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RESUMO 

 

A Petiveria alliacea Linné, conhecida popularmente como tipim, guiné ou ainda, 
atipim; pertence a família Phytolaccaceae e se destaca pela atividade 
farmacológica no campo da infectologia, reumatologia e oncologia. O uso em 
rituais afro-brasileiros tem como objetivo afastar mau-olhado, maus espíritos, 
quebranto, entre outros. Em pesquisas nos cultos afro-brasileiros em Recife, 
guiné está entre as 10 plantas mais empregadas nos rituais. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar a segurança do uso do extrato aquoso (EA) de Petiveria 
alliacea Linné em ratos. Para isso foram realizados a obtenção da concentração 
letal média (CL50) e os testes de toxicidade aguda por via oral (dose única de 4,0 
g/kg) e crônica v.o. (doses de 12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg). Obteve-se a CL50, 
indicando baixa toxicidade. Os resultados da toxicidade aguda não 
apresentaram sinais visíveis de toxicidade ou morte durante o período de 
tratamento. Os parâmetros hematológicos apresentaram pequenas flutuações 
na contagem de leucócitos, diferencial de eosinófilos e nos cálculos do VCM, 
HCM e hematócrito. Nos parâmetros bioquímicos destaca-se o aumento da 
ALT, sugerindo uma possível sobrecarga hepática. O estudo do efeito tóxico 
crônico da administração oral do extrato aquoso (EA) das folhas secas de 
Petiveria alliacea Linné foi investigado sobre parâmetros hematológicos, 
bioquímicos, comportamentais e histológicos em ratos Wistar, durante 90 dias 
consecutivos. Os resultados mostraram que não ocorreram sinais visíveis de 
toxicidade durante o período de tratamento e o EA estudado não alterou os 
parâmetros comportamentais. Os parâmetros hematológicos, bioquímicos e 
histológicos não foram modificados pela administração crônica do EA, 
excetuando-se uma pequena elevação dos níveis de uréia nos animais tratados 
com a dose mais elevada e grupo satélite nos ratos machos, e dose usual e 
satélite nas ratas fêmeas (13,6; 15,9; 18,9 e 20,4%, respectivamente); e ainda, um 
aumento de 17,9 e 24,8% para ALT nos ratos machos tratados com a dose mais 
alta e no grupo satélite. Conclui-se que a avaliação toxicológica aguda e crônica 
do extrato aquoso de Petiveria alliacea Linné não produziu efeitos tóxicos em 
ratos Wistar, entretanto, o aumento dos níveis de uréia e alanina 
aminotransferase sugerem inicialmente possível sobrecarga renal hepática. 

 

PALAVRAS CHAVE: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Toxicidade aguda, 

Toxicidade crônica, Artemia salina, campo aberto. 
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ABSTRACT 

 

The Petiveria alliacea Linné, a popularly known as tipim, guiné and also, atipim; 
belongs to the family Phytolaccaceae and stands out for its pharmacological 
activity in infectology, rheumatology and oncology. This is one of the 10 plants 
most used in Afro-Brazilian cults in the city of Recife, Brazil. The purpose of this 
study was to evaluate the safety of the aqueous extract (EA) of Petiveria alliacea Linné 
in rats. For that, it were accomplished the lethal median concentration (LC50) 
and the acute toxicity test by oral route in rats (single dose of 4,0 g/kg) and 
chronic test by oral route (doses of 12,36; 61,80 and 309,00 mg/kg). LC50 was 
obtained, which indicated low toxicity. In the acute toxicity test neither mortality nor 
any toxicity signs could be observed. Hematological parameters registered changes in 
leukocyte count, eosinophil differentials, MCV (Mean corpuscular volume) and MCH 
(Mean corpuscular hemoglobin) measures and hematocrit. In biochemical parameters, 
an increase in ALT suggests a possible hepatic overload.The study of the chronic toxic 
effect about the administration of the aqueous extract (AE) of Petiveria alliacea Linné 
dried leaves was investigated on hematological, biochemical, of the behaviors and 
histological parameters in Wistar rats during consecutive 90 days. The treatment did not 
cause any clear sings of toxicity and the study AE did not altered the behaviors 
parameters. The chronic administration of EA failed to change hematological, 
biochemical and histological parameters, except for an little increase in blood urea 
nitrogen in treated animals with the higher doses in male rats and usual and higher doses 
in female rats (13.6, 15.9, 18.9 and 20.4%, respectively); more, an increase of 17.9 and 
24.8% in alanine transaminase (ALT) in treated rats with higher doses. In conclusion, 
evaluation of aqueous extract of Pettiveria alliacea Liné did not induce any hazardous 
effects in Wistar rats, however, the increase in blood urea nitrogen and ALT suggest a 
possible renal and hepatic overload. 

 

KEY WORDS: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Acute Toxicity, Chronic 

Toxicity, Artemia salina, Open-field. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O uso de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão 

antigo quanto a civilização humana. Através dos anos, os seres humanos vêm 

encontrando na natureza recursos para satisfazerem suas necessidades básicas: 

alimentação, vestimenta e a cura para diversos males que lhes afetam. 

Substâncias de origem vegetal têm sido utilizadas desde os tempos antigos 

como fontes para o tratamento de doenças (LOACES et al., 2001). Há registros 

antigos, como desenhos em cavernas, escritos e símbolos, que revelam uma 

ligação íntima do homem com a natureza, principalmente com as plantas 

(SOARES, 2002). 

Os vegetais “lançaram”, há milhares de anos, as bases da medicina 

moderna (BREVOORT, 1998). Pode-se dizer que a fitoterapia modificou-se 

durante o curso de sua história, passando por épocas de esplendor e épocas de 

obscuridade (GOLBERG, 2001). Os primeiros escritos, em linguagem 

cuneiforme, vêm da região Mesopotâmica e datam de cerca de 2600 a.C. 

(NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000). O rei da Babilônia Mardu Kapalidine II 

mandou construir um jardim onde cultivou 64 espécies de plantas medicinais, 

muitas das quais ainda utilizadas na Medicina Popular (CARVALHO, 1999). 

A Medicina Egípcia destacou-se com o melhor registro farmacêutico 

da época, o “Papiro de Ebers” (1550 a.C.). Este documento abriga cerca de 700 

drogas de origem vegetal, animal e mineral, e inclui formulações, tais como: 



Ximenes, S.C.C.; Ensaios Toxicológicos Pré-clínicos com Extrato Bruto Seco das Folhas de Petiveria alliacea Linné. 
 

 3

infusões e pomadas, e os veículos utilizados nessas preparações, entre eles 

temos a cerveja, o leite, o vinho e o mel (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000). 

A civilização indiana desenvolveu a Ayurveda, considerada a mais 

antiga ciência da saúde, originada há mais de 5 mil anos. O Atharvaveda (cerca 

de 1200 a.C.), Charak Samhita e o Sushrut Samhita (1000-500 a.C.) (BHAGAVAN; 

SHARAMA, 2001) abrigam os principais escritos clássicos da Medicina 

Ayurvédica, e descrevem detalhadamente cerca de 700 ervas. 

Nesta mesma época, ainda na civilização oriental, desenvolvia-se a 

medicina clássica chinesa, que constituiu uma das primeiras doutrinas médicas 

da humanidade. As práticas terápicas citadas no Huang Di Nei Jing (Canon 

interno do Imperador Amarelo) possuem raízes datadas há mais de 5.000 anos 

antes da Era Cristã. Um dos primeiros relatos que trata da medicina interna 

“Huang Di Nei Jing” (Sun Wen), foi escrito na dinastia Han, por volta de 3000 

a.C. Este tratado listava 13 fórmulas de fitomedicamentos incluindo pílulas, 

pós, emplastos, chás e outros. A Matéria Médica chinesa foi amplamente 

documentada durante os séculos, com o primeiro registro datando de 1100 a.C. 

(Wu Shi Er Bing Fang, contendo 52 prescrições), seguido por outros trabalhos, 

como o Shennong Herbal (ano 100 a.C., 365 drogas) e o Tang Herbal (659 d.C., 

850 drogas) (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000). A obra do Imperador Cho-

Chin-Kei, o “Hipócrates chinês”, é a mais notável na farmacognosia chinesa 

antiga (MELLO, 2000). 

Na cultura ocidental, os gregos contribuíram substancialmente para 

o desenvolvimento racional do uso das drogas vegetais. Um dos primeiros 
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testemunhos da prática dos médicos helênicos – iatrós – pode ser encontrado 

nos versos de Ilíada, o poema mais antigo de Homero. Uma mudança nesta 

perspectiva pôde ser verificada com a emergência da medicina de Hipócrates 

(460-377 a.C.) que inaugurou a era da razão em oposição à era mística 

dominante até sua época, de que as doenças eram resultados da “ira dos 

deuses” sobre os mortais. Hipócrates afirmou que a saúde e a doença eram 

fenômenos naturais que nada tinham a ver com os deuses, e sim com a lógica 

da própria natureza. A base filosófica da escola de Hipócrates era vis medicatrix, 

ou seja, o poder da cura da própria natureza. Entre os recursos empregados por 

Hipócrates, estavam as plantas medicinais, o jejum, as águas minerais, os 

banhos as dietas especiais e a utilização terapêutica dos minerais e dos cristais. 

De modo geral os médicos hipocráticos acreditavam no poder curativo da 

própria natureza (phisis) e, por conta disso, muitas vezes evitavam intervenções 

na história natural das enfermidades (SIQUEIRA-BATISTA, 2003). Teofrasto 

(370-286 a.C.), sucessor de Aristóteles na escola de Atenas, em seu “History of 

Plants” detalhou peculiaridades e qualidades médicas das ervas. Dioscórides, 

médico grego (ano 100 d.C.), descreveu cerca de 500 plantas medicinais no seu 

tratado “Matéria Médica”. Galeno (130-200 d.C.) praticou e ensinou farmácia e 

medicina em Roma, ficou conhecido por suas prescrições complexas e fórmulas 

utilizadas na composição das drogas (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000; 

TESKE;TRENTINI, 1995). 

Durante a idade média, as ciências sofreram um longo período de 

estagnação. Do século V ao XII, os monastérios de países como a Inglaterra, 
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Irlanda, França e Alemanha preservaram as sobras do conhecimento ocidental. 

Entretanto, foram os árabes que se responsabilizaram pela preservação de 

grande parte da sabedoria Greco-Romana, e sua expansão através do mundo. O 

farmacêutico, físico e filósofo persa Avicenna, muito contribuiu para as Ciências 

Farmacêutica e Médica através da elaboração de trabalhos como o Canon 

Medicinae, considerado como “a codificação final de toda medicina Greco-

Romana” (NEWMAN; CRAGG; SNADER, 2000). 

Outrora, ainda, dominava a crença que algumas plantas foram dadas 

ao homem pelos deuses ou heróis míticos, como auxiliares na cura de processos 

patológicos, ferimentos de guerra, ou como livramento de males; outras 

plantas, por sua vez, decoravam templos erguidos para adoração de 

determinadas divindades, onde eram consumidas em bebidas e queimadas 

(MATTOS, 1983), e ainda hoje encontram aplicação em ritos de diversas crenças 

religiosas. 

No Brasil, as informações sobre plantas utilizadas com fins 

medicinais têm sua história ligada à cultura dos povos indígenas e dos africanos 

que foram trazidos ao Brasil como escravos (CARVALHO, 1994). Já para 

Camargo (1976), na formação da medicina popular brasileira foram 

fundamentais três elementos étnicos que se amalgamaram para estruturação 

dos conhecimentos que hoje a constituem: o branco (português), o indígena e o 

negro (SANTOS FILHO, 1991). A crença em sortilégios, bem como em práticas 

mágicas já se havia disseminado no Brasil pela influência dos indígenas e 

portugueses, quando alguns negros (feiticeiros e curadores) foram trazidos 
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como escravos. Estes por meio de práticas divinatórias, transes místicos e rituais 

específicos, invocavam as forças superiores para propiciar conselhos e 

intervenções para problemas de saúde (SANTOS FILHO, 1991). O século XVIII, 

em particular, foi aquele que abriu as portas para o conhecimento científico da 

medicina e, embora a arte da cura tenha sido refinada, as plantas continuaram a 

ocupar uma posição de destaque, o que permaneceu como paradigma até o 

século XX, ou seja, até 1930, cerca de 90% dos medicamentos oficiais eram de 

origem vegetal (CORRÊA et al., 2003). Sendo assim, a primeira edição da 

Farmacopéia dos Estados Unidos do Brasil aborda mais de 200 plantas 

medicinais. 

