela se adapte às diversas situações 

climáticas, sendo extremamente tolerante a seca, geadas, chuvas e ventos fortes. 

Frutos, folhas e raízes de F. vulgare são utilizadas no preparo de chás, 

sendo que o fruto é a parte mais empregada por ter uma maior eficácia

farmacológica (JAVADI et al., 2008). Os frutos secos são amplamente empregados 

em culinária como flavorizantes, em pães, pastelaria, doces, bebidas alcoólicas, 

licores, e em cosméticos (FARRELL, 1985; OZBEK et al., 2003). Entretanto, esta 

planta deve ser usada com cautela pela população, pois comumente é confundida

com a espécie anis (Pimpinella anisum), pertencente à mesma família.

Um estudo etnofarmacológico investigou plantas medicinais utilizadas no 

tratamento tradicional de hipertensão arterial e diabetes em Marrocos (província 

Errachidia). Destacaram-se diversas espécies, como Ajuga iva, Allium cepa, 

Artemisia herba-alba, Carum carvi, Lepidium sativum, Nigella sativa, Olea europaea, 

Peganum harmala, Phoenix dactylifera, Rosmarinus officinalis e Zygophyllum 

gaetulum e a espécie F. vulgare (TAHRAOUI et al., 2007). 

Há milhares de anos, o OEF de F. vulgare é extraído e usado em indústrias 

de perfumes, cosméticos e medicamentos. Infusões e óleos essenciais obtidos dos 

frutos e das partes aéreas são usados especialmente em desordens no sistema 

digestivo (FORSTER; NIKLAS; LUTZ, 1980; FORSTER, 1983; CZYGANE, 1989), 

por sua ação carminativa (BAYTOP, 1984; MOURA et al., 2005), antiespasmódica 

(BAYTOP, 1984; OZBEK, 2005), laxativa, galactagoga e emenagoga (OSTAD et al., 

2001), expectorante, diurética (BAYTOP, 1984; OZBEK, 2005; WRIGTH et al., 
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2007), antiinflamatória (CHOI; HWANG, 2004; ORHAN et al., 2006), analgésica 

(OZBEK et al., 2006b; AMARAL; SILVA; AQUINO-NETO, 2007), antifúngica (OZCAN 

et al., 2006; SOYLU et al., 2007), antimicrobiana (LEE; SUNG; LEE, 2006), 

antioxidante (RUBERTO et al., 2000; WEI; SHIBAMOTO, 2007; FAUDALE et al., 

2008; CONFORTI et al., 2009), anticarcinogênica (CROWEL; AYOUBI; BURKE, 

1999; GIRI; PARIJA; DAS, 1999) e para o tratamento de distúrbios nervosos 

(OZBEK, 2005; MOURA et al., 2005; BIRDANE et al., 2007). 
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2.2.4 Efeitos biológicos

Diversos estudos têm comprovado ações farmacológicas de F. vulgare, 

como propriedade galactagoga, seu uso tratamento da dismenorréia (OSTAD et al., 

2001), na facilitação do nascimento, no alívio dos sintomas do climatério feminino,

na inibição da libido (ALBERT-PULEO, 1980) e como agente estrogênico,

especialmente pelo componente anetol (DHAR, 1995)

Dew; Day; Morgan (2005) mostraram atividade in vitro de diversas plantas 

medicinais, como F. vulgare, utilizadas na medicina tradicional chinesa e na 

Austrália para o tratamento da gota por inibição da xantina-oxidade.

Estudos mostraram a eficácia de F. vulgare na inibição da artrite induzida por 

ácido araquidônico em três modelos de indução de edema de pata por carragenina 

(ADAMS et al., 2009). Atividade antiinflamatória também foi verificada pelo anetol, 

que mostrou uma potente ação antiinflamatória em estudos in vitro (CHAINY et al., 

2000; KAILEH et al., 2007). 

F. vulgare apresenta propriedades específicas mucolíticas e expectorantes, 

sendo utilizada atualmente para o tratamento de afecções do sistema respiratório 

superior (ADAMS et al., 2009).

Gilligan (2005) mostrou que a aromoterapia de uma mistura de F. vulgare 

(funcho-doce), Pimpinella anisum (sementes de anis), Anthemis nobilis (camomila 

romana) e Menta piperita (hortelã) é eficaz como antiemético no tratamento 

complementar em pacientes hospitalares.

Frutos de F. vulgare, obtidos no comércio local, apresentaram atividade 

anticancerígena em tumores de pele e estômago em camundongos Swiss albinos. 

As análises bioquímicas mostraram um aumento significativo no conteúdo e na 

atividade das enzimas de fase I (citocromo P450), enzimas de fase II (glutationa-S-

transferase), enzimas antioxidantes e no conteúdo de glutationa reduzida. Os níveis 

de danos peroxidativos e a atividade da lactato desidrogenase apresentaram uma 

redução significativa em todas as doses utilizadas em comparação ao grupo 

controle. Análises histopatológicas exibiram um efeito protetor quanto ao tamanho e 

diferenciação do papiloma, e uma queratinização na pele (SINGH; KALE, 2008). 

O consumo por um longo período do chá do fruto de F. vulgare mostrou o 

aumento nos casos de desenvolvimento prematuro de mamas em crianças que 
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ainda não estavam na puberdade, associada ao aumento do nível de estradiol, 

mostrando o risco do seu uso em crianças (TURKYILMAZ et al., 2008).

Segundo De Marino et al. (2007), glicosídeos fenólicos do fruto de F. 

vulgare apresentaram maior atividade antioxidante que extratos desta parte da 

planta, porém em menor intensidade que compostos de referência, como a 

quercertina.

Extratos aquosos e etanólicos do fruto de F. vulgare mostraram uma forte 

atividade antioxidante dependente da dose, ocasionando uma inibição de 99,1 % e 

77,5 % no sistema do ácido linoléico, respectivamente. Os resultados obtidos no 

estudo indicaram que os frutos de F. vulgare são uma fonte em potencial de 

antioxidantes naturais (OKTAY; GÜLCIN; KÜFREVIOGLU, 2003). Adicionalmente, 

compostos fenólicos isolados do extrato aquoso desta planta exibiram forte ação 

antioxidante (PAREJO et al., 2004).

Em estudo realizado por Dhar (1995), a administração oral do extrato de 

acetona dos frutos de F. vulgare durante 15 dias, em ratos Wistar, promoveu uma 

diminuição da concentração de proteína total nos testículos e ductos deferentes, 

com o aumento de tamanho de vesícula seminal e próstata. Em ratas Wistar, a 

administração oral deste extrato durante 10 dias induziu o ciclo estral e a 

conseqüente cornificação vaginal. Dose moderada deste extrato causou aumento no 

peso das glândulas mamárias, e dose mais elevada aumentou o peso do oviduto e a 

espessura de endométrio, miométrio, cervix e vagina, confirmando a atividade 

estrogênica desta planta.  

Um estudo controle duplo-cego em humanos foi realizado para avaliar a 

atividade estrogênica do extrato etanólico do fruto de F. vulgare. Os resultados 

mostraram que a eficácia do grupo tratado com 2 % desta planta foi maior que no 

grupo tratado com 1%, e ambos foram superiores ao grupo controle (JAVIDNIA et 

al., 2003).

Estudo realizado por Gulfraz et al. (2008) evidenciou que o extrato 

metanólico e etanólico do fruto e o OEF de F. vulgare apresentaram inibição contra 

Bacillus cereus, B. megaterium, B. pumilus, B. substilis, E. coli, Klebsiela 

pneumoniae, Micrococcus lutus, Pseudomonas pupidas, e Candida albicans. Outros 

dados da literatura mostraram que altas doses de anetol foram encontradas no OEF

de F. vulgare, o qual seria responsável pela atividade antimicrobiana e antioxidante 

(MUCKENSTUR et al., 1997; PATRA et al., 2002; CANTORE et al., 2004). Os 
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agentes naturais com a��o antimicrobiana apresentam a vantagem de menor 

gera��o de resist�ncia em compara��o aos f�rmacos sint�ticos (NENAD et al., 

2007).

Segundo Choi; Hwang (2004), a administra��o oral do extrato metan�lico do 

fruto de F. vulgare na dose de 200 mg/kg, em ratos e camundongos, apresentou 

a��o antiinflamat�ria, antipir�tica, analg�sica central e antioxidante, sendo 

possivelmente eficaz em doen�as inflamat�rias agudas, subagudas e rea��es 

al�rgicas tipo IV. O componente trans-anetol mostrou uma discreta atividade 

antioxidante (MISHARINA; POLSHKOV, 2005). 

Choi e Hwang (2005) investigaram v�rios extratos metan�licos de plantas 

medicinais tradicionais e comumente usado na Indon�sia por sua a��o inibit�ria na 

libera��o de �xido n�trico de macr�fagos e por sua atividade antioxidante. Entre as

esp�cies, o extrato metan�lico dos frutos de F. vulgare destacou-se por sua a��o 

antioxidante.

Estudos relataram atividade antitumoral do anetol (AL HARBI et al., 1995; 

ANAND et al., 2008), e de seis extratos etan�licos da fam�lia Apiaceae, entre eles de

F. vulgare, os quais apresentaram atividade apopt�tica na linhagem de c�lulas 

leuc�micas C8166 e J45 na concentra��o de 300 μg/mL (BOGUCKA-KOCKA; 

SMOLARZ; KOCHI, 2008).   

O extrato aquoso do fruto de F. vulgare mostrou-se eficaz no al�vio de 

c�licas, flatul�ncias e desordens respirat�rias pedi�tricas (FORSTER; NIKLAS; 

LUTZ, 1980), devido ao seu efeito antiespasm�dico (OZBEK et al., 2003; SAVINO et 

al., 2005). Birdane et al. (2007) verificaram que o extrato aquoso das partes a�reas 

de F. vulgare possui efeito gastroprotetor e antioxidante em ratos Sprague-Dawley.

Em rela��o � atividade no sistema nervoso central, extratos metan�licos de 

diversas partes de F. vulgare, administrados sucessivamente por quatro dias, 

melhoraram o efeito amn�tico da escopolamina (0,4 mg/kg) e atuaram na mem�ria 

deficiente em camundongos, podendo ser �til no tratamento de desordens 

cognitivas, como dem�ncia e doen�a de Alzeimer (JOSHI, 2006).

Constituintes do extrato metan�lico do fruto de F. vulgare mostraram

inativa��o na N-desmetila��o da eritromicina, mediada pela enzima citocromo P450 

do f�gado humano. Entre eles, o 5-metoxipsoraleno (5-MOP) apresentou uma 

inibi��o mais forte que o cetoconazol e a troleandomicina, conhecidos inativadores 

do citocromo P450 (SUBEHAN et al., 2007). 
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Beaux; Fleurentini; Mortier (1997) observaram efeitos diur�ticos do extrato 

hidroalco�lico (200 mg/kg) da raiz de F. vulgare por via intraperitoneal em ratos, com 

um consequente aumento na excre��o de s�dio. 

Wright et al. (2007) realizaram um estudo para identificar extratos que

possu�am a��o diur�tica (que foram avaliados em termos de urina excretada e 

excre��o urin�ria de s�dio). Entre as esp�cies identificadas, destacaram-se

Foeniculum vulgare, Fraxinus excelsior, Hibiscus sabdariffa, Petroselinum sativum,

Purpurea spergularia, entre outras. No entanto, o n�mero de estudos que 

comprovam a a��o diur�tica de plantas medicinais � limitado. 

Os �leos essenciais de F. vulgare, especialmente do fruto seco, mostraram 

atividade antimicrobiana (LO CANTORE et al., 2004; SINGH et al., 2002; 

ELAGAYYER; DRAUGHON; GOLDEN, 2001; RUBERTO et al., 2000), antif�ngica 

(SHUKLA; DUBEY; CHATUVEDI, 1988), antioxidante (ELAGAYYER; DRAUGHON; 

GOLDEN, 2001), hepatoprotetora (RUBERTO, 2000), gastroprotetora (FREIRE et 

al., 2005), analg�sica, antiinflamat�ria, anti-espasm�dica, antidiab�tica (CACERES 

et al., 1992; BEAUX; FLEURENTIN; MORTIER, 1997; EL BARDAI et al., 2001) e

anti-hipertensiva (BEAUX; FLEURENTIN; MORTIER, 1997; EL BARDAI et al., 2001; 

CONFORTI et al., 2006). 

Dentre os constituintes dos �leos essenciais, destacam-se: a fenchona com 

sua a��o contra-irritante; o limoneno, usado como solvente e resina; o trans-anetol, 

como flavorizante em perfumaria, cosm�ticos e na ind�stria farmac�utica; o metil-

chavicol ou estragol, em perfumaria e como flavorizante em alimentos e licores; e o 

α-pineno na fabrica��o de c�nfora, inseticidas, solventes e bases de perfumes 

(MAROTTI et al., 1993; PICCAGLIA; MAROTTI, 1993; CAVALEIRO; ROQUE; 

CUNHA, 1993).

Alguns estudos consideram o uso de F. vulgare contra-indicado em 

gestantes e crian�as devido � potencialidade t�xica de seus �leos essenciais, como 

anetol, foeniculina e metilchavicol (PARK et al., 2004; CHOI; HWANG, 2004). De 

acordo com a nona edi��o da farmacop�ia germ�nica, o �leo essencial n�o deve ser 

administrado a crian�as e rec�m-nascidos, devido aos riscos de laringoespasmos, 

dispn�ias e estados de agita��o (DORSCH et al., 1993).

Tinoco; Martins; Cruz-Morais (2007) mostraram que os �leos essenciais da 

folha e do fruto desta planta apresentam atividade antimicrobiana contra 

Staphylococcus aureus, Saccharomyces spp. e Fusarium oxysporum.
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A avalia��o da atividade antibacteriana do OEF de F. vulgare contra o 

desenvolvimento de Streptococcus mutans resultou em uma significativa redu��o no 

seu crescimento, confirmando cientificamente o seu uso como ingrediente em 

produtos de higiene oral, na preven��o de c�rie dental em humanos (PARK et al., 

2004).

Estudos mostraram que o OEF de F. vulgare exibe a��o inibit�ria contra as 

bact�rias Listeria monocytogenes, Salmonella enteritidis, Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus e Salmonella pullorum (DADALIOGLU; EVRENDILEK, 

2004). Adicionalmente, Gende et al. (2009) mostraram que o OEF desta planta 

apresenta uma atividade antimicrobiana contra Paenibacilus larvae, com uma 

Concentra��o Inibit�ria M�nima (MIC) de 250 �g/mL, provavelmente relacionada com 

a alta  concentra��o de (E)-anetol (92,7 %).

