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RESUMO 

As plantas medicinais são utilizadas no tratamento de diversas doenças, muitas 
vezes, de forma indiscriminada, sem o conhecimento prévio de possíveis efeitos 
tóxicos decorrentes de seu uso. Nesse contexto, torna-se imprescindível a 
realização de estudos toxicológicos de plantas medicinais. Zornia 
brasiliensis (Fabaceae), popularmente conhecida como "urinária", "urinana" e 
"carrapicho", é usada pela população como diurético. Estudos com a espécie 
relataram atividade antioxidante e citotóxica em larvas de Artemia salina. Como 
não há relatos na literatura de sua possível toxicidade in vivo, a avaliação do 
perfil toxicológico é essencial para o uso seguro pela população, bem como para 
subsidiar a realização de ensaios clínicos e posteriormente a produção de um 
medicamento fitoterápico. Desse modo, o presente estudo objetivou avaliar a 
toxicidade pré-clínica do extrato hidroalcoólico das partes aéreas de Zornia 
brasiliensis (EHZB). O valor de CH50 obtido no ensaio de hemólise foi 1.954 
(1.840 - 2.074) μg/mL, demostrando que o extrato apresenta baixa toxicidade em 
eritrócitos de camundongos. Durante o ensaio de toxicidade pré-clínica aguda, 
não ocorreram mortes nem alterações comportamentais nos camundongos 
tratados com 2.000 mg/kg do EHZB. Houve diminuição significativa no consumo 
de ração nos animais machos em comparação ao grupo controle, entretanto, não 
houve alteração significativa na evolução ponderal dos animais, os quais 
apresentaram a recuperação do peso ao final do tratamento. Nenhuma diferença 
significativa foi observada nos índices dos órgãos (coração, fígado, rins, baço e 
timo) após tratamento agudo com EHZB. No tocante à avaliação da toxicidade 
pré-clínica de doses repetidas (28 dias), não foram evidenciadas mortes nos 
animais tratados com o EHZB (250, 500 e 1000 mg/kg) como também, não foram 
observadas alterações significativas na evolução ponderal e temperatura 
corporal desses animais. A administração de EHZB resultou em um aumento 
significativo da atividade de AST e ALT nos animais machos (1000 mg/kg), e nos 
animais fêmeas tratados com todas as doses houve aumento da ALT, sugerindo 
a indução de toxicidade hepática pelo extrato. No entanto, nenhum achado 
clínico importante foi observado na histopatologia do fígado, sugerindo que 
essas alterações são leves e não danificaram a estrutura do tecido. Alterações 
nos parâmetros hematológicos e na atividade exploratória foram demonstradas, 
especialmente, com a maior dose do extrato. Os resultados não evidenciaram 
qualquer alteração no índice dos órgãos, nem tampouco, foram reveladas 
alterações significativas no estudo histopatológico realizado em fígado e rins. 
Ainda, EHZB não apresentou atividade genotóxica in vivo no ensaio de 



 
 

micronúcleo em sangue periférico (2000 mg/kg). Os dados permitem concluir 
que EHZB apresenta baixa toxicidade pré-clínica. 
 
Palavras-chave: Genotoxicidade, Toxicidade Pré-clínica, Urinária, Zornia 
brasiliensis. 
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ABSTRACT 

Medicinal plants are used in the treatment of various diseases, often 

indiscriminately, without prior knowledge of possible toxic effects due to their use. 

In this context, it is essential to carry out toxicological studies of medicinal plants. 

Zornia brasiliensis (Fabaceae), popularly known as "urinária", "urinana" and 

"carrapicho", is used by the population as a diuretic. Previous studies reported 

antioxidant activity and cytotoxicity in brine shrimp larvae. As there are no reports 

in the literature of its possible in vivo toxicity, the assessment of the toxicological 

profile is essential for safe use by the population as well as to support the conduct 

of clinical trials and subsequently the production of an herbal formulation. Thus, 

this study aimed to evaluate the preclinical toxicity of alcoholic extract of aerial 

parts of Zornia brasiliensis (EHZB). The value of HC50 obtained in hemolysis 

assay was 1.954 (1840-2074) / mL, demonstrating that the extract has low toxicity 

in mouse erythrocytes. During the preclinical acute toxicity test, there were no 

deaths nor behavioral changes in mice treated with 2000 mg / kg EHZB. There 

was a significant decrease in feed intake in male animals compared to the control 

group, however, there was no significant change in weight gain of animals, which 

showed weight regain after the treatment. No significant difference was observed 

in the organs indexes (heart, liver, kidneys, spleen and thymus) after acute 

treatment with EHZB. As regards the evaluation of preclinical repeated dose 

toxicity (28 days), death was no evidenced in animals treated with the EHZB (250, 

500 and 1000 mg / kg) as well, there were no significant changes in weight gain 

and body temperature of the animals. The EHZB administration resulted in a 

significant increase in AST and ALT activities in male animals (1000 mg / kg) and 

in female animals treated with all doses there was increased ALT activity, 

suggesting the induction of hepatic toxicity by the extract. However, no significant 

clinical finding was observed in liver histopathology, suggesting that these 

changes were minor and not damaged the tissue structure. Changes in 

hematological parameters and exploratory activity were demonstrated, especially 

with the higher dose of the extract. The results did not show any change in the 

index of the organs, nor significant changes were revealed in the 

histopathological study in liver and kidneys. Moreover, EHZB showed no 



 
 

genotoxic activity in vivo, evaluated by micronucleus test in peripheral blood 

(2000 mg / kg). The data shows that EHZB has low pre-clinical toxicity. 

Keywords: genotoxicity preclinical toxicity, Urinária, Zornia brasiliensis.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo dos anos, os produtos naturais, como os organismos marinhos, 

micro-organismos e plantas, tem representado uma rica fonte de drogas para o 

desenvolvimento de novas terapias em diversas áreas, dentre estas, as áreas 

da terapia do câncer e de doenças infecciosas (KHAZIR et al., 2014; SU et al., 

2015). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 80% 

da população mundial ainda depende de ervas medicinais para os seus cuidados 

de saúde primários. Paralelamente a isso, os medicamentos fitoterápicos são 

amplamente utilizados em todo o mundo, e cada vez mais nos países ocidentais 

(WINSLOW; KROLL, 1998; JORDAN et al., 2010; OUEDRAOGO et al., 2012). 

No entanto, os medicamentos a base de plantas, diferente dos 

medicamentos convencionais, são pouco estudados do ponto de vista 

toxicológico (HARTMANN et al., 2004; SMART et al., 2011). A maior parte da 

população acredita que estes produtos naturais, por serem a base de plantas, 

são desprovidos de qualquer efeito tóxico ou interação com medicamentos e 

alimentos (OUEDRAOGO et al., 2012). Porém, sabe-se que, apesar do seu uso 

tradicional milenar e da crença de sua inocuidade, as  plantas medicinais podem 

produzir sérios danos ao organimo humano e, portanto, seu uso deve está 

condicionado a uma prévia avaliação da sua potencial toxicidade (MARTINS-

RAMOS, D.; BORTOLUZZI, R. L. C.; MANTOVANI, 2010). 

A seleção de espécies vegetais para estudo farmacológico pode ser 

baseada no seu uso tradicional por sociedades tradicionais, no conteúdo químico 

e toxicidade, na seleção ao acaso ou pela combinação de vários critérios. Uma 

das estratégias mais comuns é o estudo da medicina tradicional e/ou popular em 

diferentes culturas, conhecida como etnofarmacologia. Estratégias de busca de 

medicamentos com base nessa linha de atuação tem sido aplicadas no 

tratamento de diferentes doenças (KINGHORN, 2003; BALUNAS; KINGHORN, 

2005; BRASIL, 2012).  

A abordagem das plantas medicinais a partir da utilização por populações 

de determinada região pode ser útil na elaboração de estudos farmacológicos, 

fitoquímicos e agronômicos sobre elas, evitando perdas econômicas e de tempo 

e demonstrando que é possível planejar a pesquisa a partir do conhecimento 
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tradicional sobre plantas medicinais, consagrado pelo uso contínuo nas 

sociedades tradicionais (RODRIGUES et al., 2002; BRASIL, 2012). 

 Dentre as espécies de uso popular no Brasil está a espécie Zornia 

brasiliensis Vog. (Fabaceae), conhecida popularmente como “urinária”, “urinana” 

e “carrapicho”, e utilizada pela população como diurético (AGRA et al., 2007). 

Estudos com a espécie relataram a atividade antioxidante e citotóxica em larvas 

de Artemia salina do extrato metanólico de suas partes aéreas (DAVID et al., 

2007). Por ser uma espécie utilizada pela população com fins medicinais e, 

considerando a ausência de dados toxicológicos na literatura, os ensaios para 

avaliação da toxicidade decorrente do uso agudo e repetido de Zornia 

brasiliensis são essenciais para fornecer informações relacionadas à segurança 

de seu uso. 

Sendo assim, sabendo-se da necessidade da avaliação toxicológica de 

plantas medicinais utilizadas popularmente, este trabalho se propôs a avaliar a 

toxicidade pré-clínica do extrato hidroalcoólico das partes aéreas de Zornia 

brasiliensis (EHZB). 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

 

2.1 Produtos Naturais como fonte de medicamentos  
 

 O desenvolvimento sustentável de um país depende essencialmente de 

uma política consistente de educação, ciência, tecnologia e inovação, 

sustentada na preservação da natureza, na biodiversidade e na exploração 

racional de fontes naturais necessárias para alimentação, avanço social e 

econômico, num cenário que assegura a manutenção da saúde e a cura de 

doenças (BRAZ FILHO, 2010).  

A natureza sempre despertou no homem um fascínio encantador, não só 

pelos recursos oferecidos para sua manutenção, mas por ser sua principal fonte 

de inspiração e aprendizado. A busca incessante pela compreensão das leis 

naturais e o desafio de transpor barreiras à sua sobrevivência, como o clima e 

as doenças, levaram o homem ao atual estágio de desenvolvimento científico, 

mesmo após o avanço tecnológico observado nos dias de hoje (VIEGAS JR; 

BOLZANI; BARREIRO, 2006). 

Por trás da beleza da natureza esconde-se uma guerra surda pela 

sobrevivência dos mais aptos. As plantas, por exemplo, para sobreviver e evoluir, 

tem que competir por espaço e se defender do ataque de herbívoros e 

patógenos, em geral. Neste embate de milhões de anos, as plantas foram 

desenvolvendo suas próprias defesas químicas. Esta é uma das razões pelas 

quais a constituição química das plantas é tão complexa, e porque muitas plantas 

biossintetizam substâncias para atuar em alvos específicos moleculares de seus 

predadores. Metabólitos secundários de plantas e microrganismos são 

produzidos para modular seus próprios metabolismos e, consequentemente, 

também podem alcançar alvos terapêuticos de doenças humanas (FERREIRA; 

PINTO, 2010). 

Sendo assim, os produtos químicos identificados como produtos naturais 

são derivados do fenômeno da biodiversidade em que as interações entre os 

organismos e seu ambiente geram diversas moléculas químicas complexas, 

(MISHRA; TIWARI, 2011), que, por sua vez, contribuem significativamente para 

o desenvolvimento de medicamentos (MACHA et al., 2015).  
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Ao longo do processo evolutivo, o homem foi aprendendo a selecionar 

produtos naturais para a sua alimentação e para o alívio de seus males e 

doenças. O resultado desse processo é que muitos povos passaram a dominar 

o conhecimento do uso de plantas medicinais, que passaram a ser utilizadas 

extensivamente ao longo dos anos em diversas partes do mundo (NADEMBEGA 

et al., 2011; YASEEN et al., 2015), servindo como base dos sistemas de 

medicina tradicional, com os primeiros registros, que datam de cerca de 2600 

a.C., documentando o uso de aproximadamente 1.000 substâncias derivadas de 

plantas, na Mesopotâmia (CRAGG; NEWMAN, 2013).  

Plantas, fungos, insetos, organismos marinhos e bactérias são fontes 

importantes de substâncias biologicamente ativas, sendo que a maioria dos 

fármacos em uso clínico ou são de origem natural ou foram desenvolvidos por 

síntese química planejada a partir de produtos naturais (BARREIRO; BOLZANI, 

2009), os quais têm sido associados com diversos benefícios à saúde como na 

prevenção e tratamento de várias doenças crônicas, dentre elas, o câncer, 

doenças cardiovasculares, diabetes, doença de Alzheimer e doenças 

inflamatórias (BAKER et al., 2007; MORA-PALE et al., 2014).   

Com os avanços na tecnologia analítica e nas ciências biológicas, muitas 

substâncias químicas bioativas tem sido identificadas em plantas ou alimentos 

por meio de estudos fitoquímicos e farmacológicos, a partir disto, podem ser 

desenvolvidos novas moléculas que serão utilizadas como protótipos de alguns 

medicamentos (PAN et al., 2013). Desse modo, a natureza é considerada a fonte 

de aproximadamente 87% dos medicamentos utilizados para tratar doenças, e 

25% dos medicamentos prescritos são oriundos de plantas (KHATUN et al., 

2014).  

As primeiras fontes de produtos naturais foram o óleo de cedro (Cedrus 

sp.), o óleo de cipreste (Cupressus sempevirens), o óleo de alcaçuz (Glycyrrhiza 

glabra), mirra (Commiphora sp.) e o suco de papoula (Papaver somniferum) 

(CRAGG; NEWMAN, 2001; PATRIDGE et al., 2015). Todos estes ainda hoje são 

utilizados para o tratamento de doenças, variando de tosses e resfriados a 

infecções parasitárias e quadros inflamatórios (CRAGG; NEWMAN, 2013). Ainda 

podem-se citar os antibióticos de tetraciclina, isolada originalmente de 

Streptomyces presentes em cerveja, consumidos pelas civilizações antigas e 
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ainda usados na terapia antimicrobiana (ARMELAGOS et al., 2001; PATRIDGE 

et al., 2015).  

Relatos da literatura descrevem que muitos dos medicamentos modernos 

a base de plantas devem sua existência a observação das práticas medicinais 

indígenas (BALICK; COX, 1996; RAHMATULLAH et al., 2012). As comunidades 

indígenas utilizam as plantas medicinais para o tratamento de várias doenças, 

devido a sua longa associação com a natureza, reúnem amplos conhecimentos 

sobre plantas medicinais e suas propriedades (AU et al., 2008; ASASE et al., 

2010; MAROYI, 2011; RAHMATULLAH et al., 2012). No entanto, com a invasão 

da civilização moderna, muitas comunidades indígenas estão desaparecendo, e 

com elas os conhecimentos prévios das utilizações de algumas plantas 

medicinais, que poderiam ajudar os cientistas na descoberta de novos 

medicamentos (RAHMATULLAH et al., 2012).  

Entretanto, até hoje, alguns povos ainda fazem uso consciente de 

produtos fitoterápicos tradicionais relacionados com saberes e práticas que 

foram adquiridas ao longo dos séculos (RAHMATULLAH et al., 2012).  

Dentre as substâncias obtidas a partir de produtos naturais e utilizados 

para o desenvolvimento de medicamentos podem ser citados a cromolina (sob 

a forma de cromoglicato de sódio) que foi desenvolvida a partir da quelina da 

espécie Ammi visnaga (L) Lamk, utilizada como broncodilatadora; a galegina 

proveniente de Galega officinalis, que serviu de modelo para a síntese de 

metformina e outros medicamentos antidiabéticos; e a papaverina de Papaver 

somniferum, que serviu de base para o verapamil, utilizado no tratamento da 

hipertensão, esta espécie também é conhecida por ser fonte de analgésicos 

como a morfina e a codeína (FABRICANT; FARNSWORTH, 2001; CRAGG; 

NEWMAN, 2013).  

Uma análise detalhada dos novos medicamentos aprovados pelo Food 

and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos, entre 1981 e 2010, revelou 

que 34% dos medicamentos que são baseados em pequenas moléculas são 

produtos naturais ou derivados de produtos naturais diretamente, incluindo as 

estatinas, medicamentos anticâncer de ligação com a tubulina e 

immunosupressores (NEWMAN; CRAGG, 2012; HARVEY; EDRABA-EBEL; 

QUINN, 2015).  
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Um total de 19 medicamentos à base de produtos naturais foram 

aprovados para comercialização em todo o mundo, entre o ano de 2005 a 2010, 

entre os quais sete são classificados como produtos naturais, como por exemplo, 

o fumagilin e o canabidiol, 10 são considerados como produtos naturais semi-

sintéticos, como a metilnaltrexona e a telavancina, e dois são derivados de 

produtos naturais, o doripenen e a lisdexanfetamina (MISHRA; TIVARI, 2011). 

