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RESUMO 
A Carapa guianensis (Meliaceae), árvore comum na região amazônica, é conhecida 

popularmente como Andiroba. O óleo de sua semente é utilizado como antiinflamatório, 

analgésico e repelente de insetos. Embora seja amplamente usada pela população, ainda não 

existem dados na literatura em relação à sua toxicidade. Neste sentido, o objetivo deste 

estudo foi avaliar a segurança da administração do óleo da semente (OS) de C. guianensis 

em ratos Wistar. Para isto, realizou-se o teste de toxicidade aguda e avaliou-se a influência 

da administração subcrônica por via oral do OS, nas doses de 0,375, 0,75 e 1,5 g/kg, sobre 

os parâmetros bioquímicos, hematológicos e reprodutivos. Os resultados mostraram que na 

toxicidade aguda o OS não produziu morte dos animais em doses de até 5,0 g/kg. A 

administração por 30 dias do OS não alterou os parâmetros bioquímico e hematológico, 

exceto, para a alanina aminotransferase (ALT) que na maior dose induziu aumento de 29,3 

± 5,3% em relação ao grupo controle. Em adição, a massa relativa do fígado foi aumentada 

em respectivamente 19,1 ± 3,7 e 33,3 ± 4,2% para as doses de 0,75 e 1,5 g/kg. Na 

toxicidade reprodutiva em fêmeas, a administração do OS não modificou os índices 

reprodutivos no período de organogênese (7º ao 14º dia da prenhez) e no período integral 

da gestação (1º ao 21º dia). Contudo, nesse último período, observou-se aumento da 

atividade motora da prole proveniente de mães tratadas com OS 0,375 g/kg. Na 

performance reprodutiva, o tratamento por 45 dias com OS não induziu alterações nos 

índices reprodutivos, na massa relativa dos órgãos reprodutivos (epidídimo, vesícula 

seminal e ducto deferente), no número de espermatozóides dos testículos e na histologia do 

testículo e do epidídimo. Todavia, foi observada, em todas as doses usadas, redução 

significativa na massa relativa do testículo em respectivamente 15,1 ± 1,7, 21,9 ± 3,7 e 16,7 

± 3,3 % e apenas na maior dose, diminuição de 57,3 ± 12,3% no número de 

espermatozóides na cauda do epidídimo. Em conclusão, o óleo de Carapa guianensis 

apresentou baixa toxicidade por via oral em roedores. Contudo, o aumento na ALT e na 

massa do fígado, a modificação no desenvolvimento comportamental e a redução da massa 

do testículo e do número de espermatozóides no epidídimo apontam para possível 

toxicidade que deve ser analisada em maiores detalhes. 
Palavras-chave: Carapa guianensis Aublet, toxicologia, óleo da semente, Meliaceae. 
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ABSTRACT 

Carapa guianensis (Meliaceae), a typical tree from amazon region, is popularly known as 

Andiroba. Its seed oil is used as anti-inflammatory, analgesic and insect repellent. Although 

C. guianensis is largely used by people, there are no studies concerning its toxicity. In this 

way, the aim of this work was to evaluate the safety of the C. guianensis seed oil (SO) 

administration in Wistar rats. Acute toxicity tests were accomplished and the sub-chronic 

administration influence by oral route, at the doses of 0.375, 0.75 and 1.5 g.kg-1, in 

biochemical, hematological and reproductive parameters were evaluated. The acute 

toxicology tests showed that at 5 g.kg-1 the SO produced no deaths. The SO administration 

during 30 days did not alter the biochemical and hematological parameters, except of the 

alanine aminotransferase (ALT) level, which increased 29,3 ± 5,3% in the highest dose, 

when compared to the control group. Furthermore, the liver relative mass increased 19.1 ± 

3.7 and 33.3 ± 4.2% at the doses of 0.75 e 1.5 g.kg-1, respectively. The female reproductive 

toxicity tests showed that the SO administration did not modify the reproductive indexes 

during the organogenesis period (7th to 14th day of pregnancy) and during the total period of 

pregnancy (1st to 21st day of pregnancy). However, during the total period, an increased 

motor activity of the offspring whose mothers were treated with the SO 0,375 g.kg-1 was 

observed. The reproductive performance showed that a 45 days treatment with SO did not 

induce alterations in the reproductive indexes, reproductive organs relative masses 