Lee; Sung; Lee (2006) verificaram a atividade acaricida do OEF de F. 

vulgare e dos seus principais componentes contra Tyrophagus putrescentiae, 

provavelmente relacionada com os seus componentes carvona e naftaleno. 

Segundo Singh et al. (2006), o OEF de F. vulgare apresentou uma atividade 

antif�ngica contra Aspergillus niger, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum e 

Fusarium monoliforme, a��o possivelmente derivada de compostos fen�licos, como 

o trans-anetol. 

Os constituintes do OEF de F. vulgare, como trans-anetol, dianetol e outros 

olig�meros, s�o possivelmente os respons�veis pelos efeitos estrog�nicos (OSTAD; 

KHAKINEGAD; SABZEVARI, 2004). Subst�ncias estrog�nicas naturais, como os 

fitoestr�genos, est�o relacionadas com numerosas doen�as cr�nicas, como

c�nceres, dislipidemias e diabetes (JAVADI et al., 2008), apesar de apresentarem

potencial teratog�nico. Estudos realizados por Ostad; Khakinegad; Sabzevari (2004) 

sugerem efeitos t�xicos de OEF (0,93 μg/mL) in vitro em c�lulas fetais, por�m sem 

evid�ncias de teratogenicidade.  

Estudos realizados por Javadi et al. (2008) mostraram que o OEF de F. 

vulgare possui atividade hipoglicemiante dependente da dose, possivelmente 

relacionada ao trans-anetol.

Na inflama��o aguda, o OEF (200 mg/kg) de F. vulgare causou, ap�s tr�s 

horas da inje��o de carragenina, uma significativa inibi��o do edema de pata (69 %)

comparado com o grupo controle. Houve tamb�m uma inibi��o de aproximadamente 

70 % do edema na orelha de camundongo induzido por �cido araquid�nico. Estes 
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resultados sugerem que esta planta pode atuar na via das cicloxigenases e 

lipoxigenases (CHOI; HWANG, 2004).   

Estudos verificaram que o anetol, um dos principais constituintes do OEF de

F. vulgare, é um potente inibidor do ácido araquidônico no plasma de cobaias e 

camundongos. O anetol e os óleos essenciais testados em aorta de ratos, com e 

sem endotélio, mostraram atividade vasorrelaxante independente de óxido nítrico em 

concentrações antiplaquetárias, provavelmente relacionada às suas frações 

fenilpropanóides, com ausência de efeitos citotóxicos in vitro (TOGNOLINI et al., 

2006). Adicionalmente, o OEF e o anetol administrados oralmente em tratamento 

subagudo, em camundongos, mostraram uma significativa atividade antitrombótica, 

confirmando a sua habilidade em desestabilizar a retração do coágulo (TOGNOLINI 

et al., 2007). 

Pesquisas mostraram uma atividade antitrombótica do OEF de F. vulgare, 

possivelmente relacionada à habilidade de desestabilização de retração do coágulo 

e à ação vasorrelaxante em aorta de rato (YOSHIOKA; TAMADA, 2005). Observou-

se também um relaxamento no músculo liso da traquéia e do íleo (REITER;

BRANDT, 1985; BOSHABADY; KHATAMI; NAZARI, 2004).

O OEF de F. vulgare e o anetol (100 mg/kg), administrados por via oral, 

mostraram uma significativa proteção contra lesões gástricas em ratos. A ação 

antiúlcera pode ser atribuída à manutenção do suprimento sanguíneo suficiente na 

mucosa gástrica através de seu efeito antiplaquetário e vasorrelaxante. Ocorreu uma 

prevenção nos distúrbios da circulação gástrica gerada pelo etanol, agente causador 

de vasoconstrição local, com estase vascular e dano na mucosa, associados à 

grande produção de radicais livres derivados do oxigênio (TOGNOLINI et al., 2006). 

Estudos relatam que o OEF de F. vulgare apresenta um potente efeito 

hepatoprotetor contra a lesão hepática aguda e crônica induzida por CCl4 em ratos 

Sprague-Dawley, verificado pelo decréscimo nos níveis da aspartato 

aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FAL) e 

bilirrubina (OZBEK et al., 2003; OZBEK et al., 2006a). 

A administração de diferentes doses do OEF de F. vulgare em ratas Wistar 

reduziu a intensidade e a frequência das contrações uterinas induzidas pela 

ocitocina e prostaglandina, evidenciando o seu potencial no tratamento da 

dismenorréia. Os testes de toxicidade aguda determinaram a sua dose letal mediana 

(DL50) em 1326 mg/kg, com a ocorrência de prostração, sedação, desconforto 
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respiratório, desordem do movimento, apatia à estimulação externa, fraqueza, 

tremores e fasciculações nos músculos dorsais durante as primeiras 24 horas de 

tratamento (OSTAD et al., 2001).

O quadro 1 apresenta o resumo das diversas atividades biológicas de F.

vulgare.

Quadro 1: Estudos científicos sobre os efeitos biológicos de F. vulgare.

Efeito biológico Parte da planta Referências

Antifúngico Óleos essenciais do fruto Shukla; Dubey; Chatuvedi

(1988).

Singh et al. (2006).

Antimicrobiano Óleos essenciais do fruto Muckenstrum et al. (1997).

Ruberto et al. (2000).

Elagayyer, Draughon; Golden  

(2001). 

Singh et al. (2002).

Patra et al. (2002).

Lo Cantore et al. (2004). 

Park et al. (2004).

Dadalioglu; Evrendilek (2004).

Cantore et al. (2004).

Tinoco; Martins; Cruz-Morais 

(2007).

Nenad et al. (2007).

Gende et al. (2009).

Antimicrobiano Extrato metanólico, 

etanólico e óleo essencial 

do fruto

Gulfraz et al. (2008).

Antioxidante Óleos essenciais do fruto Elagayyer, Draughon; Golden 

(2001). 

Antioxidante Extrato metanólico do 

fruto

Choi; Hwang (2005).

Antilipidêmico Óleo essencial do fruto Javadi et al. (2008).
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Quadro 1: Estudos científicos sobre os efeitos biológicos de F. vulgare. 

Efeito biológico Parte da planta Referências

Antiinflamatório Extrato metanólico do fruto Choi; Hwang (2004).

Antiinflamatório Anetol Chainy et al. (2000).

Aggarwal; Shishodia (2006).

Kaileh et al. (2007).

Antipirético Extrato metanólico do fruto Choi; Hwang (2004).

Analgésico Óleos essenciais do fruto Ostad et al. (2001).

Him et al. (2008).

Analgésico Extrato metanólico do fruto Choi; Hwang (2004).

Antioxidante Extrato metanólico do fruto Choi; Hwang (2004).

Antioxidante Glicosídeos fenólicos do 

fruto

De Marino et al. (2007).

Antioxidante Extrato aquoso e etanólico 

do fruto

Oktay; Gülcin; Küfrevioglu 

(2003).

Antioxidante Trans-anetol Misharina; Polshkov (2005).

Antioxidante Extrato aquoso das partes 

aéreas

Parejo et al. (2004).

Birdane et al. (2007).

Antitrombótico Anetol Tognolini et al. (2007).

Antitrombótico Óleos essenciais do fruto Yoshioka; Tamada (2005).

Antiúlcera Óleos essenciais do fruto Tognolini et al. (2006).

Anti-hipertensivo Óleo essencial do fruto El Bardai et al. (2001).

Conforti et al. (2006).

Tahraoui et al. (2007).

Antitumoral Anetol

Anetol

Al Harbi et al. (1995).

Anand et al. (2008).

Antitumoral Extrato etanólico do fruto Bogucka-Kocka; Smolarz; 

Kochi; (2008).

Antitumoral Óleo essencial do fruto Sing; Kale (2008).

Javadi et al.(2008).

Diurético Extrato hidroalcoólico da raiz Beaux; Fleurentin; Mortier 

(1997).

Wright et al. (2007).

Desordens cognitivas Extrato metanólico da planta Joshi (2006).
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Quadro 1: Estudos científicos sobre os efeitos biológicos de F. vulgare. 

Efeito biológico Parte da planta Referências

Estrogênico Extrato acetônico do fruto Dhar (1995).

Javidnia et al. (2003).

Estrogênico Óleos essenciais do fruto Albert-Puelo (1980).

Ostad et al. (2001). 

Ostad; Khakinegad; 

Sabzevari (2004).

Gastroprotetor Extrato aquoso das partes 

aéreas

Birdane et al. (2007).

Gastroprotetor Óleos essenciais do fruto Freire et al. (2005).

Singh et al. (2006).

Hepatoprotetor Óleos essenciais do fruto Ruberto et al. (2000).

Hipoglicemiante Óleo essencial do fruto Sushuta et al. (2006).

Tahraoui et al. (2007).

Javadi et al. (2008).

Hepatoprotetor Óleo essencial do fruto Ozbek (2003).

Ozbek (2006a).
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2.3. Investigação de Toxicidade

De acordo com a toxicologia, toda substância pode ser considerada um 

agente tóxico, dependendo das condições de exposição, como a dose administrada 

ou absorvida, tempo e frequência de exposição (dose única ou múltipla) e via pela 

qual é administrada (LARINI, 1993). A toxicidade de uma substância a um 

organismo vivo pode ser considerada como a capacidade de lhe causar algum 

desequilíbrio, um dano grave ou morte (GRAFF, 2006).

Os efeitos prejudiciais de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos 

no organismo, conhecidos como efeitos tóxicos, são objetos de estudo da 

Toxicologia, qualquer que seja a substância química causadora. É uma ciência que 

trabalha dentro de um princípio que consiste em conhecer os riscos da exposição 

humana às mais diversas substâncias químicas para estabelecer condições seguras 

de exposição a estes agentes (GRAFF, 2006; MARIZ, 2007).  

A preocupação com a segurança no uso de plantas medicinais tem se 

transformado em medidas legais que normatizam os estudos toxicológicos para o 

registro destes produtos. No Brasil, há a regulamentação específica para a 

realização de estudos de toxicidade pré-clínica e clínica elaborada pela Portaria 

196/96 e RE 90/2004 da ANVISA.

Os ensaios de avaliação toxicológica compreendem a execução de 

protocolos experimentais padronizados em espécies animais ou organismos 

inferiores (fase pré-clínica) e na espécie humana (fase clínica). Na fase pré-clínica, o 

organismo escolhido para a avaliação em um modelo experimental pode ser tratado 

com altas doses do produto em curto espaço de tempo (toxicidade aguda) ou 

exposto por um tempo prolongado (toxicidade subcrônica e crônica), a fim de se 

antever eventuais sinais tóxicos do produto químico em questão. Quanto maior e 

mais específico o número de parâmetros orgânicos analisados, melhor será a 

avaliação toxicológica. Realiza-se o estudo subcrônico por 4 semanas quando o 

período proposto para utilização terapêutica é de até 30 dias de uso por ano, 

enquanto o crônico (90 dias) é indicado quando o período proposto é acima de 30 

dias (LAPA et al., 2000; MARIZ, 2007).

O ensaio de toxicidade aguda é realizado para se obter uma estimativa da 

toxicidade de uma substância (ou produto), de seu mecanismo de ação e uma 

definição das doses a serem usadas nos estudos de longa duração. Neste estudo, 
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os organismos s�o submetidos a uma �nica dose (ou concentra��o) da subst�ncia 

(ou produto) avaliada (o) ou a m�ltiplas doses em um per�odo inferior a 24 horas 

(LARINI, 1993).

Os estudos de toxicidade aguda buscam conhecer a dose (ou 

concentra��o) letal mediana (DL50 ou CL50, respectivamente). Entretanto, este 

par�metro vem sofrendo v�rias cr�ticas por alguns fatores, por exemplo, o alto 

n�mero de animais usados e pelo fato do evento morte ser o pior de todos os efeitos 

t�xicos. Atualmente, em v�rios pa�ses, h� uma tend�ncia em substituir a DL50 por 

outras avalia��es, como o teste da dose fixa, onde se busca conhecer a maior dose 

da subst�ncia que n�o produz morte em um dado grupo experimental (OGA; 

CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).  

No teste de dose fixa, um grupo de 10 animais (5 machos e 5 f�meas) 

recebe uma dose inicial de 500 mg/kg de peso corporal. Se houver sinais de 

toxicidade sem mortes, a subst�ncia pode ser classificada como nociva, por 

correla��o estat�stica com a DL50. Nesta categoria, encontram-se as subst�ncias

com DL50 oral para ratos de 200 a 2000 mg/kg de peso corporal. Caso n�o ocorram

sinais de toxicidade, a subst�ncia n�o recebe classifica��o toxicol�gica, mas o 

protocolo experimental deve ser repetido com 2000 mg/kg para avalia��o total de 

riscos. Em caso de morte, repete-se o teste com 50 mg/kg, e caso produza 

toxicidade sem morte, � classificada em t�xica (25 mg/kg<DL50>200 mg/kg). Mas, se 

houver morte, repete-se o teste com 5 mg/kg, e caso haja toxicidade e/ou 

mortalidade, a subst�ncia � considerada muito t�xica (DL50<25 mg/kg), como pode 

ser observado no quadro 2 (MARIZ, 2007; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).

Quadro 2: Classifica��o toxicol�gica comparativa entre DL50 e Teste da dose fixa.

Catergoria (CE*) DL50 Toxicidade sem morte

Muito t�xica < 25 mg/kg 5 mg/kg

T�xica 25 – 200 mg/kg 50 mg/kg

Nociva 200 – 2000 mg/kg 500 mg/kg

Legenda: *CE: Comunidade Europ�ia. Fonte: OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008.

Todavia, a legisla��o brasileira preconiza que seja feita uma estimativa da 

DL50 na avalia��o da toxicidade pr�-cl�nica aguda de medicamentos fitoter�picos, 
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onde se estabelece o uso de, no mínimo, 12 animais (6 machos e 6 fêmeas) por 

grupo (RE 90/2004/ANVISA).   