De modo não surpreendente, mas de destacada importância, as plantas 

continuam a assumir papel como fonte promitente para a descoberta de 

medicamentos, pois fornecem modelos para modificações estruturais e 

otimização das propriedades farmacológicas e bioquímicas, servindo, inclusive, 

para a inspiração de químicos orgânicos, estimulando-os para enfrentar desafios 

na construção sintética de novas arquiteturas moleculares naturais (BRAZ 

FILHO, 2010).  

Diante deste cenário, produtos naturais são vistos como uma fonte em 

potencial de compostos farmacologicamente ativos contra diversos tipos de 

doenças.  

 

 

2.2 Plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos 
 

Por meio de tentativas e erros, os homens mais primitivos já faziam uso 

de plantas no tratamento de diversas doenças. A história de muitos 

medicamentos que são utilizados na prática atual vem desde a civilização 

Helênica, e são mencionados no manuscrito egípcio de ervas Papiro de Ebers 

(1500 a.C.), como por exemplo o óleo de rícino, ópio, hortelã-pimenta e o açafrão 

(SUBBARAYAPPA, 2001; AL-ASMARI et al., 2014).  

Estimativas recentes sugerem que milhares de plantas são utilizadas por 

diversas culturas com fins medicinais. Na Ásia, América Latina e África o uso da 

fitoterapia é popular devido aos relatos de efeitos colaterais mínimos. Muitos 

estudos farmacológicos estão relacionando o efeito observado pelas plantas 

com a presença de determinadas substâncias (MOTAMEDI et al., 2014; CRAGG; 

NEWMAN, 2013). 

Com base em estudos fitoquímicos, é possível inferir que as plantas 

medicinais contem centenas de constituintes ativos, que podem ser identificados 
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e isolados, como flavonoides, alcaloides, glicídeos, glicosídeos, óleos 

essenciais, resinas, fitocromos, ácidos orgânicos, aminoácidos, taninos, 

proteínas, enzimas, oligo-elementos, polissacarídeos, sais minerais e lignanas, 

dente outros (PAN et al., 2013).  

Vários relatos da literatura mostram que muitos destes fitoconstituintes 

apresentam diversas atividades farmacológicas e assim, podem ser 

potencialmente úteis para o desenvolvimento e descoberta de novos agentes 

terapêuticos (PAN et al., 2013).  

Exemplos de fitoconstituintes bastante citados na literatura incluem os 

flavonoides. Os flavonoides demonstram possuir atividade antioxidante, anti-

inflamatória, antiproliferativa, e atividades antienvelhecimento (LEONARDUZZI 

et al., 2010; IM; KIM; UDDIN; 2012; PROCHAZKOVA; BOUSOVA; 

WILHELMOVA, 2010; JAGUER; SAABY, 2011).  

Já os aminoácidos e proteínas são geralmente considerados como 

suplementos nutricionais naturais para pacientes em recuperação de diferentes 

doenças (SHENG; CHEN; SHEN, 2009). 

Adicionalmente, podem ser também citados os constituintes do tipo 

polissacarídeos, polímeros que estimulam a supressão do sistema imune, sendo 

considerados imunomoduladores, destacando-se àqueles obtidos de 

Ganoderma lucidum (Leyss.ex Fr.) Karst., de Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 

(XU; ZHONG; CEHN; WANG, 2011) e de Açaí fruit (HOLDERNESS et al., 2011).  

Outra importante classe de constituintes ativos presente nas plantas 

medicinais são os alcaloides. Atualmente, mais de 10.000 alcaloides foram 

isolados e mais de 80 compostos tem sido utilizados clinicamente, incluindo a 

berberina, extraída de Coptis chinensis Franch., utilizada para infecções 

bacterianas e doenças inflamatórias (KUO; CHI; LIU, 2004; ZHU; LI; LIU, 2004); 

a efedrina, isolada de Ephedra sinica Stapf., utilizada no tratamento de asma 

(LEE, 2011); a camptotecina, obtida a partir de Camptotheca acuminata e a 

vincristina, isolada originalmente de Catharanthus roseus, ambas utilizadas no 

tratamento de câncer (LIMA et al., 2010; GLADE et al., 2010). 

Em 1831 foi isolada a primeira substância a partir de plantas medicinais, 

a morfina, obtida a partir do ópio, o látex seco da planta Papaver somniferum L., 

um analgésico bastante eficaz. Também foram isoladas a emetina (1887), um 

antiamebiano, a partir de Datura spp; a atropina (1833), um anticolinérgico, a 
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partir de Atropa belladonna L.; a digitoxina (1820), um glicosídeo cardiotônico, a 

partir de Digitalis purpurea L., e muitos outros (SNEADER, 2005). Outras 

substâncias de destaque derivadas de plantas incluem a galantamina, o 

paclitaxel e a artemisinina (EFFERTH; KOCH, 2011). 

Muitas vezes, famílias ou gêneros de plantas podem conter componentes 

químicos idênticos ou similares. Por exemplo, Atropa beladona, família 

Solanaceae, contem escopolamina como um de seus constituintes químicos, 

assim como plantas do gênero Datura. O mesmo composto pode ser distribuído 

em famílias diferentes de modo que a berberina não é só encontrado na família 

Berberidaceae, mas também em Ranunculaceae e Rutaceae. As saponinas de 

Panax ginseng também podem ser encontradas em Panax notoginseng (Burk.). 

Os mesmos componentes bioativos também podem estar presentes em várias 

partes da planta; por exemplo, a haste da folha de Ginseng contem inúmeros 

componentes ativos (ginsenosideos, polissacarídeos, triterpenoides, 

flavonoides, óleos voláteis, álcoois, peptídeos poliacetilênicos, aminoácidos), 

que paralelamente estão também presentes na raiz (PAN et al., 2013).  

Enquanto os medicamentos produzidos a partir da síntese apresentam, 

em sua quase totalidade, um único princípio ativo que é responsável pelo seu 

efeito farmacológico, os extratos vegetais, por exemplo, são constituídos por 

misturas multicomponentes de substâncias ativas, parcialmente ativas e inativas, 

que, muitas das vezes, atuam em alvos farmacológicos diferentes (FERREIRA; 

PINTO, 2010). 

Historicamente, os medicamentos fitoterápicos tem sido prescritos na Ásia 

há milhares de anos e são geralmente considerados seguros com base nas 

evidências populares (YE; HE, 2010). No entanto, a comunidade científica e os 

médicos expressam dúvidas quanto a liberação de medicamentos a base de 

plantas sem respaldo científico, análise de sua composição e estabilidade 

(BENT, 2008; JEONG et al., 2012). 

A complexidade na composição química dos extratos dos medicamentos 

fitoterápicos é uma das principais razões para a reprodução dos seus efeitos 

farmacológicos desejados, e este é o grande desafio que os químicos precisam 

vencer, padronizando o extrato e informando ao usuário quais são o(s) 

princípio(s) ativo(s) e a(s) sua(s) concentração(ões) (FERREIRA; PINTO, 2010). 
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Durante algum tempo, os investimentos elevados na preparação de 

produtos sintéticos contribuíram significativamente para estimular ações que 

tentavam reduzir a relevância de organismos vivos como fontes de novos 

bioprodutos com atividade biológica. Nos últimos anos, no entanto, a importância 

dos organismos vegetais como fontes produtivas de substâncias 

anticancerígenas e outras atividades biológicas reativaram interesses sociais e 

econômicos, superando obstáculos na construção de cenário crescente, 

estimulando, inclusive, a percepção das lideranças industriais empenhadas na 

fabricação de produtos sintéticos (BRAZ FILHO, 2010). Devido a demanda por 

produtos naturais, a fitoterapia tem sido considerada como uma medicina 

complementar e alternativa, apesar de não ser comum nos consutórios médicos, 

mas nos últimos anos tem se tornado cada vez mais popular em países com o 

sistema de saúde mais desenvolvidos (ZUZAK et al., 2013; DU et al., 2014). 

Atualmente, o interesse pelos medicamentos à base de plantas ressurgiu, 

e este fato é atribuído a diversos fatores, tais como: relatos de eficácia ou 

efetividade de plantas medicinais; preferência dos consumidores para as 

terapias naturais e um maior interesse em medicinas alternativas; a melhoria da 

qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos à base de plantas com o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, entre outros (BANDARANAYAKE, 

2006; EKOR, 2013).  

Os sistemas a base de plantas são utilizados por diferentes culturas e 

continuam a desempenhar um papel essencial na área de saúde (CRAGG; 

NEWMAN, 2013). Sendo assim, ao reconhecer a importância de ampliar a 

perspectiva da medicina ocidental, a Organização Mundial de Saúde 

recomendou que os sistemas de saúde tradicionais integrassem a medicina 

popular na terapia moderna para auxiliar no tratamento de saúde em todo o 

mundo (VALIAKOS et al., 2015). 

Os medicamentos fitoterápicos são amplamente utilizados em todo o 

mundo (WINSLOW; KROLL, 1998; JORDAN et al., 2010; BAE et al., 2015). O 

mercado financeiro destes está crescendo, só em 2012 a venda destes 

medicamentos rendeu cerca de 83 bilhões de dólares (WHO, 2013). 

Nos Estados Unidos (EUA), cerca de 19% da população adulta faz uso de 

produtos à base de ervas medicinais, e as vendas de suplementos a base de 

ervas tem aumentado 23% de 2000 a 2010, atingindo um mercado de mais de 5 
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milhões de dólares (KENNEDY, 2005; PATWARDHAN et al., 2005; NBJ, 2011; 

OUEDRAOGO et al., 2012). Em 2004, na Europa, por ano, foram importadas 

aproximadamente 400.000 toneladas de plantas medicinais, com um valor médio 

de mercado de um bilhão de dólares (WAKDIKAR, 2004).  

No Brasil, o uso das plantas medicinais foi disseminado principalmente 

pela cultura indígena. O país destaca-se por possuir um terço da flora mundial, 

além de ser a Amazônia a maior reserva de produtos naturais com ação 

fitoterápica do planeta. Esta intensa presença vegetal faz com que as pesquisas 

e o próprio desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos possam ocorrer 

como destaque no cenário científico mundial (YUNES et al., 2001; FRANÇA et 

al., 2008; SANTOS et al., 2011). 

A utilização de produtos à base de plantas medicinais nos cuidados com 

a saúde no Brasil é feita por cerca de 82% da população. O uso destes produtos 

é feito com base nos conhecimentos tradicionais na medicina tradicional 

indígena, quilombola, entre outras comunidades, pelo uso popular na medicina 

popular, pela transmissão oral entre as gerações, ou pelos sistemas oficiais de 

saúde, como prática de cunho científico, orientada pelos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (RODRIGUES; DE SIMONI, 2010). 

A trajetória do uso de fitoterápicos e plantas medicinais na atenção 

primária à saúde no Brasil tem sido estimulada pelos movimentos sociais, 

conferências nacionais de saúde e recomendações da OMS (LOPES et al., 

2014).  

As políticas de saúde buscam cada vez mais restabelecer o uso de 

plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos (FEIJÓ, 2012; FRANÇA et al. 

2008; VEIGA JUNIOR, 2005; ZUCCHI et al., 2013). Isso é corroborado pela 

publicação da Resolução 971, desde 2006 e da Lei 5.813, em 22 de junho do 

mesmo ano, que regulamentaram a Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares. Esta tem como objetivo ampliar as opções terapêuticas aos 

usuários do SUS, com garantia de acesso a plantas medicinais, a medicamentos 

fitoterápicos e a serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e 

qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde (RODRIGUES, 

2006).  

Ainda, com o objetivo de dar suporte ao reconhecimento do uso das 

plantas medicinais, foi instituída em 2007 a Política Nacional de Plantas 
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Medicinais e Fitoterápicos, que visa “garantir à população brasileira o acesso 

seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso 

sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da 

indústria nacional”. Com vistas a atingir o objetivo desse programa, dentre as 

proposições, destaca-se a de “Promover e reconhecer as práticas populares e 

tradicionais de uso de plantas medicinais, fitoterápicos e remédios caseiros” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Estes foram passos decisivos para a 

introdução do uso de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no SUS 

(LOPES et al., 2014). 

 A população em geral confunde o termo medicamentos fitoterápicos com 

plantas medicinais, porém, segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

n. 26, de 13 de maio de 2014, são considerados medicamentos fitoterápicos 

aqueles obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais cuja 

segurança e eficácia sejam baseadas em evidências clínicas (estudos não-

clínicos e clínicos) e que sejam caracterizados pela constância de sua qualidade. 

Não se considera medicamento fitoterápico aquele que inclua na sua 

composição substâncias ativas isoladas ou altamente purificadas, sejam elas 

sintéticas, semissintéticas ou naturais e nem as associações dessas com outros 

extratos, sejam eles vegetais ou de outras fontes, como a animal (BRASIL, 

2014). Estes são passíveis de registro enquanto que os produtos tradicionais 

fitoterápicos são passíveis de registro ou notificação.  

Os produtos tradicionais fitoterápicos compreendem uma nova categoria 

de produtos que são obtidos de matérias-primas ativas vegetais cuja segurança 

e efetividade sejam baseadas em dados de uso seguro e efetivo publicados na 

literatura técnico-científica e que sejam concebidos para serem utilizados sem a 

vigilância de um médico para fins de diagnóstico, de prescrição ou de 

monitorização, não podem se referir a doenças, distúrbios, condições ou ações 

consideradas graves, não podem conter matérias-primas em concentração de 

risco tóxico conhecido e não devem ser administrados pelas vias injetável e 

oftálmica, conceito este publicado pela ANVISA também por meio da RDC n. 

26/2014. 

Já as plantas medicinais podem ser definidas, de uma maneira ampla, 

como sendo toda "espécie vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos 

terapêuticos" (BRASIL, 2014). Essas plantas tem sido exploradas para fins 
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medicinais de diversas maneiras, podendo ser utilizadas com base no 

conhecimento tradicional passado de geração em geração, pela transformação 

industrial e obtenção de medicamentos fitoterápicos, ou pelo uso dessas 

espécies para extração de princípios ativos vegetais (CARVALHO, 2011). 

Podem-se citar diferentes plantas medicinais que são registradas, 

comercializadas e usadas como medicamentos fitoterápicos, dentre estas: Aloe 

vera (cicatrizante tópico), Allium sativum (antilipêmico); Atropa belladonna, 

Fumaria officinalis (antiespasmódico); Arnica montana (contusões); Borago 

officinalis e Cassia occidentalis (anti-inflamatório oral); Calendula officinalis 

(cicatrizante e anti-inflamatório tópico); Eucalyptus globulus (expectorante); 

Ginkgo biloba (antivertiginoso e antiagregante plaquetário); Glycine max 

(climatério -coadjuvante no alívio dos sintomas); Glycyrrhiza glabra 

(antialérgico); Malva sylvestris (demulcentes, expectorante); Melissa officinalis 

(antiespasmódico e ansiolítico); Passiflora incarnata, Piper methysticum, 

Valeriana officinalis (ansiolíticos); Plantago ovata, Plantago psyllium (laxantes); 

Salix alba (analgésico); Tanacetum parthenium (analgésico contra enxaqueca); 

Tribulus terrestres (andrógeno), entre outras (CARVALHO et al., 2008; BRASIL, 

2012b).  

O Brasil precisa avançar no campo da fitoterapia. Este avanço depende 

de uma forte campanha de esclarecimento público, que deve incluir a classe 

médica, para mostrar a segurança e eficácia das plantas medicinais de uso 

tradicional, como uma alternativa terapêutica. É também importante que os 

químicos de produtos naturais se envolvam com o estudo de plantas medicinais, 

desde o trabalho de identificação do princípio ativo ao controle de qualidade dos 

produtos oferecidos ao consumidor (LOPES et al., 2014). Assim como, é 

essencial o envolvimento de pesquisadores envolvidos na toxicologia pré-clínica 

e clínica. 

Para a realização de estudos farmacológicos a seleção do vegetal pode 

ser baseada no seu uso tradicional por sociedades tradicionais, no conteúdo 

químico e toxicidade, na seleção ao acaso ou pela combinação de vários 

critérios. Uma das estratégias mais comuns é o estudo da medicina tradicional 

e/ou popular em diferentes culturas, conhecida como etnofarmacologia. 