(epididymis, seminal vesicle, vas deferens), testicular sperm count and in the testicle and 

epididymis histology. In contrast, it was observed, at all tested doses, a significative 

decrease in testicle relative mass of 15.1 ± 1.7, 21.9 ± 3.7 and 16.7 ± 3.3%, respectively, 

and it was observed a decrease of 57.3 ± 12.3% in the sperm number in epididymis cauda 

only at the highest dose. In conclusion, the C. guianensis seed oil treatment showed low 

toxicity by oral route in rodents. However, the ALT level and liver relative mass increases, 

the behavioral development alteration and the testicle mass and epididymis sperm number 

decreases suggets a possible toxicity that must be analyzed with further details. 

Keywords: Carapa guianensis Aublet, toxicology, seed oil, Meliaceae. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As plantas medicinais têm seu uso descrito por praticamente todos os povos 

desde os tempos mais remotos. A partir dos conhecimentos tradicionais do uso das 

plantas medicinais, surgiram os interesses comerciais e científicos (MENGUE, 2001). 

Juntos, os países da América Latina possuem grande parte da biodiversidade 

mundial. O Brasil é detentor de aproximadamente 20-22 % do número total de espécies 

do planeta. Esse imenso patrimônio genético, tem valor econômico-estratégico 

inestimável em várias atividades, mas é no campo do desenvolvimento de novos 

medicamentos onde reside sua maior potencialidade (CALIXTO, 2003; CALIXTO, 

2005). 

O mercado mundial de drogas oriundas de produtos naturais atinge vários 

bilhões de dólares. Entre os medicamentos disponíveis na terapêutica atual, estima-se 

que 25 % são oriundos de plantas (SHU, 1998). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 65-80 % da 

população mundial de países em desenvolvimento dependem das plantas para o 

tratamento de suas doenças. Entre os fatores que contribuem para isto, estão a pobreza e 

a falta de acesso aos medicamentos comerciais. Entretanto, poucas são as plantas 

estudadas cientificamente quanto à qualidade, segurança e eficácia (CALIXTO, 2005). 

Neste contexto, a caracterização botânica, fitoquímica, farmacológica e, 

principalmente, toxicológica destas plantas são de fundamental importância para 

garantir a população um uso seguro e eficaz. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Carapa guianensis Aublet 

 

2.1.1. Aspectos botânicos 

 

A Carapa guianensis Aublet pertence à família Meliaceae, que está 

sistematicamente classificada na ordem Sapindales, na classe Magnoliopsida, na divisão 

Magnoliophyta e no reino Plantae. A família Meliaceae possui aproximadamente 50 

gêneros e 1400 espécies. Entre os gêneros, os mais conhecidos são Aglaia, 

Aphanamixis, Azadirachta, Carapa, Cedrela, Chukrasia, Dysoxylum, Entandophragma, 

Guarea, Khaya, Melia, Soymida, Swietenia e Trichilia (BANERJI E NIGAM, 1984). 

A C. guianensis Aublet (Carapa macrocarpa Ducke, Carapa nicaraguensis C. 

de Candolle) é uma árvore de grande porte que pode atingir até 55 metros de altura, 

normalmente atinge 25-35 metros (FERRAZ et al., 2002), possui casca cinzenta e 

grossa, folhas imparipenadas ou abrupto pinadas, grandes, de um metro de comprimento 

ou mais, compostas de numerosos folíolos sub-opostos, elíptico-oblongos, inteiros, 

acuminados, glabros; flores pequenas, amarelas e vermelhas, axilares, fruto com cápsula 

ovóide semiglobosa, lenhosa, pardacenta, 4-valvar, contendo número variável de 

sementes vermelhas, coriaceas e quase lenhosas, convexas, angulosas ou irregularmente 

tetraédricas, achatadas lateralmente (CORRÊA, 1984) 

A C. guianensis pode ser encontrada na Colombia, Venezuela, Suriname, 

Guiana Francesa, Brasil, Peru, Paraguai e ilhas do Caribe (PENNINGTON et al., 1981). 