Os ensaios de toxicidade de doses repetidas são utilizados para a obtenção 

de informações sobre a toxicidade de substâncias químicas (ou produtos) com 

exposições repetidas. Nestes estudos, que podem durar 28 ou 90 dias, determina-se 

o estabelecimento dos níveis nos quais não são observados efeitos tóxicos, a 

identificação e caracterização dos órgãos afetados, a severidade após a exposição 

repetida, e a reversão dos efeitos tóxicos. A via de administração deve ser aquela 

pretendida para o uso, ou de provável exposição. A observação dos animais deve 

acontecer, no mínimo, uma vez ao dia. Devem ser realizados em pelo menos duas 

espécies, sendo uma não roedora, e com o mínimo de três doses. Os principais 

parâmetros avaliados são os sinais tóxicos gerais, alterações na ingestão de água e 

alimentos, na evolução ponderal, exames de urina e sangue (bioquímicos e 

hematológicos), avaliação anatomopatológica e comportamental (OGA; CAMARGO; 

BATISTUZZO, 2008).  

A pesquisa em humanos deve ocorrer em quatro etapas ou fases, conforme 

a regulamentação brasileira. A fase I corresponde ao primeiro estudo em seres 

humanos com um novo princípio ativo ou formulação, a qual deve ser realizada em 

pequenos grupos de voluntários, a fim de se conhecer aspectos preliminares de 

segurança, perfil farmacocinético e aspectos farmacodinâmicos. A fase II, conhecido 

como estudo terapêutico piloto, visa a demonstrar a atividade e segurança em curto 

prazo do princípio ativo avaliado em pacientes portadores de determinada 

enfermidade. A fase III ou estudo terapêutico ampliado corresponde às pesquisas 

realizadas em grandes e variados grupos de voluntários com o intuito de avaliar 

relação risco benefício a curto e longo prazo, assim como o valor terapêutico do 

produto. A fase IV consta de estudos pós-comercialização para estabelecer o valor 

terapêutico, o surgimento de novas reações adversas e confirmação da freqüência 

de surgimento daquelas já conhecidas, além das estratégias de tratamento (OGA; 

CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).  

É importante salientar que mesmo que a substância (ou produto) não 

apresente efeitos tóxicos significativos durante os estudos toxicológicos pré-clínicos, 

deve-se proceder aos estudos toxicológicos clínicos, antes de indicá-la(o) para  uso 

pela população. 
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3 Objetivos

3.1 Objetivo geral

 Avaliar a toxicidade pré-clínica crônica do EHABL de F. vulgare (saches), 

segundo a RE 90/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

com algumas modificações.

3.2 Objetivos específicos

Em ratos tratados com EHABL, procurou-se:     

 Observar o surgimento de sinais gerais de toxicidade e letalidade;

 Analisar a toxicidade sobre o consumo de alimentos e água, variação da 

evolução ponderal, temperatura corporal e glicemia;

 Investigar uma possível atividade toxicológica sobre os parâmetros 

comportamentais;

 Realizar uma investigação toxicológica por meio de análises bioquímicas e 

hematológicas;

 Avaliar possíveis alterações ponderais e histopatológicas de alguns órgãos 

vitais;

 Verificar uma reversão e/ou surgimento de efeitos tóxicos após a finalização 

do tratamento.
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IV Material e Métodos

4.1 Locais da pesquisa

As atividades desta pesquisa foram desenvolvidas no Laborat�rio de Qu�mica 

de Produtos Naturais do Centro de Ci�ncias Exatas da Natureza (LQPN) e de Ensaios 

Toxicol�gicos (LABETOX) do Laborat�rio de Tecnologia Farmac�utica (LTF) Prof. Delby 

Fernandes de Medeiros da Universidade Federal da Para�ba (UFPB), no Biot�rio Prof. 

Thomas George ANVISA/LTF/UFPB e nos Laborat�rios de an�lises cl�nicas e patologia 

cl�nica do Hospital Universit�rio Lauro Wanderley (HULW) da UFPB. 

4.2 Material

4.2.1 Material botânico

O material bot�nico utilizado nos experimentos foi o fruto da planta medicinal 

F. vulgare adquiridos comercialmente em sach�s na cidade de Jo�o Pessoa – PB, 

considerando-se o mesmo lote.

4.2.2 Animais

Foram usados ratos Wistar albinos (Rattus norvegicus), adultos, machos e 

f�meas, pesando entre 200 a 300 gramas fornecidos pelo Biot�rio Prof. Thomas George 

ANVISA/LTF/UFPB (figura 3). 

No biot�rio, os animais foram alojados em gaiolas de polietileno, contendo 5 ratos

cada, mantidos sob condi��es monitoradas de temperatura equivalente a 21  1� C, com 

livre acesso a uma dieta controlada a base de ra��o tipo pellets (Purina) e �gua 

dispon�vel em garrafas de polietileno com bicos de inox, encaixadas na parte superior da 

grade met�lica da gaiola. Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas, 

sendo a fase clara de 6:00 �s 18:00 horas. Eles eram colocados no local de 

experimenta��o com pelo menos 60 minutos de anteced�ncia � execu��o dos testes, 

visando minimizar as poss�veis altera��es comportamentais do animal decorrentes da 

mudan�a de ambiente, bem como permitir uma adapta��o � sala de experimenta��o. 



BRANCO, A.C.S.C. Materiais e M�todos 50

A utiliza��o dos animais obedeceu aos princ�pios �ticos e t�cnicos (ANDERSEN 

et al., 2004; COL�GIO BRASILEIRO DE EXPERIMENTA��O ANIMAL, 2009), e o

projeto de pesquisa foi previamente aprovado pelo Comit� de �tica em Pesquisa Animal 

(CEPA) do LTF/UFPB, protocolo n� 0107/06, em anexo.

4.2.3 Aparelhagem

- Analisador bioqu�mico autom�tico (Cobas Mira Plus® - Roche “Diagnostic System”),

como se observa na figura 04.

- Analisador de �ons seletivos (Iselab®), como se observa na figura 05.

- Analisador hematol�gico celular autom�tico (Contador de sangue animal - Vet 

abcTIM), como mostra a figura 6.

- Balan�a anal�tica (AID – HR – 120g – Jap�o).

- Balan�a eletr�nica (BG – 8000 GEHAKA).

- Barra girat�ria (7750® - Ugo Basile – It�lia), como se observa na figura 07.

- Centr�fuga (BIO ENG® BE 4000).

- Glicos�metro (ADVANTAGE® Boehringer Manhheim) com fitas reativas.

- Liofilizador Edwards Mod. E2M8 - bomba de alto v�cuo s�rie 808387.

- Microsc�pio Olympus®.

Figura 3: Ratos Wistar albino agrupados em 

gaiola de polietileno.
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- Microsc�pio (RML5® Askmania-Germany). 

- Sistema autom�tico (HEMATEL 200®).

- Sistema de Campo Aberto, fabricado no LTF/UFPB e semelhante ao descrito por 

Broadhurst (1960) com as adapta��es descritas por Morais, Barbosa-Filho e Almeida 

(1998), como mostra a figura 08.

- Term�metro digital (MC-3BC® - OMRON – China).

Figura 07: Aparelho de 
campo aberto (LTF/UFPB).

Figura 05: Analisador de 
�ons seletivos Iselab�

Figura 04: Analisador 
bioqu�mico autom�tico 
Cobas Mira Plus� - Roche

Figura 06: Aparelho Contador 
de sangue animal Vet abcTIM.
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4.3 Metodologia

4.3.1 Obtenção do extrato hidroalcoólico bruto liofilizado (EHABL)

A partir de 1000 g de F. vulgare foi procedida macera��o em solu��o 

hidroalco�lica 90 % (v/v) � temperatura ambiente, com filtra��o a cada tr�s dias, durante 

21 dias. O filtrado foi submetido a congelamento e liofiliza��o no equipamento Edwards 

Mod. E2M8 - bomba de alto v�cuo s�rie 808387 do LQPN do Centro de Ci�ncias Exatas 

e da Natureza da UFPB sob a coordena��o do Prof. Dr. Mar�al de Queiroz Paulo, como 

mostra a figura 9. Obtiveram-se 68 g de um material higrosc�pio preto, o EHABL, que foi 

conservado a – 20 �C em frasco �mbar at� o momento de sua utiliza��o.

Figura 9: Processo de congelamento e liofilização.

Figura 08: Barra girat�ria (Ugo 
Basile�)
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4.3.2 Estudo toxicológico pré-clínico crônico em ratos

Os protocolos experimentais para a avaliação da toxicidade crônica foram 

orientados pela RE 90/2004 da ANVISA, e por obras de referência (MABEKU et al., 

2007; GRANCE et al., 2008; RASEKH et al., 2008).

De acordo com a RE 90/2004 da ANVISA, em estudo de toxicidade de longa 

duração, deve-se utilizar no mínimo três doses, sendo a menor dose aquela que 

produza o efeito terapêutico. 

Para o cálculo da dose utilizada pela população realizaram-se os seguintes 

procedimentos. Inicialmente, fez-se um infuso de 1 sachê de F. vulgare, que consistiu 

em verter água em ebulição (150 mL) sobre os seus frutos acondicionados em sachês 

(1 g), permanecendo em contato por 10 minutos (BILIA et al., 2002). A partir de 150 mL 

do infuso, retiraram-se 10 amostras de 1 mL, das quais foi determinado o peso seco de 

acordo com a Farmacopéia Brasileira IV/2000. As amostras pesaram em média 3,4 

mg/mL, portanto, em cada infuso de 150 mL havia 510 mg da planta e, como o ser 

humano apresenta um peso médio de 60 kg, concluiu-se que a dose popular seria de 

8,5 mg/kg.

Animais pré-selecionados foram distribuídos aleatoriamente em quatro grupos de 

vinte animais cada, dez machos e dez fêmeas. Três grupos foram tratados diariamente 

com EHABL de F. vulgare, por via oral (gavagem) com as seguintes doses: equivalente 

a dose de uso popular (8,5 mg/kg), três (25,5 mg/kg) e nove (76,5 mg/kg) vezes a dose 

de uso popular, por um período de 13 semanas. O quarto grupo (controle) recebeu 

apenas o veículo (água). Os animais não-sacrificados dos quatros grupos tratados 

permaneceram por mais 21 dias em observação, os quais foram chamados de grupos 

satélites, para a avaliação da reversibilidade dos eventuais efeitos tóxicos e/ou o 

surgimento de efeitos tardios produzidos pelo extrato (figura 10).

Foram realizadas avaliações da administração prolongada do EHABL em ratos 

sobre: temperatura, glicemia, consumo de água e alimentos, evolução ponderal, 

atividade exploratória e motora dos animais, parâmetros hematológicos, bioquímicos e 

exames histopatológicos dos órgãos. Os resultados foram comparados com os dados 

obtidos nos animais do grupo controle.
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8,5 mg/Kg

10 animais (5 machos e 5 fêmeas)

25,5 mg/Kg 76,5 mg/Kg controle

Avaliação diária: sinais gerais de toxicidade, letalidade, consumo 
de alimentos e água

Avaliação quinzenal: temperatura corporal, glicemia e parâmetros
comportamentais

Fim do experimento: análises bioquímicas, hematológicas e 
histopatológicas

21 dias após o fim do 
tratamento

Grupos satélites: verificação da reversão e/ou aparecimento de
possíveis efeitos tóxicos

80 ratos

Figura 10: Resumo esquemático do tratamento crônico com F. vulgare em ratos.

Avaliação semanal: variação da evolução ponderal
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4.3.2.1 Parâmetros avaliados diariamente

a) Triagem comportamental e letalidade

Durante o per�odo de tratamento, observou-se o surgimento de sinais t�xicos 

gerais usando-se a metodologia proposta por Almeida; Oliveira (2006), como mostrado 

em anexo. A observa��o desses sinais ocorreu aos 30, 60, 120, 180 e 240 minutos no 

primeiro dia e uma vez por dia, sempre no mesmo hor�rio (8 horas da manh�), nos 

demais dias ao longo de treze semanas. 

b) Consumo de água e alimentos

Os consumos de �gua e ra��o foram avaliados diariamente a partir do segundo 

dia de tratamento. Para constru��o das curvas de consumo de �gua e alimentos, foram 

utilizadas as m�dias semanais, obtidas a partir das m�dias di�rias dos valores de cada 

par�metro para cada grupo (n=10 por dose e sexo).

4.3.2.2 Parâmetro avaliado semanalmente

a) Evolução ponderal

Os animais foram pesados, semanalmente, para o c�lculo das doses do extrato 

a serem administradas nos animais e para a constru��o das curvas de varia��o da 

evolu��o ponderal.

4.3.2.3 Parâmetros avaliados quinzenalmente

a) Temperatura retal

Durante todo o per�odo de tratamento, foi medida a temperatura corporal de 

todos os animais, utilizando-se um term�metro digital modelo MC – 3BC� –

ORON/China, com termosensor lubrificado com vaselina l�quida e introduzido 5 cm pelo 

reto (atingindo o c�lon) dos animais.
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b) Glicemia

Durante as quatro semanas de tratamento, após um jejum prévio de 12 horas,

foram avaliados os níveis glicêmicos dos animais da seguinte forma: os ratos eram 

imobilizados em contensores plásticos e uma gota de sangue era coletada da veia 

caudal e analisada em fita reativa para dosagem de glicemia. A leitura foi realizada em 

monitor de glicemia Marca Advantage-Boehringer Mannhein®.

c) Teste do campo aberto

Este teste foi realizado para avaliação de alterações comportamentais mediante o 

uso do aparelho de campo aberto proposto por Carlini et al. (1986). Metade dos animais 

de cada grupo, tratado e controle, tiveram sua movimentação espontânea (ambulação) 

registrada pelo número de cruzamentos, com as quatro patas, entre as divisões de 

campo. Além disso, foi analisado o número de comportamentos de auto-limpeza, de 

levantar, e o número de bolos fecais como índice de emocionalidade. O experimento se 

iniciava uma hora após a administração do EHABL, sendo cada animal observado por 3 

minutos (MANSUR; MARTZ; URLINI, 1971).

d) Teste da barra giratória

O teste da barra giratória é uma metodologia utilizada na triagem de drogas com 

possível atividade neurotóxica/mio-relaxante e consiste em avaliar a coordenação 

motora do animal (CAPASSO et al., 1996). Neste teste, a outra metade dos animais, 

que não foram usados no teste do campo aberto, foi colocada na barra giratória, com 

velocidade constante de 7 rotações por minuto (rpm), e registrado o tempo de 

permanência dos mesmos, com três reconduções ao aparelho (DUNHAM e MIYA, 

1957).
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4.3.2.4 Parâmetros avaliados após o tratamento 

Após as treze semanas de avaliação da toxicidade crônica, as amostras de

sangue foram coletadas de 50% dos animais (sob 12 horas de jejum) dos grupos 

tratados e do grupo controle, através de sangria do plexo braquial, as quais passaram 

por análises hematológicas e bioquímicas. 