Estratégias de busca de medicamentos com base nessa linha de atuação têm 

sido aplicadas no tratamento de importantes doenças, tais como o câncer e a 
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hipertensão (KINGHORN, 2003; BALUNAS; KINGHORN, 2005; BRASIL, 

2012a).  

 

 
2.3 Uso popular de plantas medicinais  
  

 A utilização de plantas com fins medicinais geralmente está 

fundamentada no conhecimento popular, que é transmitido desde as antigas 

civilizações até os dias atuais (SOUZA; ANDRADE; FERNANDES, 2011). O 

principal recurso terapêutico utilizado para tratar a saúde das pessoas e de suas 

famílias foi por muito tempo o uso de plantas medicinais (BADKE et al., 2011). 

Atualmente, apesar do avanço da medicina moderna, muitas pessoas ainda 

dependem das plantas para os cuidados de saúde (OUEDRAOGO et al., 2012; 

CRAGG; NEWMAN, 2013). 

As plantas medicinais podem ser utilizadas na forma fresca (in natura), 

quando coletadas no momento do uso, ou secas, quando são submetidas ao 

processo de secagem. As plantas medicinais utilizadas na medicina tradicional 

e popular constituem os remédios caseiros de origem vegetal, também definidos 

como as preparações caseiras de plantas medicinais, de uso extemporâneo (uso 

imediato), e que não exigem técnicas especializadas para manipulação e 

administração. São consumidos na forma de chás, alcoolaturas, xaropes, 

garrafadas, compressas, banhos, e em determinadas culturas também estão 

associadas a diversos rituais de cura. No entanto, esta forma de uso terapêutico 

de plantas medicinais não é regulamentada (TEIXEIRA, 2013). 

O saber empírico pode trazer várias contribuições para o melhor 

desenvolvimento da ciência, pois, é através da utilização do saber popular que 

se tem a necessidade de realizar estudos para comprovar ou não de forma 

científica a eficácia de determinada amostra vegetal por meio da análise de 

constituintes químicos. Consequentemente, é necessário padronizar a forma de 

utilização e dosagem correta para melhor aproveitamento de todas as 

propriedades presentes na planta (SEVERIANO et al., 2010).  

As plantas consideradas medicinais beneficiaram, e continuam 

beneficiando a humanidade. Não precisaram dos testes clínicos como os 

fármacos sintéticos, credenciaram-se pelo seu uso tradicional ao longo de 



33 
 

séculos (FERREIRA; PINTO, 2010). Como exemplos destas podem ser citadas, 

o abacateiro, Persea americana Mill. (diurético); alecrim, Rosmarinus officinalis 

L. (febre, digestão, hemorragia nasal); alho, Allium sativum (gripe, tosse); 

angélica Archangelica officinalis (febre); angico, Piptadenia macrocarpa (tosse); 

arruda, Ruta chalepensis L. (dor de ouvido, cólica); aroeira, Astronium urundeuva 

(ferimentos); babosa, Aloe vera (L.) Burm.f. (inflamação, vermes, gastrite, 

hemorragia); boldo, Pneumus boldus (Mol.) Lyons (digestão); boldo, do Chile 

Pneumus sp. (digestão, febre, dor de cabeça); cajueiro roxo, Anacardium 

occidentale (feridas externas); cana-caiana, Saccharum officinarum L. (utilizado 

para controle de pressão arterial); capim-santo, Cymbopogon citratus (DC) Stapf. 

(digestão, tranquilizante, inflamação); catingueira, Poicianella pyramidalis Tul. 

(diarreia); endro, Anethum graveolens (digestão); erva-cidreira, Lippia alba 

(inflamação da garganta, vômito, prisão de ventre, dor de cabeça); hortelã, 

Plecctranthus ambonicus Lour. (febre, enxaqueca); hortelã miúda, Mentha crispa 

(dor de cabeça), dentre outras (LOPES et al., 2012). 

A população em geral faz uso de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos acreditando que esta terapia, por ser de origem natural, não traz 

qualquer malefício como efeito adverso ou interação medicamentosa. No 

entanto, o uso informal de plantas medicinais e os seus derivados, expõe o 

público consumidor a vários riscos que ainda não foram devidamente 

considerados e quantificados (ROCHA; MEDEIROS; SILVA, 2010; MIRANDA et 

al., 2013).  Porém já se sabe que tanto as plantas medicinais quanto os 

fitoterápicos apresentam certo grau de toxicidade e interações com outros 

medicamentos, bem como alimentos (JORDAN; CUNNINGHAM; MARLES, 

2010).  

Alguns fatores que podem estar relacionados com os aspectos 

toxicológicos de medicamentos fitoterápicos são relatados na literatura, como os 

fatores ambientais que podem afetar o conteúdo final dos metabólitos 

secundários (condições edafoclimáticas, interação ecológica, nutrição); 

interação medicamentosa (sinergismos e antagonismos) com fitoterápicos e 

medicamentos sintéticos; possível substituição acidental por outra planta que 

pode ser tóxica; falta de informações sobre os efeitos tóxicos, agudos ou 

crônicos do medicamento fitoterápico; e a substituição por outro medicamento 

fitoterápico sem orientação médica (WONG; CASTRO, 2003; NETO et al., 2014). 
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Considerando que a medicina moderna tem avançado atualmente, a 

população ainda faz uso de plantas medicinais no tratamento de diversas 

doenças de forma indiscriminada, sem conhecer os possíveis efeitos tóxicos, 

diante disto, torna-se imprescindível a realização de estudos toxicológicos de 

plantas medicinais utilizadas pela população. 

 

 

2.4 Toxicidade de plantas medicinais 
 

Apesar do uso de plantas medicinais está apoiado em um conhecimento 

consolidado por séculos de observação, planta medicinal não é sinônimo de 

inocuidade. Ao contrário do senso comum de que “medicamento natural se não 

fizer bem, mal não faz” a planta medicinal é um xenobiótico, ou seja, um produto 

estranho ao organismo com finalidades terapêuticas, que ao ser introduzido no 

organismo humano pode produzir toxicidade (VEIGA JUNIOR, 2005; NICOLETTI 

et al., 2007).  

Seu efeito está relacionado com a sua concentração no meio e seu tempo 

de permanência ou tempo de exposição sobre o organismo. Em alguns casos, 

os efeitos dos produtos naturais são apenas psicológicos e, em outros, causam 

danos irreversíveis à saúde (SILVEIRA, 2007). Nesse contexto, as plantas 

medicinais podem causar reações adversas devido aos seus próprios 

constituintes, devido a interações com os medicamentos ou alimentos e ainda 

devido às características do paciente: idade, gênero, estado de saúde, estado 

nutricional e características genéticas (BALBINO; DIAS, 2010). Ainda, faz-se 

necessário um rigoroso controle de qualidade desde o cultivo e coleta da planta, 

até a elaboração dos derivados vegetais e do medicamento final (TUROLLA; 

NASCIMENTO, 2006). 

O uso informal de plantas medicinais e de seus derivados expõe o público 

consumidor a vários riscos que ainda não foram devidamente considerados e 

quantificados. Também, a falta de conhecimento dos riscos potenciais 

envolvidos no consumo dessas plantas por parte daqueles que as usam 

indiscriminadamente, somados às propagandas de massa que exploram a ideia 

de que é natural, portanto, não faz mal, só vem favorecendo cada vez mais o 

crescimento do problema. Em consequência, as pessoas que fazem uso desta 
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conduta terapêutica podem estar expostas a situações como: diminuição ou 

ausência da ação terapêutica desejada, surgimento de reações adversas ou 

interações não esperadas (entre plantas medicinais manipuladas 

associadamente ou em relação à associação entre medicamentos alopáticos e 

plantas medicinais) e considerando, até mesmo, problemas de intoxicação de 

vários níveis, podendo levar à morte (ROCHA; MEDEIROS; SILVA, 2010). 

A atenção em relação à segurança dos medicamentos a base de plantas 

está crescendo, e juntamente com isto o número de estudos de toxicidade de 

derivados vegetais e medicamentos fitoterápicos também é crescente (KIM et 

al., 2013). No entanto, a quantidade de estudos toxicológicos ainda não é 

suficiente, e outros ainda são contraditórios. Por exemplo, na Coreia do Sul, um 

estudo indicou que a principal causa de doença hepática induzida era provocada 

por medicamentos fitoterápicos (SUK et al., 2012), já em outro estudo 

prospectivo, as plantas foram caracterizadas como clinicamente seguras 

(JEONG et al., 2012).  

Assim como o uso de medicamentos à base de plantas tem aumentado, 

também há aumento de relatos de suspeita de toxicidade e efeitos adversos. A 

investigação da epidemiologia da toxicidade de plantas medicinais e 

medicamentos fitoterápicos e seus fatores de risco são essenciais para 

esclarecer os seus efeitos tóxicos. Porém, muitas vezes, estudos de toxicidade 

têm sido negligenciados devido à antiga percepção de que produtos a base de 

plantas são isentos de toxicidade (YE; HE, 2010).  

Nesse sentido, os estudos farmacológicos e toxicológicos são geralmente 

baseados em modelos animais, estes são importantes para a previsão de efeitos 

colaterais e para a decisão sobre as doses seguras antes da realização dos 

estudos clínicos (AFOLABI et al., 2012; ALI et al, 2012). Assim, os estudos em 

animais são imprescindíveis e são considerados o "padrão ouro" para avaliação 

da toxicidade (DE BROE; PORTER, 2008; BAE, et al., 2015). 

A eficácia da terapia medicamentosa depende de fatores relacionados 

com as propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmicas de uma droga que 

podem ser modificadas por diferenças de polimorfismos genéticos, idade, sexo, 

ritmos circadianos, bactérias intestinais, condições fisiopatológicas, forma 

farmacêutica e xenobióticos. Dados da literatura demonstram que a co-

administração de drogas tradicionais e produtos que contem ervas medicinais ou 
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as próprias ervas medicinais tradicionalmente utilizadas na fitoterapia para tratar 

ou prevenir doenças, podem causar interações inesperadas (COLALTO, 2010). 

A composição dos extratos de plantas pode variar dependendo da sua 

origem geográfica, a fase de crescimento da planta, a colheita, os tratamentos 

pós-colheita, os critérios de padronização e estabilidade (KROES; WALKER, 

2004). Em alguns casos, os medicamentos à base de plantas também podem 

estar sujeitos a contaminação e erros na identificação e concentrações das 

substâncias presentes (SCHILTER et al., 2003; ERNST, 2007; POON et al., 

2008). Por esta razão, algumas investigações das interações e efeitos tóxicos 

devem incluir uma análise independente do estudo fitoquímico (GURLEY et al., 

2008; GURLEY et al., 2004; COLALTO, 2010). 

Diversos fatores influenciam o aparecimento de efeitos indesejados de 

plantas medicinais, os quais podem ser previsíveis, detectados pela sua 

farmacodinâmica; podem ocorrer devido a uma overdose ou tolerância; em 

consequência de hipersensibilidade ou alergia; ou serem efeitos tóxicos a longo 

prazo, incluindo hepatotoxicidade, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, 

genotoxicidade e teratogenicidade (SHAW, 2010; SHAW et al., 2012). Muitos 

produtos a base de plantas não possuem ensaios toxicológicos e 

farmacológicos, o que aumenta o risco relacionado ao seu uso pela população.  

Plantas medicinais podem produzir efeitos indesejáveis nos mais diversos 

sistemas, e, assim, serem perigosas para a saúde humana. Existem plantas que 

são venenos por conterem toxinas poderosas que podem levar à morte. Algumas 

plantas medicinais são, inclusive, incompatíveis com o uso de certos 

medicamentos (FERREIRA; PINTO, 2010). A jurubeba (Solanum paniculatum), 

ipeca (Cephaelis ipecacuanha) e arnica (Arnica montana) são exemplos de 

plantas que podem causar irritação gastrintestinal; o mastruço (Chenopodium 

ambrosioides) e a trombeteira (Datura suaveolens), podem lesionar o sistema 

nervoso central; o cambará (Lantana camara), é conhecido por sua 

hepatotoxicidade; a cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana), por sua vez, causa 

distúrbios gastrintestinais (como diarréia grave) e a arruda (Ruta graveolens), 

pode provocar aborto, fortes hemorragias, irritação da mucosa bucal e 

inflamações epidérmicas (VEIGA-JÚNIOR; PINTO, 2005). 

Ainda, estudos mostraram que problemas de hepatotoxicidade pelo 

consumo de kava-kava, efeitos anticolinérgicos levando a redução da atividade 



37 
 

visceral associada a medicamentos para a asma contendo Datura metel, e 

retenção de água pelo uso de alcaçuz (CUZZOLIN; ZAFFANI; BENONI, 2006; 

ELVIN-LEWIS, 2001; SAHOO; MANCHIKANTI; DEY, 2010). 

Mais um exemplo de relevante toxicidade produzida por plantas são as 

cápsulas de têucrio (Teucrium chamaedrys L. – Labiateae), que causaram uma 

epidemia de hepatite na França. A origem do efeito tóxico foi atribuída a 

diterpenos do tipo neo-clerodano, transformados pelo citocromo P450 em 

metabólitos hepatotóxicos, que apresentavam uma subunidade epóxido. 

Anteriormente, o uso do têucrio era tido como seguro até que a comercialização 

do vegetal em cápsulas associado à camomila, prescrito para dietas de 

emagrecimento, desencadeou os casos de hepatite tóxica (LOEPER et al., 1994; 

VEIGA-JUNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Outro caso importante é o do confrei (Symphytum officinale L. - 

Boraginaceae), planta utilizada na medicina tradicional como cicatrizante devido 

à presença da alantoína, no entanto possui alcaloides pirrolizidínicos, os quais 

são comprovadamente hepatotóxicos e carcinogênicos. Após diversos casos de 

morte ocasionados por cirrose resultante de doença hepática veno-oclusiva, 

desencadeadas por estes alcaloides, o uso do confrei foi condenado pela OMS. 

Ainda pode-se citar a exclusão de três espécies na China que contem ácidos 

aristolóquicos, Radix Aristolochiae fangchi (Guangfangji), Caulis Aristolochiae 

Manshuriensis (Guanmutong) e Radix Aristolochiae (Qingmuxiang), devido ao 

seu alto potencial nefrotóxico. Os efeitos adversos mais comumente relatados 

para essas espécies são edema, hipertensão, hepatotoxicidade, edema de face, 

angioedema, convulsões, trombocitopenia, dermatite e até mesmo a morte 

(SAHOO; MANCHIKANTI; DEY, 2010). 

Outros efeitos tóxicos de substâncias presentes em plantas dignos de 

nota são os efeitos hepatotóxicos de apiol, safrol, lignanas e alcaloides 

pirrolizidínicos, bem como, a ação tóxica renal que pode ser causada por 

espécies vegetais que contém terpenos e saponinas, além de alguns tipos de 

dermatites, causadas por espécies ricas em lactonas sesquiterpênicas e 

produtos naturais do tipo furanocumarinas. Componentes tóxicos ou 

antinutricionais, como o ácido oxálico, nitrato e ácido erúcico estão presentes em 

muitas plantas de consumo comercial (VEIGA-JÚNIOR; PINTO; MACIEL, 2005). 
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Diante do exposto, é evidente a importância da avaliação do potencial 

tóxico das plantas medicinais por meio de estudos científicos, tendo em vista 

que, ainda existe um grande número de plantas brasileiras que permanecem 

sem quaisquer estudos quanto a sua química, propriedades terapêuticas e/ou 

tóxicas. Muitas das atividades biológicas de plantas evidenciadas nem sempre 

podem ser relacionadas com os dados etnobotânicos. Isso por que muitas 

plantas são usadas empiricamente pela população em geral, sem respaldo 

científico quanto à eficácia e segurança, o que demonstra que em um país como 

o Brasil, com enorme biodiversidade, existe ainda enorme lacuna entre a oferta 

de plantas e as poucas pesquisas realizadas. Além disso, a ausência de 

informação não significa ausência de toxicidade ou contra-indicação, mas, sim, 

falta de estudos a esse respeito (PUPO; GALLO; VIEIRA, 2007; MARTINS-

RAMOS; BORTOLUZZI; MANTOVANI, 2010). 

 

 

2.5 Modelos experimentais para estudos toxicológicos 
 

No Brasil, a legislação para medicamentos fitoterápicos vem sofrendo 

modificações nos últimos anos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) vem elaborando normas para a regulamentação destes 

medicamentos, desde a Portaria nº 6 de 1995, que estabeleceu prazos para que 

as indústrias farmacêuticas apresentassem dados de eficácia e segurança dos 

medicamentos fitoterápicos, passando pela RDC nº 17 de 2000, a Resolução 

RDC nº 48 de 16 de março de 2004, e a RDC nº 14 de 2010.  