Com a revolução industrial e o advento da síntese química o uso de 

plantas medicinais foi posto de lado, período em que foi considerada simples 

superstição religiosa sem valor farmacológico, dando-se preferência aos 

produtos sintéticos. Entretanto, com a descoberta da penicilina, obtida de um 

microorganismo, e o desenvolvimento da terapia anti-infecciosa, a imensa 

importância dos produtos naturais foi reconhecida (RATES, 2001). 

Todos esses dados históricos demonstram que foi a partir do uso de 

plantas medicinais que a produção de medicamentos e o tratamento 

farmacológico das doenças deram seus primeiros passos. A terapêutica 

moderna, composta por medicamentos com ações específicas sobre receptores, 

enzimas e canais iônicos; não seria possível sem a contribuição dos produtos 

naturais, notadamente das plantas superiores (CALIXTO, 2003). 
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O Brasil tem o maior número de espécies vegetais de todo o planeta, 

(cerca de 56.000). Dentre as estudadas, parte significativa tem importância 

econômica, alimentar ou medicinal, das quais muitas têm um potencial tóxico 

(ANDRADE et al., 2001). 

Em relação aos processos metabólicos, as plantas são 

bioquimicamente avançadas quando comparadas com animais, produzindo 

todas as moléculas requeridas para o seu metabolismo primário (respiração, 

fotossínteses, proteínas, lipídios, síntese de ácidos nucléicos e avarias). As 

plantas têm desenvolvido uma incrível disposição para produzir componentes 

secundários, que têm um papel de defesa, de armazenamento e outras funções. 

Para lidar com os vários tipos de herbívoros e suas diferenças alimentares, 

muitas plantas têm diversificado seu arsenal químico, produzindo mais de um 

tipo de toxinas ao mesmo tempo (PIP, 2006). 

Os componentes podem ser venenosos para o Sistema Nervoso 

Central, coração, fígado, podem impedir o funcionamento dos rins, perturbar a 

coagulação sanguínea ou causar anemia, interferir com o metabolismo do iodo, 

causar alterações gastrintestinais, bloquear enzimas chaves respiratórias e atuar 

como carcinógeno. Em outros casos, o simples contato com a planta pode 

produzir reações alérgicas severas e reações na pele. Muitas plantas medicinais 

usadas na terapia podem ser tóxicas se usadas em dosagem não apropriadas, 

armazenadas ou preparadas incorretamente, ter sido cultivada sobre condições 

questionadas (metais pesados, nitratos ou pesticidas), ou se ela é usada em 
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combinação com outros ingredientes (drogas ou comida), que podem interagir 

com a mesma (PIP, 2006). 

Plantas tóxicas são tidas como aquelas que possuem algum tipo de 

efeito lesivo ou substância nociva, causando distúrbios ao organismo, seja por 

contato ou por ingestão. As crianças de um a cinco anos são as principais 

vítimas por intoxicação com plantas, devido as brincadeiras de cozinhar e a 

curiosidade da idade. Já para o adulto, as principais causas de intoxicação 

ocorrem por tentativa de suicídio, uso abusivo, e na forma de chá como 

abortivo. As estatísticas sobre esses tipos de acidentes não revelam o número 

real devido a subnotificação nos serviços de saúde (ANDRADE et al., 2001). 

Em muitas comunidades e grupos étnicos, o conhecimento sobre as 

plantas medicinais simboliza geralmente o único recurso terapêutico (MACIEL, 

2002). Hodiernamente, o seu uso não se restringe às zonas rurais ou regiões 

desprovidas de assistência médica e farmacêutica. Tudo indica que elas são 

utilizadas intensamente no meio urbano, como forma alternativa ou 

complementar aos medicamentos da medicina alopática (GUERRA; NODARI, 

2001). É comum no estado de Pernambuco, assim como em todo o Brasil, a 

existência de feiras livres que comercializam produtos feitos com ervas e 

extratos naturais (com composição não padronizada), que associada a 

suscetibilidade do indivíduo agrava o quadro de acidentes por plantas tóxicas 

(ANDRADE et al., 2001). Para avaliação das plantas utilizadas na medicina 

popular, vários pesquisadores têm realizado ensaios farmacológicos e 

toxicológicos. No Brasil, as normas de ensaios toxicológicos estão contidas na 
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Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 48/2004 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), e na Resolução Específica (RE) nº 90/2004, que 

padroniza os ensaios toxicológicos pré-clínicos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1. Estudos sobre Petiveria alliacea Linné 

 

2.1.1. Botânico 

 
Figura 1 – Petiveria alliacea Linné 

(Fonte: TREW, 1750) 

 

A Petiveria alliacea Linné (1753) (Figura 1) pertence à família 

Phytolaccaceae que possui cerca de 17 gêneros e 125 espécies, distribuídas 
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principalmente nas regiões tropicais e subtropicais mundiais (Figura 2). 

Algumas espécies apresentam utilidades comestíveis, medicinais e ornamentais. 

Cultiva-se muito espécies do gênero Phytolacca. (Gallesia gorazema Spreng., 

Petiveria alliacea Linné., Phytolacca decandra, Phytolacca dioica Linné).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Distribuição Geográfica da Família Phytolaccaceae 

(Fonte: GOMES, 2006) 

 

A Petiveria alliacea Linné é uma planta aromática de 30 centímetros a 

1 metro de altura, um sub-arbusto perene, sublenhoso, ereto, pouco ramificado, 

com ramos compridos, delgados e ascendentes; folhas curto-pecioladas, 

alternas, estipuladas, membranosas, agudas no ápice e estreitas na base; flores 

sésseis, pequenas, reunidas em inflorescências axilares terminais espiciformes 

de coloração alva; androceu com 4 estames, gineceu unicarpelar com ovário 

súpero; fruto aquênio cilíndrico, achatado e cerenado (DI STASI et al., 1989). 

Toda a planta, especialmente a raiz, tem um odor característico de alho. 
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Originária da floresta Amazônica e distribuída em outras áreas 

incluindo a América Tropical, Caribe, África, Sri Lanka e o sudeste dos Estados 

Unidos. Ocorre normalmente desde a Florida, México, Antilhas até grande 

parte da América do Sul. Na Argentina possui grande abundância nas 

províncias do norte, litoral, Santa Fé e Buenos Aires. Existem cultivos em Cuba, 

Índia, Europa e África (ALONSO, 1998). No Brasil são muito encontrados na 

Região Amazônica, todo Nordeste, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e 

Minas Gerais. 

A espécie é conhecida popularmente no Brasil como guiné, raiz-de-

conconha, raiz-de-guiné, raiz-de-gambá (PE e SP), amansa-senhor, tipi, caá, 

erva-de-guiné, cangambá, embiaiendo, erva-de-alho (MT), gerataca, gorana-

timbó, gorarema, gorazema, iratacaca, macur, mocura-caá (AM), ocoembro, 

paraacaca, paracoca, pipi (RJ), entre outros. No mundo, por exemplo, como 

ojúùsájú (África), amanu (Cuba), pipi, mapurita (Colômbia) e guinea hem weed 

(Jamaica, Panamá, E.U.A.), mapurite (Venezuela), ipicina (Nicarágua), herbe 

aux poules, puante (França) (BRAGA, 1992; COUSSIO, 1995; KUBEC, 

MUSAH,2001; KUBEC et al., 2003). 

  

2.1.2. Fitoquímico 

 

A planta inteira é constituída por triterpenos, cumarinas, beta-

sitosterol, pinitol, alantoína (alcalóide), álcool lignocerílico, ácido lignocérico, 

lignocerato de lignoceril, alfa-friedelinol, nitrato de potássio, ácido palmítico, 

ácido linoléico, ácido nonadecanóico, sitosterol, ácido esteárico e ácido oléico. 
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Cabe salientar que a planta inteira entra na composição do “curare” (ALONSO, 

1998) e na preparação da bebida ritual ayahuasca (CAMARGO, 2007). 

Na raiz e talos encontram-se: trissulfeto de 2-hidróxi-5-etil benzila, 

tritiolaniacina e derivados benzênicos como benzaldeído, ácido benzóico e 

trissulfeto dibenzila. Na raiz ainda são encontrados nitrato de potássio, 

cumarinas, tritiolaniacina, N-metil-4-transmetoxiprokina, alantoína, friedelino, 

ácido benzóico e beta-sistosterol (ALONSO, 1998). 

As folhas contêm alantoína, nitrato de potássio, álcool lignocerílico, 

lignocerato de lignocerila, ácido nonadecanoico, ácido oléico, ácido palmítico, 

ácido esteárico (SOUSA et al., 1987). Há presença ainda de esteroides, 

terpenoides (isoarborinol, acetato de isoarborinol e cinamato de isoarborinol), 

saponinas, polifenoís e taninos (RIVAS, 1988). E nas sementes são encontrados 

isotiocinatos voláteis (ALONSO, 1998). 

 

2.1.3. Farmacológico 

 

A denominação Petiveria foi atribuída em honra ao botânico inglês 

Petiver (1658-1748) que a descreveu e a estudou exaustivamente. O nome de 

alliacea vem de seu aroma e sabor semelhante ao alho (ALONSO, 1998). Os 

Maias machucavam a raiz e a colocavam sobre as folhas da mesma planta, que 

estavam previamente depositadas sobre o corpo do paciente, com o qual 

procediam as curas de diferentes males. A primeira menção referida a esta 

espécie surge do “Primer Diário de la Expeción Botánica del Nuevo Reino de 

Granada” de 10 de fevereiro de 1748. Foi uma planta muito empregada com 
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simbolismo ritual pelos escravos do Brasil, que a denominou amansa senhor em 

alusão as suas propriedades tóxicas (ALBUQUERQUE, 1997). No século XVIII, 

começa a cultivar na Europa, alcançando grande utilização homeopática na 

França. A partir do famoso “Caso Manágua” ocorrido em 1960, cobrou novo 

impulso de sua investigação no terreno da oncologia (ALONSO, 1998). Ainda, 

no século XVIII, Caminho diz que: “os indivíduos sob a ação do mucura-caá, 

pipi no sul do Brasil (Petiveria alliacea Linné), tornam-se apáticos, se a dose é 

continuada e crescente, terminam pela idiotia” (DA MATA, 1913). 

Em todo Brasil, segundo pesquisadores, guiné é usado com muita 

freqüência na preparação de garrafadas para reumatismo, juntamente com 

outras plantas. Também para este fim registrou-se compressa feita com as 

folhas e chás (CAMARGO, 2007). 

O uso em rituais afro-brasileiro tem como objetivo afastar mau-

olhado, maus espíritos, quebranto, entre outros. Segundo Albuquerque & 

Chiappeta (1994), em pesquisa nos cultos afro-brasileiros em Recife, guiné está 

entre as 10 plantas mais empregadas nos rituais. 

As principais atividades biológicas de Petiveria alliacea Linné se 

enquadram dentro do campo da infectologia, reumatologia e oncologia. O 

extrato hidroalcoólico à 70% elaborado a partir das partes áreas tem atividade 

antimalárica in vitro frente a cepas de Plasmodium falciparum em doses de 

100µg/ml (SAUVAIN, 1989). Já o extrato aquoso em concentração de 1ml por 

placa, tem resultado positivo frente a Epidermophyton floccosum, um fungo 

produtor de infecções dermatológicas, mas negativo, frente a outros cinco 
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dermatófitos estudados (CÁCERES et al., 1991). Na forma isolada o benzil-2-

hidróxietil trissulfúrico tem demonstrado atividade contra Bacillus subtilis (CIM: 

3mg), Staphylococcus aureus (CIM: 6,3 mg), Escherichia coli (CIM: 50 mg) e 

Candida alibicans (CIM: 3,1 mg) (BERDY et al., 1982). É importante salientar que 

o óleo essencial das folhas tem demonstrado ação inseticida contra exemplares 

adultos de algumas variedades de mosquitos e atividade repelente contra a 

traça (OLAIFA et al 1987). 