No Brasil, esta espécie distribui-se, principalmente, na região amazônica, em ilhas e 

várzeas próximas ao leito dos rios (TESKE E TRENTINI, 1997).  

No Brasil, a C. guianensis é conhecida popularmente como Andiroba, 

Andirobinha, Andiroba-branca, Andiroba do igapó, Carape, Jandiroba e Penaiba 

(FERRAZ et al., 2002). 

 

2.1.2. Principais partes utilizadas 

 

Da árvore de C. guianensis aproveita-se, principalmente, a madeira e o óleo 

extraído das sementes. A madeira é considerada nobre, com boas propriedades físicas, 

permitindo um bom acabamento e não se deixando atacar pelos cupins e fungos, o que a 
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torna muito procurada no mercado interno e externo (PINTO, 1956; IBGE, 1996/1998; 

FERRAZ et al., 2002). O óleo extraído das sementes, conhecido na região amazônica 

como “azeite de Andiroba”, é extremamente amargo e é usado para iluminação, 

preparação de sabão, cosmético, e também como medicamento no tratamento de 

algumas afecções (FERRAZ et al., 2002). 

 

2.1.3. Fitoquímica 

 

Ensaios fitoquímicos, realizados com a casca da árvore de C. guianensis, 

pesquisaram a presença de alcalóides, catequinas, triterpenóides, sesquiterpenos, 

flavanóides, glicosídeos cardíacos, alcalóides purínicos e taninos. A presença de 

glicosídeos cardíacos e taninos foram constatadas nos seguintes extratos, aquoso, 

hexânico, clorofórmico e etanólico. O extrato realizado com acetato de etila foi positivo 

apenas para taninos (HAMMER E JOHNS, 1993). Neste mesmo estudo, o extrato 

aquoso e o hexânico da semente de C. guianensis também foram analisados, e todos os 

testes foram negativos, excetuando-se o que avaliou a presença de triterpenóides que foi 

positivo no extrato hexânico. 

As plantas da família Meliaceae são conhecidas por conter substâncias de gosto 

amargo, as quais são chamadas de Meliacinas. Estes constituintes podem ser 

encontrados tanto na forma de éster como no estado livre, todos eles são quimicamente 

próximos e também são chamados de limonóides (BANERJI E NIGAM, 1984). Os 

limonóides ou tetranortriterpenos representam o nível máximo na seqüência de 

produção de terpenóides em plantas (JÚNIOR, 2003). 

Alguns tetranortriterpenóides foram identificados no caule de C. guianensis, 7-

deacetoxi-7-oxogedunina (BEVAN et al., 1963), andirobina (BEVAN et al., 1965), 

11β-acetoxigedunina, 6α-11β-diacetoxigedunina (CONNOLLY et al., 1966), 6α-

acetoxigedunina e gedunina (MARCELLE E MOOTOO, 1975). 

Lavie et al. (1972) realizaram, com éter de petróleo, uma extração nas sementes 

de C. guianensis, e isolaram alguns tetranortriterpenóides também encontrados no caule, 

como a 6α-acetoxigedunina, a 7-deacetoxi-7-oxogedunina e a andirobina, além de isolar 

o metil-angolensato, a 6α-hidroxigedunina, a epoxiazadiradiona e a 6α-acetoxi-

epoxiazadiradiona. Recentemente, Pereira et al. (1999) identificou em cromatografia 
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líquida de alta eficiência a 7-deacetil-7-oxogedunina e gedunina que ainda não havia 

sido citada no óleo da C. guianensis. 

Pinto (1956) identificou qualitativamente e quantitativamente alguns ácidos 

graxos presentes no óleo de sementes de C. guianensis, mirístico (18,1 %), palmítico 

(9,3 %), oléico (58,9 %) e linoléico (9,2 %). Pereira et al.(1997) analisou o óleo da 

semente de C. guianensis por cromatografia gasosa e constatou a presença dos seguintes 

ácidos graxos: oléico (52 %), palmítico (28 %), esteárico (7,8 %) e araquídico (1,2 %). 

Os componentes voláteis das folhas e flores de C. guianensis foram 

caracterizados em cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de massas. Os 

sesquiterpenos prevaleceram sobre os outros compostos, as substâncias majoritárias no 

óleo das folhas foram biciclogermacreno (23%) e germacreno B (14,3 %), enquanto que 

no óleo das flores foram germacreno D (13,2-21,0 %) e α-humuleno (13,4-31,7 %). 