Atualmente em vigor encontra-se a RDC nº 26 de 13 de maio de 2014, 

que dispõe sobre os requisitos mínimos para o registro e renovação de registro 

de medicamento fitoterápico. A Resolução atual determina que um dos critérios 

para a avaliação da segurança de uso e indicações terapêuticas é a 

apresentação da comprovação de segurança de uso (toxicologia pré-clínica e 

clínica) e de eficácia terapêutica (farmacologia pré-clínica e clínica) do 

medicamento. Os ensaios clínicos deverão atender às exigências estipuladas 

pelo Conselho Nacional de Saúde - CNS por meio das Resoluções 196/96 e 

251/97. Os ensaios de toxicologia pré-clínica deverão utilizar como parâmetros 

mínimos o Guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia e 
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segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos, no 

que for aplicável a medicamentos fitoterápicos (ANVISA, 2013; BRASIL, 2014). 

São utilizados vários modelos experimentais para a avaliação do potencial 

tóxico de medicamentos para que estes possam ser registrados e 

comercializados. Esta caracterização dos efeitos tóxicos de medicamentos em 

testes envolvendo animais é necessária para a análise de potenciais riscos em 

seres humanos. As substâncias devem ser administradas pela via pretendida 

para administração em humanos, no caso, quando a via pretendida for a oral, é 

recomendável a administração do produto em animais por gavagem (ANVISA, 

2013). 

Tratando-se de medicamentos fitoterápicos, devem ser realizados, 

conforme Guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia e 

segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos, 

estudos de toxicidade aguda, toxicidade de doses repetidas e genotoxicidade 

(ANVISA, 2013). 

Os estudos de toxicidade aguda são aqueles utilizados para avaliar a 

toxicidade produzida por uma amostra teste quando esta é administrada em uma 

ou mais doses durante um período não superior a 24 horas, seguido de 

observação dos animais por 14 dias após a administração. Os seus objetivos 

são estimar a toxicidade intrínseca, fornecer informação sobre os órgãos alvo, e 

outras manifestações clínicas de toxicidade; identificar as diferenças entre as 

espécies e as espécies suscetíveis, e determinar a reversibilidade da resposta 

tóxica, bem como proporcionar informações que irão auxiliar na seleção da dose 

para estudos de longo prazo (KLAASSEN, 2008). 

Segundo o Guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia 

e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos, 

não é exigida a determinação de DL50 (dose que mata 50% dos animais) por este 

ser um método que implica em grande precisão estatística, e a dose limite a ser 

testada é de 1000 mg/kg/dia para roedores e não roedores. Em situações, em 

que essa dose não resulte em uma margem de 10 vezes a exposição clínica e a 

dose clínica exceda 1 grama por dia, deve ser considerada a menor dose 

disponível entre 10 vezes a exposição clínica, 2000 mg/kg/dia ou a máxima dose 

disponível. Ainda segundo o referido guia, podem ser utilizados métodos 

alternativos para a estimativa da dose letal envolvendo um menor número de 
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animais, tais como preconizado nos guias da OECD pela classificação da 

substância em categorias de acordo com o “Globally Harmonized Classification 

System” – GHS (ANVISA, 2013).  

Os estudos de toxicidade de doses repetidas, por sua vez, têm como 

objetivo, caracterizar o perfil toxicológico da substância pela administração 

repetida. A partir deles é possível a obtenção de informações sobre os efeitos 

tóxicos, a identificação de órgãos alvos, os efeitos na fisiologia do animal, e as 

alterações hematológicas, bioquímicas, e anatomopatológicas. Neste estudo os 

animais recebem a amostra teste diariamente, pela via de administração 

esperada em humanos, sendo divididos em três/quatro grupos onde os animais 

são expostos a diferentes doses (ALMEIDA, 2006; ANVISA, 2013). 

Utilizam-se três doses, sendo a mais alta escolhida com a expectativa de 

produzir efeitos tóxicos observáveis, mas não morte nem sofrimento intenso e 

respeitando-se o limite máximo de 1000 mg/kg/dia em roedores, além de incluir 

um grupo controle que recebe apenas o veículo. Cada grupo contém de cinco a 

dez animais, os parâmetros observados devem incluir mortalidade e sinais de 

toxicidade, sinais clínicos (incluindo parâmetros comportamentais), variações no 

peso corporal e no consumo de ração e de água, patologia clínica (hematologia, 

bioquímica), duração e reversibilidade da toxicidade (ALMEIDA, 2006; ANVISA, 

2013). 

As plantas podem conter substâncias tóxicas, e estas podem afetar 

diversos órgãos vitais. O fígado é muito suscetível à ação de compostos 

químicos. Entre os fatores que levam a essa suscetibilidade, cita-se o fato de 

qualquer substância administrada por via oral, que sofre absorção no trato 

gastrintestinal, ser transportada primeiramente para o fígado, pela veia porta 

hepática. Assim sendo, um agente tóxico vai primeiramente passar pelo fígado 

para ser distribuído na corrente sanguínea (LORA, 2007). Nesse sentido 

parâmetros bioquímicos do sangue são utilizados para identificar sinais de 

toxicidade neste e em outros órgãos. As enzimas aspartato aminotransferase 

(AST) e alanina aminotransferase (ALT) são as mais utilizadas como marcadores 

de lesão hepática (AL-ASMARI et al., 2014). 

Já na avaliação da função renal, pode-se usar a creatinina sérica para 

estimar o ritmo de filtração glomerular (KIRSZTAJN, 2007), e a ureia serve como 

um índice preditivo de insuficiência renal em conjunto com a creatinina (GARCIA; 
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KANAAN 2008). Análises anatomopatológicas (macro e microscópicas) 

analisam estrutura e função, em nível celular, sendo assim importantes na 

detecção de efeitos tóxicos. 

 Diante do exposto, é evidente a importância de avaliar esses parâmetros, 

uma vez que objetivam detectar possível toxicidade de qualquer amostra 

estudada. 

Ainda, estudos de toxicidade adicionam em suas metodologias a análise 

comportamental dos animais, com o intuito de identificar possíveis efeitos 

neurotóxicos, que podem ser depressores ou estimulantes, ou manifestações 

autonômicas (ALMEIDA, 2006; NDHLALA et al., 2013). Dentre os testes 

utilizados para avaliar a ação central das drogas estão o teste do campo aberto 

e o teste do rota-rod. 

 O campo aberto consiste em uma arena dividida em quadrantes por meio 

de linhas pintadas em sua superfície. As bordas da arena são delimitadas por 

paredes e uma fonte de luz artificial é colocada acima do aparato. Cada animal 

submetido ao estudo, após, no mínimo, 30 minutos da administração da 

substância, é colocado no centro dessa arena e por cinco minutos é realizada 

observação e registro do comportamento do mesmo no que diz respeito ao 

número de levantamentos em duas patas (“rearing”), o número de quadrantes 

percorridos (ambulação), o tempo de auto-limpeza (“grooming”) e o número de 

bolos fecais. Um aumento ou diminuição do comportamento exploratório e/ou 

ações repetidas levam a alterações nesses parâmetros indicando efeitos 

sedativos ou estimulantes da amostra em estudo (SÁ et al., 2013).  

O rota-rod é um equipamento que mede a influência da amostra em 

estudo sobre a atividade motora do animal. O aparelho possui uma barra 

giratória suspensa, dividida por paredes plásticas, na qual são colocados os 

animais. Cada baia possui em seu piso uma prancha acoplada a um sistema de 

detecção de queda do animal, que pelo impacto, interrompe automaticamente o 

contador digital de tempo. Dispositivos de controle automático permitem que a 

velocidade de giros seja programada, além da contagem automática do número 

de quedas e o tempo de permanência dos animais na barra. Transcorridos 30 

minutos da administração da amostra em teste, os animais são colocados nas 

barras giratórias e o tempo de permanência é registrado, limitando-se as 

observações ao tempo máximo de três minutos por animal ou três reconduções 
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à barra (NÓBREGA, 2012). Esse teste mede o efeito do relaxamento muscular 

ou de incoordenação motora produzido por drogas com atuação sobre o SNC 

(ALMEIDA, 2006).  

Os agentes genotóxicos afetam negativamente a integridade do material 

genético de uma célula e são definidos como qualquer substância ou produto 

químico que danifique o DNA (ácido desoxirribonucleico). Embora a capacidade 

de uma substância para danificar o DNA não a torne automaticamente um perigo 

para a saúde, o que preocupa é saber se a substância pode ser potencialmente 

mutagênica e/ou carcinogênica (SMITH, 1996; NAI et al., 2015).  

É crescente a preocupação com o efeito mutagênico e carcinogênico de 

agentes genotóxicos em populações expostas ocupacionalmente, 

acidentalmente ou por estilo de vida, pelo fato de que a ação mutagênica, por 

vezes, pode se manifestar somente após muitos anos, no aumento da incidência 

de cânceres ou malformações congênitas, caracterizando os chamados efeitos 

cumulativos, o que tem contribuído para que a exposição a agentes genotóxicos 

seja um dos principais problemas de saúde pública (FLORES; YAMAGUCHI, 

2008). 

Os estudos de genotoxicidade com plantas tem crescido juntamente com 

o aumento do uso terapêutico e com o interesse de comprovação da eficácia das 

mesmas nas mais diversas finalidades farmacológicas. Isso se deve ao fato de 

muitas das plantas utilizadas por um grande número de pessoas, apesar de 

possuírem propriedades farmacológicas, também podem causar alterações no 

DNA. Os riscos são ainda maiores quando o uso de tratamentos clínicos 

alternativos dá-se de forma não controlada, sem a devida atenção quanto à 

identificação correta da planta, a parte do vegetal a ser utilizada e a forma de 

preparo e administração (VARANDA, 2006).   

É bem documentado que mutações gênicas atuam em etapas do 

processo de carcinogênese e que ensaios que detectam componentes 

genotóxicos permitem identificar substâncias com risco potencial aos seres 

humanos (VARANDA, 2006). Assim sendo, testes genéticos têm sido utilizados 

com sucesso para a detecção de mutágenos/carcinógenos e 

antimutágenos/anticarcinógenos. Além disso, a avaliação do potencial 

genotóxico é um dos mais importantes estudos pré-clínicos de segurança 
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necessários para a aprovação e registro de medicamentos (VIEIRA; PAULA; 

CHEN-CHEN, 2010). 

Dentre os testes para avaliação de genotoxicidade destaca-se o teste de 

micronúcleo, que é considerado um teste padrão para monitorar a segurança de 

agentes para uso na população humana (NAI et al., 2015). Os micronúcleos são 

resultados de fragmentos cromossômicos ou cromossomos inteiros que na 

anáfase (fase da divisão celular em que ocorre há segregação dos 

cromossomos), não acompanham a migração para os polos das células, 

aparecendo como pequenos núcleos adicionais. A indução da formação de 

micronúcleos pode resultar da ação de agentes clastogênicos (agentes que 

induzem quebras cromossômicas) ou aneugênicos (agentes que induzem 

principalmente perda cromossômica) (OUDREAGO et al., 2012; PERÉZ et al., 

2015; COSTA E SILVA; NEPOMUCENO, 2010). 

Este teste é amplamente usado para avaliar a capacidade de uma 

substância para quebrar cromossomos (clasteugenicidade) ou afetar a formação 

de placa metafásica e/ou fuso mitótico, ambos capazes de levar à distribuição 

desigual de cromossomas durante a divisão celular. Este é amplamente utilizado 

como uma ferramenta de triagem para determinar a segurança de muitas 

substâncias e classificar os agentes como cancerígenos ou não cancerígenos 

(NAI et al., 2015).  

 

 

2.6 Zornia brasiliensis: família, gênero e espécie 
 

A família Fabaceae também descrita na literatura como Leguminosaea 

constitui uma das maiores famílias de angiospermas, com 727 gêneros e cerca 

de 19.325 espécies, distribuídas em três subfamílias: Faboideae, Mimosoideae 

e Caesalpinioideae (LEWIS et al., 2005). A família apresenta uma distribuição 

ampla ao redor do globo, está presente tanto nas florestas tropicais quanto 

desertos, planícies e regiões alpinas (DOYLE; LUCKOW 2003). Apresenta 

também representantes dos mais diversos tipos de hábito: árvores conhecidas 

como o pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) e o jacarandá-da-Bahia 

(Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth.), arbustos como topete-de-cardeal 

(Calliandra tweediei Benth), cipós como a estojo-de-luneta (Dioclea violacea 
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Mart. ex Benth) e até plantas aquáticas como Neptunia pubescens Benth 

(SILVEIRA; MIOTTO, 2012). 

As espécies desta família acumulam substâncias com grande diversidade 

estrutural, tais como alcaloides, aminoácidos não proteicos, aminas, 

fenilpropanoides, antraquinonas, flavonoides e terpenoides (WINK et al., 2003). 

Há relatos de algumas espécies da família Fabaceae que são utilizadas 

na medicina popular, como por exemplo por Senna occidentalis, utilizada pela 

população para o tratamento de anemia, dispepsia atônica, problemas no fígado, 

biliose hematúrica, febres dos tuberculosos, hidropisia flatulenta e desarranjos 

menstruais (CORRÊA, 1926; COIMBRA, 1958; LOMBARDO; KIYOTA; 

KANEKO, 2009). Outra espécie conhecida como pau-de-ferro (Caesalpinia 

ferrea) é utilizada pela população para tratar diversas enfermidades como por 

exemplo, contusões, combate à asma e à tosse crônica (BRAGA, 1976), os 

frutos são antidiarréicos, anticatarrais e cicatrizantes e as raízes são antitérmicas 

(MAIA, 2004; CAVALHEIRO et al., 2009) 

O gênero Zornia J. F. Gmel. (Fabaceae) possui distribuição pantropical e 

contêm 80 espécies, das quais cerca de 36 ocorrem no Brasil, sendo 15 

exclusivas do país (CRUZ, 2009).  

 

Figura 1: Zornia brasileinsis (Foto: Tavares, 2009; Serra Branca-PB) 

Dados da literatura demonstram que espécies do gênero Zornia 

apresentam uma variedade de atividades biológicas, dentre elas, atividade 

antimicrobiana para a espécie Z. milneana (OBI et al., 2007), moluscicida para 

Z. setosa subsp. obvata (KLOOS  et al., 1987),  espasmolítica em íleo de rata 
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(ROJAS et al., 1999), atividade citotóxica (BELCAVELLO et al., 2012), 

anticonvulsivante (GREETHA; SHILPA; MURUGAN, 2012) e potencial 

antioxidante (BRAHMACHARI et al., 2009) para Z. diphylla Pers.  

Somente a partir de 2012 começaram a surgir publicações contendo 

estudos fitoquímicos com espécies deste gênero, em particular com a espécie 

Zornia diphylla. Leuner et al. (2012) relataram a presença dos constituintes 7,4’-

di-hidroxiisoflavona, 5,7,3’-triidroxiisoflavona, 7-hidroxi-4’-metoxiisoflavona e 7-

b-D-Glicosil-5,7-di-hidroxi-4'-metoxi-isoflavona, nas partes aéreas desta espécie. 

Além deste estudo, um artigo publicado por Ren. e colaboradores (2012) no 

mesmo ano relatou a ocorrência dos constituintes 7,4’-dimetoxi-isoflavona, 7-

hidroxi-4’metoxiflavona, 7-3’-di-hidroxi-4’metoxi-isoflavona, 7,8-di-hidroxi-

4’metoxi-isoflavona e 7,4’di-hidroxiisoflavona como constituintes da espécie 

Zornia diphylla. Além disso, estudos recentes com esta espécie mostraram que 

esta apresenta atividade anticancerígena in vitro e in vivo contra células DLA 

(linfoma ascítico de Dalton) (ARUNKUMAR; AJIKUMARAN NAIR; 

SUBRAMONIAM, 2012).  

Zornia brasiliensis Vog. (Figura 1), conhecida popularmente como 

“urinária”, “urinana” e “carrapicho”, é utilizada pela população como diurético 

(AGRA et al., 2007). É pouco relatada na literatura, tanto do ponto de vista dos 

estudos fitoquímicos como de suas atividades biológicas. Estudos com a espécie 

relataram a atividade antioxidante e citotóxica em larvas de Artemia salina do 

extrato metanólico de suas partes aéreas (DAVID et al., 2007). 