A administração em ratas do extrato hidroetanólico da raiz de 

Petiveria alliacea Linné, em doses de 1mg/kg (equivalente a 7,7 mg de raízes 

secas aplicadas localmente) tem demonstrado possuir atividade 

antiinflamatória, de acordo com um modelo experimental de granuloma 

induzido por pellet  de algodão e dermatites por óleo de cróton, com uma 

intensidade menor que a dexametasona e similar ao naproxeno. Por outro lado, 

a infusão da raiz administrada oralmente, em doses de 750 mg/kg, demonstra 

ação analgésica periférica e a dose de 1 g/Kg, ação analgésica central (DI STASI 

et al., 1988; DE LIMA et al., 1991; MONROY et al.,1995). 

O mecanismo proposto para atividade antiinflamatória do extrato 

estaria relacionado com a inibição da enzima ciclooxigenase, tal como atua, por 

exemplo, o naproxeno (WHITTLE, 1983; GERMANO et al., 1993). A mesma 

atividade foi observada em modelos de edema de pata induzido por 

carragenina em doses orais de 6,25 g/kg de uma decocção das folhas e com 750 

mg/kg de uma infusão de raiz. Em doses de 10 g/kg têm-se uma diminuição 

das contorções abdominais induzidas pela injeção intraperitoneal de ácido 
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acético, sendo fraca a resposta em doses menores (RIVAS et al., 1988; CÁCERES 

et al., 1990). 

O extrato hidroalcoólico aplicado topicamente na pele de ratas, 

demonstrou, também, atividade antiinflamatória (GERMANO et al., 1995). No 

entanto, a administração de 200 ml de extrato filtrado, obtido a partir da 

decocção de 15 g/l da planta inteira seca, em um estudo duplo sego com 22 

pacientes portadores de osteoartrite, não apresentou resultados estatisticamente 

significativos em relação ao poder analgésico do produto administrado 

(FERRAZ et al., 1991). 

Em 1979, em Miami (Florida), foi criada a Anamú Foundation of 

America por pesquisadores cubanos exilados. Precisamente, tem-se 

desenvolvido em Cuba importantes estudos sobre câncer e leucemia utilizando 

Petiveria alliacea Linné e Solanum verbascifolium com interessantes resultados 

(CHIRINOS, 1993). 

No instituto Nacional de oncologia e Radiologia de Cuba (1976) foi 

realizado um estudo sobre a atividade antitumoral com os extratos etanólicos e 

aquosos a partir das folhas secas e pulverizadas de Petiveria alliacea Linné. Neste 

trabalho, foram utilizados camundongos albinos machos com sarcomas (S 180 e 

S 37), carcinoma de Erlich e adenocarcinoma mamário, todos induzidos por 

transplante. Porém os resultados não foram satisfatórios (ESTEVEZ, 1976). 

Em 1981 foi publicado um trabalho do Dr. Sergio Santana Sánches 

onde, pela primeira vez, informa sobre 246 casos de câncer (em especial 

leucemia) tratados com sucesso com a Petiveria alliacea Linné. Porém, estudos 
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preliminares com relação ao mecanismo de ação, in vitro, demonstraram 

unicamente um aumento da fagocitose celular quando se administra uma 

fração intraperitoneal em camundongos com dose de 0,5 ml. Sendo, o trissulfeto 

de 2-hidróxi-5-etil benzila, relacionado com uma ação estimulante do sistema 

retículo-endotelial (DELAVEAU et al., 1980; Duke, 1991). Contudo, o extrato 

hidroalcoólico demonstrou, in vitro, atividade antitumoral em cultivo vegetal de 

Solanum tuberosum infectado com o teratógeno bacteriano Agrobacterium 

tumefaciens (GUIÑES et al., 1995). 

A administração oral de um extrato das folhas e ramos de Petiveria 

alliacea Linné demonstrou, ainda, reduzir em 60% os níveis de glicose em 

camundongos, mas não houve a identificação do princípio ativo responsável 

(LORES e CIRES, 1990). Já o extrato metanólico da raiz apresentou atividade 

profilática e terapêutica em casos de enfermidade hepática experimental, 

quando administrado em ratas doses de 200 mg/kg via oral. Os resultados 

foram medidos através da administração da GP-Transaminase e pelo aumento 

de 69-78% da coagulação alterada. Os princípios ativos responsáveis por esta 

atividade seriam os benzil-polissulfúricos (OGATA et al., 1989). 

Finalmente vale salientar que a Petiveria alliace Linné encontra-se 

reconhecida, entre outras, pela Farmacopéia do Paraguai (1944) e pelo Diretório 

de Drogas do Japão (1973) (ROBINEAU, 1996). 
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2.1.4. Toxicológico 

 

Desde tempos remotos as plantas vêm sendo utilizadas pela 

medicina popular para o tratamento de várias doenças (REBECCA et al., 2002), 

e ao longo deste tempo desenvolveu-se a idéia de que estes remédios são 

eficazes e seguros, isentos de efeitos colaterais ou qualquer, tipo de toxicidade. 

Porém a planta medicinal é um xenobiótico e, como todo corpo estranho, os 

produtos de sua biotransformação são potencialmente tóxicos (LAPA et al., 

2000). Sendo assim, a idéia geral de que as drogas vegetais são seguras e livres 

de efeitos colaterais é falsa (DIMECH, 2003). De fato, não há razão para crer na 

inocuidade dos vegetais, uma vez que alguns constituintes das plantas 

apresentam elevada toxicidade, como os digitálicos, alcalóides pirrolizidínicos, 

ésteres de forbol, entre outros. Entretanto, segundo estudos clínicos 

controlados, a incidência de efeitos colaterais é menor com produtos 

fitoterápicos do que com drogas sintéticas (DREW e MYERS, 1994). 

A Petiveri alliacea Linné é uma espécie muito utilizada na medicina 

popular, porém seu uso interno é desaconselhado por alguns países. Para 

alguns animais, a alta ingestão pode resultar em intoxicação (ESCOBAR, 1972). 

É descrito um quadro denominado de caquexia muscular distrófica 

caracterizado por debilidade nos membros posteriores, perda de peso, dilatação 

cardíaca e lesões renais. Podendo estar relacionado o consumo excessivo desta 

planta com a inibição da colinesterase sanguínea, pois as reações toxicológicas 

são semelhantes aos carbamatos (NUÑES et al., 1983). 
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A DL50 em ratas foi calculada em 360 mg/kg e em camundongos de 

1,7 g/kg por via intraperitoneal (DELAVEU et al., 1980). Enquanto que a 

administração da decocção da planta em doses até 10 g/kg, por via oral em 

camundongos, não provocou nenhuma morte nos animais avaliados (MORÓN, 

1990). Contudo, o uso deste mesmo extrato por sete dias consecutivos, não 

produziu sinais de toxicidade em camundongos nem sobre células germinativas 

de ratos machos (RIVAS et al., 1988). Se a DE50 (dose efetiva em 50% da 

população) é estimada em 31,4 mg/kg, implica que há uma margem de 

segurança ampla comparado as DL50 anteriormente descritas (GERMANO et 

al., 1995). 

Em 1947, Paul Le Coint (francês estudioso da floresta) menciona que 

“a planta é abortiva e sua raiz em pó, em doses fracionadas, determina, a 

princípio superexcitação, insônia, alucinações; depois, manifesta-se indiferença 

e até imbecilidade. Em seguida, amolecimento cerebral, convulsões 

tetaniformes, mudez por paralisia de laringe e a morte; mais ou menos depois 

de um ano, conforme as doses”. 

O extrato hidroetanólico da raiz em doses de 1 mg/kg (equivalente a 

7,7 mg de raiz seca) em contato com a pele de ratas, não produziu sinais de 

irritabilidade local num período de 15 dias consecutivos (GERMANO et al., 

1993), nem provocou lesões na mucosa gástrica (GERMANO et al., 1995). 

Porém, é relatada a possibilidade mutagênica e carcinogênica desta espécie 

durante períodos logos de consumo (HOYOS et al., 1992). 
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2.2 Estudos toxicológicos pré-clínicos de plantas medicinais 

 

A toxicidade de uma substância pode ser definida como a 

capacidade de causar dano grave ou morte a um dado organismo (DRAIZE et 

al., 1944). Para que ocorra esse dano, é necessário que o organismo seja exposto 

e este interaja com o agente intoxicante (PEÑA et al., 2001). Essas interações 

geram modificações, reversíveis ou não, em nível molecular, celular ou tissular; 

que podem, em casos drásticos, promover a morte do indivíduo (LOOMIS e 

HAYES, 1996). 

Evidências toxicológicas demonstram que toda substância química é 

um agente tóxico em potencial, dependendo apenas das condições de 

exposição, como dose administrada ou absorvida, tempo e freqüência da 

administração e via de administração (CASTRO, 1993). 

Norteando os efeitos colaterais, de fato, muitas substâncias extraídas 

do reino vegetal apresentam elevada toxicidade, como a estricnina, digitoxina, 

tubocurarina, cocaína, entre outras. O medicamento fitoterápico é um corpo 

estranho ao organismo e, como todo xenobiótico, os produtos de sua 

biotransformação são potencialmente tóxicos e assim devem ser encarados até 

que se prove o contrário (LAPA et al., 2000). 

Essa idéia de inocuidade dos fitoterápicos, amplamente difundida, 

tem resultado numa série de acidentes por intoxicação ocasionados pela 

ingestão de plantas como alimento ou como terapia para algumas doenças. 

Nestes casos a toxicidade pode ser resultante de altas doses ingeridas ou do 

estado de conservação das plantas e formas de uso (RATES, 2001). Deva-se ter 
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em mente que uma planta medicinal ou fitoterápico não tem somente efeitos 

imediatos relacionados à sua ingestão, mas que estes podem se instalar a longo 

prazo e de forma assintomática, como os carcinogênicos (HIRONO et al., 1978). 

Os testes toxicológicos são realizados para se ter dados sobre as 

condições em que as entidades químicas produzem efeitos tóxicos, qual a 

natureza desses efeitos e quais os níveis seguros de exposição (LOOMIS e 

HAYES, 1996). 

Por motivos éticos, morais e legais, a obtenção de dados 

toxicológicos em seres humanos é bastante limitada (WHO, 1993). Com isso, as 

informações toxicológicas sobre os compostos químicos são obtidas 

basicamente a partir de testes toxicológicos pré-clínicos, ou seja, com animais de 

laboratórios em condições previamente padronizadas (MORTON, 1998; 

BOELSTERLI, 2003). Nesta etapa pré-clínica são utilizadas três espécies de 

mamíferos, sendo uma delas não roedora (LAPA et al., 2000). 

Grande parte dos dados obtidos a partir dos testes toxicológicos pré-

clínicos podem ter valor de aplicação na espécie humana. Desde que sejam 

realizados sob condições adequadas e que seja feita à escolha apropriada da 

espécie e linhagem animal, via de administração e regime de dosagem 

(MORTON, 1998). 

No Brasil, as plantas medicinais são utilizadas em ambas as áreas: 

rural e urbana. Muitas são utilizadas de acordo com a tradição popular, na 

forma de chás, decoctos, tinturas, etc., e menos freqüentemente como cápsulas e 

pílulas (MATOS, 1997; MENTZ; SCHENKEL, 1989). Apesar de atualmente, 
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estar aumentando o uso de cápsulas, sendo vendidas principalmente pela 

internet. 

Por considerar crítica a situação do mercado de fitoterápicos no 

Brasil, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, em 1995, estabeleceu uma 

série de regras para registro dos fitomedicamentos (Portaria nº 06 de 24 de 

janeiro de 1995, SVS-MS, Brasil, 1995) e para regulamentar a avaliação da 

toxicidade destes produtos (Portaria nº 116 de 08 de agosto de 1996, SVS-MS, 

Brasil, 1996). Atualmente as regras, que norteiam os registros e alguns ensaios 

de toxicidade aguda, subcrônica e crônica, com medicamentos fitoterápicos, 

estão descritos na Resolução nº 90, de 16 de março de 2004 (BRASIL, 2004). 

 

2.2.1. Bioensaio com Artemia salina Leach. 

 

A Artemia salina Leach, é um crustáceo da classe Anostracea, que 

vive em águas salinas e salobras de todo o mundo. Possui 4 estágios de 

desenvolvimento (ovo, náuplio, metanáuplio e adulto) e alguns mecanismos de 

adaptação que as tornam cosmopolitas, como a osmorregulação, a presença de 

pigmentos respiratórios como a hemoglobina e a disponibilidade de 

alternativas reprodutivas que facilitam a dispersão e a perpetuação dessa 

espécie. 