Também foram encontrados no óleo das flores os mesmos ácidos graxos presentes no 

óleo de sementes de C. guianensis, ácido palmítico (1,7-2,3 %), ácido linoléico (0,2 %), 

ácido oléico (0,4 %) e ácido esteárico (0,1 %), porém em menores quantidades 

(ANDRADE et al., 2001). 

 

2.1.4. Farmacologia 

 

Dados etnofarmacológicos, obtidos em entrevistas realizadas em 32 

comunidades caboclas da ilha de Marajó (Pará, Brasil), revelaram algumas propriedades 

farmacológicas da C. guianensis. Entre as citadas pelos caboclos estavam a ação do óleo 

extraído artesanalmente da semente de C. guianensis contra a artrite, inflamações na 

garganta, infecções no ouvido, prevenção e tratamento de picadas de insetos, cortes, 

arranhões e contusões, além de utilizarem o óleo como analgésico no câncer uterino. O 

decocto do córtex de C. guianensis também foi citado por atuar no tratamento das 

inflamações de garganta, das picadas de insetos, dos cortes e das contusões, sendo ainda 

utilizado como estimulante digestivo, no tratamento do diabetes e contra a diarréia 

(HAMMER E JOHNS, 1993). 

O óleo da semente de C. guianensis amacia e regenera a pele, o que o faz ser 

indicado como hidratante e emoliente (TESKE E TRENTINI, 1997). Bombard (2001), 

em sua revisão, apresentou as interações entre os lipídeos da pele e dos novos produtos 

naturais para uso cosmético, entre eles o óleo de C. guianensis. Alguns tipos de 

formulações que continham o óleo de C. guianensis, como por exemplo, a formulação 
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de shampoo (DE CASTRO DEL CASTILHO, 1993) e a formulação para tratamento de 

vitiligo (MOREIRA, 2000), já foram patenteadas. 

A atividade antifúngica do tronco (WATERMAN, 1946), antibacteriana da 

casca da árvore e antitumoral das flores de C. guianensis (NAKANISHI, 1965) já foram 

citadas na literatura. 

O pré-tratamento, por via oral, com óleo da semente de C. guianensis, em doses 

de 100, 200, 300 e 400 mg/kg, inibiu a formação do edema de pata induzido, em 

camundongos, pela ovalbumina e histamina, em até 48 % (200 mg/kg) e 71 % (400 

mg/kg) respectivamente. De forma semelhante, o edema de orelha e a exsudação de 

proteína plasmática para a pleura, ambos induzidos pela histamina, foram reduzidos nos 

animais que receberam o óleo de C. guianensis. Neste mesmo estudo, o óleo de C. 

guianensis proporcionou uma inibição da hiperalgesia induzida pela ovalbumina e pela 

histamina (PENIDO et al., 2005). 

Os tetranortriterpenóides, 6α-acetoxigedunina, 7-deacetil-7-oxogedunina, 

gedunina, 6α-acetoxi-epoxiazadiradiona, andirobina e metil-angolensato, isolados do 

óleo de C. guianensis e administrados oralmente a camundongos (12,5-100 mg/kg), 

também inibiram o edema de pata induzido por ovalbumina, histamina, fator ativador de 

plaquetas e bradicinina, além de inibir a geração de prostaglandina E2 (PENIDO et al., 

2005). Os autores concluíram que devido às boas atividades apresentadas pelos 

tetranortriterpenóides, na maioria das vezes semelhante às do óleo bruto, estas 

substâncias são, possivelmente, as responsáveis pelos efeitos antiedematogênico e 

analgésico do óleo de sementes de C. guianensis. 

Recentemente, Penido et al. (2006) administraram os mesmos 

tetranortriterpenóides a camundongos, e constataram que estas substâncias têm uma boa 

atividade antialérgica (50-200 mg/kg, p.o.), e que possivelmente esta atividade está 

relacionada com uma supressão da ativação do fator nuclear κB, que inibe a síntese da 

IL-5 e da quimiocina CCL11/eotaxina, promovendo desta forma a atividade antialérgica 

observada. 