Estudos fitoquímicos recentes com Zornia brasiliensis levaram ao 

isolamento de cinco substâncias, que foram identificadas por Espectroscopia no 

Infravermelho, Espectrometria de Massas e Ressonância Magnética Nuclear de 

1H e 13C uni e bidimensionais (HMQC, HMBC, COSY e NOESY). A espécie 

apresentou em sua constituição química três flavonas, 7-metoxiflavona, 5-

hidroxi-7-metoxiflavona e 5,7-dimetoxiflavona; uma chalcona, a 2’,4’-

dihidroxichalcona e um pterocarpano, o 3-hidroxi-9-metoxipterocarpano, sendo 

todas essas substâncias relatadas pela primeira vez no gênero Zornia. Neste 

estudo, foi observado que a 7-metoxiflavona possui significante efeito 

antinociceptivo (SILVA, 2013).  

Por ser uma espécie utilizada pela população com fins medicinais, e não 

apresentar relatos na literatura de sua toxicidade, os ensaios para avaliação do 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Arunkumar%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nair%20SA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Subramoniam%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Subramoniam%20A%5Bauth%5D
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perfil toxicológico decorrente do uso agudo e de doses repetidas de Zornia 

brasiliensis são imprescindíveis. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 
 

 Avaliar a toxicidade pré-clínica do extrato hidroalcoólico das partes aéreas 

de Zornia brasiliensis (EHZB). 

 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar a atividade hemolítica de EHZB em eritrócitos de camundongos; 

  

 Avaliar a toxicidade pré-clínica aguda de EHZB em camundongos por via 

oral; 

 

 Avaliar a toxicidade pré-clínica de doses repetidas (28 dias) de EHZB em 

camundongos por via oral; 

 

 Avaliar a genotoxicidade de EHZB em sangue periférico de 

camundongos; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
4.1 Local da pesquisa 

 

As atividades de pesquisa foram desenvolvidas no Laboratório de 

Oncofarmacologia (OncoFar) e no biotério Prof. Thomas George, ambos do 

Instituto de Pesquisa em Fármacos e Medicamentos (IPeFarM) onde funciona o 

Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos 

(PPgPNSB), todos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

 

 

4.2 Material 
 

4.2.1 Material botânico 
 

O material botânico utilizado nos experimentos foi o extrato hidroalcoólico 

das partes aéreas de Zornia brasiliensis (EHZB), fornecido pelos Professores 

Doutores Marcelo Sobral da Silva e Josean Fechine Tavares, pesquisadores e 

colaboradores da fitoquímica do PPgPNSB. O material foi coletado no município 

de Serra Branca-PB em setembro de 2009, pela Professora Doutora Maria de 

Fátima Agra, do Setor de Botânica do PgPNSB. Uma exsicata encontra-se 

depositada no Herbário Professor Lauro Pires Xavier, do Centro de Ciências 

Exatas e da Natureza, da UFPB sob o código AGRA-6833. 

Para a obtenção do extrato hidroalcoólico das partes aéreas de Zornia 

brasiliensis (EHZB), as partes aéreas (4 kg) foram secas em estufa com ar 

circulante à temperatura de 45°C durante 72 horas. Após a secagem, o material 

foi pulverizado em moinho mecânico obtendo-se o pó. Em seguida, o pó foi 

submetido a uma maceração exaustiva com etanol (EtOH) 95% por 72 horas, 

em macerador de aço inoxidável, sendo esse processo repetido por quatro 

vezes, obtendo-se a solução extrativa. A solução extrativa foi concentrada sob 

pressão reduzida, em evaporador rotativo a uma temperatura de 40 °C para 

eliminação do solvente obtendo-se o extrato hidroacoólico bruto. O rendimento 

do extrato foi de 100 g.  
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4.2.2 Animais 
 

Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus) pesando 

entre 25 e 32 g, com faixa etária próxima de 60 dias, obtidos do biotério Prof. 

Thomas George (IpeFarM/UFPB). Os animais foram agrupados em gaiolas de 

polietileno, mantidos sob condições controladas de temperatura de 21 ± 1 °C sob 

o ciclo dia/noite (12 h claro e 12 h escuro), com água e alimento (tipo pellets de 

ração da marca Purina®) ad libitum e sem uso de qualquer medicação. Antes da 

realização de qualquer protocolo experimental, os animais foram colocados no 

ambiente de trabalho por pelo menos 30 minutos de antecedência à execução 

do experimento. 

Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA)/UFPB, sob a 

certidão N° 0701/14.   

 

 

4.3 Métodos 
 

4.3.1 Avaliação da citotoxicidade de EHZB em eritrócitos  
 

Os ensaios para avaliação da citotoxicidade em eritrócitos foram 

realizados segundo Kang et al. (2009), com algumas modificações. Os eritrócitos 

foram obtidos de sangue fresco de camundongos coletado do plexo orbital. A 

agulha foi heparinizada (heparina sódica - Parinex®/Hipolabor) para prevenir 

coagulação. Para obter a suspensão de eritócitos, 1 mL de sangue total foi 

solubilizado em 10 mL de solução tampão fosfato (PBS) e então centrifugado a 

3.000 rpm durante 5 minutos. O plasma sobrenadante foi descartado e esse 

processo repetido mais duas vezes. Os eritrócitos foram finalmente 

ressuspenssos em PBS, obtendo-se então a suspensão de eritrócitos a 0,5% 

que foi utilizada para o ensaio de hemólise. EHZB foi solubilizado em 1,5% de 

cremophor preparado em PBS, no dobro das concentrações desejadas. A cada 

100 µL dessas soluções foi adicionado 100 µL da solução de eritrócitos, em 

quadruplicata. Os controles positivo e negativo foram também utilizados, pela 

incubação de eritrócitos em uma solução de 0,1% de Triton X-100 (Sigma-

Aldrich®) em PBS (200 µL) e cremophor (1,5%) em PBS (200 µL), 



52 
 

respectivamente. A placa foi mantida sob agitação suave em um agitador por 60 

minutos. Após esse período, a placa foi centrifugada por 5 minutos a 3.000 rpm 

e o sobrenadante cuidadosamente removido. Após remoção foi adicionado, a 

cada poço, 200 µL de solução do Triton X-100 (0,1%) e a placa foi 

cuidadosamente agitada. A quantidade de hemólise causada pela solução do 

Triton X-100 (0,1 %) foi determinada espectrofotometricamente a 415 nm e 

serviu como prova inversa para determinação da CH50 (concentração do que 

produz 50% de hemólise) do EHZB. 

 

 

4.3.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda de EHZB 
 
 O ensaio de toxicidade pré-clínica aguda foi realizado de acordo com o 

Guia para a condução de estudos não clínicos de toxicologia e segurança 

farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos, publicado 

pela ANVISA em 2013.  

Foram utilizados camundongos albinos Swiss, seis machos e seis fêmeas 

por grupo. Após jejum de três horas, os animais foram submetidos ao tratamento 

de dose única de 2000 mg/kg, via oral (gavagem), e ao grupo controle foi 

administrado apenas o veículo (12% Tween-80 em salina).  

Após a administração, os animais foram observados cuidadosamente 

para detecção de sinais tóxicos de caráter geral nos intervalos: 0, 15, 30 e 60 

minutos; após 4 horas; após 24 horas; e diariamente durante 14 dias. Durante 

estes intervalos de tempo, analisou-se a ocorrência de alterações no Sistema 

Nervoso Central (SNC) como hiperatividade, irritabilidade, agressividade, 

tremores, convulsões, catatonia, analgesia, anestesia, ptose, resposta ao toque 

diminuído, ambulação, capacidade de limpeza e ato de levantar. Do mesmo 

modo, foram avaliadas possíveis alterações no Sistema Nervoso Autônomo 

(SNA) como diarreia, constipação, defecação, micção, tônus muscular, entre 

outros. A observação desses parâmetros comportamentais foi realizada 

seguindo o protocolo descrito por Almeida et al. (1999) (ANEXO A).  

 Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos decorrentes do tratamento 

com EHZB, os animais foram pesados no início e no final do tratamento e 

diariamente foram avaliados os consumos de água e ração. 
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No 14° dia após a administração, os animais dos grupos EHZB e controle 

foram eutanasiados por deslocamento cervical, para remoção dos órgãos 

(coração, fígado, rins, baço e timo) para a determinação de seus índices. O 

índice dos órgãos foi calculado seguindo a fórmula: Índice = peso do órgão 

(mg)/peso do animal (g).  

 

 

4.3.3 Avaliação da toxicidade pré-clínica de doses repetidas de EHZB 
 

 O ensaio de toxicidade pré-clínica de doses repetidas em camundongos 

foi realizado de acordo com o Guia para a condução de estudos não clínicos de 

toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de 

medicamentos, publicado pela ANVISA em 2013.  

Camundongos Swiss foram distribuídos em quatro grupos de 20 animais 

cada, contendo 10 machos e 10 fêmeas. Após jejum de 3 horas, três grupos 

receberam EHZB, por via oral (gavagem), nas doses de 250, 500 e 1000 mg/kg, 

diariamente, por 28 dias, e o grupo controle recebeu apenas o veículo (12% de 

Tween 80 em salina), nas mesmas condições. 

 Durante todo o experimento, foram observados o consumo de água e de 

ração, e a evolução ponderal. No dia anterior a primeira administração (Basal) e 

nos 14o e 28o dias de administração, os seguintes parâmetros foram avaliados: 

temperatura corporal, glicemia, atividade exploratória e atividade motora.  

 Um dia após o último tratamento os animais tratados com EHZB e os 

animais do grupo controle foram anestesiados para coleta de sangue e posterior 

análise de parâmetros bioquímicos e hematológicos. Então, todos os animais 

foram eutanasiados por deslocamento cervical, para remoção dos órgãos 

(coração, fígado, rins, baço e timo) e determinação de seus índices, bem como 

para realização de exame histopatológico.  

 

4.3.3.1 Avaliação da evolução ponderal e do consumo de água e de ração 
 

       Para a avaliação de possíveis efeitos tóxicos após o tratamento com 

EHZB, os animais foram pesados no início e no final do tratamento e diariamente 

foram avaliados os consumos de água e ração. 
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4.3.3.2 Avaliação da temperatura corporal e glicemia 
 

Para avaliação da temperatura corporal foi utilizado um termômetro digital 

(modelo MC – 3BC®, OMRON/China), cujo termossensor foi inicialmente 

lubrificado com vaselina e em seguida introduzido 2 cm pelo reto do animal, 

atingindo o cólon. Esse procedimento foi realizado quinzenalmente, em todos os 

animais. 

Para a avaliação da glicemia, foi utilizado o Glicosímetro (True Read® 

(NIPRO Diagnostics). Para tanto, os animais foram mantidos em jejum por quatro 

horas, e em seguida foi realizado o lancetamento da cauda para coletar a gota 

de sangue. 

 

 

4.3.3.3 Avaliação da atividade exploratória 
 

Para a avaliação da atividade exploratória foi realizado o ensaio do campo 

aberto, fabricado pela Insight®, Brasil. Neste teste, cada animal submetido ao 

estudo, após no mínimo 60 minutos da administração de EHZB foi colocado no 

centro da arena e por cinco minutos foi realizada observação e registro do 

comportamento no que diz respeito ao número de levantamentos em duas patas 

(“rearing”), o número de quadrantes percorridos (ambulação), o tempo de auto-

limpeza (“grooming”) e o número de bolos fecais (SÁ et al., 2013).  

 
 

4.3.3.4 Avaliação da atividade motora 
 

Para avaliação da atividade motora foi utilizado o aparelho de rota rod de 

modelo EFF 412, fabricado pela Insight®, Brasil.  

Antes do teste realizou-se uma pré-seleção dos animais (sem 

administração de substâncias), e em seguida foi realizada uma leitura basal. Os 

camundongos foram colocados na barra giratória e o tempo de permanência dos 

mesmos no aparelho (com até três tentativas) foi cronometrado. 
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O teste do rota-rod foi realizado um dia após a realização do teste do 

campo-aberto. Uma vez transcorridos pelo menos 30 minutos da administração 

de EHZB, os animais (grupos EHZB e controle) foram colocados nas barras 

giratórias e o tempo de permanência foi registrado, limitando-se as observações 

ao tempo máximo de três minutos por animal ou três reconduções à barra 

(NÓBREGA, 2012). 

Esse procedimento foi repetido no 14° e 28° dias de tratamento com 

EHZB. 

 

 

4.3.3.5 Avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos 
 

Um dia após o último tratamento, após jejum de 6 horas, os animais foram 

anestesiados com tiopental sódico (2 mg/animal – i.p., Thiopentax®/ Cristália) e 

amostras de sangue foram coletadas pelo plexo orbital com o auxílio de uma 

agulha heparinizada. 

Para a análise dos parâmetros bioquímicos (ureia, creatinina, aspartato 

aminotransferase - AST e alanina aminotransferase - ALT) o sangue foi 

submetido à centrifugação por 10 minutos a 3500 rpm para obtenção do plasma. 

Já para as análises hematológicas foi utilizado sangue total heparinizado e 

realizada avaliação das séries vermelha e branca (eritrograma e leucograma). 

Os parâmetros bioquímicos e hematológicos foram determinados por 

meio de kits específicos utilizando-se o analisador bioquímico automático Cobas 

Mira Plus® (Roche Diagnostic System) e o analisador hematológico celular 

automático Animal Blood Counter Vet (Horiba ABX Diagnostics), 

respectivamente. As extensões sanguíneas foram coradas com coloração 

panótica e analisadas em microscópio óptico, para realização da contagem 

diferencial de leucócitos.  

 

 

4.3.3.6 Avaliação dos índices dos órgãos  

 

Após a coleta do sangue, todos os animais foram eutanasiados, por 

deslocamento cervical, e os órgãos (coração, timo, baço, fígado e rins) 



56 
 

extirpados, pesados e examinados macroscopicamente para investigação de 

mudanças de coloração, hemorragias ou outras alterações. O índice dos órgãos 

foi calculado como: Índice = mg (órgão)/g (animal). 

 

 

4.3.3.7 Avaliação histopatológica 
 

Após a pesagem dos órgãos, fígado e rins foram seccionados, fixados em 

formalina (solução de formol a 10%) tamponada e após 24 horas, foram 

resseccionados para processamento histopatológico: desidratação com séries 

crescentes de álcool (70 a 100%), diafanização em xilol, impregnação e inclusão 

em parafina, segundo os métodos habituais. Em micrótomo rotativo semi-

automático, os fragmentos tissulares emblocados em parafina, foram 

seccionados em espessura de 3,0 μm e subsequentemente submetidos à 

coloração com hematoxilina-eosina e tricrômico de Masson (apenas para 

fígado), em seguida foram examinados ao microscópio óptico (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2008). Os procedimentos descritos foram realizados com a 

colaboração do mestrando Adriano Alves do Laboratório de Imunofarmacologia 

PPgPNSB/CCS/UFPB.   

 

 
4.3.4 Avaliação da genotoxicidade de EHZB  
 

 Para a avaliação da genotoxicidade de EHZB foi realizado o ensaio do 

micronúcleo em sangue periférico (HAYASHI et al., 2007).  

Camundongos Swiss machos foram distribuídos em três grupos de seis 

animais cada. Após jejum de 3 horas, um grupo recebeu dose única de 2000 

mg/kg de EHZB, por via oral (gavagem), o grupo controle negativo recebeu 

apenas o veículo (12% de Tween 80 em salina), e o grupo controle positivo 

(padrão) recebeu ciclofosfamida - 50 mg/kg, nas mesmas condições. 

Após 24 horas os animais foram anestesiados com tiopental sódico (2 

mg/animal – i.p., Thiopentax®/ Cristália) e amostras de sangue periférico foram 

coletadas pelo plexo orbital, para confecção das extensões sanguíneas. Após 

secagem, as lâminas foram coradas com coloração panótica (Newprov®) para 

posterior análise em microscópio óptico. Para cada animal, três extensões 
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sanguíneas foram preparadas e um mínimo de 2000 eritrócitos contados para 

determinação da frequência de eritrócitos micronucleados. 

 

 

4.4 Análise estatística 
 

Para o ensaio de atividade hemolítica em eritrócitos, foram realizados três 

experimentos com quatro replicatas. O valor de CH50 (concentração que produz 

50% de hemólise) foi calculado por meio da expressão dos resultados como uma 

percentagem dos controles, e foi determinado graficamente a partir das curvas 

concentração-resposta por regressão não linear com intervalo de confiança de 

95%. 