Essas “alternativas” ou modos de reprodução se referem a 

oviparidade, viviparidade, partenogênese e encistamento (diapausa), quando as 

condições ambientais são impróprias. Os indivíduos adultos apresentam 

notável dimorfismo sexual e, em condições adequadas, é possível eclodir 
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simultaneamente as larvas em cultura. O custo da implantação e manutenção 

da cultura de Artemia salina Leach é muito baixo, o que faz deste, um excelente 

modelo experimental, utilizado nas mais diversas áreas da biologia. Artemia 

salina Leach é amplamente conhecida como indicador de toxicidade em um 

bioensaio (Brine Shrimp Test), utilizando-se a Concentração Letal Média (CL50) 

como parâmetro de avaliação da atividade biológica. 

 

2.2.2. Toxicidade aguda 

 

A toxicidade aguda avalia os efeitos tóxicos detectados após a 

administração de um agente em doses únicas ou múltiplas em 24h, tendo como 

propósito determinar a sintomatologia a curto prazo após a administração de 

um composto, bem como o binômio dose-efeito letal, que é estimada por um 

parâmetro denominado dose letal 50%, mais conhecida como DL50 

(LITCHFIELD e WILCOXON, 1949; BARROS e DAVINO, 2003). A DL50 foi 

desenvolvida por Trevan (1927) com o objetivo de padronizar biologicamente a 

potência dos extratos de digitális e outras drogas. Este parâmetro é estatístico e 

representa a probabilidade de uma dose causar efeito letal em metade da 

população dos animais em estudo (FOWLER e RUTTY, 1983; PAUMGARTTEN 

et al., 1989). 

Os ensaios de toxicidade aguda são comumente realizados em 

camundongos e ratos, embora em certos casos também se utilizem animais 

maiores, como coelho e cães. Recomenda-se a mesma via de administração 

utilizada no homem, sendo a via oral a mais comum (KLAASSEN et al., 1996). 
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2.2.3. Toxicidade crônica 

 

A toxicidade crônica tem por objetivo caracterizar o perfil 

toxicológico de uma substância química administrada repetidamente a uma 

espécie de mamífero por longos períodos de tempo. A determinação da 

toxicidade crônica pode ser efetuada após a obtenção dos dados de toxicidade 

aguda doses simples e repetidas e de toxicidade subcrônica. Este estudo fornece 

informações acerca dos riscos potenciais para a saúde, resultantes de uma 

exposição oral de doses repetidas de uma dada substância, por longos períodos 

de tempo (três meses a um ano), e informações adicionais sobre órgãos-alvo, 

possibilidade de efeitos cumulativos e informações iniciais de segurança 

concernentes à exposição da substância-teste para o homem (BRITO, 1994). 

A via oral constitui a principal via de administração nesse tipo de 

teste. Os animais devem ser saudáveis e estar em idade adulta jovem. Durante o 

estudo, é necessário que haja observação diária do animal quanto a alterações 

de massa corporal, cor e textura dos pêlos, consumo de água e ração, 

temperatura corporal, parâmetros respiratórios e cardiovasculares e quanto a 

mudanças no comportamento e presença de anormalidades motoras (BARNES 

e DOURSON, 1988). 

Ao final do ensaio, os animais devem ter o sangue coletado para as 

dosagens bioquímica e hematológica e, após eutanásia, exames morfológicos 

macro e microscópicos dos principais órgãos. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo Geral 
 

 Realizar ensaios toxicológicos com o extrato bruto seco (EBS) das folhas de 

Petiveria alliacea Linné com base nas determinações da Resolução nº. 01/88 do 

Conselho Nacional de Saúde e da Resolução Específica nº. 90/2004 e na 

Resolução da Diretoria Colegiada n° 48/2004 da Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), com algumas modificações. 

 

3.2. Objetivos Específicos 
 

 Realizar o bioensaio da Artemia salina Leach; 

 Realizar investigação de toxicidade aguda em ratos, avaliando os parâmetros 

hematológicos, bioquímicos e histológicos; 

 Realizar investigação de toxicidade crônica em ratos, a avaliando os 

parâmetros hematológicos, bioquímicos, histológicos e comportamental. 
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seco das folhas de Petiveria alliacae Linné (Phytolaccaceae) em ratos  
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo a avaliação da toxicidade aguda do 

extrato bruto seco das folhas de Petiveria alliacea Linné, conhecida popularmente 

como tipim, guiné ou ainda, atipim; pertence à família Phytolaccaceae e se destaca 

pela atividade farmacológica no campo da infectologia, reumatologia e oncologia. 

Nos cultos afro-brasileiros em Recife, guiné está entre as 10 plantas mais 

empregadas. Obteve-se a CL50, indicando baixa toxicidade. Ratos Wistar foram 

tratados por via oral com dose única do extrato (4,0 g/kg) e observados por 14 dias. 

Em seguida, foram determinados os perfis bioquímico e hematológico e análise 

histológica dos órgãos. Não foram observados sinais visíveis de toxicidade ou morte 
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durante o período de tratamento. Os parâmetros hematológicos apresentaram 

pequenas flutuações na contagem de leucócitos, diferencial de eosinófilos e nos 

cálculos do VCM, HCM e hematócrito. Nos parâmetros bioquímicos destaca-se o 

aumento da ALT, sugerindo uma possível sobrecarga hepática. Conclui-se que a 

avaliação toxicológica aguda do extrato bruto seco de Petiveria alliacea Linné não 

produziu efeitos tóxicos em ratos albinos. 

Unitermos: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Toxicidade aguda, Artemia salina. 

 

ABSTRACT: The purpose of this study was to evaluate the acute toxicity of dry raw 

extract of Pettiveria alliacea Liné leaves, popularly known as tipim, guiné and also, 

atipim; which belongs to the family Phytolaccaceae and stands out for its 

pharmacological activity in infectology, rheumatology and oncology. This is one of 

the 10 plants most used in Afro-Brazilian cults in the city of Recife, Brazil. LC50 was 

obtained, which indicated low toxicity. Wistar rats were orally treated with single 

doses of the extract (4.0 g/kg), being observed for 14 days. Then, it was determined 

biochemical and hematological parameters and organs histological analysis. Neither 

mortality nor any toxicity signs could be observed. Hematological parameters 

registered changes in leukocyte count, eosinophil differentials, MCV (Mean 

corpuscular volume) and MCH (Mean corpuscular hemoglobin) measures and 

hematocrit. In biochemical parameters, an increase in ALT suggests a possible 

hepatic overload. In conclusion, evaluation of dry raw extract of Pettiveria alliacea 

Liné did not induce any hazardous effects in albino rats. 

Keywords: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Acute Toxicity, Artemia salina. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem o maior número de espécies vegetais de todo o planeta, cerca 

de 56.000. Dentre as estudadas, parte significativa tem importância econômica, 

alimentar ou medicinal, das quais muitas têm um potencial tóxico (ANDRADE et al., 

2001). 

Em relação aos processos metabólicos, as plantas são bioquimicamente 

avançadas quando comparadas com animais, produzindo todas as moléculas 

requeridas para o metabolismo primário (respiração, fotossínteses, proteínas, 

lipídios, síntese de ácidos nucléicos e avarias). As plantas têm desenvolvido uma 

incrível capacidade para produzir componentes secundários, que têm um papel de 

defesa, de armazenamento e outras funções. Para lidar com os vários tipos de 

herbívoros e suas diferenças alimentares, muitas plantas têm diversificado seu 

arsenal químico, produzindo mais de um tipo de toxinas ao mesmo tempo (PIP, 

2006). 

Os componentes podem ser venenosos para o cérebro, coração, fígado, 

assim como, também, podem impedir o funcionamento dos rins, perturbar a 

coagulação sanguínea ou causar anemia, interferir com o metabolismo do iodo, 

causar alterações gastrintestinais, bloquear enzimas chaves respiratórias e atuar 

como carcinógeno. Em outros casos, o simples contato com a planta pode produzir 

reações alérgicas severas e reações na pele. Muitas plantas medicinais usadas na 

terapia podem ser tóxicas se usadas em dosagem não apropriadas, armazenadas ou 

preparadas incorretamente, ter sido cultivada sobre condições questionadas (metais 
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pesados, nitratos ou pesticidas), ou se ela é usada em combinação com outros 

ingredientes (drogas ou comida), que podem interagir com a mesma (PIP, 2006). 

Plantas tóxicas são tidas como aquelas que possuem algum tipo de efeito 

lesivo ou substância nociva, causando distúrbios ao organismo, seja por contato ou 

por ingestão. As crianças de um a cinco anos são as principais vítimas por 

intoxicação com plantas, devido às brincadeiras de cozinhar e a curiosidade da idade. 

Já para o adulto, as principais causas de intoxicação ocorrem por tentativa de 

suicídio, uso abusivo e na forma de chá como abortivo. As estatísticas sobre esses 

tipos de acidentes não revelam o número real devido à subnotificação nos serviços de 

saúde (ANDRADE et al., 2001). 

É comum no estado de Pernambuco, assim como em todo o Brasil, a 

existência de feiras livres que comercializam produtos feitos com ervas e extratos 

naturais (com composição não padronizada), que, associada à suscetibilidade do 

indivíduo, agrava o quadro de acidentes por plantas tóxicas (ANDRADE et al., 2001). 

Para avaliação das plantas utilizadas na Medicina Popular, instituições de ensino e 

pesquisa têm realizado ensaios farmacológicos e toxicológicos. No Brasil, as normas 

de ensaios toxicológicos estão contidas na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

nº. 48/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e na Resolução 

Específica (RE) nº. 90/2004, que padroniza os ensaios toxicológicos pré-clínicos. 

A Petiveria alliacea Linné é uma planta americana aromática de 30 a 100 cm 

de altura, pertencente à família Phytolaccacea. É um subarbusto perene, sublenhoso, 

ereto, ramificado, com ramos compridos, delgados e ascendentes (DI STASI et al., 

1989). Registros mostram que os Maias machucavam a raiz e a colocavam sobre as 
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folhas da mesma planta, que estavam previamente depositadas sobre o corpo do 

paciente, com a qual procediam as curas de diferentes males. A primeira menção 

referida a esta espécie surge do “Primer Diário de la especión botânica del Nuevo 

Reino de Granada”, de 10 de fevereiro de 1748. Foi uma planta muito empregada 

com simbolismo ritual pelos escravos do Brasil, que a denominou “amansa senhor” 

em alusão às suas propriedades tóxicas (CAMARGO, 2007). No século XVIII, começa 

a ser cultivada na Europa, alcançando grande utilização homeopática na França. A 

partir do famoso “Caso Manágua”, ocorrido em 1960 (caso em que centenas de vacas 

portadoras de leucemia foram abandonadas em um campo, onde havia abundância 

de Petiveria, e muitas deixaram de apresentar sinais da doença), cobrou-se novo 

impulso de sua investigação no terreno da oncologia (ALONSO, 1998). Ainda, no 

século XVIII, Caminho (apud DA MATA, 1913) diz que: “os indivíduos sob a ação do 

mucura-caá, pipi no sul do Brasil (Petiveria alliacea Linné), tornam-se apáticos, se a 

dose é continuada e crescente, terminam pela idiotia”. 

Em todo Brasil, segundo pesquisadores, guiné é usada com muita 

freqüência na preparação de garrafadas para reumatismo, juntamente com outras 

plantas. Também para este fim registrou-se o uso de compressas feita com as folhas. 

A planta é utilizada em rituais afro-brasileiro para “afastar” “mau-

olhado”, “maus espíritos”, “quebranto”. Segundo Albuquerque & Chiappeta (1994), 

em pesquisa nos cultos afro-brasileiros em Recife, guiné está entre as 10 plantas mais 

empregadas nos rituais. 
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Assim, este trabalho se propõe a realizar uma avaliação da toxicidade 

aguda do EBS da Petiveria alliacea Linné com o objetivo de gerar dados que permitam 

uma análise da relação risco benefício do uso popular. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Coleta do material 

As folhas de Petiveria alliacea Linné foram coletadas no município de 

Paudalho (PE) entre os meses de março a junho de 2006. O material vegetal foi 

identificado pelo Herbário UFP - Geraldo Mariz da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) sob o número de cadastro 44486. 