a) Parâmetros hematológicos

Para determinação dos parâmetros hematológicos, o sangue foi coletado 

em microtubos de 0,5 mL (Minicollect® Greiner Bio-one) com ácido etilenodiamino 

tetracético (EDTA) como anticoagulante. Para essa análise foi utilizado um analisador 

hematológico automatizado (contador de células animais Vet abcTIM). Os seguintes 

parâmetros foram analisados: Hemácias, hemoglobina, hematócrito, volume corpuscular 

médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM), Concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM), leucócitos, neutrófilos, linfócitos, monócitos, eosinófilos e 

plaquetas.

b) Parâmetros bioquímicos

Para análise bioquímica foi utilizado um analisador bioquímico 

automatizado (Cobas Mira Roche®), sendo o soro sanguíneo obtido por centrifugação 

(3500 rpm x 5 min) do sangue total em microtubos de 0,8 mL com gel separador 
(Minicollect® - Greiner Bio-one) sem anticoagulante. Kits de diagnóstico padrão da 

Labtest® foram utilizados para avaliação espectrofotométrica dos seguintes parâmetros 

bioquímicos: glicose, uréia, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicerídeos, proteína 

total, albumina, globulina, aspartato aminotransferase (AST, EC 2.6.1.1), alanina 

aminotransferase (ALT, EC 2.6.1.2), amilase (EC 3.2.1.1), lactato desidrogenase (EC 

1.1.1.27), creatina quinase (EC 2.7.3.2) e fosfatase alcalina (EC 3.1.3.1.).

c) Exame anatomopatológico

Após treze semanas de tratamento, os animais foram sacrificados por 

tração cervical (30% de cada grupo) e tiveram suas vísceras (coração, fígado, rins e 
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pulm�es) coletadas para realiza��o do estudo anatomopatol�gico, o qual incluiu,

seq�encialmente, as seguintes etapas (MICHALANY, 1998):

1. Exame macrosc�pico das v�sceras, com imers�o imediata em formalina tamponada, 

dos esp�cimes de eviscera��o, sendo os pulm�es previamente submetidos � 

perfus�o, via traqu�ia, por no m�ximo 12 horas;

2. Obten��o de sec��es para o processamento histol�gico, com utiliza��o de pin�a e 

navalha afiada, no intuito de evitar o dano do tecido, por compress�es e tra��es.

3. Fixa��o em formalina tamponada por 6 horas adicionais;

4. Processamento dos tecidos em histot�cnico marca OMA� (processador autom�tico 

de tecidos), incluindo as seguintes fases:

 Desidrata��o em s�rie crescente de solu��es etan�licas, de 50% a 100%;

 Clarifica��o ou diafaniza��o em solu��o de etanol e xilol a 50% e em xilol puro;

 Impregna��o ou banho em parafina histol�gica fundida, em estufa do pr�prio 

histot�cnico, com temperatura controlada a 60 0C;

5. Inclus�o em parafina com confec��o de blocos histol�gicos, sob temperatura 

controlada (60�C), com aux�lio de um autoinclusor marca LUPPE e, subseq�ente, 

resfriamento e solidifica��o em refrigerador;

6. Microtomia - os tecidos emblocados em parafina foram seccionados seriados com 

navalhas descart�veis de a�o, em espessura de 3 a 4 �m. Cada sec��o tecidual foi 

distendida em �gua quente de um banho-maria histol�gico (temperatura entre 56 0C 

a 60 0C), sendo, por meio de pin�a, recolhida sobre as l�minas de vidro;

7. Colora��es - o estudo histol�gico foi realizado com a colora��o hematoxilina-eosina 

(HE) para todos os �rg�os, tendo-se adicionado o tricr�mico de Masson e o 

picrossirius para a an�lise do tecido hep�tico.

4.3.2.5 Análise estatística

Os resultados num�ricos foram expressos em m�dia aritm�tica � erro padr�o da 

m�dia. As diferen�as entre os grupos foram determinadas atrav�s da An�lise de 

Vari�ncia (ANOVA), seguida, quando detectada diferen�a, pelo teste de Turkey e pelo 

Teste “t” de Student para os par�metros bioqu�micos e hematol�gicos. As an�lises 

foram feitas com o aux�lio do programa GraphPad Prism 3.0. Os resultados foram 

considerados estatisticamente significativos quando p<0,05.
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5 Resultados

5.1 Estudo toxicológico pré-clínico crônico

A seguir, são apresentados os resultados de parâmetros avaliados durante 

e após o tratamento prolongado de ratos Wistar, machos e fêmeas, com o EHABL 

de F. vulgare, nas doses de 8,5 mg/kg, 25,5 mg/kg e 76,5 mg/kg, em comparação 

com o grupo controle.

5.1.1 Parâmetros avaliados durante o tratamento

5.1.1.1 Parâmetros avaliados diariamente

a) Triagem comportamental e letalidade

Durante o tratamento, não se observaram características de toxicidade em 

nenhum dos animais para todas as doses, em ambos os sexos. Além disso, não 

ocorreu morte durante as treze semanas de tratamento.
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b) Consumo de alimentos e água

O consumo de alimentos em machos tratados com as diferentes doses do EHABL de F. vulgare não foi alterado em 

relação ao grupo controle, ao passo que nas fêmeas houve diminuição da segunda à última semana de tratamento (tabela 1).

Tabela 1: Consumo semanal de ração (g) de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.

Os valores expressam média±EPM. N=10 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de Tukey).  

Consumo semanal de ração (g) (média±EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Machos

Controle 86,91,9 89,85,1 97,02,0 93,02,8 98,03,2 96,02,0 98,91,6 94,12,9 95,02,0 94,32,0 99,12,4 99,02,0 98,32,0

8,5 mg/kg 88,11,9 89,23,8 98,01,0 94,01,9 99,62,7 93,02,0 98,41,6 93,02,1 98,02,0 98,31,3 97,21,9 97,01,0 97,01,0

25,5mg/kg 83,11,6 80,04,0 94,01,0 95,22,0 94,61,8 93,02,0 92,42,0 94,23,1 96,03,0 95,62,2 98,21,8 98,01,0 98,41,0

76,5mg/kg 85,95,3 84,34,7 89,01,0 96,51,0 95,51,8 93,01,0 95,01,6 93,82,0 92,02,0 99,91,9 95,43,4 95,03,0 96,93,0

Fêmeas

Controle 108,81,5 119,51,9 117,02,0 122,82,3 117,11,8 127,04,0 127,14,0 123,83,7 123,03,0 130,02,6 131,54,0 131,03,0 133,43,1

8,5 mg/kg 105,81,7 115,64,3 123,02,0 100,33,0* 118,33,6 111,02,0* 106,42,0* 107,72,3* 108,03,0* 123,22,2 114,02,6* 133,02,0 113,22,2*

25,5mg/kg 109,72,0 107,43,1* 101,02,0* 103,01,3* 101,32,7* 112,01,0* 105,42,0* 108,02,3* 106,02,0* 117,82,2* 116,02,6* 116,02,0* 115,93,1*

76,5mg/kg 107,84,8 103,72,2* 109,31,0* 104,31,3* 103,72,5* 114,02,0* 105,92,6* 109,61,4* 103,02,0* 113,02,8* 111,52,2* 111,02,0* 112,02,6*
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Apenas em fêmeas, foi observado um aumento no consumo de água nas diferentes doses de F. vulgare em relação ao 

grupo controle na terceira, quarta e sexta semana, e da oitava à última semana (tabela 2). 

Tabela 2: Consumo semanal de água (mL) de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.
Consumo semanal de água (mL) (média± EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Machos

Controle 179,66,3 162,14,2 163,41,3 164,64,8 158,94,3 156,05,0 145,44,5 157,54,0 144,01,0 137,91,0 154,63,2 154,03,0 167,54,0

8,5mg/kg 180,46,3 165,44,5 163,02,0 161,44,1 152,12,0 157,04,0 148,62,1 155,73,1 149,01,0 138,63,6 151,44,7 153,04,0 165,73,1

25,5mg/kg 179,19,2 168,25,9 159,04,0 164,69,4 152,14,3 150,15,0 139,34,1 149,65,5 148,04,1 138,91,0 151,44,5 153,04,0 159,65,5

76,5mg/kg 180,16,3 161,14,6 161,03,0 164,34,1 154,33,5 157,04,0 138,93,4 156,45,7 142,03,0 137,93,1 154,34,0 154,03,0 166,45,7

Fêmeas

Controle 147,18,3 137,91,9 121,03,0 127,52,7 120,42,6 109,04,0 110,07,8 111,84,8 107,04,0 105,02,9 105,05,3 105,05,0 115,34,0

8,5 mg/kg 151,44,4 145,06,6 131,05,0* 132,95,9* 121,45,7 125,05,0* 113,24,6 117,96,1 113,04,0 115,46,3* 126,45,0* 126,05,0* 136,03,5*

25,5mg/kg 145,73,0 144,34,0 140,04,0* 127,53,6 121,44,5 129,05,0* 111,43,4 123,64,1* 122,04,0* 115,74,8* 123,61,4* 123,01,0* 133,02,1*

76,5mg/kg 145,03,9 138,64,4 115,02,0 127,03,8 121,42,5 118,04,0* 112,96,6 110,43,5 109,03,0 107,56,2 116,83,7* 116,03,0* 132,02,4*

Os valores expressam média± EPM. N=10 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de Tukey)
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5.1.1.2 Parâmetros avaliados semanalmente

a) Evolução ponderal

A variação da evolução ponderal, para as três doses, foi alterada apenas em fêmeas, nas quais houve uma diminuição do 

peso corpóreo, exceto na segunda semana de tratamento (tabela 3).

Tabela 3: Variação da evolução ponderal (g) de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.

Variação da evolução ponderal (g) semanal (média±EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Machos

Controle 310,19,2 325,01,8 348,09,2 358,61,0 358,01,0 365,01,0 370,41,2 378,01,0 381,01,0 385,01,0 389,41,8 393,01,1 277,58,7

8,5 mg/kg 315,22,9 321,23,4 345,04,8 356,16,0 358,25,3 367,05,0 372,74,0 370,45,3 376,04,8 382,44,0 386,74,8 391,05,0 276,67,5

25,5 mg/kg 309,76,2 323,05,2 349,05,2 354,05,0 354,65,7 362,06,0 368,26,0 376,27,8 380,08,0 387,77,0 389,47,4 392,08,9 274,59,7

76,5 mg/kg 314,03,6 327,03,8 347,03,0 357,03,7 357,03,6 365,03,0 369,03,4 379,04,1 385,04,0 387,05,0 390,04,5 390,05,0 277,57,4

Fêmeas

Controle 217,45,7 227,06,0 245,05,1 250,65,0 250,05,0 262,610,2 256,06,4 263,02,0 265,63,8 265,04,6 274,05,0 268,96,1 276,16,8

8,5 mg/kg 217,06,0 228,54,0 241,33,4 239,02,8* 244,43,0 248,34,4* 229,03,8* 248,74,0* 254,04,3* 248,08,0* 262,44,0* 267,33,1 195,59,7*

25,5 mg/kg 200,58,7* 227,08,0 223,48,2* 226,87,6* 231,07,0* 231,57,7* 235,48,0* 239,02,1* 239,98,3* 243,58,1* 247,07,0* 244,48,9* 190,08,1*

76,5 mg/kg 217,65,3 230,05,0 234,05,6* 236,06,1* 238,05,0* 240,05,9* 241,66,1* 246,05,0* 250,55,2* 245,56,7* 257,07,0* 245,27,4* 194,44,7*

Os valores expressam média±EPM. N=10 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de Tukey).
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5.1.1.3 Parâmetros avaliados quinzenalmente

a) Temperatura retal

Quanto à temperatura dos animais, não houve alterações em ambos os 

sexos e com as três doses de EHABL de F. vulgare (tabela 4). 

Tabela 4: Estudo da temperatura corporal (ºC) semanal de ratos sob tratamento prolongado 

(13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.

Temperatura (ºC) corporal semanal (média±EPM)

Machos

Grupos 1 2 3 4 5 6

Controle 37,9±0,1 37,8±0,0 37,9±0,1 38,2±0,1 38,0±0,0 38,0±0,1

8,5mg/kg 37,6±0,0 37,7±0,0 38,1±0,1 38,2±0,1 37,0±0,0 38,0±0,1

25,5mg/kg 37,9±0,1 38,0±0,0 38,1±0,1 37,8±0,1 37,0±0,0 37,8±0,1

76,5mg/kg 37,8±0,0 37,5±0,1 37,5±0,0 37,6±0,1 37,0±0,0 37,4±0,1

Fêmeas

Controle 37,5±0,1 37,0±0,0 37,9±0,1 38,4±0,0 37,0±0,0 38,0±0,0

8,5mg/kg 37,6±0,1 37,0±0,0 38,1±0,1 38,5±0,1 37,0±0,0 38,0±0,1

25,5mg/kg 37,9±0,1 38,0±0,0 38,1±0,1 38,0±0,1 37,0±0,0 37,8±0,1

76,5mg/kg 37,8±0,1 37,5±0,1 37,5±0,0 38,0±0,0 37,6±0,0 37,5±0,1

Controle 37,5±0,1 37,0±0,0 37,9±0,1 38,4±0,0 37,0±0,0 38,0±0,0

Os valores expressam média±EPM. N=10 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de

Tukey).  
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b) Glicemia caudal

O tratamento prolongado não alterou a glicemia dos animais nas diferentes 

doses de EHABL de F. vulgare e em ambos os sexos (tabela 5).

Tabela 5: Estudo da glicemia (mg/dL) de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) 
com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.

Os valores expressam média±EPM. N=10 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de 

Tukey).  

c) Teste da barra giratória

A avaliação da atividade motora dos animais mostrou uma diminuição na 

redução do tempo de permanência, em segundos, na barra giratória em fêmeas

(segunda, terceira e quinta semanas) e machos (exceto na terceira semana), 

tratados com as três doses de F. vulgare (gráficos 1 e 2).