Os resultados obtidos nos estudos in vivo foram expressos em média ± 

erro padrão da média (e.p.m.) e analisados empregando-se o teste t-Student não 

pareado, para análise de duas populações distintas, e teste de análise de 

variância (ANOVA) one-way, para a comparação de mais de duas amostras, 

seguido do teste de Tukey. Os resultados foram considerados significativos 

quando p < 0,05.  

Para o ensaio do micronúcleo em sangue periférico foi utilizado teste t-

Student com pós-teste de Wilcoxon onde os valores estão expressos em média 

± erro padrão da média (e.p.m.), sendo os resultados considerados significativos 

quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS 
 

 

5.1 Avaliação da citotoxicidade de EHZB em eritrócitos  
 

No ensaio de citotoxicidade em eritrócitos, observou-se que a 

percentagem de hemólise aumentou após o tratamento com EHZB. O valor de 

CH50 obtido nesse experimento foi 1.954 (1.840 - 2.074) µg/mL (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 – Percentual de hemólise em eritrócitos de camundongos Swiss após tratamento com 

EHZB (μg/mL). Cada ponto representa média ± erro padrão da média de três experimentos em 

quatro replicatas, com intervalo de confiança de 95%. 

 

 

5.2 Avaliação da toxicidade pré-clínica aguda de EHZB 
 

Após tratamento com dose única de EHZB (2000 mg/kg) não foram 

observadas alterações comportamentais ou morte nos animais experimentais.  

No que diz respeito ao consumo de água e de ração, e evolução ponderal 

dos animais, os resultados são apresentados na Tabela 1. De acordo com os 

resultados obtidos pode-se observar que não houve diferença significante no 

consumo de água, nem no peso dos animais tratados com EHZB em relação ao 

controle.  

               [ EHZB ] µg/mL 
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No entanto, apesar de não induzir alteração no consumo de ração nos 

camundongos fêmeas, pode-se observar uma diminuição significativa no 

consumo de ração nos camundongos machos tratados com EHZB (24,7 ± 1,1 g; 

p<0,05) quando comparado ao grupo controle (39,8 ± 1,0 g) (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1 – Consumo de água e de ração, e avaliação ponderal de camundongos submetidos ao 

tratamento com dose única (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Consumo de 

ração (g) 

Consumo de 

água (mL) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

Controle - 
M 39,8 ± 1,0 50,9 ± 2,7    30,6 ± 0,5 35,5 ± 1,5 

F 37,8 ± 1,4 48,9 ± 1,9 28,3 ± 0,2 32,0 ± 0,7 

EHZB 2000 
M  24,7 ± 1,1a 45,9 ± 2,8 30,2 ± 1,0 33,8 ± 2,4 

F 40,3 ± 1,3 55,4 ± 3,5 28,4 ± 0,4 32,3 ± 0,3 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais. ap < 0,05 

comparado com grupo controle (12% Tween 80) analisados por Teste T de Student. 

 

 

Os órgãos (coração, fígado, rins, baço e timo) foram removidos e pesados, 

e analisados macroscopicamente. Não foram observados sinais de hemorragia 

nem necrose.  

No que diz respeito ao índice dos órgãos, não foram observadas 

alterações significativas nos camundongos tratados com EHZB (Tabela 2). 

 

 

Tabela 2– Efeitos do EHZB sobre o índice dos órgãos de camundongos submetidos ao 

tratamento com dose única (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Índice de 

coração 

(mg/g) 

Índice de 

fígado 

(mg/g) 

Índice de 

rins 

 (mg/g) 

Índice de 

baço 

(mg/g) 

Índice de 

timo 

(mg/g) 

Controle - 
M 3,8 ± 0,1 67,6 ± 3,3 13,6 ± 0,2 5,6 ± 0,8 1,8 ± 0,2 

F 4,5 ± 0,2 70,4 ± 3,4 13,8 ± 1,0 5,3 ± 0,5 2,6 ± 0,2 

EHZB 2000 
M 4,2 ± 0,2 74,5 ± 2,6 14,4 ± 0,7 5,8 ± 0,9 2,2 ± 0,5 

F 4,4 ± 0,1 69,9 ± 2,6 13,2 ± 0,4 5,4 ± 0,2 2,9 ± 0,4 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais, analisados por 

Teste T de Student.  
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5.3 Avaliação da toxicidade pré-clínica de doses repetidas de EHZB 
 

Durante os 28 dias de tratamento dos camundongos de ambos os gêneros 

com as doses de 250, 500 e 1000 mg/kg de EHZB não foi evidenciada nenhuma 

morte em nenhum grupo experimental.  

 

 

5.3.1 Avaliação da evolução ponderal e do consumo de água e de ração 
 

A tabela 3 apresenta o consumo de água e de ração e a evolução ponderal 

dos animais submetidos ao tratamento com doses repetidas (28 dias) de EHZB.  

Pode-se observar que houve uma diminuição significativa no consumo de 

ração por parte dos camundongos machos tratados com as doses de 500 mg/kg 

(32,4 ± 1,6 g; p<0,05) e 1000 mg/kg (29,7 ± 1,0 g; p<0,05) de EHZB em 

comparação com o controle (40,6 ± 1,3 g), assim como, uma diminuição 

significativa no consumo de ração em todos os grupos de camundongos fêmeas 

tratados com EHZB (27,1 ± 0,8 g; 30,9 ± 0,9 g; 39,4 ± 1,3 g para os grupos 

tratados com 250, 500 e 1000 mg/kg, respectivamente; p<0,05) quando 

comparados ao grupo controle (45,6 ± 1,7 g).  

Também pode-se observar uma diminuição significativa no consumo de 

água por parte dos animais machos tratados com as doses de 500 mg/kg (46,6 

± 1,4 mL; p<0,05) e 1000 mg/kg (45,2 ± 1,5 mL; p<0,05) de EHZB, quando 

comparados ao grupo controle (54,0 ± 2,1 mL). Além disso, houve um aumento 

significativo no consumo de água no grupo de camundongos fêmeas tratados 

com EHZB apenas na dose de 1000 mg/kg (51,8 ± 1,8 mL; p<0,05 ) quando 

comparado ao grupo controle (43,8 ± 1,0 mL). 

Não foram observadas alterações significativas na evolução ponderal dos 

animais tratados com as diferentes doses de EHZB. 
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Tabela 3 - Consumo de água e ração, e evolução ponderal de camundongos submetidos ao 

tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Consumo de 

ração (g) 

Consumo de 

água (mL) 

Peso inicial 

(g) 

Peso final 

(g) 

Controle - 
M 40,6 ± 1,3 54,0 ± 2,1    29,6 ± 0,9 37,7 ± 1,2 

F 45,6 ± 1,7 43,8 ± 1,0 27,0 ± 0,6 33,2 ± 0,7 

EHZB 250 
M 43,0 ± 1,5 55,1 ± 2,2 29,7 ± 0,6 38,4 ± 1,1 

F 27,1 ± 0,8a 41,5 ± 1,5 25,4 ± 0,7 32,4 ± 1,3 

EHZB 500 
M 32,4 ± 1,6a 46,6 ± 1,4a 26,9 ± 0,8 41,7 ± 1,3 

F 30,9 ± 0,9a 42,9 ± 1,3 25,4 ± 0,5 36,2 ± 0,6 

EHZB 1000 
M 29,7 ± 1,0a 45,2 ± 1,5a 28,3 ± 0,7 39,2 ± 1,2 

F 39,4 ± 1,3a 51,8 ± 1,8a 25,6 ± 0,3 35,8 ± 0,8 

Dados estão apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais, analisados por 

ANOVA seguido por Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle.  

 

 

5.3.2 Avaliação da temperatura corporal e glicemia 
 

No que se refere à temperatura dos camundongos submetidos ao 

tratamento com doses repetidas de EHZB, não foram observadas alterações 

significativas desse parâmetro, nos diferentes períodos analisados, em nenhum 

dos gêneros, quando comparado ao grupo controle (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Temperatura de camundongos submetidos ao tratamento com doses repetidas (v.o.) 

de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

 Temperatura (ºC) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 35,6 ± 0,2 34,7 ± 0,5 36,4 ± 0,3 

F 34,9 ± 0,2 35,1 ± 0,3 34,5 ± 0,3 

EHZB 250 
M 35,7 ± 0,2 34,9 ± 0,3 36,5 ± 0,4 

F 34,2 ± 0,2 35,1 ± 0,1 34,9 ± 0,7 

EHZB 500 
M 36,5 ± 0,3 35,1 ± 0,3 36,6 ± 0,6 

F 34,7 ± 0,2 34,7 ± 0,3 35,7 ± 0,5 

EHZB 1000 
M 35,7 ± 0,2 34,6 ± 0,2 35,8 ± 0,2 

F 35,0 ± 0,2 35,6 ± 0,2 34,5 ± 0,2 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por 

ANOVA seguido de Tukey. 
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Em relação à glicemia dos animais, observou-se um aumento significativo 

nos animais fêmeas nas doses de 500 mg/kg (115,8 ± 6,7 mg/dL; p<0,05) e 1000 

mg/kg (146,5 ± 3,6 mg/dL; p<0,05), após 28 dias de tratamento com EHZB, em 

comparação com o controle (83,5 ± 5,6 mg/dL) (Tabela 5). 

Os camundongos machos por sua vez, não apresentaram alterações 

significativas no parâmetro glicemia durante os 28 dias de tratamento (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Glicemia de camundongos submetidos ao tratamento com doses repetidas (v.o.) de 

EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Glicemia (mg/dL) 

Basal 14 dias 28 dias 

Parâmetros - M 80 - 160 - - 

normais *   F 80 – 150  - - 

Controle - 
M 173,4 ± 15,3 118,7 ± 2,7 123,4 ± 5,3 

F 109,9 ± 6,2 124,2 ± 9,8 83,5 ± 5,6 

EHZB 250 
M 166,9 ± 16,3 122,6 ± 8,7 136,9 ± 9,2 

F     115,9 ± 5,2 134,0 ± 8,5 92,8 ± 5,4 

EHZB 500 
M 148,1 ± 10,3 137,2 ± 9,9 149,0 ± 6,3 

F 143,9 ± 6,3 132,0 ± 9,1    115,8 ± 6,7a,b 

EHZB 1000 
M 202,6 ± 10,2 156,7 ± 9,6 135,7 ± 4,8 

F     103,0 ± 8,6  133,3 ± 8,6      146,5 ± 3,6a,b 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisado por ANOVA 

seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle. bp < 0,05 comparado ao grupo EHZB 

250 mg/kg. * Fonte: Gad, 2007. 

 

 

5.3.3 Avaliação da atividade exploratória 
 

No teste do campo aberto observou-se um aumento significativo na 

ambulação dos animais fêmeas tratados com a dose de 1000 mg/kg (56,7 ± 4,7; 

p<0,05) de EHZB quando comparado aos animais do grupo controle após 28 

dias de tratamento (36,6 ± 3,4) (Tabela 6). 
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Tabela 6 – Ambulação no teste de campo aberto de camundongos submetidos ao tratamento 

com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Ambulação (nº de quadrantes) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 61,4 ± 4,2 35,4 ± 4,2 38,0 ± 5,1 

F 60,7 ± 5,6 50,2 ± 5,3 36,6 ± 3,4 

EHZB 250 
M 58,0 ± 7,9 43,8 ± 3,9 37,0 ± 1,4 

F 40,9 ± 9,5 39,3 ± 4,9 42,6 ± 3,8 

EHZB 500 
M 46,7 ± 3,6 29,2 ± 5,3 36,3 ± 2,4 

F 44,0 ± 5,6 34,1 ± 4,5 36,4 ± 2,9 

EHZB 1000 
M 42,2 ± 3,1 35,6 ± 5,0 40,3 ± 3,1 

F 45,4 ± 7,8 43,9 ± 4,3 56,7 ± 4,7a,b 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisado por ANOVA 

seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle. bp < 0,05  comparado ao grupo EHZB 

500 mg/kg. 

 

 

Ainda no teste do campo aberto, em relação ao parâmetro tempo de auto-

limpeza dos camundongos, não foram observadas alterações significativas nos 

animais machos ou fêmeas, submetidos ao tratamento com doses repetidas de 

EHZB quando comparados ao grupo controle (Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 – Tempo de auto-limpeza no teste de campo aberto de camundongos submetidos ao 

tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Auto-limpeza (s) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 16,7 ± 6,6 11,6 ± 2,9 7,6 ± 2,1 

F 6,9 ± 2,7 14,3 ± 2,9 16,0 ± 5,5 

EHZB 250 
M 18,2 ± 3,7 16,8 ± 5,0 7,8 ± 2,0 

F 11,0 ± 2,3 9,1 ± 2,3 8,6 ± 2,9 

EHZB 500 
M 16,3 ± 3,9 10,2 ± 5,6 9,6 ± 2,9 

F 17,3 ± 5,9 11,5 ± 2,6 5,3 ± 1,6 

EHZB 1000 
M 25,3 ± 8,8 14,9 ± 2,9 13,1 ± 2,4 

F 11,3 ± 3,3 16,7 ± 2,9 11,5 ± 2,3 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey. 
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De forma semelhante, não foram observadas alterações significativas no 

número de levantamentos, após 14 ou 28 dias de tratamento com EHZB, quando 

comparado ao tempo dos animais do grupo controle (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Número de levantamentos em duas patas no teste de campo aberto de camundongos 

submetidos ao tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Levantamentos (nº) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 4,5 ± 1,2 4,0 ± 2,0 7,3 ± 1,6 

F 4,6 ± 1,2 6,8 ± 1,7 7,0 ± 1,3 

EHZB 250 
M 2,3 ± 0,8 8,3 ± 2,9 3,2 ±1,2 

F 2,5 ± 1,0 8,3 ± 4,1 4,1 ± 1,4 

EHZB 500 
M 5,5 ± 1,5 7,2 ± 2,5 3,2 ± 1,0 

F 3,2 ± 1,3 5,6 ± 2,7 3,5 ± 1,5 

EHZB 1000 
M 5,1 ± 1,9 2,3 ± 1,1 3,9 ±1,4 

F 2,0 ± 1,8 5,0 ± 1,6 6,2 ± 2,0 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey.  

 

 

 

No que se refere à defecação, foi observado apenas uma diminuição 

significativa no número de bolos fecais dos animais fêmeas tratados com 1000 

mg/kg de EHZB (1,7 ± 0,7; p < 0,05) quando comparados ao grupo controle (4,4 

± 0,3), após 14 dias de tratamento (Tabela 9). 
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Tabela 9 – Número de bolos fecais no teste de campo aberto de camundongos submetidos ao 

tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Defecação (nº de bolos fecais) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 4,1 ± 0,5 3,1 ± 0,4 1,9 ± 0,4 

F 2,6 ± 0,6 4,4 ± 0,3 4,5 ± 0,8 

EHZB 250 
M 4,0 ± 0,9 3,6 ± 0,7 1,9 ± 0,6 

F 1,0 ± 0,4 2,5 ± 0,4 2,5 ± 0,9 

EHZB 500 
M 1,3 ± 0,4 4,2 ± 0,5 2,8 ± 0,5 

F 0,5 ± 0,3 3,8 ± 0,9 2,9 ± 0,9 

EHZB 1000 
M 1,5 ± 0,5 4,0 ± 0,8 3,0 ± 0,8 

F 0,9 ± 0,3 1,7 ± 0,7a 2,7 ± 0,4 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle. 

 

 

5.3.4 Avaliação da atividade motora 
 

Não foram observadas alterações significativas no tempo de permanência 

dos animais na barra giratória do aparelho de rota-rod, após 14 ou 28 dias de 

tratamento com EHZB, quando comparado ao tempo dos animais do grupo 

controle (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Tempo de permanência na barra giratória (rota-rod) de camundongos submetidos 

ao tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Tempo de permanência na barra giratória (s) 

Basal 14 dias 28 dias 

Controle - 
M 155,6 ± 15,6 171,6 ± 6,2 161,5 ± 12,4 

F 168,9 ± 4,5 168,4 ± 5,6 178,6 ± 1,4 

EHZB 250 
M 166,0 ± 9,1 167,4 ± 10,2 176,8 ± 2,2 

F 165,8 ± 4,5 173,6 ± 2,6 172,4 ± 4,1 

EHZB 500 
M 164,6 ± 9,6 153,4 ± 6,0 174,8 ± 5,1 

F 160,6 ± 9,6 161,1 ± 7,4 173,0 ± 3,4 

EHZB 1000 
M 166,6 ± 6,3 164,5 ± 12,3 170,9 ± 5,1 

F 151,8 ± 9,5 161,1 ± 8,2 165,2 ± 10,6 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey. 
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5.3.5 Avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos 
 

A investigação dos efeitos toxicológicos de EHZB por meio das análises 

bioquímicas revelou um aumento significativo na atividade enzimática de AST 

dos camundongos machos tratados com a dose de 1000 mg/kg (243,5 ± 15,9 

U/L; p<0,05) de EHZB quando comparado ao grupo controle (155,7 ± 3,0 U/L). 