 

Preparação do extrato bruto 

As folhas (7 kg) foram secas ao ar livre e sob sombra, por uma semana, 

desidratadas em estufa a 36ºC por 72 horas e trituradas em triturador industrial. 

Depois de trituradas, o farmacógeno sofreu o processo de infusão. Em seguida, o 

material foi filtrado e concentrado em Banho-Maria e dessecador (contendo sílica e 

ácido sulfúrico), obtendo-se o Extrato Bruto Seco (EBS). A determinação do peso seco 

desse extrato foi feita pelo método gravimétrico (Farmacopéia Brasileira, 1988), O 

obtendo-se um resíduo escuro e higroscópico, de forte odor característico (EBS), e 

rendimento de 87,25%. Antes do experimento e a partir do peso seco, o EBS foi 

diluído com água de modo a se obter soluções em concentração adequada para 

administração correta das doses escolhidas. 
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Obtenção da CL50 

Neste ensaio biológico foram utilizadas larvas de Artemia salina Leach, 

obtidas a partir da incubação de cerca de 25mg de cistos em água salina (água do mar 

e água destilada 1:1), sob luz artificial por 48 horas. Foi utilizada a metodologia do 

LAPETOX, baseada no método de Meyer et al (1982). Grupos de 10 a 13 

metanáuplios foram expostos a diferentes concentrações (50, 100, 250, 500, 750 e 

1000µg/ml) de extrato aquoso de Petiveria alliacea Linné e as percentagens de 

mortalidade determinadas após 24 horas de contato. Os ensaios foram feitos em 

triplicata. Os dados foram plotados em gráfico no programa PROBITOS e através da 

equação Y=ax+b foi interpolada a CL50. 

 

 

Animais 

Foram utilizados ratos Wistar albinos (Rattus norvergicus) adultos. Os 

machos pesando entre 250g a 350g e as fêmeas eram nulíparas e não grávidas, 

pesando entre 150g a 250g. Os animais foram fornecidos pelo Biotério de Farmácia 

do Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCFar-UFPE). Estes animais foram 

mantidos em grupos de seis por gaiola sob condições ambientais padronizadas e 

alimentados com ração e água mineral ad libitum. O protocolo experimental foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da UFPE, 

processo n° 009561/2006-90. 
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Ensaio toxicológico agudo 

Os protocolos experimentais foram orientados pelas normas vigentes no 

país e por obras de referência (BARROS e DAVINO, 2003; BRASIL, 2004; 

JACOBSON-KRAM e KELLER, 2001; BRITO, 1994). 

Os animais foram tratados por via oral (v.o.) com a dose de 4 g/kg do EBS 

de Petiveria alliacea Linné (n=6 por dose e sexo). Durante 14 dias após o tratamento 

observou-se o surgimento de sinais tóxicos gerais usando-se a metodologia proposta 

por Almeida et al. (1999). Nesse período de observação foi feito o registro de 

letalidade. Os animais sobreviventes foram sacrificados, procedendo-se a coleta de 

sangue para realização de exames bioquímicos e hematológicos, bem como a 

ressecção e análise macroscópica e microscópica do fígado, rins, coração e baço. 

Um grupo controle de 12 animais (6 machos e 6 fêmeas) foi tratado com 

salina, veículo de dissolução do extrato. 

 

Avaliação laboratorial do sangue 

Após 14 dias, término do experimento para avaliação da toxicidade aguda, 

foram coletadas amostras de sangue intraventricular, de todos os animais (machos e 

fêmeas) dos grupos tratado com EBS e controle. O sangue foi coletado em tubos 

contendo anticoagulante EDTA, para avaliação de parâmetros hematológicos 

(hemograma completo e contagem de plaquetas) e em tubos contendo gel separador, 

que foram centrifugados por 10 minutos a 3500 rpm, para obtenção do soro, 

destinado a análise bioquímica (glicose, uréia, creatinina, colesterol, triglicerídios, 

acido úrico, transaminases AST e ALT, proteínas totais e frações, sódio, 

potássio,cálcio e magnésio). 
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Exame anatomopatológico 

Os 24 ratos tanto do grupo controle quanto do grupo tratado com EBS, 

foram sacrificados com anestésicos, submetidos a exame necroscópico, efetuando-se 

consecutiva ressecção do coração, fígado, baço e rins. Os órgãos, após seccionamento, 

foram imersos em solução de formol a 10%, tamponada. Após 24 horas de fixação 

dessas peças anatômicas, foram obtidas amostras necessárias para processamento 

histopatológico, empregando-se técnicas de inclusão em parafina e coloração com 

hematoxilina-eosina e tricrômo de Masson e examinados ao microscópio óptico 

(LISON, 1960). 

 

Análise estatística 

Os resultados numéricos foram expressos em média aritmética (± erro 

padrão). As diferenças entre grupos foram determinadas através do Teste T de 

Student. Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando 

p<0,05. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Obtenção da CL50 

A determinação da CL50, que é realizada através do uso de metanáuplios 

de Artemia salina Leach, fornece um indicativo do nível de toxicidade de uma 

determinada substância. A literatura refere-se que uma CL50 inferior a 1000 µg/ml, 

apresenta uma potencial toxicidade para os organismos que possam ser expostos à 

ela. Após 24 horas de exposição da Artemia salina Leach, observou-se que houve 
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moderado número de óbitos na maioria das concentrações utilizadas da amostra de 

Petiveria alliacea Linné (Figura 01). Desta forma, através de todos os fatos observados 

foi comprovado experimentalmente que a amostra apresentou o valor de CL50 de 

880,458 µg/ml. O valor obtido é próximo a 1000 µg/ml, indicando uma baixa 

toxicidade para esta planta. 

 

Ensaio toxicológico 

Entre os animais-controle, tanto não foram observados alterações 

orgânicas significativas, quanto seus valores de parâmetros avaliados 

numericamente encontraram-se de acordo com os valores de referência para os 

animais do Biotério. 

Durante o tratamento, não foram observados sinais clínicos de toxicidade 

e nenhuma morte foi registrada. Contudo, durante as observações após o tratamento 

com o EBS, os animais apresentaram atividades depressoras do SNC. 

O tratamento agudo com EBS nos ratos, de forma geral não induziu 

modificações no perfil hematológico (Tabela 1), contudo, observou-se, mesmo dentro 

dos valores de referência (HARKNESS e WAGNER, 1993), pequenas flutuações na 

contagem de leucócitos, diferencial de eosinófilos, e nos cálculos do VCM, HCM e 

hematócrito. 

De maneira semelhante, observou-se que o tratamento com EBS não 

alterou o perfil bioquímico (Tabela 02). Ocorreu um pequeno aumento da uréia e 

ácido úrico, sem comprometimento da função renal, pois, manteve-se dentro da faixa 

de normalidade e os exames histológicos não apresentaram alterações. Os níveis 

plasmáticos de sódio e glicose (nos machos) tiveram um declínio de 
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aproximadamente 6% e 19%, respectivamente; e os de colesterol, aspartato 

aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) sofreram elevações. 

As análises das enzimas transaminases séricas (ALT e AST) são 

importantes indicadores de lesões nas células hepáticas (Martin et al., 1981), pois 

uma droga não provoca dano algum no fígado sem interferir com a atividade normal 

dessas enzimas (VIJAYALAKSHMI et al., 2000). A fosfatase alcalina é fundamental 

para a formação de constituintes da membrana celular, influenciando na sua 

permeabilidade. As transaminases existem em concentrações muito pequenas no 

sangue e são liberadas pelos hepatócitos quando estes sofrem algum tipo de lesão. Os 

aumentos nos níveis plasmáticos de ALT observados no estudo, além de serem 

estatisticamente significantes em relação ao grupo controle, ficaram acima do nível 

de referência para a espécies, situado entre (21 – 52) UI/l, segundo Coimbra et al. 

(1995). Estes dados fornecem indícios de alterações na função hepática, uma vez que 

os níveis séricos de ALT aumentam quando ocorrem alterações na permeabilidade 

ou injúria nos hepatócitos. A AST é essencialmente mitocondrial e não é liberada tão 

rapidamente quanto a ALT, que é citoplasmática. Isto pode vir a justificar o fato de 

ter-se encontrado alterações significativas apenas nos níveis de ALT. Além disso, a 

ALT é indicador mais sensível de hepatotoxicidade do que a AST, pois enquanto a 

primeira é essencialmente hepática, a segunda também pode ser encontrada em altas 

concentrações em outros órgãos, como rins, pulmões e coração (AL-HABORI et al., 

2002). Por outro lado, os estudos histológicos não encontraram alterações no fígado. 

A análise macroscópica externa não revelou nenhuma alteração. A 

estrutura histológica dos órgãos (coração, fígado, baço e rins) examinados, apresenta-
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se dentro dos parâmetros da normalidade. Não foram observadas, com a 

metodologia empregada, alterações do parênquima nem do estroma dos órgãos 

(resultados não demonstrados). 

Com base nos resultados, pode-se concluir que a administração aguda do 

extrato aquoso de Petiveria alliacea Linné não produziu efeitos tóxicos sobre os 

parâmetros bioquímicos e hematológicos em ratos albinos. Entretanto, o aumento 

dos níveis de ALT aponta para uma possível sobrecarga hepática que deve ser 

investigada em maior detalhe, posteriormente. O estudo da CL50 indicou baixa 

toxicidade e sugere-se a continuidade do estudo com a avaliação da toxicidade 

crônica do produto. 
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Figura 01 – Curva Concentração-Resposta da toxicidade do extrato aquoso de 

Petiveria alliacea Linné sobre Artemia salina Leach. 
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Tabela 01: Efeito do extrato aquoso (EA) de Petiveria alliacea Linné (4g/Kg) por via 

oral sobre os parâmetros hematológicos em ratos Wistar adultos tratados dose única. 

 
Fêmeas Machos Parâmetros Controle EA 4g/kg Controle EA 4g/kg 

Eritrócitos (106/μL) 7,13 ± 0,33 7,47 ± 0,49 7,89 ± 0,36 8,07 ± 0,43 
Hemoglobina(g/dL) 13,73 ± 0,36 14,63 ± 1,02 14,13 ± 0,63 15,75 ± 0,65* 
Hematócrito (%) 37,88 ± 1,36 41,05 ± 3,46 40,23 ± 1,44 45,97 ± 2,57* 
VCM (fL) 53,05 ± 0,72 55,9 ± 0,44* 50,98 ± 1,69 56,9 ± 1,37* 
HCM (pg) 19,3 ± 0,72 19,62 ± 0,70 17,93 ± 0,62 19,52 ± 0,38* 
CHCM (g/dL) 36,33 ± 0,89 36,17 ± 0,51 35,13 ± 0,26 34,3 ± 0,84 
Plaquetas (103/ μL) 762,50 ± 38,45 628,25 ± 85,61* 585,00 ± 97,44 717,5 ± 100,27* 
Leucócitos (103/μL) 3,62 ± 0,66 9,95 ± 1,53* 3,95 ± 0,37 5,42 ± 0,78* 
Bastonetes (%) 0 0 0 0 
Neutrófilos (%) 16,00 ± 4,90 22,25 ± 4,19 26, 00 ± 7,37 25,50 ± 2,26 
Eosinófilos (%) 4,33 ± 0,58 0,75 ± 0,50* 1,75 ± 0,50 1,50 ± 0,58 
Basófilos (%) 0 0 0 0 
Linfócitos (%) 80,60 ± 8,05 75,80 ± 5,58 69,83 ± 7,05 69,50 ± 2,43 
Monócitos (%) 3,00 ± 1,67 3,00 ± 1,67 2,66 ± 1,03 3,75 ± 1,50 
 

Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: 

Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 

* Indica, estatisticamente, ser diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p < 0,05). 
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Tabela 02: Efeito do extrato aquoso (EA) de Petiveria alliacea Linné (4g/Kg) por via 

oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratos Wistar adultos tratados dose única. 