Glicemia (mg/dL) quinzenal (média± EPM)

Grupos Basal 1 2 3 4 5 6

Machos

Controle 87,32,8 85,02,3 89,73,9 78,01,0 80,74,3 81,01,1 77,02,0

8,5mg/kg 85,30,7 86,72,9 85,02,0 79,33,5 79,01,4 82,02,0 80,81,3

25,5mg/kg 86,32,8 87,02,1 84,01,0 81,31,9 79,22,0 81,01,0 79,92,0

76,5mg/kg 85,01,5 88,03,2 86,02,0 82,33,9 78,31,4 80,01,0 80,73,2

Fêmeas
Controle 84,02,0 81,70,3 86,02,5 85,02,0 82,01,0 84,71,0 83,01,0
8,5mg/kg 83,1 2,2 82,04,7 84,31,7 82,41,0 81,23,2 79,71,3 79,82,0

25,5mg/kg 83,01,0 84,01,0 87,06,0 81,05,0 85,01,8 83,03,5 81,01,0

76,5mg/kg

g
84,03,6 85,02,0 89,01,1 82,74,1 84,03,0 84,74,4 79,33,8
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Gráfico 1: Efeito do tratamento prolongado (13 semanas) em ratos tratados com diferentes 
doses de EHABL de F. vulgare sobre o tempo de permanência (s) na barra giratória.
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Gráfico 2: Efeito do tratamento prolongado (13 semanas) em ratas tratadas com diferentes 
doses de EHABL de F. vulgare sobre o tempo de permanência (s) na barra giratória.
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d) Teste do Campo Aberto

A tabela 6 mostra uma redução sobre o número de execução do parâmetro 

na ambulação em fêmeas para as três doses utilizadas, exceto na quinta quinzena. 

Tabela 6: Efeito da administração crônica de EHABL de F. vulgare sobre o número de 
execução do parâmetro ambulação no teste de campo aberto de ratos sob tratamento 
prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare.

Ambulação Quinzenal (média±EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6

Machos

Controle 22,44,1 20,64,4 25,04,0 22,83,4 27,22,3 26,63,0

8,5 mg/kg 22,04,0 22,02,5 24,01,0 20,82,0 25,44,3 22,03,0

25,5 mg/kg 22,65,3 16,23,8 28,62,0 20,65,6 23,21,6 24,41,0

76,5 mg/kg 25,03,9 19,63,1 25,07,0 22,01,8 26,63,0 21,43,0

Fêmeas

Controle 33,63,7 32,44,7 24,45,0 26,65,8 23,05,9 29,21,0

8,5 mg/kg 24,22,6* 22,04,9* 15,63,0* 22,81,0 17,84,6 11,81,0*

25,5 mg/kg 23,65,5* 23,63,1* 13,01,0* 14,42,2* 19,04,2 15,82,0*

76,5 mg/kg 18,61,3* 26,66,2* 14,45,0* 16,04,8* 19,25,6 13,83,0*

Os valores expressam média±EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de Tukey).  
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Como mostra a tabela 7, houve uma diminuição significativa do número de 

execução do parâmetro levantar em machos (segunda, quinta e sexta quinzena) e 

fêmeas (da terceira à sexta quinzena), comparados com o grupo controle.

Tabela 7: Efeito da administração crônica de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) 
com diferentes doses de EHABL de F. vulgare sobre o parâmetro levantar no teste de 
campo aberto.

Os valores expressam média± EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de 

Tukey).  

Levantar Quinzenal (média±EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6

Machos

Controle 7,62,0 9,22,2 7,40,0 7,81,6 7,82,3 10,43,0

8,5 mg/kg 7,64,7 4,41,6* 8,40,0 8,41,2 3,81,7* 3,80,0*

25,5 mg/kg 6,51,1 4,40,9* 8,01,0 7,81,4 2,82,1* 2,81,0*

76,5 mg/kg 7,21,6 3,21,1* 8,42,0 7,63,5 5,41,2* 6,22,0*

Fêmeas

Controle 10,21,4 9,81,5 7,21,0 8,62,0 8,42,2 9,02,0

8,5 mg/kg 10,21,8 8,01,8 4,42,0* 4,61,1* 5,61,4* 5,41,0*

25,5 mg/kg 9,21,8 8,21,3 2,21,0* 3,81,5* 3,21,5* 4,42,0*

76,5 mg/kg 9,44,6 8,42,7 2,62,0* 4,62,1* 6,01,5* 5,83,0*
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Conforme a tabela 8, o parâmetro defecação, avaliado pelo número de 

bolos fecais, diminuiu em machos na primeira, terceira e quarta quinzenas, e em 

fêmeas na primeira e quinta quinzenas.

Tabela 8: Efeito da administração crônica de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) 
com diferentes doses de EHABL de F. vulgare sobre a defecação no teste de campo aberto.

Defecação Quinzenal (média±EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6

Machos

Controle 4,21,1 2,21,0 5,21,0 4,21,2 3,61,1 3,40,0

8,5 mg/kg 1,80,2* 2,60,7 3,00,0* 2,00,9* 3,40,6 3,00,0

25,5 mg/kg 2,61,3* 2,40,6 3,00,0* 2,20,7* 3,40,6 3,61,0

76,5 mg/kg 3,01,0* 3,00,9 3,41,0* 2,61,5* 3,01,3 3,60,0

Fêmeas

Controle 2,80,3 1,60,3 1,80,4 1,40,4 3,20,2 1,80,0

8,5 mg/kg 1,60,3* 1,20,2 2,00,5 1,60,4 1,20,3* 2,00,0

25,5 mg/kg 1,40,3* 1,40,3 2,00,5 1,60,3 3,00,1 1,00,0

76,5 mg/kg 1,60,3* 1,40,2 2,00,0 2,00,1 1,20,2* 1,00,0

Os valores expressam média±EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de 

Tukey).  
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O número de execuções do parâmetro limpeza, em ambos os sexos, 

permaneceu normal em todas as doses e quinzenas de tratamento (tabela 9).

Tabela 9: Efeito da administração crônica de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) 
com diferentes doses de EHABL de F. vulgare sobre o parâmetro limpeza no teste de 
campo aberto. 

Os valores expressam média± EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (ANOVA seguido de 

Tukey).  

Limpeza Quinzenal (média± EPM)

Grupos 1 2 3 4 5 6

Machos

Controle 9,31,9 10,82,5 11,12,0 8,80,1 9,41,4 9,31,0

8,5 mg/kg 9,41,9 11,83,6 9,02,0 8,30,7 9,20,2 9,04,0

25,5 mg/kg 10,42,4 10,83,9 10,62,0 7,41,8 8,82,9 9,01,0

76,5 mg/kg 9,12,9 11,12,9 8,92,0 7,21,0 9,31,8 10,02,0

Fêmeas

Controle 7,31,9 8,42,5 10,02,0 10,83,4 7,51,3 9,02,0

8,5 mg/kg 7,52,0 9,83,7 9,01,0 9,11,1 8,81,5 9,21,0

25,5 mg/kg 8,11,4 8,22,3 10,02,0 9,01,2 8,01,5 8,01,0

76,5 mg/kg 8,42,2 9,62,9 9,00,3 8,80,7 7,20,5 10,02,0
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5.1.1.4 Parâmetros avaliados após o tratamento 

Após o tratamento prolongado dos animais com as diferentes doses do 

EHABL de F. vulgare, foi realizada a análise laboratorial do sangue e o estudo 

anatomopatológico de suas vísceras.

a) Análise laboratorial de sangue

O tratamento crônico com as diferentes doses de EHABL de F. vulgare, 

demonstrou algumas alterações bioquímicas (tabela 10). Para ambos os sexos, nas 

três doses, houve diminuição da glicemia (gráficos 3 e 4), aumento da AST (gráficos 

5 e 6) e da fosfatase alcalina (gráficos 7 e 8). Apenas nas fêmeas, para todas as 

doses, ocorreu um aumento na enzima ALT (gráfico 9) e uma diminuição no 

colesterol (gráfico 10).    

Nos grupos satélites em machos, as alterações bioquímicas nos níveis de 

glicose, AST e FAL persistiram nas doses de 25,5 e 76,5 mg/kg, sugerindo ser

irreversíveis. Enquanto em fêmeas, os efeitos nos níveis de colesterol, AST e FAL 

continuaram nos grupos satélites, e o nível de ALT foi intensificado. 
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Tabela 10: Efeito da administra��o cr�nica de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare

sobre os par�metros bioqu�micos.
Parâmetros bioquímicos (média± EPM)

Grupos Glicose

(mg/dl)

Uréia

(mg/dl)

Creatinina

(mg/dl)

Colesterol

(mg/dl)

Triglicerídeos

(mg/dl)

Ácido Úrico

(mg/dl)

AST

(U/I)

ALT

(U/I)

Fosfatase 

Alcalina (U/I)

Machos
Controle 149,02,7 31,01,0 0,40,1 62,76,8 91,77,0 0,60,1 96,01,0 53,011,5 132,01,8

8,5 mg/kg 111,78,0* 31,02,6 0,20,0 66,06,2 103,713,5 0,80,0 124,012,0* 60,04,0 170,02,6*

25,5mg/kg 135,02,7* 26,71,5 0,20,0 58,74,5 99,313,0 0,90,1 127,016,0* 57,06,6 177,07,0*
76,5mg/kg 125,01,8* 26,31,5 0,30,0 61,08,7 96,011,3 0,90,1 139,018,0* 52,07,0 171,01,9*

Satellite 8,5 mg/kg 134,02,3* 31,32,8 0,30,1 63,55,3 106,59,8 0,80,0 100,09,8 59,38,7 126,71,3

Satellite 25,5mg/kg 112,71,7* 29,12,3 0,40,0 66,02,9 94,75,7 0,80,0 124,19,0* 62,35,4 195,22,0*

Satellite 76,5mg/kg 104,02,1* 27,31,9 0,30,1 82,53,4 102,06,4 0,90,1 123,68,7* 53,05,9 147,11,1*

Fêmeas
Controle 124,33,2 22,75,5 0,40,0 75,07,0 97,78,8 0,60,0 94,014,0 43,38,3 68,78,1
8,5 mg/kg 107,33,0* 31,72,0 0,30,0 53,06,7* 96,33,1 0,80,4 136,08,0* 62,06,9* 97,76,0*
25,5mg/kg 101,06,7* 26,76,0 0,30,1 65,79,8* 97,01,1 0,70,0 142,06,0* 61,06,6* 122,05,0*
76,5mg/kg 104,08,3* 26,01,5 0,30,0 62,01,6* 91,03,2 0,60,0 201,09,3* 67,03,0* 126,07,0*
Satellite 8,5 mg/kg 125,15,6 27,33,4 0,30,0 70,06,7 94,12,3 0,70,0 173,44,9* 114,32,3* 111,35,6*
Satellite 25,5mg/kg 116,04,9 30,14,1 0,30,1 59,38,7* 91,31,9 0,80,1 189,56,2* 105,43,0* 91,06,7*
Satellite 76,5mg/kg 128,53,3 29,42,8 0,30,0 42,58,1* 92,24,1 0,70,2 146,55,0* 116,55,6* 124,37,3*

Os valores expressam m�dia� EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (Teste “t” de student).
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Tabela 10: Efeito da administra��o cr�nica de ratos sob tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. vulgare

sobre os par�metros bioqu�micos (Continua��o).

Parâmetros bioquímicos (média± EPM)

Grupos
Bilirrubina

Total
Sódio

(mEq/l)
Potássio
(mEq/l)

Proteína
Total (g/dl)

Albumina
(g/dl)

Globulina
(g/dl)

Amilase
(U/L)

Machos

Controle 0,00,0 143,72,8 6,60,8 6,20,3 3,80,1 2,40,2 769,07,0

8,5 mg/kg 0,10,0 147,04,0 6,30,8 6,90,4 3,80,3 3,20,5 765,08,0
25,5mg/kg 0,10,0 138,03,5 7,00,2 6,60,5 3,80,1 2,80,4 730,013,0
76,5mg/kg 0,10,0 142,01,7 6,60,1 6,10,3 3,60,3 2,50,3 818,010,0

Satellite 8,5 mg/kg 0,10,0 139,31,5 6,60,6 6,30,2 4,10,2 2,50,3 773,09,0
Satellite 25,5mg/kg 0,00,0 140,82,1 6,40,2 6,00,5 3,60,1 2,70,5 796,36,8
Satellite 76,5mg/kg 0,10,1 141,01,9 7,10,7 6,20,3 3,80,3 2,90,4 801,97,8

Fêmeas

Controle 0,20,0 142,71,5 6,20,3 6,50,3 4,00,1 2,40,2 535,011,0

8,5 mg/kg 0,10,0 140,04,4 6,51,0 6,80,4 3,90,1 2,90,4 528,54,3

25,5mg/kg 0,10,0 137,72,9 6,50,1 7,10,1 4,20,1 2,90,1 513,39,3
76,5mg/kg 0,10,0 142,01,7 6,60,1 6,10,3 3,60,0 2,50,3 540,56,7

Satellite 8,5 mg/kg 0,10,0 149,03,4 5,92,3 6,80,6 3,90,2 3,10,4 533,52,9
Satellite 25,5mg/kg 0,10,0 147,33,9 6,30,2 7,10,2 3,80,0 3,20,3 509,39,0
Satellite 76,5mg/kg 0,10,0 143,02,3 6,50,1 7,10,1 3,70,1 3,10,2 528,53,2

Os valores expressam m�dia� EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (Teste “t” de student).
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Gráfico 3: Glicemia (mg/dL) de ratos tratados com diferentes doses de EHABL de F. 

vulgare durante tratamento prolongado(13 semanas).
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Gráfico 4: Glicemia (mg/dL) de ratas tratadas com diferentes doses de EHABL de F. 

vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 5: Níveis sanguíneos de AST (U/I) em ratos tratados com diferentes doses 

de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 6: Níveis sanguíneos de AST (U/I) em ratas tratadas com diferentes doses 

de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 7: Níveis sanguíneos de fosfatase alcalina (U/I) em ratos tratados com 

diferentes doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 

semanas).
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Gráfico 8: Níveis sanguíneos de fosfatase alcalina (U/I) em ratas tratadas com 

diferentes doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 

semanas).
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Gráfico 9: Níveis sanguíneos de ALT (U/I) em ratas tratadas com diferentes doses 

de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 10: Níveis sanguíneos de colesterol (mg/dl) em ratas tratadas com 

diferentes doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 

semanas).
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F. vulgare promoveu  algumas atera��es nos par�metros hematol�gicos de 

ratos, como pode ser observado na tabela 11. Houve uma redu��o no n�mero de

plaquetas, nas tr�s doses e em ambos os sexos, possivelmente revers�vel, pois os 

valores do grupo sat�lite encontravam-se normais (gr�fico 11 e 12). Nos machos, 

ocorreu, provavelmente, uma diminui��o revers�vel do n�mero de linf�citos (gr�fico 

13) e um aumento irrevers�vel do n�mero de mon�citos, nas doses de 25,5 e 76,5 

mg/kg, visto que os valores se mantiveram nos grupos sat�lites (gr�fico 14). Nas 

f�meas, ocorreu um aumento irrevers�vel do n�mero de leuc�citos (gr�fico 15) e um 

aumento revers�vel do n�mero neutr�filos (gr�fico 16).  