Baseado na utilização tradicional do óleo da semente de C. guianensis como 

repelente de insetos pelas comunidades indígenas (PINTO, 1956), alguns pesquisadores 

vêm despertando interesse por este efeito do óleo. Primeiramente, foi lançada no 

mercado a chamada “vela de Andiroba”, indicada para repelir vetores de doenças 
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comuns no Brasil, como a dengue e a malária (GILBERT et al., 1999; FERRAZ et al., 

2002). 

Miot et al. (2004) avaliou a atividade repelente do óleo de sementes de C. 

guianensis aplicado sobre a pele de humanos, e observou um efeito repelente discreto 

contra a picada do Aedes sp., ficando muito abaixo do repelente sintético N,N-dietil-3-

metilbenzamida. Entretanto, Silva et al. (2004) utilizaram as sementes de C. guianensis 

em concentrações que variaram de 0,5 a 4 %, e observaram que após 24 h, as sementes 

de C. guianensis numa concentração de 1,82 % eliminou 50 % das larvas de Aedes 

albopictus. Em outro estudo, utilizando ensaio de larvas do Aedes aegypti, foi 

observado que o óleo de sementes de C. guianensis apresenta uma boa atividade 

larvicida contra o Aedes aegypti (concentração letal, LC50 = 57 µg/L), tendo se 

destacado entre as espécies vegetais avaliadas (MENDONÇA et al., 2005). Esta 

atividade foi próxima a demonstrada pelo β-asarona (LC50 = 16 µg/L), um inseticida 

sintético comercial (CICCIA et al., 2000). 

O limonóide, gedunina, que já foi descrito no tronco e no óleo da semente de C. 

guianensis, demonstrou uma LC50 = 39 µg/mL após 7 dias, frente larvas de Spodoptera 

frugiperda (CÉSPEDES et al., 2000). 

A gedunina apresentou a melhor atividade in vitro contra clones de Plasmodium 

falciparum (W2 e D6) entre 11 limonóides avaliados, apresentando uma concentração 

inibitória de 20-39 ng/mL. Este estudo também revelou que alterações na função cetona 

α,β-insaturada no anel A (Figura 1) colabora para diminuição da atividade antimalária 

(MACKINNON et al., 1997). 

 

 
Figura 1: Estrutura do tetranortriterpenóide gedunina 
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2.1.5. Toxicologia  

 

Dados de toxicidade aguda, em camundongos, estimou a dose letal mediana 

(DL50) do extrato do tronco de C. guianensis por via oral em 46 mg/L (WATERMAN, 

1946). Em outro estudo de toxicidade aguda, realizado com as flores de C. guianensis, a 

DL50 em ratos foi estimada em 750 mg/L (NAKANISHI, 1965). 

O ensaio com Artemia salina foi utilizado para determinação da DL50 do óleo da 

semente de C. guianensis. Neste estudo o óleo (0, 2, 20 e 200 mg/L) foi adicionado aos 

frascos contendo as larvas e as mortes registradas por 24 h. A DL50 foi estimada pelo 

método de análise de probit em 42,3 mg/L (HAMMER E JOHNS, 1993). 

Apesar da C. guianensis ser bastante utilizada para diversos fins, ainda não há na 

literatura, dados que comprovem a segurança do uso pela população. Alguns testes 

toxicológicos, como a toxicidade aguda, crônica e reprodutiva, são de fundamental 

importância para a avaliação da segurança de qualquer produto, principalmente os de 

origem vegetal, que são apresentados pela população como produtos seguros e isentos 

de qualquer efeito colateral. 

 

2.2. Avaliação toxicológica  pré-clínica de plantas medicinais 

 

A avaliação toxicológica compreende a análise dos dados toxicológicos de uma 

substância com o objetivo de classificá-la toxicologicamente e, ao mesmo tempo, 

fornecer informações concretas a respeito de seu uso. Estes dados toxicológicos são 

informações obtidas através da experimentação em animais de laboratório (LARINI E 

OLIVEIRA, 1993). 