 
Fêmeas Machos Parâmetros Controle EA 4g/kg Controle EA 4g/kg 

Glicose (mg/dl) 136,30 ± 12,40 145,70 ± 8,83 168,47 ± 16,90 136,57 ± 10,01* 
Uréia (mg/dl) 46,82 ± 4,18 54,82 ± 4,86* 47,70 ± 4,27 50,62 ± 2,14 
Creatinina (mg/dl) 0,64 ± 0,05 0,58 ± 0,04 0,56 ± 0,05 0,52 ± 0,05 
Colesterol (mg/dl) 73,18 ± 5,08 79,45 ± 7,57 59,50 ± 4,36 75,05 ± 5,68* 
Triglicerídios (mg/dl) 59,30 ± 3,40 43,50 ± 12,20 65,63 ± 9,75 71,40 ± 5,49 
Ácido Úrico (mg/dl) 1,50 ± 0,1 2,30 ± 0,17* 1,67 ± 0,06 1,43 ± 0,35 
AST (U/l) 135,67 ± 4,51 142,67 ± 9,50 152,00 ± 8,54 167,00 ± 10,95 
ALT (U/l) 43,00 ± 5,23 53,00 ± 3,53* 56,80 ± 3,03 65,00 ± 6,08* 
Proteínas Totais (g/dl) 6,3 ± 0,22 6,37 ± 0,43 6,07 ± 0,31 6,18 ± 0,28 
Sódio (mEq/l) 146,31 ± 1,54 138,18 ± 3,13* 148,62 ± 1,37 140,26 ± 0,87* 
Potássio (mEq/l) 4,47 ± 0,35 4,32 ± 0,39 4,97 ± 0,42 4,84 ± 0,49 
Cálcio (mEq/l) 9,97 ± 0,26 9,98 ± 0,18 9,75 ± 0,27 10,92 ± 0,90* 
Magnésio (mEq/l) 3,30 ± 0,29 3,17 ± 0,21 3,02 ± 0,28 3,37 ± 0,21* 
 

Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. AST: aspartato aminotransferase;ALT: 

alanina aminotransferase. 

* Indicação estatisticamente diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p< 0,05). 
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5. Artigo II 
Artigo a ser submetido ao Journal of Ethnopharmacology 
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___________________________________________________________________________ 

Resumo 

O estudo do efeito tóxico crônico da administração oral do extrato aquoso 

(EA) das folhas secas de Petiveria alliacea Linné foi investigado sobre parâmetros 

hematológicos, bioquímicos, comportamentais e histológicos em ratos Wistar (250-

300 ± 60)g. Durante 90 dias consecutivos, sessenta ratos, 5 grupos (n=12/grupo; 6 

machos e 6 fêmeas), foram tratados com EA por via oral nas doses de 12,36; 61,80 e 



Ximenes, S.C.C.; Ensaios Toxicológicos Pré-clínicos com Extrato Bruto Seco das Folhas de Petiveria alliacea Linné. 
 

 48

309,00 mg/kg; em seguida, determinados os perfis hematológicos e bioquímicos e os 

parâmetros histológicos. Os resultados mostraram que não ocorreram sinais visíveis 

de toxicidade durante o período de tratamento e o EA estudado não alterou os 

parâmetros comportamentais. Os parâmetros hematológicos, bioquímicos e 

histológicos não foram modificados pela administração crônica do EA, excetuando-se 

uma pequena elevação dos níveis de uréia nos animais tratados com a dose mais 

elevada e grupo satélite nos ratos, e dose usual e satélite nas ratas (13,6; 15,9; 18,9 e 

20,4%, respectivamente); e ainda, um aumento de 17,9 e 24,8% para ALT nos ratos 

tratados com a dose mais alta e no grupo satélite. Dado o exposto, a administração 

crônica do extrato aquoso da Petiveria alliacea Linné não produziu efeitos tóxicos em 

ratos, entretanto o aumento dos níveis de uréia e alanina aminotransferase sugerem, 

inicialmente, possível sobrecarga renal hepática. 

Unitermos: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Toxicidade crônica, campo aberto. 

___________________________________________________________________________ 

Abstract 

The study of the chronic toxic effect about the administration of the 

aqueous extract (AE) of Petiveria alliacea Linné dried leaves was investigated on 

hematological, biochemical, of the behaviors and histological parameters in Wistar 

rats (250-300 ± 60)g. During consecutive 90 days, sixty rats, 5 groups (n=12/group; 6 

male e 6 female) were orally treated with AE at doses of 12.36, 61.80 and 

309.00mg/kg, after this was determinate hematological, biochemical and histological 

parameters. The treatment did not cause any clear sings of toxicity and the study AE 

did not altered the behaviors parameters. The chronic administration of AE failed to 

change hematological, biochemical and histological parameters, except for an little 
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increase in blood urea nitrogen in treated animals with the higher doses in male rats 

and usual and higher doses in female rats (13.6, 15.9, 18.9 and 20.4%, respectively); 

more, an increase of 17.9 and 24.8% in alanine transaminase (ALT) in treated rats 

with higher doses. With this, the chronic administration of AE of Petiveria alliacea 

Linné did not induce any hazardous effects in rats, however, the increase in blood 

urea nitrogen and ALT suggest a possible renal and hepatic overload. 

Keywords: Petiveria alliacea, Phytolaccaceae, Chronic Toxicity, Open-field. 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Introdução 

O uso de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão antigo 

quanto a civilização humana. O homem tem buscado na natureza o suprimento para 

suas necessidades básicas, retirando dela alimentos, abrigo, vestuário, meios de 

transporte, temperos, perfumes e, finalmente, remédios (NEWMAN; CRAGG; 

SNADER, 2000). Segundo Brevoort (1998), os vegetais “lançaram”, há milhares de 

anos, as bases da medicina moderna. Pode-se dizer que a fitoterapia modificou-se 

durante o curso de sua história, passando por épocas de esplendor e épocas de 

obscuridade (GOLBERG, 2001), estando sempre ligada a sociedades primitivas, 

vinculando-se a sistemas religiosos e a ritos mágicos (MATTOS, 1983). 

Outrora dominava a crença que algumas plantas foram dadas ao homem 

pelos deuses ou heróis míticos, como auxiliares na cura de processos patológicos, 

ferimentos de guerra, ou como livramento de males; outras plantas, por sua vez, 

decoravam templos erguidos para adoração de determinadas divindades, onde eram 
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consumidas em bebidas e queimadas (MATTOS, 1983), e ainda hoje encontram 

aplicação em ritos de diversas crenças religiosas. 

Na formação da Medicina Popular Brasileira foram fundamentais três 

elementos étnicos que se amalgamaram para estruturação dos conhecimentos que 

hoje a constituem: o branco (português), o indígena e o negro (CAMARGO, 1976; 

SANTOS FILHO, 1991). A crença em sortilégios, bem como em práticas mágicas, já se 

havia disseminado no Brasil pela influência dos indígenas e portugueses, quando 

alguns negros (feiticeiros e curadores) foram trazidos como escravos. Estes por meio 

de práticas divinatórias, transes místicos e rituais específicos, invocavam as forças 

superiores para propiciar conselhos e intervenções para problemas de saúde 

(SANTOS FILHO, 1991). 

A Petiveria alliacea Linné (Phytolaccaceae) é uma planta americana 

aromática de 30cm a 100cm de altura com subarbusto perene, sublenhosos, ereto 

ramificado, com ramos compridos, delgados e ascendentes (DI STASI et al., 1989). 

Alguns registros mostram que os Maias machucavam a raiz e a colocavam sobre as 

folhas da mesma planta, que estavam sobre o paciente, com o qual procediam a curas 

de diferentes males (DESMARCHELIER et al., 1995). A primeira menção referida a 

esta espécie surge do “Primer Diário de la especión botânica del Nuevo Reino de 

Granada”, de 10 de fevereiro de 1748. Foi uma planta muito empregada com 

simbolismo ritual pelos escravos no Brasil, que a denominou de “amansa senhor”, 

em alusão as suas propriedades tóxicas (ALONSO, 1998). Os índios a utilizam em 

banhos para purificação da alma, para cura de dores em geral (de cabeça, de dentes, 

reumáticas), resfriados e sinusite, doenças digestivas e como inseticida. 
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No século XVIII, começa a ser cultivada na Europa, alcançando grande 

utilização homeopática na França. A partir do famoso “Caso Manágua”, ocorrido em 

1960, (caso em que centenas de vacas portadoras de leucemia foram abandonadas em 

um campo, onde havia abundância de P. alliacea Linné, e muitas deixaram de 

apresentar sinais da doença) (CHIRINOS, 1993; GONZÁLEZ, 2006), conduziu a novo 

impulso de sua investigação no terreno da oncologia. Ainda, no século XVIII, 

Caminhoá (apud DA MATA, 1913) diz que: “os indivíduos sob a ação do mucura-caá, 

pipi no sul do Brasil (P. alliacea Linné), tornam-se apáticos e, se a dose é continuada e 

crescente, terminam pela idiotia”. 

Em todo Brasil, segundo pesquisadores, guiné é usado com muita 

freqüência na preparação de garrafadas para reumatismo, juntamente com outras 

plantas. Também para este fim registraram-se chás e compressa feita com folhas. 

Embora exista uma crença popular de que produtos naturais não possuem 

nenhum tipo de toxicidade, sabe-se, no entanto, que não existe tal segurança na 

utilização destes produtos, principalmente pela grande complexidade química. Por 

isso, faz-se necessário a avaliação de seus efeitos tóxicos. Nesse sentido, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da administração crônica do extrato 

aquoso (EA) da Petiveria alliacea Linné. 

 

2. Metodologia 

 

Animais 

Foram utilizados ratos Wistar, Rattus norvegicus var. albinus, de ambos os 

sexos, com 3 meses de idade (250-300 ± 60)g, proveniente do Biotério do 
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Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Os animais receberam água e dieta (Labina®) ad libitum e foram mantidos em 

condições de controle de iluminação (ciclo 12h claro/escuro) e temperatura (23 ± 

2)°C. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Experimentação Animal (CEEA) da UFPE, sob processo n° 009561/2006-90. 

 

Material Botânico 

O material botânico utilizado foi constituído pelas folhas secas de Petiveria 

alliacea Linné coletadas no município de Paudalho (PE). A espécie foi identificada 

pelo Herbário “Geraldo Mariz (UFPE)” sob o número de cadastro 44486. Foi 

produzido um EA (30g do material vegetal para 500ml de água destilada), que foi 

concentrado, e, em seguida, dissolvido em água destilada para concentrações 

conhecidas (de 13,35 a 333,75mg/ml). 

 

Tratamento dos Animais 

Sessenta ratos, de ambos os sexos, correspondendo a cinco grupos 

(n=12/grupo, 6 machos e 6 fêmeas) foram tratados durante 90 dias consecutivos por 

via oral com EA nas doses de 12,36; 61,80 e 309,00mg/kg (grupos tratados) ou água 

destilada (grupo controle). As doses utilizadas no protocolo são, respectivamente: 

dose usual (TAYLOR, 2005), 5 e 25 vezes a dose usual. Dois grupos foram tratados 

com a dose máxima, sendo que um desses, após os 90 dias de tratamento, teve o uso 

do EA suspenso para recuperação por 21 dias (grupo satélite). Durante o tratamento, 

os animais foram pesados semanalmente e acompanhados quanto a sinais clínicos de 

toxicidade, consumo da água e ração, variação de temperatura, níveis glicêmicos e 
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avaliação comportamental pelo teste de campo aberto. Ao final do tratamento, os 

animais foram submetidos a um jejum de 12h e anestesiados com cloridrato de 

xilazina e quetamina. Em seguida, procedeu-se a coleta de sangue por punção 

cardíaca, onde o mesmo foi dividido em dois tipos de tubos: um com EDTA (para 

parâmetros hematológicos) e o outro sem anticoagulante (para parâmetros 

bioquímicos); foram ainda confeccionados três esfregaços sem anticoagulante. Os 

órgãos internos foram examinados macroscopicamente, com ressecção e pesagem do 

coração, fígado, baço e rins. 

 

Peso corporal 

A pesagem dos animais foi realizada para as administrações diárias das 

doses do extrato. 

 

Consumo de água e ração 

Foram avaliados, diariamente, em ambos os sexos, o consumo de água e 

de ração na forma de pellets pelos animais em todo o período de tratamento. Eram 

colocadas mamadeiras graduadas cheias (uma por gaiola) e, no dia seguinte, 

registrava-se o volume de água ingerida pelos animais da gaiola. A ração era pesada 

e colocada para os animais e, no dia posterior, contabilizava-se o peso consumido de 

ração por gaiola. 

 

Avaliação da temperatura corpórea 

Quinzenalmente, durante todo o período de tratamento, foi executada a 

medição de temperatura corporal através de um termômetro digital, modelo MC-
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3BC-ORON, cujo termossensor era lubrificado com vaselina e introduzido por via 

retal. 