Tabela 11: Efeito da administra��o cr�nica em ratos tratados com diferentes doses de
EHABL de F. vulgare sobre os par�metros hematol�gicos.

Parâmetros hematológicos (média± EPM)

Grupos
Hemácias

(106 /mm3)

Hemoglobi-

na (g/dl)

Hematócrito

(%)

VCM

(3)

HCM

(g)

CHCM

(%)

Machos

Controle 7,40,3 14,60,8 39,91,3 52,33,8 19,11,1 36,70,7

8,5 mg/kg 7,50,2 15,00,3 41,30,6 53,73,0 19,51,2 36,40,3

25,5mg/kg 7,30,0 14,40,5 40,41,2 54,02,3 19,40,8 35,80,2

76,5mg/kg 7,31,7 14,20,7 38,91,0 52,01,7 18,90,7 36,50,9

Satélite 8,5 7,10,6 15,30,7 41,61,1 56,51,4 17,91,1 31,60,7

Satélite 25,5 7,91,1 15,40,2 40,80,9 56,11,1 17,40,4 31,00,9

Satélite 76,5 7,30,2 15,20,5 41,50,7 55,50,9 17,50,7 31,41,1

Fêmeas

Controle 6,90,2 15,40,6 35,62,0 53,01,0 18,32,2 36,82,3

8,5 mg/kg 7,20,1 13,60,4 38,60,8 53,31,5 18,90,9 35,30,9

25,5mg/kg 7,20,3 13,50,8 39,01,5 53,02,0 19,50,7 36,60,1

76,5mg/kg 7,40,5 13,60,3 38,32,0 53,21,1 18,80,3 35,61,0

Satélite 8,5 7,30,9 15,40,6 39,41,5 59,81,1 18,62,1 31,21,9

Satélite 25,5 7,40,5 15,40,9 37,21,3 55,90,9 18,31,1 32,70,6

Satélite 76,5 7,20,3 14,30,2 34,30,7 54,20,7 17,61,7 32,40,9

Os valores expressam m�dia� EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (Teste “t” de student).
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Tabela 11: Efeito da administra��o cr�nica em ratos com diferentes doses de EHABL de F. 

vulgare sobre os par�metros hematol�gicos (Continua��o).

Parâmetros hematológicos (média± EPM)

Grupos
Leucócitos

(103 /mm3)

Neutrófilos

(%)

Eosinófilos

(%)

Linfócitos

(%)

Monócitos

(%)

Plaquetas

(103 /mm3)

Machos

Controle 4,80,3 33,72,3 1,30,3 72,72,6 2,70,3 868,38,1

8,5 mg/kg 5,10,7 34,71,2 1,00,0 56,73,5* 2,70,3 885,74,3

25,5mg/kg 5,00,7 35,01,0 1,00,3 57,00,0* 5,01,0* 753,09,2*

76,5mg/kg 4,40,3 33,70,9 1,00,0 49,72,0* 4,70,7* 696,79,8*

Satellite 8,5 5,60,5 29,02,0 1,000 66,53,0 2,51,0 931,08,4

Satellite 25,5 4,40,3 30,31,1 1,30,1 68,01,4 4,30,9* 847,07,9

Satellite 76,5 5,40,9 35,30,7 1,30,3 69,31,3 4,00,7* 840,72,3

Fêmeas

Controle 2,60,3 19,72,5 1,70,6 72,36,1 6,31,1 885,010,0

8,5 mg/kg 4,50,6* 23,03,0 2,30,7 69,73,2 6,32,0 777,715,0*

25,5mg/kg 3,00,0 30,02,3* 2,01,0 70,76,3 6,02,6 749,310,0*

76,5mg/kg 4,60,4* 32,61,0* 1,80,0 71,22,2 5,71,8 730,015,0*

Satellite 8,5 6,00,3* 24,01,3 1,50,1 73,03,3 5,60,3 823,09,8

Satellite 25,5 5,20,3* 18,00,9 1,50,3 70,51,5 6,00,0 896,510,6

Satellite 76,5 2,10,2 19,01,1 1,70,0 76,51,3 6,50,3 854,54,7

Os valores expressam m�dia�EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (Teste “t” de student).
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Gráfico 11: Níveis sanguíneos de plaquetas (103/mm3) em ratos tratados com 

diferentes doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 

semanas).
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Gráfico 12: Níveis sanguíneos de plaquetas (103/mm3) em ratas tratadas com 

diferentes doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 

semanas).



BRANCO,A.C.S.C. Resultados  86

0

25

50

75

controle
8,5 mg/kg
25,5 mg/kg
76,5 mg/kg

* *
*

satélite 8,5 mg/kg
satélite 25,5 mg/kg
satélite 76,5 mg/kg

Tratamento

Li
nf

óc
ito

s
(%

)

N= 5 animais. Teste “t” de student *p<0,05

Gráfico 13: Níveis sanguíneos de linfócito (%) em ratos tratados com diferentes 

doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 14: Níveis sanguíneos de monócitos (%) em ratos tratados com diferentes 

doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 15: Níveis sanguíneos de leucócitos (%) em ratas tratadas com diferentes 

doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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Gráfico 16: Níveis sanguíneos de neutrófilos (%) em ratas tratadas com diferentes 

doses de EHABL de F. vulgare durante tratamento prolongado (13 semanas).
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b) Exames anatomopatológicos

O estudo anatomopatológico dos ratos submetidos a testes de toxicidade 

crônica com as doses 8,5; 25,5 e 76,5 mg/kg/dia do EHABL de F. vulgare não 

detectou alterações macroscópicas nos órgãos estudados (coração, rins, fígado e 

pulmão).

Adicionalmente, não ocorreu variação estatisticamente significativa do 

peso dos órgãos (coração, fígado, pulmão e rim) dos animais tratados com 

diferentes doses de EHAB de F. vulgare em relação ao grupo controle, após as 

13 semanas de tratamento (tabela 12).
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Tabela 12: Efeito da administra��o cr�nica de ratos (m�dia�EPM) sob o peso dos �rg�os 
(g) ap�s tratamento prolongado (13 semanas) com diferentes doses de EHABL de F. 
vulgare.

Peso (g) dos órgãos (média±EPM)

Grupos Coração Fígado Rim Pulmão

Machos

Controle 1,41  0,19 9,94  0,48 2,34  0,11 1,840,11

8,5 mg/kg 1,35  0,24 8,91  0,55 2,38 0,16 1,920,21

25,5 mg/kg 1,53  0,33 9,23 0,66 2,90 0,14 1,860,23

76,5 mg/kg 1,60 0,17 10,37 0,26 2,77 0,08 1,790,31

Satélite 8,5 mg/kg 1,560,22 8,190,33 2,760,23 1,810,19

Satélite 25,5 mg/kg 1,300,15 8,810,43 2,600,43 1,640,27

Satélite 76,5 mg/kg 1,520,19 10,250,43 2,670,32 1,710,23

Fêmeas

Controle 1,12  0,02 6,60  0,80 1,86  0,12 1,540,13

8,5 mg/kg 1,04 0,05 6,15 0,19 1,70 0,13 1,420,21

25,5 mg/kg 1,27 0,02 6,50 0,46 1,90 0,34 1,360,22

76,5 mg/kg 1,30 0,08 5,80 0,31 1,73 0,15 1,290,31

Satélite 8,5 mg/kg 1,320,80 6,650,41 1,930,13 1,310,17

Satélite 25,5 mg/kg 1,250,11 6,710,43 1,800,21 1,24027

Satélite 76,5 mg/kg 1,230,90 6,730,32 1,670,19 1,510,21
Os valores expressam m�dia�EPM. N=5 animais por sexo e dose.*p<0,05 (Teste “t” de student).
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O exame histopatológico de órgãos vitais (coração, rins, fígado e pulmão) 

submetidos a tratamento prolongado com diferentes doses de EHABL de F. 

vulgare, em machos e fêmeas, evidenciou alterações em fígado e pulmão, como 

descritas a seguir.  

No fígado, em ambos os sexos, para as três doses, o tratamento 

prolongado com o EHABL não alterou a arquitetura lobular, cujas veias hepáticas 

terminais, com paredes finas, mostravam-se equidistantes. A configuração 

lobular estava caracterizada pela distribuição regular das traves de Remak, 

radialmente orientada a partir da veia hepática terminal para os espaços portais. 

Os componentes ductular e vascular (ramos da artéria hepática e veia porta) do 

espaço portal mantiveram-se preservados. 

Os espaços portais apresentavam-se com estroma laxo contendo tríades 

vásculo-biliares margeadas por exsudação mononuclear de grau leve a 

moderado (figura 12), em comparação ao grupo controle (figuras 11, 13 e 14). Os 

hepatócitos estavam normais, isomorfos, todavia foram detectados focos isolados 

de necrose lobular associados ao afluxo linfo-histiocitário em torno das veias 

hepáticas terminais, como células inflamatórias (linfócitos e histiócitos) (figura 

15), e necrose com hepatocitólise (figura 16). Adicionalmente, em machos, nas

doses de 25,5 e 76,5 mg/kg, respectivamente, observou-se uma discreta 

inflamação sinusoidal (mononuclear) (figura 17)  e esteatose macrovesicular 

(figura 18). 

Os efeitos hepáticos observados, em fêmeas, continuaram no grupo 

satélite de maior dose, onde foram encontrados focos isolados de necrose 

lobular, exsudação linfo-histiocitária discreta, portite e inflamação sinusoidal 

(figuras 19-21). Em machos, os efeitos foram permaneceram nos grupos satélites 

em todas as doses, como mostram as figuras 22-24. 

Os pulmões de ratos tratados com as três doses do EHABL de F. vulgare 

por treze semanas, em ambos os sexos, apresentaram uma arquitetura 

parenquimatosa lobular preservada, com trama alveolar e estruturas bronquiais e 

bronquiolares bem distribuídas, porém com focos de espessamento do septo 

inter-alveolar e presença de reação inflamatória mononuclear. Observou-se 

congestão vascular possivelmente associada a alterações post-mortem (figura 25 

e 29), em comparação com o grupo controle (figura 28). Apenas em fêmeas, 
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verificou-se pneumonite com edema alveolar, material de aspecto 

seroproteinóide nos lúmens alveolares e exsudatos inflamatório septal (figura 27), 

em comparação ao grupo controle (figura 26). Nos grupos satélites, não ocorreu 

reversão dos efeitos deletérios nos pulmões dos animais, em ambos os sexos e 

nas três doses estudadas. 

Nos rins, o EHABL de F. vulgare não promoveu alterações 

histopatológicas significativas nas três doses estudadas e em ambos os sexos. A 

arquitetura lobular encontrava-se preservada, com pirâmides medulares 

recobertas por tecido cortical. O córtex apresentou glomérulos regularmente 

distribuídos, cápsula de Bowman fina, tufos capilares finos e mesângio delicado. 

Os túbulos contorcidos proximais e distais e o segmento de duto coletor não 

evidenciaram particularidades histológicas, além das alças de Henle, dutos 

coletores da pirâmide medular, sistema pielocalicial e as colunas de Bertin da 

pélvis renal (figuras 30 e 31).

Os animais tratados com o EHABL de F. vulgare, nas três doses e em 

ambos os sexos, não mostraram alterações histopatológicas no coração. O 

epicárdio, revestido por células pavimentosas mesoteliais, exibia tecido 

fibroconjuntivo, laxo, com vasos e filetes neurais. O miocárdio representado por 

fibrocélulas (rabdomiócitos), anastomosantes, com estriações transversais e 

núcleos únicos ou duplos, centralmente posicionados. O endocárdio possuía 

endotélio apoiado em delgada membrana basal e revestia cavidades e válvulas 

cardíacas. As válvulas cardíacas apresentaram porção central formada por tecido 

fibroconjuntivo denso e revestimento endotelial (figuras 32 e 33).



BRANCO,A.C.S.C. Resultados  92

Figura 12: Portite expressa pela presen�a 
de exsuda��o mononuclear, discreta, em 
meio ao tecido conjuntivo matricial, em rata 
tratada (seta reta) (Hematoxilina-eosina, X 
100)

Figura 15: Necrose lobular hep�tica 
associada ao afluxo linfoistiocit�rio 
(c�rculo), em rata tratada (Hematoxilina-
eosina, X 400).

Figura 16: Necrose lobular focal: hepatocit�lise 
acompanhada de afluxo inflamat�rio 
linfoistiocit�rio (c�rculo), em rata tratada
(Hematoxilina-eosina, X 400)

Figura 11: Espa�o portal - tr�ade v�sculo 
biliar de rato controle (Hematoxilina-eosina, 
X 100)
.

Figura 13: F�gado - veia hep�tica terminal de 
rato controle (Hematoxilina-eosina, X 400).

Figura 14: F�gado – veia hep�tica terminal 
de rato controle (Hematoxilina-eosina, X 
100).
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Figura 17: Inflama��o sinusoidal discreta 
em Zona III (seta reta), em rato tratado 
(Hematoxilina-eosina, X 400).

Figura 18: Par�nquima hep�tico com 
discreta sobrecarga lip�dica (esteatose 
macrovesicular – seta reta), em rato 
tratado (Hematoxilina-eosina, X 400)

Figura 19: Portite linfoistioc�tica (c�rculo), em 
rata sat�lite tratada (Hematoxilina-eosina, X 
400)

Figura 20: Foco de necrose hepatocelular, 
com corpo apopt�tico, em topografia 
perivenular, acompanhado de exsuda��o 
inflamat�ria mononuclear (seta reta), em rata 
sat�lite tratada (Hematoxilina-eosina, X 100)

Figura 22: F�gado – pequenos focos de 
necrose lobular em Zona II (c�rculo) em 
rato sat�lite tratado (Hematoxilina, X 400).

Figura 21: Inflama��o sinusoidal,
hep�tica, mononuclear (seta reta) em rata 
sat�lite tratada (Hematoxilixila-eosina, 
X400)
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Figura 25: Pulmão - sinais de congestão 
venosa, passiva, post-mortem (seta reta), 
em rata tratada (Hematoxilina-eosina, X 
100)

Figura 27: Pneumonite com edema 
alveolar: exsudato inflamatório septal e 
material proteinóide, eosinofílico, 
ocupando espaços aéreos (círculos), em 
rata tratada (Hematoxilina-eosina, X 100).