Segundo a resolução-RE n° 90 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), de 16 de março de 2004, os testes que devem ser realizados para os estudos 

de toxicologia pré-clínica de fitoterápico são: Toxicidade aguda, toxicidade prolongada 

(trinta dias ou um ano, a depender da freqüência de uso do produto), que inclui 

avaliação dos parâmetros bioquímicos e hematológicos, pesagem e histopatologia dos 

órgãos. 
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2.2.1. Toxicologia aguda 

 

Um teste simples que é realizado a todas as substâncias que têm interesse 

biológico é o teste de toxicidade aguda (LOOMIS E HAYES, 1996). A toxicidade 

aguda avalia os efeitos tóxicos decorrentes da administração da substância, em dose 

única ou múltiplas em 24 h, e também seus efeitos durante 14 dias após o tratamento. A 

sigla DL50 representa a quantidade da substância, em mg/kg de peso corpóreo, 

necessária para provocar morte de 50 % dos animais em estudo (LARINI E OLIVEIRA, 

1993). 

No estudo de toxicidade aguda, todos os esforços são feitos para obter 

informações que possam ser usadas em estudos de toxicidade prolongada subseqüente 

(LOOMIS E HAYES, 1996). 

 

2.2.2. Toxicologia prolongada 

 

O objetivo do teste de toxicidade prolongada é avaliar e caracterizar todos os 

efeitos provocados por uma determinada substância quando administrada diariamente a 

animais experimentais, em doses previamente estabelecidas e por períodos prolongados 

(LOOMIS E HAYES, 1996). 

Os parâmetros que devem ser observados diariamente, durante o período de 

tratamento são modificações na atividade motora e comportamento, no consumo de 

água e ração, no peso dos animais, na cor e textura dos pêlos e na freqüência cardio-

respiratória. Ao fim dos experimentos os animais devem ser sacrificados para coleta de 

sangue (estudo bioquímico e hematológico) e remoção dos órgãos para análise macro e 

microscópica (BARNES E DOURSON, 1988). 

 

2.3. Estudos de desenvolvimento – reprodução e teratogênese 

 

A toxicologia do desenvolvimento engloba a teratologia e a toxicologia da 

reprodução. A teratologia estuda as alterações induzidas durante o desenvolvimento, 

entre a concepção e o nascimento, enquanto que a toxicologia da reprodução se 

encarrega do estudo dos efeitos adversos que ocorrem nos sistemas reprodutores 
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masculino e feminino resultantes da exposição a agentes químicos (BARROS E 

DAVINO, 1996). 

 

2.3.1. Teratogênese 

 

A questão do possível efeito de fármacos utilizados por uma mulher grávida 

sobre o concepto é uma questão levantada no século XX, especialmente após a tragédia 

da talidomida no início dos anos 60. O uso de medicações na gestação é um evento 

freqüente. O Estudo Colaborativo Perinatal, que avaliou cinqüenta mil gestantes durante 

a década de 1950 em centros universitários dos estados Unidos, registrou que 90 % 

destas mulheres fizeram uso de ao menos um medicamento durante a gravidez, sendo 

que 40 % foram consumidos durante o primeiro trimestre de gravidez (HEINONEN et 

al., 1977). 

Estima-se que um ser humano possa estar exposto a aproximadamente cinco 

milhões de diferentes substâncias químicas, mas destas apenas em torno de 1.500 foram 

testadas em animais e pouco mais de trinta são comprovadamente teratogênicos no 

homem. Esse pequeno número se deve às dificuldades de investigação de 

teratogenicidade nos humanos. Normalmente, os roedores são utilizados nestes estudos, 

entretanto, devido às diferenças genéticas entre as espécies, alguns estudos não foram 

bem sucedidos na identificação de teratôgenos humanos. Por exemplo, os corticóides, 

potentes teratogênos em roedores, são considerados seguros para o homem, por outro 

lado, a talidomida, um teratógeno potente para o homem, é seguro para a maioria dos 

animais. Desta forma, a evidência definitiva de uma droga ser ou não teratogênica para 

humanos deve ser procurada no próprio homem (SCHÜLER-FACCINI et al., 2001). 