 

Determinação dos níveis sérico de glicose 

Durante o tratamento, foram avaliados mensalmente os níveis glicêmicos 

dos animais. Para a realização do experimento, os animais foram imobilizados em 

contensores plásticos e uma gota de sangue coletada da veia caudal era absorvida 

por uma fita para dosagem de glicemia. A leitura foi executada através de um 

monitor de glicemia Accu-Chek® Active, de fabricação Roche. 

 

 

Avaliação comportamental (Teste de Campo Aberto) 

Foi utilizado neste método (CARLINI et al., 1986) o aparelho de campo 

aberto fabricado no LAPETOX, semelhante ao descrito por Broadhurst (1957) com 

adaptações de Morais et al. (1998). Foi empregado na avaliação da atividade 

exploratória dos animais o seguinte procedimento: sua movimentação espontânea 

(ambulação), registradas pelo número de cruzamentos, com as quatro patas, entre as 

divisões do campo; o número de comportamento de auto-limpeza, de levantar e a 

sua defecação (número de bolos fecais), como índice de sua emocionalidade. 

Quinzenalmente, uma hora após a administração do EA, animais tratados 

e animais controle foram expostos (durante 3 minutos para cada animal) ao aparelho 

e os parâmetros acima descritos foram registrados (MANSUR et al., 1971). 
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Parâmetros Hematológicos 

Os parâmetros eritrócitos, leucócitos, plaquetas, hemoglobina, hematócrito 

e os índices hematimétricos - volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina 

corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular média 

(CHCM) - foram determinados imediatamente após a coleta, através de analisador 

automático de células hematológicas Coulter STKS. A contagem diferencial de 

leucócitos foi realizada por um profissional da área, em cada caso, com 100 células 

contadas. 

 

 

Parâmetros Bioquímicos 

Para análise bioquímica, o sangue foi centrifugado a 3500rpm durante 10 

minutos para obtenção do soro e, em seguida, determinados os parâmetros: glicose, 

uréia, creatinina, aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), 

colesterol total, triglicerídeos, fosfatase alcalina (ALP), bilirrubina total e direta, 

proteínas totais, albumina e globulina; analisados de acordo com a faixa de referência 

(HARKNESS, WAGNER, 1993). Os ensaios foram realizados em aparelho automático 

Cobas Mira (Roche), com kits da Boehringer Ingelheim®. 

 

 

Análise Histomorfológica 

Após a coleta do sangue, procedeu-se a avaliação da morfologia externa 

dos órgãos: coração, fígado, baço e rins. Eles foram cuidadosamente removidos, 

dissecados e tiveram sua massa úmida determinada em balança analítica a qual foi 
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expressa em termos de massa relativa g/100g (VIJAYALAKSHMI et al., 2000). As 

secções teciduais dos órgãos excisados foram fixados em formalina (solução de 

formol a 10%) tamponada e, após 24 horas, foram resseccionadas para o 

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, os fragmentos tissulares foram seccionados em 

espessura de 3,0mm e subseqüentemente submetidos à coloração hematoxilina-

eosina e tricrômo de Masson, e examinados ao microscópio óptico (LISON, 1960). 

Para análise histomorfométrica foram empregadas três preparações histológicas 

(lâminas) coradas com HE, de cada grupo, e em cada preparação três glomérulos 

foram selecionados aleatoriamente os parâmetros diâmetro máximo e diâmetro 

mínimo foram aferidos. Utilizou-se para esta aferição um sistema de análise de 

imagens composto de: um microscópico óptico (de luz) Zeiss, modelo AXIOLAB, 

acoplado a uma vídeo-câmara Sony HAD e este conectado a um PC – Pentium IV – 

provido do sistema para análise de imagens (Image-Lab 2000). Os valores obtidos 

foram submetidos a uma análise estatística pelo teste t de Student. 

 

Análise Estatística 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média (epm). As 

diferenças entre os grupos foram determinadas através da Análise de Variância 

(ANOVA), seguida pelo teste t de Student. O nível de significância para rejeição da 

hipótese de nulidade foi sempre ≥ 5%. 

 

 



Ximenes, S.C.C.; Ensaios Toxicológicos Pré-clínicos com Extrato Bruto Seco das Folhas de Petiveria alliacea Linné. 
 

 57

Resultados e Discussão 

O ganho da massa corporal dos ratos, de ambos os sexos, dos grupos 

controle e tratados são mostrados na figura 1 e 2. O acompanhamento da massa 

corporal do animal é um importante indicador para a avaliação da toxicidade de uma 

substância (JAHN e GÜNZEL, 1997). Nos ratos machos houve uma redução do 

ganho de massa entre o 35º e o 63° dia de tratamento com a dose usual de EA 

(12,6mg/kg) e a dose cinco vezes maior (61,80mg/kg), não sendo estatisticamente 

significativo ao final do experimento. Nas ratas fêmeas ocorreu um aumento 

significativo do ganho de massa corporal a partir do 35º dia dos animais do grupo 

satélite e 25 vezes a dose usual (309,00mg/kg). Não houve alterações significativas 

no consumo de água e ração, apenas uma discreta redução do consumo voluntário 

de alimento do grupo de ratos machos tratados com EA 61,80mg/kg. A medição de 

temperatura e glicemia revelou que a administração prolongada não provocou 

alterações estatisticamente significativas em machos e fêmeas tratados com EA ou 

pertencentes ao grupo controle. 

A avaliação comportamental (Teste de Campo Aberto) mostrou que a 

administração por tempo prolongado de diferentes doses do EA via oral em ratos, 

não alterou significativamente os parâmetros investigados, quando comparados ao 

grupo de animais controle. 

 Os parâmetros hematológicos (Tabelas 1 e 2) não foram alterados pelo 

tratamento crônico com EA nos ratos; contudo, observamos dentro dos valores de 

referências, pequenas flutuações na contagem de leucócitos nas ratas fêmeas e na 

contagem diferencial de neutrófilos e linfócitos de ambos os sexos. Nos ratos machos, 

destaca-se uma redução de 46,1% do valor basal dos leucócitos do grupo tratado com 
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309,00 mg/kg, dentro dos níveis normais, elevando-se novamente no grupo satélite. 

Já nas ratas fêmeas, uma elevação na contagem diferencial de monócitos foi 

apresentada pelo grupo tratado com a dose usual, porém dentro de níveis normais. 

Todas as pequenas alterações não apresentam indicativo de importância clínica. 

Observando os parâmetros bioquímicos (Tabelas 3 e 4), observa-se que o 

tratamento prolongado não induziu modificações. Todos os parâmetros mantiveram-

se dentro da faixa de referência, exceto para os valores da uréia e ALT (segundo 

COIMBRA et al., 1995). Houve uma elevação dos níveis plasmáticos da uréia, 

comparados aos valores basais, nos grupos tratados com dose de 309,00mg/kg e 

satélite nos ratos machos (18,9 e 20,4%, respectivamente) e tratados com dose usual e 

satélite nas ratas fêmeas (13,6 e 15,9 %, respectivamente). Essa alteração renal fornece 

indícios de começo de sobrecarga renal, insuficiência renal aguda ou, ainda, de 

aumento no catabolismo protéico (VIJAYALAKSHMI et al., 2000; ADEBAYO et al., 

2003). A ALT aumentou 17,9 e 24,8% nos ratos machos tratados com a dose mais alta 

e no grupo satélite, respectivamente, em relação ao grupo controle. Essa alteração 

pode ser indicativa de lesões nas células hepáticas, assim como alterações da AST e 

da fosfatase alcalina (MARTIN et al., 1981), devido ao fato de uma droga não 

provocar dano algum no fígado sem interferir com a atividade normal dessas 

enzimas (VIJAYALAKSHMI et al., 2000). A ALT é uma enzima transaminase sérica 

citoplasmática que é liberada rapidamente quando ocorrem alterações na 

permeabilidade ou injúria nos hepatócitos (AL-HABORI et al., 2002). 

A análise macroscópica externa não revelou nenhuma alteração e a massa 

relativa dos tecidos, também, não foi alterada pela administração do EA (Figura 3). A 
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estrutura histológica dos órgãos (coração, fígado, baço e rins) examinados, apresenta-

se dentro dos parâmetros da normalidade. Não foram observadas, com a 

metodologia empregada, alterações do parênquima nem do estroma dos órgãos 

(Figura 4). A análise histomorfométrica corroborou a constatação de que não houve 

diferença significativa entre os valores obtidos nos grupos estudados. 

 

Conclusão 

A administração crônica do extrato aquoso da Petiveria alliacea Linné não 

produziu efeitos tóxicos sobre os parâmetros estudados. Entretanto, o aumento dos 

níveis de uréia e ALT apontam para uma possível sobrecarga renal e hepática, as 

quais devem ser investigadas em maior detalhe, posteriormente. 
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Figura 1: Evolução ponderal de ratos machos Wistar adultos tratados com EA de 
Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral durante 90 dias 
consecutivos. Os valores representam as médias ± e.p.m. (n=6/grupo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolução ponderal de ratas fêmeas Wistar adultas tratadas com EA de 
Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral durante 90 dias 
consecutivos. Os valores representam as médias ± e.p.m. (n=6/grupo). 
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Tabela 1: Efeito do EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral sobre os parâmetros hematológicos em 
ratos machos Wistar adultos tratados por 90 dias consecutivos. 
 
 

PARÂMETROS Controle EA 12,36mg/kg EA 61,80mg/kg EA 309,00mg/kg Satélite 
Eritrócitos (106/μl) 8,66 ± 0,41 8,51 ± 0,40 8,52 ± 0,14 8,55 ± 0,31 7,93 ± 0,34* 
Hemoglobina(g/dl) 15,6 ± 0,33 15,22 ± 0,56 15,88 ± 0,38 15,35 ± 0,24 15,15 ± 0,35 
Hematócrito (%) 44,51 ± 1,10 43,47 ± 1,74 44,97 ± 1,44 45,25 ± 0,97 42,65 ± 0,93* 
VCM (fl) 51,38 ± 1,32 51,05 ± 0,83 52,73 ± 1,37 52,93 ± 1,20 54,80 ± 1,71 
HCM (pg) 18,03 ± 0,69 17,93 ± 0,59 18,63 ± 0,45 18,58 ± 0,94 19,15 ± 0,90 
CHCM (g/dl) 35,06 ± 0,52 35,06 ± 0,67 35,30 ± 0,54 34,94 ± 0,65 35,55 ± 0,19 
Plaquetas (103/ μl) 742,8 ± 74,96 698,00 ± 32,33 712,33 ± 57,81 805,00 ± 66,32 850,00 ± 55,47* 
Leucócitos (103/μl) 5,62 ± 0,80 5,72 ± 1,84 5,87 ± 0,78 3,03 ± 0,32* 4,83 ± 0,50 
Bastonetes (%) 0 0 0 0 0 
Neutrófilos (%) 31,00 ± 3,39 28,20 ± 3,63 23,00 ± 2,76* 34,50 ± 5,26 27,67 ± 2,08 
Eosinófilos (%) 2,00 ± 0,82 1,50 ± 1,00 2,75 ± 0,96 1,40 ± 0,89 3,33 ± 1,15 
Basófilos (%) 0 0 0 0 0 
Linfócitos (%) 65,16 ± 5,23 66,00 ± 5,29 68,83 ± 4,22 61,40 ± 6,69 65,33 ± 3,79 
Monócitos (%) 3,50 ± 1,38 2,75 ± 0,96 4,75 ± 1,50 3,20 ± 0,84 3,75 ± 2,87 
Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: 
Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 
* Indica, estatisticamente, ser diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p < 0,05). 
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Tabela 2: Efeito do EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral sobre os parâmetros hematológicos em 
ratas fêmeas Wistar adultas tratadas por 90 dias consecutivos. 
 