Figura 23: Portite com exsudação 
mononuclear (círculo) em rato satélite 
tratado (Hematoxilina, X 100).

Figura 24: Fígado - Portite com discreta 
exsudação linfoistiocitária (círculo) em rato 
satélite tratado (Hematoxilina, X 400).

Figura 26: Pulmão: trama alveolar 
delicada de rato controle (Hematoxilina-
eosina, X 100)
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Figura 31: Estrutura glomerular e túbulos 
contorcidos proximais dentro dos limites 
histológicos da normalidade em rato 
tratado (Hematoxilina-eosina, X 400).

Figura 30: Região cortical e sistema 
tubular sem particularidades histológicas 
em rata tratada (Hematoxilina-eosina, X 
100).

Figura 28: Espaços alveolares abertos, 
separados por finos septos em ratos 
controles (Hematoxilina-eosina, X 100)

Figura 32: Endocárdio vascular de rato 
tratado (Hematoxilina-eosina, X 10).

Figura 33: Estriações de miofribilas 
cardíacas em rata tratada (Hematoxilina-
eosina, X 400).

Figura 29: Espaços alveolares abertos, 
que comportam vasos congestos (seta 
reta), em ratos tratadas com 76,5 mg/kg 
do EHABL de F. vulgare (Hematoxilina-
eosina, X 100) 
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6 Discussão 

Ensaios farmacológicos pré-clínicos de F. vulgare corroboram diversas de 

suas indicações populares, mostrando seu potencial como agente digestivo 

(FORSTER, 1983; OSTAD et al, 2001; MOURA et al, 2005; OZBEC, 2005), 

estrogênico (ALBERT-PULEO, 1980; DHAR, 1995; JAVIDNIA, 2003; OSTAD; 

KHAKINEGAD; SABZEVARI, 2004); diurético (BAYTOP, 1984; OZBEC, 2005; 

WRIGTH et al., 2007), antiinflamatório (CHOI; HWANG, 2004; ORHAN et al., 2006), 

analgésico (OZBEC et al., 2006b; AMARAL; SILVA; AQUINO-NETO, 2007), 

antifúngico (OZCAN et al., 2006; SOYLU et al., 2007), antimicrobiano (LEE, 2006), 

antioxidante (RUBERTO et al., 2000; WEI; SHIBAMOTO, 2007; FAUDALE et al., 

2008; CONFORTI et al., 2009), antitumoral (CROWEL; AYOUBI; BURKE, 1999; 

GIRI; PARIJA; DAS, 1999); hipoglicemiante (SUSHUTA et al., 2006; JAVADI et al., 

2008); antilipidêmico (JAVADI et al., 2008); antitrombótico (YOSHIOKA; TAMADA, 

2005; TOGNOLINI et al., 2007) e ansiolítico (OZBEC, 2005; MOURA et al., 2005; 

BIRDANE et al., 2007). 

Diante das diversas ações farmacológicas comprovadas cientificamente, da 

ausência de estudos toxicológicos pré-clínicos de F. vulgare e dos indícios de

toxicidade encontrados no estudo de toxicidade pré-clínica aguda, decidiu-se 

investigar a toxicidade desta planta em longo prazo. 

A Resolução nº 90/2004 preconiza que a investigação de toxicidade pré-

clínica de doses repetidas está diretamente relacionada ao tempo pretendido para 

administração do fitoterápico ao homem. O chá de F. vulgare, mesmo sendo 

considerado alimento pela RDC 278/05, é usado pela população com finalidade 

terapêutica em diversas enfermidades. Diante desta realidade, procedeu-se um 

estudo de toxicidade pré-clínica crônica por três meses, a fim de avaliar sua 

segurança em longo prazo.

O estudo toxicológico pré-clínico crônico tem por objetivo descobrir as ações 

qualitativas e quantitativas produzidas pelo maior tempo de exposição ao produto, 

permitindo a latência para instalação dos efeitos tóxicos e o acúmulo da droga no 

organismo (BARROS; DAVINO, 2003; OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).

Neste tipo de estudo, preconiza-se que os animais sejam tratados com três doses

geometricamente espaçados, além de grupos controle e satélite.  Portanto, as doses 
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estabelecidas para o estudo crônico de F. vulgare foram as seguintes: a dose de uso 

popular (8,5 mg/kg), três vezes (25,5 mg/kg) e noves vezes (76,5 mg/kg) a dose 

usual.

No tratamento crônico, avaliaram-se parâmetros como: consumo de ração e 

água, variação da evolução ponderal, temperatura retal, glicemia, análises 

comportamentais, alterações nos parâmetros bioquímicos e hematológicos,

pesagem de coração, rins, pulmão e fígado e análises histopatológicas.

Com relação às avaliações do consumo de ração e água, e variação da 

evolução ponderal, em fêmeas, houve diminuição no consumo de alimentos e perda 

ponderal. Esta diminuição do peso corporal pode estar relacionada às ações de F. 

vulgare no sistema digestivo: carminativa (BAYTOP, 1984; MOURA et al, 2005), 

digestiva, laxativa (FORSTER; NIKLAS; LUTZ, 1980; FORSTER, 1983; CZYGANE, 

1989; OSTAD et al, 2001; OZBEC, 2005) e ao seu efeito diurético (BAYTOP, 1984; 

OZBEC, 2005; WRIGTH et al., 2007). Por outro lado, a redução no peso corpóreo 

dos animais pode ser indício simples e sensível de toxicidade após exposição a 

substâncias tóxicas (TOFOVIC; JACKSON, 1999; RAZA et al., 2002; TEO et al., 

2002; RHIOUANIA et al., 2008). Segundo Klaassen (2001) e Mabeku et al. (2007), 

os animais que apresentam perda de peso, possivelmente possuem perturbações 

em carboidratos, proteínas ou no metabolismo de gorduras. 

Uma similar atenuação no ganho de peso corporal tem sido demonstrada

em ratos que receberam extratos de raízes de Lippia alba Chicococca (Gazda et al., 

2006) e  de caule de Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville (L.)(Rebecca et 

al., 2002). 

Experimentos específicos são necessários para uma melhor compreensão 

da diminuição do peso corpóreo em ratas, investigando-se uma possível 

interferência hormonal do produto, considerando-se que essa redução no peso 

corpóreo ocorreu apenas em fêmeas.

Uma nutrição adequada é essencial para o estado fisiológico dos animais e 

para garantir que o efeito de uma droga testada seja confiável, e não uma resposta 

inadequada devido a deficientes condições nutricionais (STEVENS; MYLECRAINE, 

1994; IVERSEN; NICOLAYSEN, 2003). Além disso, alterações no peso corporal de 

roedores são indicativos de efeitos indesejáveis, uma vez que, animais que 
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sobrevivem a tratamento com f�rmacos administrados por longos per�odos, n�o 

podem perder mais de 10 % do seu peso inicial (RAZA et al., 2002; TEO et al., 2002; 

F�RES et al., 2006).

Em f�meas, ocorreu tamb�m um aumento no consumo de �gua, 

possivelmente associado � diminui��o da ingesta de alimentos. Isto mostra uma 

maior sensibilidade em f�meas, que apresentaram altera��es em diversos 

par�metros durante a exposi��o prolongada. Um n�mero crescente de drogas tem 

sido descritos por induzir efeitos t�xicos predominantemente em um dos sexos 

animal (HU et al., 1993), por estarem diretamente relacionadas com varia��es no 

metabolismo das drogas em machos e f�meas (ROFF et al., 1992). 

Roff et al. (1992) documentaram que algumas isoenzimas da citocromo 

P450 existentes no f�gado do rato s�o sexo espec�ficas, e portanto, o metabolismo 

de algumas drogas podem variar segundo o sexo. Steiner et al. (1995) estudaram as 

varia��es qualitativas e quantitativas de prote�nas no f�gado de ratos Wistar, machos 

e f�meas, atrav�s de t�cnicas avan�adas de eletroforese de duas dimens�es, que 

revelaram a exist�ncia de seis prote�nas exclusivas de machos e uma exclusiva de 

f�meas. Portanto, a express�o prot�ica detectada em apenas, ou predominante, um 

dos sexos, pode resultar em efeitos farmacol�gicos e toxicol�gicos diversificados e 

sexo-dependentes. 

Na an�lise da temperatura retal dos animais, os mesmos apresentaram 

temperatura corporal normal entre 37,5 – 38,5 �C (RALSTON PURINA, 1998), 

mostrando que a rela��o metabolismo/regula��o se manteve preservada com a 

administra��o prolongada do extrato da planta.

Com rela��o � glicemia caudal, o EHBL de F. vulgare n�o promoveu 

altera��o nas doses estudadas. Entretanto, an�lises pr�vias mostraram atividade 

hipoglicemiante desta planta e ind�cios de que os frutos de umbil�feras s�o eficazes 

na redu��o da glicemia, particularmente em diabetes cr�nicas (SUSHUTA et al., 

2006; JAVADI et al., 2008).

Na an�lise comportamental do EHABL atrav�s do teste da barra girat�ria,

observou-se uma diminui��o no tempo de perman�ncia em f�meas e machos

tratados com as tr�s doses de F. vulgare. Estes resultados mostram uma

interfer�ncia deste extrato na coordena��o motora dos animais, o que pode ser 
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indício de efeito neurotóxico. Todavia, é importante ressaltar que este é um método 

não-específico, pois mede indistintamente efeitos neurológicos, estimulantes e 

depressores sobre a coordenação motora (MOURA et al., 2005; OZBEC, 2005; 

ALMEIDA, OLIVEIRA, 2006; BIRDANE et al., 2007).

No teste do campo aberto buscou-se avaliar a emocionalidade e a atividade 

motora do animal, pois se sabe que a ambulação e o comportamento de levantar 

são atividades ligadas, principalmente, a uma boa coordenação motora, enquanto o 

comportamento de limpeza e a defecação, ao estado emocional do animal

(RADHAKRISHNAN et al., 2001; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006).

Em comparação com o grupo controle, houve uma diminuição no parâmetro 

ambulação em fêmeas, observada pela redução na atividade motora, podendo ser 

causada por um efeito inibitório do EHABL no SNC ou por uma atividade relaxante 

muscular (RADHAKRISHNAN et al., 2001). A ambulação diminuída é talvez a forma 

mais comum de verificar se uma substância analisada apresenta efeito depressor do 

SNC (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006).

Segundo Masur, Martz e Carlini (1971), a mobilidade é função do grau de 

excitabilidade do SNC e uma diminuição desse parâmetro é sugestiva de uma 

atividade depressora (OZTURK et al., 1996; FRANCO et al., 2005), possuindo uma 

boa correlação desse efeito em humanos (AMOS et al., 2005). Por outro lado, o 

aumento da atividade motora é característico de drogas estimulantes, como por 

exemplo, as drogas do tipo anfetamina (RANG et al., 2007).

Em relação ao parâmetro levantar, ocorreu uma diminuição deste 

comportamento em ambos os sexos e nas três doses, expressando uma diminuição

na atividade locomotora, referenciada na literatura por ações depressoras de F. 

vulgare no SNC (OZBEC, 2005; MOURA et al., 2005; BIRDANE et al., 2007).

Diminuições significativas no parâmetro defecação em ambos os sexos 

foram observadas nas três doses utilizadas. A defecação expressa uma ação 

autônoma, embora possa ser influenciada, por algumas classes de drogas, como as 

ansiolíticas, que reduzem o número de bolos fecais eliminados (ALMEIDA, 2006). 

Apenas o comportamento de limpeza no teste do campo aberto, em ambos os 

sexos, permaneceu normal nas doses estudadas.  
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Nos parâmetros avaliados após o término do tratamento crônico, destacam-

se entre as alterações bioquímicas, a capacidade do extrato em produzir diminuição 

da glicose sanguínea em ambos os sexos e nas três doses. Este efeito mostrou-se 

prolongado apenas em machos, mantendo-se presente no grupo satélite. O indício 

de efeito hipoglicemiante pode estar relacionado com a atividade antidiabética de F. 

vulgare (CACERES et al., 1992; BEAUX; FLEURENTIN; MORTIER, 1997; EL 

BARDAI et al., 2001; SUSHUTA et al., 2006; JAVADI et al., 2008).

Em condições normais, o teor de glicose no sangue mantém-se dentro dos 

limites restritos, devido à intervenção de um mecanismo regulador hormonal 

extremamente sensível, cujos integrantes são a insulina e os hormônios 

adrenocorticais, pré-hipofisários, adrenalina e glucagon. Em condições patológicas, 

é possível ocorrer um desequilíbrio desse sistema de ajuste, resultando em uma 

diminuição ou elevação do nível de glicose sanguíneo. Portanto, a determinação da 

glicemia assume um papel importante em diagnósticos (MILLER; GONÇALVES, 

1999; HENRY, 2008). 

Diminuição nos valores de glicemia pode ser sinal de diversas 

enfermidades, como hepatopatias graves, por ser o fígado o regulador primário da 

glicose no organismo. (KANEKO et al., 1996; RAVEL, 1997; MARIZ, 2007). O fígado 

é o principal local de metabolismo das drogas lipossolúveis e de outros compostos 

potencialmente tóxicos, sendo um componente crítico do sistema reticuloendotelial. 

As células de Kupffer são os principais locais de defesa contra bactérias intestinais e 

a localização primária para a remoção de complexo antígeno-anticorpo da 

circulação. Para este órgão, dirige-se o retorno venoso sanguíneo do intestino e do 

pâncreas através do sistema venoso porta, trazendo consigo o material bruto para a 

síntese de proteínas, lipídios endógenos, lipoproteínas, especialmente o colesterol, 

açúcares simples para a reserva energética e hormônios que regulam a produção de 

glicose (HENRY, 2008).  

Os hepatócitos são as células metabolicamente complexas-ativas do fígado, 

as quais contêm concentrações elevadas de inúmeras enzimas, como AST, ALT e 

FAL (LATHA; GEENTHA; VARALAKSHMI, 1998; BRAUTBAR; WILLIAMS, 2002; 

COSTA-SILVA et al., 2008). Em uma lesão hepática, estas enzimas podem 

extravasar para o plasma por meio de diversos mecanismos, sendo mais comum o 

dano irreversível à membrana celular seguido da morte celular, levando ao 
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extravasamento das enzimas citoplasmáticas. Portanto, estas enzimas são úteis 

para o diagnóstico e monitoramento da lesão hepática (VIJAYALAKSHMI; 

MUTHULAKSHMI; SACHDANANDAM, 2000; AMIDA; YEMITAN; ADEYEMI, 2007; 

HENRY, 2008). Elas são os principais marcadores de lesão celular, especialmente 

nas hepatopatias, apesar de poderem também estar aumentadas em outros órgãos 

(SILVA et al., 2005; HENRY, 2008). 