Não foram observadas alterações na atividade enzimática de AST nos 

camundongos fêmeas tratados com EHZB em nenhuma das doses, quando 

comparadas ao grupo controle (Tabela 11). 

Pode-se observar um aumento significativo na atividade de ALT dos 

camundongos machos tratados com a dose de 1000 mg/kg (89,5 ± 17,1 U/L; 

p<0,05) de EHZB quando comparado ao grupo controle (36,50± 6,1 U/L). Este 

aumento também se fez presente nos camundongos fêmeas tratados com EHZB 

nas doses de 250 mg/kg (56,8 ± 9,0 U/L; p<0,05), 500 mg/kg (63,7 ± 6,8 U/L; 

p<0,05), 1000 mg/kg (41,1 ± 1,3 U/L; p<0,05) quando comparados ao grupo 

controle (24,2 ± 2,4 U/L). 

Ainda em relação aos parâmetros bioquímicos, na avaliação da função 

renal, foi possível observar uma diminuição significativa da concentração sérica 

de creatinina dos camundongos fêmeas tratados com as doses de 250 mg/kg 

(0,2 ± 0,05 mg/dL; p<0,05), 500 mg/kg (0,2 ± 0,02 mg/dL; p<0,05) e 1000 mg/kg 

(0,2 ± 0,03 mg/dL; p<0,05) de EHZB, quando comparado ao grupo controle (0,6 

± 0,05 mg/dL).  

Não foram observadas alterações significativas na concentração sérica de 

ureia em nenhuma das doses de EHZB testadas (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Parâmetros bioquímicos de sangue periférico de camundongos submetidos ao 

tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero AST (U/L) ALT (U/L) 

Ureia 

(mg/dL) 

Creatinina 

(mg/dL) 

Parâmetros 

Normais * 
- 

M 70 - 400 25 - 200 15 - 45 0,3 – 0,8 

F 70 - 400 25 - 100 15 - 40 0,2 – 0,6 

Controle - 
M 155,7 ± 3,0 36,50 ± 6,1 43,0 ± 1,3 0,4 ± 0,08 

F 164,7 ± 10,6 24,2 ± 2,4 40,3 ± 1,3 0,6 ± 0,05 

EHZB 250 
M 191,3 ± 13,7 56,6 ± 9,1 57,3 ± 2,4 0,6 ± 0,08 

F 182,7 ± 13,4 56,8 ± 9,0a 46,5 ± 6,7 0,2 ± 0,05a 

EHZB 500 
M 207,5 ± 3,5 61,3 ± 7,1 53,3 ± 6,5 0,6 ± 0,03 

F 180,1 ± 16,7 63,7 ± 6,8a 50,9 ± 7,1 0,2 ± 0,02a 

EHZB 1000 
M 243,5 ± 15,9a 89,5 ± 17,1a 50,6 ± 3,6 0,4 ± 0,09 

F 151,1 ± 11,5 41,1 ± 1,3a 43,3 ± 3,3 0,2 ± 0,03a 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais, analisados por ANOVA 

seguido por Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle.  *Parâmetros normais (Fonte: Gad, 

2007). 

 

Em relação aos parâmetros hematológicos observou-se um aumento 

significativo no número de hemácias nos camundongos machos tratados com 

EHZB nas doses de 250 mg/kg (10,3 ± 0,3 106/mm3; p<0,05) e 500 mg/kg (11,1 

± 0,4 106/mm3; p<0,05) quando comparados ao grupo controle (8,2 ± 0,4 

106/mm3) (Tabela 12).  

Também foi observado um aumento significativo na quantidade de 

hemoglobina nos camundongos machos tratados com EHZB nas doses de 250 

mg/kg (17,5 ± 0,5 g/dL; p<0,05) e 500 mg/kg (18,7 ± 0,5 g/dL; p<0,05) quando 

comparados ao grupo controle (13,5 ± 1,1 g/dL) e hematócrito nas doses de 250 

mg/kg (60,2 ± 1,5%; p<0,05) e 500 mg/kg (60,3 ± 2,6%; p<0,05) quando 

comparados ao grupo controle (45,3 ± 3,5%) (Tabela 12).  

Ainda, foi evidenciada uma diminuição significativa no parâmetro 

Concentração Hemoglobínica Corpuscular Média (CHCM) nos camundongos 

machos submetidos ao tratamento com EHZB na dose de 1000 mg/kg (23,9 ± 

2,2 g/dL; p<0,05) quando comparados ao grupo controle (29,5 ± 0,2 g/dL) 

(Tabela 12).  
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Tabela 12 – Parâmetros hematológicos de sangue periférico de camundongos machos 

submetidos ao tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Parâmetro 

 

Parâmetros 

normais 

 

Controle 

EHZB 

250 mg/kg 500 mg/kg 1000 mg/kg 

Hemácias (106/mm3)        9,0 – 11,3 8,2 ± 0,4 10,3 ± 0,3a 11,1 ± 0,4a 8,3 ± 0,5 

Hemoglobina (g/dL) 13,5 – 17,0 13,5 ± 1,1 17,5 ± 0,5a 18,7 ± 0,5a 14,3 ± 0,9 

Hematócrito (%) 45 – 55 45,3 ± 3,5 60,2 ± 1,5a 60,3 ± 2,6a 54,3 ± 2,2 

VCM (fm3) 47–55 56,4 ± 1,4 58,0 ± 1,1 56,2 ± 2,0 68,3 ± 6,7 

HCM (pg) 13–16 16,6 ± 0,5 17,0 ± 0,3 16,9 ± 0,5 16,5 ± 0,2 

CHCM (g/dL) 29 – 34 29,5 ± 0,2 29,4 ± 0,4 30,1 ± 0,7 23,9 ± 2,2a 

Leucócitos totais 

(103/mm3) 
2,0 – 10,0 5,1 ± 0,3 6,5 ± 0,8 6,0 ± 0,6 6,8 ± 0,7 

Linfócitos 60 – 90 53,2 ± 5,2 63,4 ± 3,4 63,3 ± 4,6 66,4 ± 3,9 

Segmentados 10 – 40 42,5 ± 4,9 30,0 ± 3,1 30,8 ± 4,2 31,4 ± 5,0 

Monócitos 0 – 6 4,3 ± 0,7 5,7 ± 0,7 5,7 ± 0,7 3,57 ± 0,9 

Eosinófilos 0 -5  0,00 ± 0,00 0,4 ± 0,3 0,5 ± 0,3 0,0 ± 0,0 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle. *Parâmetros normais (Fonte: Gad, 

2007). 

  

 

Já a análise de parâmetros hematológicos dos camundongos fêmeas 

submetidos ao tratamento com doses repetidas de EHZB revelou uma 

diminuição significativa no hematócrito nos animais tratados com a dose de 500 

mg/kg (47,0 ± 1,5%; p<0,05) quando comparado ao grupo controle (51,1 ± 1,4%) 

(Tabela 13). 

    No que se refere a contagem diferencial de leucócitos, pode-se observar 

uma diminuição significativa no número de eosinófilos nos animais tratados com 

a dose de 500 mg/kg (0,4 ± 0,2 %; p<0,05) e 1000 mg/kg (0,0 ± 0,0%; p<0,05) 

quando comparado ao grupo controle (1,4 ± 0,3%), e uma diminuição 

significativa no número de monócitos nos animais tratados com a dose de 

1000 mg/kg (1,3 ± 0,4%; p<0,05) quando comparado ao grupo controle (4,1 ± 

0,4%) (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Parâmetros hematológicos de sangue periférico de camundongos fêmeas 

submetidos ao tratamento com doses repetidas (v.o.) de EHZB. 

Parâmetro 
Parâmetros 

normais 
Controle 

EHZB 

250 mg/kg 500 mg/kg 1000 mg/kg 

Hemácias 

(106/mm3) 
9,0 – 11,5 9,0 ± 0,2 8,6 ± 0,4 8,6 ± 0,3 9,1 ± 0,1 

Hemoglobina (g/dL) 14,5 – 17,5 14,4 ± 0,4 13,7 ± 0,4 13,5 ± 0,4 14,3 ± 0,3 

Hematócrito (%) 45 – 57 51,1 ± 1,4 48,6 ± 1,4 47,0± 1,5a 51,1 ± 1,5 

VCM (fm3) 45–55 56,7 ± 0,9 56,8 ± 1,6 54,6 ± 1,3 56,3 ± 1,2 

HCM (pg) 13–16 16,0 ± 0,3 16,0 ± 0,3 15,7 ± 0,2 16,5 ± 0,2 

CHCM (g/dL) 29–34 28,3 ± 0,5 28,3 ± 0,4 28,8 ± 0,7 28,0 ± 0,4 

Leucócitos totais 

(103/mm3) 
1,0 – 12,0 3,6 ± 0,2 6,5 ± 0,8 6,0 ± 0,6 6,8 ± 0,7 

Linfócitos 60 – 90 76,0 ± 2,2 78,4 ± 4,9 74,8 ± 2,6 79,6 ± 1,4 

Segmentados 10 – 40 18,0 ± 2,1 16,9 ± 4,7 20,0 ± 2,5 18,4 ± 1,1 

Monócitos 0 – 6 4,1 ± 0,4 4,4 ± 0,9 3,4 ± 0,4 1,3 ± 0,4a 

Eosinófilos 0 -5  1,4 ± 0,3 0,8 ± 0,3 0,4 ± 0,2a 0,0 ± 0,0a 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey. ap < 0,05 comparado ao grupo controle. *Parâmetros normais (Fonte: Gad, 

2007). 

 

 

5.3.6 Avaliação dos índices dos órgãos  
 

Em relação aos índices dos órgãos, não foram evidenciadas alterações 

significativas nos grupos de camundongos machos e nas fêmeas submetidos 

aos tratamentos com doses repetidas de EHZB quando comparados ao grupo 

controle (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Índices dos órgãos de camundongos submetidos ao tratamento com doses repetidas 

(v.o.) de EHZB. 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Gênero 

Índice de 

coração 

(mg/g) 

Índice de 

fígado 

(mg/g) 

Índice de 

rins 

(mg/g) 

Índice de 

baço 

(mg/g) 

Índice de 

timo 

(mg/g) 

Controle - 
M 4,7 ± 0,3 59,2 ± 0,9 14,3 ± 0,8 6,0 ± 0,7 3,0 ± 0,2 

F 4,3 ± 0,2 52,2 ± 3,0 11,7 ± 0,6 6,5 ± 0,6 4,3 ± 0,2 

EHZB 250 
M 4,0 ± 0,2 55,7 ± 1,6 12,7 ± 0,2 4,2 ± 0,3 2,4 ± 0,2 

F 4,4 ± 0,2 57,2 ± 0,8 11,2 ± 0,4 6,0 ± 0,4 3,9 ± 0,2 

EHZB 500 
M 3,9 ± 0,1 56,3 ± 1,3 12,7 ± 0,2 5,3 ± 0,4 2,6 ± 0,3 

F 4,2 ± 0,2 57,8 ± 1,5 11,0 ± 0,5 6,2 ± 0,6 4,2 ± 0,4 

EHZB 1000 
M 3,8 ± 0,2 60,4 ± 2,7 12,4 ± 0,8 6,0 ± 0,5 2,9 ± 0,1 

F 4,1 ± 0,1 55,0 ± 1,3 9,8 ± 1,13 6,1 ± 0,7 3,9 ± 0,2 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de dez animais analisados por ANOVA 

seguido de Tukey.  

 

 

5.3.7 Avaliação histopatológica 
 

A histopatologia dos rins e fígado dos animais tratamentos com EHZB não 

revelou alterações significativas. No entanto, em algumas amostras do fígado 

foram observados leve infiltrado inflamatório, seguido de vasodilatação, estase 

e hemossiderose, com preservação dos hepatócitos, cordões hepáticos e 

manutenção da arquitetura tecidual. Nos rins dos animais tratados com EHZB, 

observou-se uma discreta hemorragia no córtex e medula renal externa, com 

hemossiderose renal cortical, discreto edema cortical nos machos seguidos da 

preservação dos glomérulos e túbulos renais em ambos os grupos. Achados 

esses que não apresentam significado clínico relevante (FIGURA 2). 
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Figura 2 – Figura representativa da histopatologia do fígado e rins de camundongos submetidos 

ao tratamento com doses repetidas (v.o.) com EHZB.  A: Controle machos (fígado). B: Controle 

fêmeas (fígado). C: EHZB 1000 mg/kg machos (fígado). D: EHZB 1000 mg/kg fêmeas (fígado). 

E: Controle machos (rins). F: Controle fêmeas (rins). Hematoxilina-eosina e Tricrômico de 

Masson (40 x e 100 x). 

 

 

 

A B 
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5.4 Avaliação da genotoxicidade de EHZB  
 

Para avaliar o possível efeito genotóxico in vivo de EHZB foi realizado o 

ensaio do micronúcleo em sangue periférico, cujo resultado está apresentado na 

Tabela 15.  

Como esperado, a ciclofosfamida induziu um aumento significativo na 

frequência de eritrócitos micronucleados (17,7 ± 1,4; p<0,05) quando comparada 

ao grupo controle (8,3 ± 1,0). 

Todavia, o tratamento dos animais com a dose de 2000 mg/kg de EHZB 

não induziu aumento na frequência de eritrócitos micronucleados em sangue 

periférico quando comparados ao grupo controle. 

 

Tabela 15 - Frequência de eritrócitos micronucleados em sangue periférico de 

camundongos tratados com EHZB e ciclofosfamida. 

 

Grupos 

Dose  

(mg/kg) 

N° de células 

micronucleadas 

Controle - 8,33 ± 0,99 

Ciclofosfamida 50  17,67 ± 1,39a 

 EHZB 2000  7,83 ± 0,75 

Dados apresentados como média ± erro padrão da média de seis animais analisado pelo test t- 

Student seguido do pós-teste de Wilcoxon. ap < 0,05 comparado ao controle. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O uso da medicina popular baseado no conhecimento tradicional não é 

suficiente para validar as plantas medicinais como alternativas terapêuticas 

eficazes e seguras (MARTINS-RAMOS; BORTOLUZZI; MANTOVANI, 2010). 

Por isso, existe uma necessidade iminente da realização de testes toxicológicos 

de plantas medicinais para garantir o seu uso seguro e para determinação de 

doses seguras que poderão ser utilizadas em testes farmacológicos pré-clínicos, 

bem como, em humanos. 

Considerando que Zornia brasiliensis é uma planta medicinal utilizada 

pela população com fins medicinais, como agente diurético, a avaliação de sua 

toxicidade torna-se imprescindível para segurança da população que a utiliza. 

Testes in vitro, como o ensaio de citotoxicidade em eritrócitos, são 

utilizados com o intuito de avaliar os danos que uma determinada amostra pode 

causar in vitro, estimando os danos in vivo (SCHREIER et al., 1997; APARICIO 

et al., 2005). Isso porque a membrana eritrocítica é uma estrutura delicada que 

pode ser significantemente alterada por interações com drogas (SHARMA; 

SHARMA, 2001; AKI; YAMAMOTO, 1991). Essas células são importantes para 

predizer efeitos protetores e tóxicos de substâncias ou condições associadas 

com estresse oxidativo, sendo um possível indicador desse tipo de dano às 

células (APARICIO et al., 2005; LEXIS; FASSETT; COOMBES, 2006; MUÑOZ-

CASTAÑEDA et al., 2006).  

A análise da atividade hemolítica de EHZB mostrou que em eritrócitos de 

camundongos, o extrato provocou hemólise apenas em concentrações 

consideradas elevadas. Essa observação, aliada ao parâmetro publicado por 

Dos Santos Júnior e colaboradores (2010) que relata que um produto natural em 

estudo, para não apresentar atividade hemolítica, deve apresentar CH50 maior  

Em seguida, com o objetivo de avaliar a toxicidade de EHZB in vivo, foi 

realizado o estudo de toxicidade pré-clínica aguda em camundongos, por via 

oral. 