 

PARÂMETROS Controle EA 12,36mg/kg EA 61,80mg/kg EA 309,00mg/kg Satélite 
Eritrócitos (106/μl) 8,12 ± 0,42 8,01 ± 0,31 8,37 ± 0,36 8,11 ± 0,22 7,96 ± 0,41 
Hemoglobina(g/dl) 15,63 ± 0,66 15,07 ± 0,15 15,87 ± 0,49 15,34 ± 0,11 15,78 ± 0,56 
Hematócrito (%) 44,03 ± 1,42 42,65 ± 2,07 44,53 ± 1,57 43,44 ± 0,72 44,83 ± 1,31 
VCM (fl) 54,11 ± 1,24 53,18 ± 0,69 53,15 ± 1,31 53,50 ± 0,73 54,68 ± 1,42 
HCM (pg) 19,23 ± 0,59 19,30 ± 0,55 18,97 ± 0,44 18,90 ± 0,36 19,48 ± 0,51 
CHCM (g/dl) 35,52 ± 0,76 36,70 ± 0,80 35,62 ± 0,63 35,34 ± 0,45 35,24 ± 0,36 
Plaquetas (103/ μl) 846,20 ± 85,44 706,33 ± 57,60* 748,25 ± 64,16 814,80 ± 66,18 884,40 ± 63,12 
Leucócitos (103/μl) 3,77 ± 0,54 3,85 ± 0,89 2,58 ± 0,50* 3,88 ± 1,03 4,27 ±0,38 
Bastonetes (%) 0 0 0 0 0 
Neutrófilos (%) 25,20 ± 3,11 20,60 ± 2,97* 22,00 ± 3,16 20,33 ± 1,53* 20,50 ± 1,91* 
Eosinófilos (%) 2,75 ± 1,50 2,75 ± 0,96 1,17 ± 0,75 1,60 ± 1,52 2,50 ± 2,38 
Basófilos (%) 0 0 0 0 0 
Linfócitos (%) 70,50 ± 3,45 71,40 ± 4,62 74,33 ± 1,97* 76,75 ± 5,50 69,25 ± 1,89 
Monócitos (%) 3,67 ± 1,03 6,50 ± 1,00* 3,20 ± 1,79 2,20 ± 1,64 4,50 ± 3,00 
Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. VCM: Volume Corpuscular Médio, HCM: Hemoglobina Corpuscular Média, CHCM: 
Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média. 
* Indica, estatisticamente, ser diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p < 0,05). 
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Tabela 3: Efeito do EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratos 
machos Wistar adultos tratados por 90 dias consecutivos. 
 
 

PARÂMETROS Controle EA 12,36mg/kg EA 61,80mg/kg EA 309,00mg/kg Satélite 
Glicose (mg/dl) 175,10 ± 15,60 149,88 ± 13,85* 186,16 ± 6,82 187,68 ± 19,52 157,85 ± 5,56* 
Uréia (mg/dl) 41,65 ± 4,34 45,30 ± 3,79 43,76 ± 4,49 49,52 ± 4,24* 50,15 ± 5,97 
Creatinina (mg/dl) 0,52 ± 0,04 0,57 ± 0,08 0,52 ± 0,04 0,50 ± 0,06 0,65 ± 0,06* 
Colesterol total (mg/dl) 64,46 ± 7,73 62,95 ± 7,15 54,25 ± 6,77 58,83 ± 6,48 60,68 ± 8,31 
Triglicerídios (mg/dl) 26,58 ± 2,80 39,73 ± 6,22* 46,30 ± 4,74* 21,40 ± 3,66 66,23 ± 1,64* 
AST (U/l) 136,00 ± 16,19 183,75 ± 12,53* 146,33 ± 13,69 117,40 ± 15,99 136,00 ± 3,00 
ALT (U/l) 61,40 ± 3,44 54,80 ± 4,71* 56,80 ± 5,81 72,40 ± 2,41* 76,67 ± 7,77 
Gama GT (U/l) <4 <4 <4 <4 <4 
Proteínas totais (g/dl) 6,65 ± 0,27 6,66 ± 0,29 6,57 ± 0,15 6,62 ± 0,53 – 
Ácido Úrico 0,98 ± 0,21 0,98 ± 0,26 1,28 ± 0,28 1,20 ± 0,52 0,80 ± 0,14 
Sódio (mEq/l) 144,87 ± 1,63 149,72 ± 2,41* 148,83 ± 0,74* 147,06 ± 1,54* 147,35 ± 156* 
Potássio (mEq/l) 4,18 ± 0,31 4,25 ± 0,33 4,40 ± 0,35 3,88 ± 0,38 2,85 ± 0,30 
Cálcio (mEq/l) 9,80 ± 0,28 9,53 ± 0,15 9,47 ± 0,12* 9,96 ± 0,40 9,88 ± 0,26 
Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. AST: Aspartato aminotransferase, ALT: Alanina aminotransferase, Gama GT: Gama 
glutamil transferase. 
* Indica, estatisticamente, ser diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p < 0,05). 
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Tabela 4: Efeito do EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) por via oral sobre os parâmetros bioquímicos em ratas 
fêmeas Wistar adultas tratadas por 90 dias consecutivos. 
 
 

PARÂMETROS Controle EA 12,36mg/kg EA 61,80mg/kg EA 309,00mg/kg Satélite 
Glicose (mg/dl) 173,45 ± 9,91 159,20 ± 16,62 178,45 ± 17,64 174,38 ± 7,67 159,33 ± 8,29* 
Uréia (mg/dl) 43,22 ± 3,35 49,12 ± 3,88* 39,05 ± 2,42 43,50 ± 3,86 50,12 ± 2,43* 
Creatinina (mg/dl) 0,57 ± 0,05 0,52 ± 0,04 0,54 ± 0,05 0,54 ± 0,05 0,64 ± 0,09 
Colesterol total (mg/dl) 80,73 ± 5,36 89,54 ± 8,76 82,10 ± 2,94 71,92 ± 8,86 81,33 ± 11,00 
Triglicerídios (mg/dl) 42,83 ± 8,01 31,30 ± 3,62 39,94 ± 5,46 24,13 ± 5,32* 70,35 ± 6,43* 
AST (U/l) 144,50 ± 30,88 136,00 ± 4,16 208,80 ± 27,16* 121,75 ± 6,50 134,00 ± 12,11 
ALT (U/l) 60,33 ± 2,08 52,40 ± 7,20 66,00 ± 7,38 55,40 ± 4,04 66,00 ± 5,70 
Gama GT (U/l) <4 <4 <4 <4 <4 
Proteínas totais (g/dl) 6,85 ± 0,50 6,64 ± 0,21 6,78 ± 0,25 7,02 ± 0,27 – 
Albumina (g/dl) 3,82 ± 0,19 3,65 ± 0,20 3,80 ± 0,20 3,96 ± 0,19 3,82 ± 0,19 
Ácido Úrico 2,50 ± 1,37 1,33 ± 0,61 2,62 ± 0,68 2,10 ± 0,91 1,58 ± 0,55 
Sódio (mEq/l) 147,13 ± 1,27 146,13 ± 2,07 146,57 ± 1,37 144,90 ± 1,29* 147,04 ± 1,21 
Potássio (mEq/l) 4,10 ± 0,41 4,22 ± 0,41 4,43 ± 0,64 3,93 ± 0,25 3,48 ± 0,32* 
Cálcio (mEq/l) 10,00 ± 0,42 9,72 ± 0,22 9,63 ± 0,29 9,86 ± 0,15 9,82 ± 0,28 
Os valores representam as médias ± e.p.m. de 6 animais. AST: Aspartato aminotransferase, ALT: Alaninaamino transferase, Gama GT: Gama 
glutamil transferase. 
* Indica, estatisticamente, ser diferente do grupo controle (Teste “t” de Student, p < 0,05). 
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Figura 3: Efeito do EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00mg/kg) 
por via oral sobre a massa dos órgãos (g/100g) de ratos Wistar adultos tratados 
por 90 dias consecutivos. Os valores representam as médias ± e.p.m. (n= 
6/grupo e sexo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fotomicrografias dos fígados de ratos machos Wistar: (A) rato 

controle tratado com salina (grupo controle); (B) rato tratado com 309,00mg do 

EA (grupo 25x), por via oral durante 90 dias. 

A B 
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6. Conclusão 
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6. CONCLUSÃO 
 

Com base nos resultados obtidos, é possível concluir que: 

 

 O resultado da CL50 do extrato aquoso das folhas da Petiveria alliacea 

Linné representa baixa toxicidade; 

 O estudo toxicológico agudo com extrato aquoso de Petiveria alliacea 

Linné não produziu efeitos tóxicos sobre os parâmetros bioquímicos, 

hematológicos e histomorfológicos em ratos albinos. Entretanto, o 

aumento dos níveis de ALT aponta para uma possível sobrecarga 

hepática. 

 O estudo toxicológico crônico com extrato aquoso da Petiveria alliacea 

Linné não produziu efeitos tóxicos sobre os parâmetros 

hematológicos, bioquímicos, comportamental e histomorfológicos. 

Entretanto, o aumento dos níveis de uréia e ALT aponta para uma 

possível sobrecarga renal e hepática, as quais devem ser investigadas 

em maior detalhe, posteriormente. 
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GRÁFICOS, FIGURAS E TABELAS REFERENTES AO ESTUDO DA 

TOXICIDADE CRÔNICA. 

 

Tabela 1: Teste de campo aberto sobre ratos tratados com EA de Petiveria 

alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg) por via oral durante 90 dias 

consecutivos. 

 

Grupos Ambulação 
(cont./3 min) 

Levantar-se 
(cont./3 

min) 

Auto-
limpeza 
(cont./3 

min) 

Defecação 
(cont./3 

min) 

Imobilidade 
(s/3 min) 

Machos 
Controle 21,24 ± 5,69 9,73 ± 3,55 1,81 ± 0,95 4,47 ± 1,33 53,19 ± 9,63 
12,36mg/kg 29,32 ± 4,52 14,08 ± 3,23 2,08 ± 1,12 2,14 ± 1,28 41,36 ± 10,82 
61,80mg/kg 25,43 ± 6,15 11,58 ± 4,02 1,95 ± 1,24 2,67 ± 1,31 41,00 ± 14,75 
309,00mg/kg 19,51 ± 4,32 7,52 ± 2,57 2,27 ± 1,14 3,62 ± 0,97 44,87 ± 11,77 
Satélite 24,10 ± 6,40 11,33 ± 3,47 1,67 ± 1,06 3,02 ± 1,48 38,20 ± 13,49 

Fêmeas 
Controle 23,77 ± 6,28 10,53 ± 2,81 2,92 ± 0,88 1,94 ± 1,13 45,67 ± 15,21 
12,36mg/kg 26,55 ± 3,91 15,39 ± 4,26 1,56 ± 1,30 2,97 ± 1,88 47,50 ± 10,41 
61,80mg/kg 18,15 ± 4,44 8,83 ± 2,39 1,87 ± 0,94 1,92 ± 1,08 55,60 ± 21,83 
309,00mg/kg 30,97 ± 5,28 11,46 ± 2,79 1,07 ± 0,95 2,44 ± 1,93 42,16 ± 10,69 
Satélite 26,57 ± 4,60 11,46 ± 2,63 1,68 ± 1,12 2,48 ± 1,52 37,80 ± 13,56 
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Gráfico 1: Evolução da temperatura corporal de ratos machos tratados com EA de 

Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg) por via oral durante 90 dias 

consecutivos.  
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Gráfico 2: Evolução da temperatura corporal de ratas fêmeas tratadas com EA de 
Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg) por via oral durante 90 dias 
consecutivos.  
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Gráfico 3: Dosagem mensal de glicemia no soro de ratos machos tratados com EA de 
Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg) por via oral durante 90 dias 
consecutivos. 
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Gráfico 4: Dosagem mensal de glicemia no soro de ratas fêmeas tratadas com EA de 
Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg) por via oral durante 90 dias 
consecutivos. 
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Gráfico 5: Representação gráfica do consumo voluntário quinzenal de água por animal 
em grupo de ratos machos tratados, durante 90 dias consecutivos, com diferentes doses 
de EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg). 
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Gráfico 6: Representação gráfica do consumo voluntário quinzenal de água por animal 
em grupo de ratas fêmeas tratadas, durante 90 dias consecutivos, com diferentes doses 
de EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg). 
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Gráfico7: Representação do consumo voluntário quinzenal de alimentos por animal em 
grupo de ratos machos tratados, durante 90 dias consecutivos, com diferentes doses do 
EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg). 
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Gráfico8: Representação do consumo voluntário quinzenal de alimentos por animal em 
grupo de ratas fêmeas tratadas, durante 90 dias consecutivos, com diferentes doses do 
EA de Petiveria alliacea Linné (12,36; 61,80 e 309,00 mg/kg). 
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