A administração do EHABL de F. vulgare apresentou indício de lesão 

hepática, devido ao aumento das enzimas aminotransferases (AST, ALT) e FAL, 

efeito possivelmente irreversível por terem sido mantidos nos grupos satélites. O 

aumento da AST e FAL foi observado em ambos os sexos, enquanto da ALT apenas

em fêmeas, sugerindo um agravamento hepático pelo uso prolongado desta planta, 

pois estas enzimas apresentam um maior índice de atividade nos hepatócitos. Em 

caso de lesões hepatocelulares agudas, elas são liberadas e entram nos sinusóides, 

aumentando suas atividades. Ao passo que em lesão mitocondrial apenas a AST é 

liberada (KANEKO et al., 1996; MUKINDA; SYCE, 2007; MABEKU et al., 2007). 

Normalmente, a concentração da AST é mais elevada do que os níveis de ALT, pois 

as células do organismo possuem uma maior quantidade da primeira enzima 

(MAYNE, 1996). 

As aminotransferases catalisam a transferência reversível de um 

grupamento amina entre um aminoácido e um -cetoácido, encontrando-se em todo 

o organismo, apesar de serem mais abundantes no fígado, onde é fundamental na 

síntese protéica e no redirecionamento dos aminoácidos para as outras vias 

bioquímicas (LITIN et al., 1987; MELO-DINIZ, 2000; QI et al., 2008). 

A aspartato aminotransferase, antigamente denominada transaminase 

glutâmico-pirúvica (TGP) é uma enzima encontrada no fígado, músculo cardíaco e 

esquelético, rim, eritrócitos, sistema nervoso central e pâncreas. No fígado, é 

encontrada no citoplasma (40%) e na mitocôndria (60%) dos hepatócitos. A sua 

atividade plasmática é controlada por um mecanismo de liberação enzimática 

situada na membrana dos hepatócitos (THEOCHARIS et al., 2000; ANDRIOLO, 

2008). Qualquer lesão tissular ou doença que afete o parênquima hepático liberará 

uma maior quantidade desta enzima para a corrente sanguínea, em resposta às 

agressões intensas e crônicas (FUJII, 1997; MABEKU et al., 2007).
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A alanina aminotransferase, anteriormente denominada transaminase 

glutâmico-oxaloacética (TGO), é uma enzima encontrada em alta concentração nos 

hepatócitos, o que a torna útil para o diagnóstico de agressão hepática, com relativa 

especificidade. Além do fígado, ela existe em diversos tecidos, como músculo 

esquelético, rins, cérebro e pâncreas (AL MAMMARY et al., 2002; ANDRIOLO, 

2008). É uma enzima exclusivamente citoplasmática e eleva-se mais precocemente 

na presença de lesão hepática que a AST (TENNEKOON et al., 1991; KANEKO et 

al., 1996; AL-HABORI; AGHBARI; AL-MAMARY, 2002).  

A fosfatase alcalina é uma enzima fosfohidrolase presente em quase todos 

os tecidos corporais, em maior concentração no fígado, no epitélio do trato biliar e do 

intestino, nos túbulos renais, em leucócitos e ossos. Ela é secretada no fígado pelos 

hepatócitos e pelas células da mucosa do trato biliar, sendo sua síntese aumentada 

em caso de lesão hepática. Nas células, encontra-se primariamente ligada às 

membranas, estando possivelmente envolvida na clivagem de compostos contendo 

fosfato, e no movimento de substâncias através das membranas celulares

(WRIGHT; PLUMMER, 1974; AKANJI; OLAGOKE; OLOYEDE, 1993; HENRY, 

2008). 

Na clínica de pequenos animais, é comum a detecção de anormalidades 

nas atividades séricas das enzimas hepáticas, que são consideradas indicadores 

sensíveis de pertubações hepatobiliares. As elevações nas atividades sérico 

enzimáticas podem estar relacionadas a alterações reversíveis ou irreversíveis na 

permeabilidade celular, indução de enzimas microssomais ou lesões estruturais 

associadas à necrose, colestase ou isquemia hepatocelular. Vários processos 

patológicos envolvendo o fígado podem ocasionar elevações proporcionalmente 

distintas nas enzimas hepáticas, devido à variação na distribuição de cada enzima 

específica no lóbulo hepático (SHARON; CENTER, 1995; MELO-DINIZ, 2000; 

SOKAR et al., 2003).  

A análise laboratorial do sangue de roedores representa uma importante 

forma de se investigar a segurança de uma droga-teste. Entre os parâmetros 

bioquímicos analisados, observou-se uma diminuição nos níveis de colesterol em

fêmeas e nas três doses, a qual foi mantida no grupo satélite, mostrando ser um 

efeito em longo prazo. Segundo Javadi (2008), o trans-anetol, principal componente 

do óleo essencial de F. vulgare, mostrou desempenhar papel importante em 
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dislipidemias. Entretanto, concentrações plasmáticas de colesterol anormalmente 

baixas podem estar relacionadas com disfunção hepática grave, devido a sua 

produção ocorrer no fígado. Portanto, a sua diminuição no soro pode sugerir inibição 

de sua síntese ou interferência em vias de mobilização associada a este órgão

(KERR, 2003; MABEKU et al., 2007).

O colesterol é um dos maiores constituintes das membranas celulares, que 

apresenta duas funções principais: atua como componente estrutural em todas as 

células, e contitui-se em uma molécula precursora de outros esteróides. Pequenas 

quantidades de colesterol são necessárias para a síntese de outros esteróides 

biologicamente ativos, como hormônios sexuais femininos e masculinos e

corticosteróides adrenais (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DISLIPIDEMIAS, 

1996; WALLACH, 2009). 

Na análise dos parâmetros hematológicos, foi observada uma diminuição na 

quantidade de plaquetas, em machos e fêmeas, para as três doses estudadas, mas 

que foi estabilizada no grupo satélite. Este efeito pode estar relacionado com a ação 

antitrobótica de F. vulgare (YOSHIOKA; TAMADA, 2005; TOGNOLINI et al., 2007). 

Todavia, diminuição no número de plaquetas pode ser indício de dano hepático, 

visto que é conseqüência do decréscimo da trombopoietina, a qual é produzida pelo 

fígado (KAJIHARA et al., 2007; NASCIMBENE et al., 2007).

Um dos parâmetros hematológicos analisados foi a contagem diferencial de

leucócitos, que são elementos figurados incolores do sangue circulante e

desempenham papel essencial no mecanismo de defesa do organismo contra 

agressões infecciosas ou de outra natureza. Eles podem ser de três classes: 

granulócitos (neutrófilos, eosinófilos e basófilos), linfócitos e monócitos. A 

porcentagem relativa destas células pode fornecer informações sobre diferentes 

condições patológicas (VASCONCELOS, 2004; MOTA, 2009).  

Em fêmeas, houve uma leucocitose neutrofílica, comum em necroses 

teciduais, infecções (bacterianas e fúngicas), situações de estresse, uso de 

corticóides, inflamações e distúrbios metabólicos, mas que foi revertida no grupo 

satélite. Os neutrófilos constituem a primeira linha de defesa do organismo na 

presença de lesão tecidual, tendo como principais funções: fagocitose, remoção de 

bactérias e destruição de microorganismos (VASCONCELOS, 2004; MOTA, 2009). 
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Dentre as alterações hematológicas em machos, houve o aumento no 

número de monócitos, que pode ser indício de inflamações subaguda e crônica ou 

de comprometimento hepático. Possivelmente esta monocitose é irreversível, pois 

continuou presente no grupo satélite, e está relacionada com o dano hepático,

verificado nos exames bioquímicos e histopatológicos. 

Os monócitos são células grandes que constituem de 4 % a 8 % do total dos 

leucócitos, que quando maduros circulam no sangue periférico e depois penetram

nos tecidos, transformando-se em macrófagos. Eles são particularmente ativos na 

fagocitose, na destruição de microorganismos e na interação complexa com 

imunógenos e com constituintes celulares e protéicos do sistema imune (SACHER;

MCPHERSON, 2002).  

Adicionalmente, observou-se, em machos, uma linfocitopenia nas três 

doses estudadas, possivelmente reversível, pois os valores dos linfócitos estavam 

normais no grupo satélite. A diminuição de linfócitos é encontrada em estados de 

imunodeficiência e em doenças, como cirrose hepática, processos inflamatórios 

graves, entre outros (MILLER; GONÇALVES, 1999). Os linfócitos constituem o 

segundo grupo mais numeroso de leucócitos no sangue periférico. Eles são 

componentes essenciais do sistema imune e têm como função primária a interação 

com os antígenos e elaboração de uma resposta imune, que pode ser humoral 

(produção de anticorpos), mediada por células (produção de linfocinas), ou 

citotóxicas através da síntese de linfócitos citotóxicos (MOTA, 2009).

A investigação de efeitos adversos provocados por fármacos é fundamental, 

visto que eles podem interferir em vários mecanismos de diferenciação e 

especialização celular, inclusive na produção de células sanguíneas, que representa 

papel relevante nas funções vitais do organismo. Alterações nos parâmetros 

sanguíneos fornecem informações sobre a resposta do organismo à lesão, privação 

e/ou estresse (OLSON et al., 2000; TAN et al., 2008). 

No presente estudo, não houve variações entre o peso dos órgãos (coração, 

rins, fígado e pulmão) dos animais tratados com EHABL em relação aos do grupo 

controle. O peso dos diferentes órgãos pouco contribui para a interpretação dos 

efeitos tóxicos de uma droga, mas pode ser útil na indicação de efeitos 

endocrinológicos e na interpretação de toxicidade renal e hepática (MELO-DINIZ, 

2000).
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Na análise histopatológica, os animais tratados com as três doses do 

EHABL de F. vulgare sugerem indícios de hepatotoxicidade, os quais foram 

verificados nos parâmetros bioquímicos e hematológicos. No fígado, encontraram-se 

focos de necrose lobular associados ao afluxo linfohistiocitário e com hepatocitólise, 

inflamação sinusoidal e esteatose macrovesicular. Estas alterações continuaram nos 

grupos satélites de fêmeas e machos.

Foram observadas alterações anatomopatológicas como sinais de 

toxicidade nos pulmões: edema vascular, focos isolados de pneumonite intersticial e

capilares congestos. Estes efeitos permaneceram em ambos os sexos e nas três 

doses dos grupos satélites. Esse quadro, apesar de denotar agressões orgânicas 

que podem ser consideradas discretas e localizadas, é muito importante, pois 

informa sobre a reprodutibilidade dos efeitos histotóxicos do produto nos tecidos 

hepáticos e pulmonar.

Estes resultados sugerem que o fígado e o pulmão podem servir como

órgãos-alvo na toxicidade oral desta planta. Entretanto, estudos adicionais são 

necessários para elucidar eventuais mecanismos de toxicidade desta planta em 

nível molecular. 

Os dados deste estudo corroboram a literatura que demonstra toxicidade 

em roedores de diversas plantas medicinais, como Cylicodiscus gabunensis

(MABEKU et al., 2007), Galega officinalis (RASEKH et al., 2008), Carapa guianensis 

(COSTA-SILVA et al., 2008) e Garcinia hanburhi (YOU et al., 2008).

O EHABL de F. vulgare apresentou indícios de toxicidade, como diminuição 

no peso corpóreo, efeitos depressores no SNC, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade.

Portanto, este estudo vem alertar a população e os órgãos competentes para a

possível toxicidade de plantas medicinais (sachês), as quais são frequentemente 

utilizadas pela população de forma e por tempo indeterminado. 
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7 Conclusões

Com base nos dados experimentais obtidos, conclui-se que o EHABL de F. 

vulgare por via oral e em todas as doses estudadas:

 Diminuiu a ingestão de alimentos e o peso corporal em ratas, com um 

aumento no consumo de água;

 Promoveu algumas alterações específicas em ratas (ingestão de 

alimentos e água, variação do peso corporal, alteração no parâmetro 

ambulação e alterações sanguíneas), sugerindo uma possível interferência

relacionada ao sexo; 

 Não interferiu na temperatura e glicemia caudal dos animais 

experimentais;

 Mostrou possível efeito depressor no SNC em ambos os sexos, 

verificado pelos testes do campo aberto e da barra giratória;

 Induziram alterações hematológicas, bioquímicas e histopatológicas,

que se mantiveram nos grupos satélites;

 Não interferiu no peso de alguns órgãos vitais (fígado, rins, pulmão e 

coração) dos animais experimentais;

 Apresentou significativa toxicidade nos animais estudados, sugerindo

investigações moleculares de seus mecanismos de toxicidade, estudos pré-

clínicos em outra espécie animal e estudos clínicos.
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ANEXO 1 – CERTID�O/CEPA
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ANEXO 2 – TRIAGEM FARMACOL�GICA COMPORTAMENTAL
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TRIAGEM FARMACOL�GICA COMPORTAMENTAL
NOME DA PLANTA:______________________________ PARTE USADA__________________
VE�CULO:________________   VIA DE ADMINISTRA��O:____________ DOSE:_____________
ESP�CIE ANIMAL:_________________ DATA:____/_____/_____ SEXO: _________________
RESPONS�VEL T�CNICO:______________________________________________

ATIVIDADE FARMACOLÓGICA
Quantificação dos efeitos

(0) sem efeito, (-) efeito diminuído, (+) efeito aumentado, 
(++) efeito intenso

até 30` 1h 2h 3h 4h
1 – SNC
a – Estimulante
Hiperatividade
Irritabilidade
Agressividade
Tremores
Convulsões
Piloereção
Movimento intenso das vibrissas
Outras_____________________
b – Depressora
Hipnose
Ptose palpebral
Sedação
Anestesia
Ataxia
Reflexo do endireitamento
Catatonia
Analgesia
Resposta ao toque diminuído
Perda do reflexo corneal
Perda do reflexo auricular
c – Outros comportamentos
Ambulação
Bocejo excessivo
Limpeza 
Levantar
Escalar
Vocalizar
Sacudir a cabeça
Contorções abdominais
Abdução das patas do trem posterior
Pedalar
Estereotipia
2 - SN AUT�NOMO
Diarréia
Constipação
Defecação 
Respiração forçada
Lacrimejamento
Micção
Salivação
Cianose
Tono muscular
Força para agarrar
3 – MORTE

Observações:________________________________________________________
___________________________________________________________________