Os resultados obtidos permitem inferir que EHZB apresentou uma baixa 

toxicidade, nas condições avaliadas. Este dado pode ser confirmado pelo fato de 

que a maior parte dos parâmetros avaliados nos 14 dias de observação não 
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apresentou alteração significativa. Observou-se apenas, uma diminuição 

significativa no consumo de ração dos camundongos tratados machos, 

entretanto, esta fato não provocou alterações significativas na evolução ponderal 

dos animais. Parâmetros metabólicos, como o consumo de água e de alimentos, 

e a avaliação ponderal, devem ser analisados nos estudos pré-clínicos para 

investigação da toxicidade de uma amostra em estudo sobre o sistema 

gastrintestinal ou mesmo sobre o sistema nervoso central. Entretanto, alteração 

em apenas um desses parâmetros não é suficiente para caracterizar toxicidade 

nesses sistemas.  

Estes dados corroboram os resultados publicados por Belcavello e 

colaboradores (2012) que mostram que a espécie Zornia diphylla, também 

utilizada pela população para fins medicinais no tratamento de febre e 

congestão, e externamente para tratamento de inchaços e reumatismo, não 

apresentou sinais de toxicidade aguda em camundongos Swiss. Nesse estudo, 

para avaliação da toxicidade aguda, o extrato de Zornia diphylla foi administrado 

por via intraperitoneal nas doses de 50, 300, 500, 1000 e 2000 mg/kg, doses 

estas que não induziram os animais a óbito durante os períodos de observação 

de 24 e 48 horas, o que levou os autores a concluírem que a amostra possui 

baixa toxicidade nas condições avaliadas. 

Sequencialmente, com o objetivo de avaliar o efeito da administração, por 

via oral, de EHZB, em um intervalo de tempo maior, mimetizando uma 

intoxicação subcrônica pelo extrato, foi realizado o estudo de toxicidade pré-

clínica de doses repetidas.  

Para este estudo foram escolhidas três doses (250, 500 e 1000 mg/kg), 

segundo a recomendação do Guia para a condução de estudos não clínicos de 

segurança necessários ao desenvolvimento de medicamentos, publicado em 

2013 pela ANVISA. Este guia preconiza que nos ensaios de doses repetidas, 

geralmente três doses são utilizadas, sendo a mais alta escolhida com a 

expectativa produzir efeitos tóxicos observáveis, mas não morte nem sofrimento 

intenso e respeitando-se o limite máximo de 1000 mg/kg/dia em roedores. 

Após 28 dias de tratamento com EHZB, foi possível observar alterações 

no consumo de água e de ração, o que fornece indícios de toxicidade sistêmica. 

Porém, apesar da redução significativa observada nesses parâmetros, os 
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mesmos não foram capazes de provocar alterações significativas na evolução 

ponderal dos animais mesmo após 28 dias de tratamento.  

O referido guia descreve ainda estudos e parâmetros essenciais na 

avaliação da segurança farmacológica de novas drogas, permitindo a 

investigação de efeitos indesejáveis nas funções fisiológicas dos diversos 

sistemas orgânicos (ANVISA, 2013). Dentre os parâmetros citados no guia como 

de interesse nessa avaliação está a temperatura corporal. 

O tratamento com doses repetidas de EHZB não foi capaz de provocar 

alterações significativas na temperatura corporal dos camundongos, não 

evidenciando, portanto, efeitos sobre o metabolismo geral. 

Um dos parâmetros geralmente monitorados em um estudo de doses 

repetidas é a determinação da glicemia. Em consequência da toxicidade de 

determinadas drogas podem ocorrer alterações no metabolismo da glicose, 

ocasionando prejuízo a diferentes órgãos (EVANS, 2005; FONSECA; 

DAVIDSOBN, 2006). 

A administração de EHZB por 28 dias não foi capaz de provocar 

alterações significativas na glicemia dos animais machos, no entanto, nas 

fêmeas observou-se um aumento neste parâmetro, o que pode significar uma 

possível influência sobre o mecanismo regulador hormonal do pâncreas. 

Para a avaliação da segurança farmacológica de novas drogas estão 

incluídos os testes para investigação de toxicidade sobre o Sistema Nervoso 

Central (SNC) (ANVISA, 2013), pois diversas substâncias presentes em plantas 

tem a capacidade de interferir no funcionamento desse sistema produzindo 

deficiência psicomotora ou atividade depressora/estimulante (SÁ et al., 2013). 

Dessa forma, com o objetivo de investigar possíveis alterações sobre o SNC 

decorrentes da utilização de EHZB, realizaram-se os testes de rota-rod e campo 

aberto nos animais em estudo. 

Não foi observada alteração significativa no tempo de permanência dos 

camundongos na barra giratória do aparelho de rota-rod, não evidenciando, 

portanto, influência de EHZB na atividade motora dos animais.  

O teste de campo aberto é utilizado com frequência para avaliar o 

comportamento de ansiedade, entretanto avalia também sedação ou atividade 

exploratória do animal. É um teste que não é caracterizado como um método 

específico, pois não só drogas ansiolíticas (benzodiazepínicos) tem sido 
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estudadas, mas também substâncias estimulantes (anfetaminas), sedativas 

(neurolépticos) ou drogas epileptogênicas (PRUT; BELZUNG, 2003). 

Quando o teste é realizado retira-se o animal de seu ambiente familiar, 

ele é transferido para o aparelho de campo aberto e exposto a um novo ambiente 

(campo aberto e suas paredes), estes são os principais fatores ansiogênicos 

deste modelo (WALSH; CUMMINS, 1976; ENNACEUR; MICHALIKOVA; 

CHAZOT, 2006). 

No teste do campo aberto, a administração repetida (28 dias) de 

1000 mg/kg de EHZB aos animais fêmeas induziu um efeito estimulante no SNC 

demonstrado pelo aumento no parâmetro ambulação. Todavia, como esse efeito 

foi observado apenas no final do tratamento e com a maior dose em apenas um 

dos gêneros avaliados, sem alteração concomitante dos outros parâmetros 

(número de levantamentos e tempo de auto-limpeza), sugere-se que outros 

estudos necessitam ser realizados para uma melhor investigação desse efeito.  

O fígado é um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Sua função 

está relacionada com o metabolismo dos nutrientes, e com a biotransformação 

de drogas e produtos químicos, protegendo assim o organismo contra 

substâncias tóxicas. Sendo assim, o fígado fica exposto a uma elevada 

concentração de substâncias e seus metabólitos o que pode levar a uma lesão 

hepática (AL-ASMARI et al., 2014) 

As enzimas podem ser encontradas em todos os tecidos e são 

responsáveis pela maioria das reações químicas do corpo. Algumas são 

identificadas no plasma ou no soro e a mensuração de sua taxa sanguínea pode 

indicar um estado de normalidade ou de dano celular. Dentre estas, a atividade 

de duas enzimas em especial são de extrema importância para avaliação da 

função hepática, a aspartato aminotransferase (AST) e a alanina 

aminotransferase (ALT). A atividade das aminotransferases tem sido usada 

como indicadora de danos hepatocelulares desde 1955 (MONTEIRO, 2010). 

A enzima AST, que catalisa a transaminação de L-aspartato e alfa-

cetoglutarato em oxalacetato e glutamato, pode ser encontrada em altas 

concentrações no citoplasma e nas mitocôndrias das células hepáticas, ela 

também é encontrada no músculo esquelético e cardíaco, rins, pâncreas e 

eritrócitos. Logo, a atividade sérica da AST não é específica para nenhum tecido, 
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porém o músculo e o fígado podem ser considerados suas maiores fontes (LIMA, 

2009; JORGE, 2006). 

A enzima ALT é encontrada no fígado e catalisa a transferência do grupo 

amino da alanina, permanecendo o ácido pirúvico. A atividade da ALT é 

significativamente elevada em uma variedade de alterações hepáticas incluindo 

infecções virais, cirrose, esteatose não alcoólica e toxicidade por drogas 

(MONTEIRO, 2010). 

Todavia, as elevações nas atividades enzimáticas podem ser resultados 

de alterações reversíveis ou irreversíveis na permeabilidade celular, indução de 

enzimas microssomais ou lesões estruturais associadas à necrose, colestase ou 

isquemia hepatocelular (SHARON; CENTER, 1995; VASCONCELOS et al., 

2007). 

A administração de EHZB resultou em um aumento significativo da 

atividade de AST e ALT no grupo de animais machos que recebeu a dose de 

1000 mg/kg, sugerindo a ocorrência de uma toxicidade hepática, induzida pela 

amostra em estudo. Ainda, uma toxicidade possivelmente hepática também foi 

observada nos animais fêmeas que receberam as doses de 250, 500 e 

1000 mg/kg, evidenciada pelo aumento da ALT. 

A enzima ALT é encontrada principalmente no citoplasma do hepatócito, 

enquanto 80% da AST está presente na mitocôndria. Esta diferença tem 

auxiliado no diagnóstico e prognóstico de doenças hepáticas. Em dano 

hepatocelular leve a forma predominante no soro é citoplasmática, enquanto em 

lesões graves há liberação da enzima mitocondrial, elevando a relação AST/ALT.  

A alteração da função renal é uma das consequências mais comuns de 

toxicidade medicamentosa decorrente da excreção inadequada dos 

medicamentos ou de seus metabólitos. Para avaliar a toxicidade renal são 

avaliados os níveis sanguíneos de ureia e creatinina, particularmente o acúmulo 

destas substâncias nitrogenadas no sangue pode ser um indicativo de falha renal 

(HENRY, 2008). 

A creatinina é um composto orgânico nitrogenado não proteico formado 

irreversivelmente pela hidrólise não enzimática da creatina liberada durante a 

defosforilação da creatina fosfato. Embora muitos tecidos utilizem a creatina, o 

músculo esquelético é o principal estoque de creatina e sítio de produção de 

creatinina. Assim que a creatinina é gerada entra na circulação por difusão 
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simples e é filtrada pelos rins, sendo posteriormente excretada na urina 

(HEYMSFIELD et al., 2005). Uma vez formada, a creatinina não é reutilizada no 

metabolismo corporal e assim funciona exclusivamente como um produto de 

degradação (HENRY, 2008). 

A excreção de creatinina só é realizada por via renal, uma vez que ela não 

é reabsorvida pelo organismo. Por isso, os níveis de creatinina plasmática 

refletem a taxa de filtração renal, de forma que níveis altos de creatinina indicam 

uma deficiência na funcionalidade renal (KIRSZTAJNS, 2007). Variáveis como 

massa muscular, atividade muscular e ingestão de creatina na carne, bem como 

a ingestão total de proteínas estão relacionadas com a taxa de produção da 

creatinina e podem interferir nas concentrações plasmáticas da mesma (RAHN; 

HEIDENREICH; BRUCKNER, 1999).  As elevações em cada uma das variáveis 

aumentam a creatinina plasmática, enquanto as reduções levam à concentração 

plasmática reduzida. Diferente da ureia, a produção de creatinina é constante e 

muito pouco afetada pelo aumento do catabolismo das proteínas tissulares e da 

dieta (HENRY, 2008). 

A ureia é formada no fígado a partir do ciclo da ureia, é considerada o 

maior produto final do catabolismo de aminoácidos e proteínas. Do fígado, a 

ureia entra no sangue para ser distribuída a todos os fluidos intracelulares e 

extracelulares (WOO; CANNON, 1995). É o principal metabólito nitrogenado 

derivado da degradação de proteínas pelo organismo, sendo 90% excretados 

pelos rins e correspondendo a aproximadamente 75% do nitrogênio não-protéico 

excretado e o restante da ureia é eliminado basicamente pelo trato gastrintestinal 

e pela pele (SODRÉ et al., 2007).  

A ureia sérica também é um parâmetro utilizado para avaliar a função 

renal. No entanto, elevações no nível de ureia são frequentemente, mas nem 

sempre, devido a uma diminuição da taxa de filtração glomerular. Alguns fatores 

não associados à disfunção renal, tais como hemorragia gastrointestinal, terapia 

com corticosteróide e dieta rica em proteínas podem levar ao aumento da 

produção de ureia (KLEIN et al., 2008). 

O tratamento com EHZB levou a uma diminuição significativa da 

concentração sérica de creatinina nos animais fêmeas que receberam as doses 

de 250, 500 e 1000 mg/kg, no entanto, apesar da diferença apresentada entre 
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grupos controle e tratados, o nível sérico de creatinina se manteve dentro dos 

parâmetros considerados normais para camundongos (GAD, 2007).  

Apesar do aumento nos níveis das enzimas AST e ALT, nenhum achado 

clínico importante foi observado na histopatologia do fígado, sugerindo que 

essas alterações são leves e não danificaram a estrutura do tecido.  

Na análise histopatológica dos rins dos animais submetidos ao estudo de 

doses repetidas com EHZB também não foram observadas alterações 

significativas, não evidenciando, portanto, toxicidade em nível tecidual.  

O hemograma é um importante aliado dos estudos de toxicidade, pois o 

sistema hematopoiético é extremamente sensível a atividades de agentes 

tóxicos, principalmente aqueles com potencial mutagênico ou citotóxico, 

resultando em alterações qualitativas ou quantitativas, transitórias ou 

permanentes e que podem limitar a utilização de fármacos e medicamentos; 

alterações hematológicas podem refletir, também, na atividade imunológica 

(MEDEIROS et al., 2009). As análises hematológicas são realizadas com foco 

nos eritrócitos (hemácias), leucócitos e trombócitos (plaquetas) (EVANS, 2009). 

O tratamento com EHZB nos animais tratados macho levou a um aumento 

significativo do número de hemácias, quantidade de hemoglobina e hematócrito, 

no entanto o número de hemácias aumentado está dentro dos parâmetros 

normais para camundongos. Uma vez que Zornia brasiliensis é reconhecido pela 

população como diurético (AGRA et al., 2007), e levando em consideração que 

houve uma diminuição significativa no consumos de água pelos animais, este 

fato pode leva-los a um quadro de desidratação. Isto ocorrendo, a hemoglobina 

e o hematócrito aparecem maior do que se o animal estivesse normovolêmico 

(WALKER et al., 1990).  

Em relação à avaliação hematológica nas fêmeas o tratamento com EHZB 

induziu uma redução significativa nos valores do hematócrito, na quantidade de 

eosinófilos e monócitos. Segundo Gad (2007) a contagem de eosinófilos, 

basófilos e contagens de monócitos são normalmente muito baixa e bastante 

variável. Com isso, é muito improvável detectar os efeitos toxicológicos sobre 

estes tipos de células. Portanto, estas alterações isoladas não tem significado 

clínico. Houve uma diminuição significativa do hematócrito, entretanto os valores 

permaneceram dentro dos parâmetros normais, assim, não havendo 

significância clínica. 
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Os testes de genotoxicidade são importantes para avaliar a toxicidade 

celular e identificar potenciais agentes cancerígenos e mutagênicos (NAI et al., 

2015). O teste de micronúcleo tem sido amplamente utilizado para testar a 

genotoxicidade de diversas amostras, incluindo as plantas medicinais e os 

medicamentos fitoterápicos (BELCAVELLO et al., 2012). Dessa forma, com a 

finalidade de se investigar o potencial genotóxico in vivo de EHZB foi realizado 

o ensaio do micronúcleo em sangue periférico. 

O tratamento com EHZB não provocou um aumento significante na 

frequência de eritrócitos micronucleados em sangue periférico dos animais 

tratados, sugerindo que o mesmo não possui efeito genotóxico no sistema 

eritroide. Esse resultado difere dos resultados encontrados para o extrato 

hidroalcoólico de Zornia diphylla que foi considerado genotóxico no teste de 

Allium cepa (BELCAVELLO et al., 2012). 

Esse trabalho apresenta, portanto, importantes dados toxicológicos do 

extrato hidroalcoólico bruto das partes aéreas de Zornia brasiliensis, que 

subsidiam a realização de testes pré-clínicos adicionais e posteriormente testes 

clínicos. 
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7 CONCLUSÕES 

  

 De acordo com os estudos realizados com o extrato hidroalcoólico das 

partes aéreas de Zornia brasiliensis (EHZB), pode-se concluir que: 

 

 EHZB apresentou baixa citotoxicidade em eritrócitos; 

 

 EHZB apresentou baixa toxicidade aguda, quando administrado por via 

oral em camundongos; 

 

 EHZB apresentou baixa toxicidade após administração de doses 

repetidas (28 dias) por via oral em camundongos; 

 

 EHZB não apresentou atividade genotóxica in vivo no ensaio de 

micronúcleo em sangue periférico; 
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