A gestação pode ser dividida em três fases: pré-implantação, organogênese e 

fetal. A fase de pré-implantação (até o 6° dia de gestação, em ratos e camundongos, e 

até o 17° dia em humanos) vai desde a fecundação até a implantação do blastocisto no 

útero (FRITZ E GEISE, 1990). A fase de organogênese (7° ao 14° dia de gestação, em 

ratos e camundongos, e 18° ao 40° dia em humanos) é caracterizada pela intensa 

proliferação e migração celular, organização dos tecidos e formação das estruturas do 

corpo (BRENT et al., 1993). Na fase fetal, há o crescimento dos tecidos, maturação 

fisiológica dos diferentes sistemas e crescimento ponderal dos fetos (FRITZ E GEISE, 

1990).  
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O embrião em desenvolvimento, constantemente, está mudando em tamanho, 

número e posição das células e grau de diferenciação. Neste processo há vários 

momentos críticos que são de fundamental importância para desenvolvimento normal. 

O equilíbrio destas cascatas de eventos, que conduzem à formação de um organismo 

normal, pode ser perfeitamente sensível a perturbações por substância química ou 

agentes físicos durante o desenvolvimento. A maioria das informações disponíveis 

sobre a indução de malformações, retardo no crescimento, e morte, são relatadas no 

período de organogênese (MAINES, 2003). 

 

2.3.2. Toxicologia da reprodução 

 

Os testes de toxicologia reprodutiva são realizados para determinar os efeitos 

diretos de uma substância sobre o processo de reprodução de mamíferos. Devido à 

complexidade dos processos que envolvem a fertilidade e o desenvolvimento, é 

inevitável que distúrbios fisiológicos originados da exposição a certos agentes possam 

em muitos casos exercer um efeito deletério indireto sobre esses processos 

(LEMÔNICA, 2001). 

Os efeitos tóxicos de qualquer substância sobre a fertilidade de machos ou 

fêmeas ou ambos, geralmente resultam de alterações na função gonadal, no ciclo estral, 

no comportamento sexual, nas taxas de concepção ou nas fases iniciais da gestação 

(LOOMIS E HAYES, 1996). 

Os roedores, principalmente ratos e camundongos, são utilizados na maioria dos 

testes toxicológicos do desenvolvimento. Os testes devem ser realizados de modo a 

avaliar a fertilidade e o desempenho para a reprodução, o potencial teratogênico, a 

toxicidade pré e pós-natal e os efeitos sobre o sistema reprodutivo (BARROS E 

DAVINO, 1996). 

 

2.3.3. Estudos de desenvolvimento com plantas medicinais 

 

O surgimento do conceito “natural”, em muito contribuiu para o aumento do uso 

das plantas medicinais nas últimas décadas. Para muitas pessoas esse conceito significa 

a “ausência de produtos químicos”, que são aqueles que podem causar algum dano ou, 

de outra forma, representam perigo. Assim, produtos naturais passaram a ser sinônimos 
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de produtos saudáveis, seguros e benéficos, o que nem sempre é verdade (MENGUE et 

al., 2001). 

Na utilização de qualquer medicamento durante a gestação, deve sempre ser 

considerada a relação risco-benefício. Esse mesmo cuidado deve ser aplicado ao uso de 

plantas medicinais. Assim, para cada situação específica, deve ser estabelecida uma 

relação risco-benefício própria. Se para muitos medicamentos as informações 

disponíveis, em relação à gestação, são escassas, para as plantas medicinais essa 

escassez é ainda maior (MENGUE et al., 2001). 

O extrato aquoso da folha de Rhazya stricta (Apocinaceae) administrado a ratas 

prenhes durante a fase da organogênese, em doses de 0,5, 2, 5 e 8 g/kg, reduziu o 

número de fetos vivos e a massa corporal destes. O retardo no desenvolvimento intra-

uterino foi observado nos animais que receberam as maiores doses (RASHEED et al., 

1997). 

Os extratos de etanol e de éter de petróleo da Acalypha indica (Euforbiaceae), 

em doses de 300 e 600 mg/kg, tiveram atividade antiimplantação quando administrados 

do 1º ao 7º dia da prenhez em ratos (HIREMATH et al., 1999). 

O fruto seco e pulverizado de Solanum lycocarpum (Solanaceae) administrado 

nos dias 17, 18, 19 e 20 da prenhez em ratos (100mg/kg, p.o.), reduziu a massa da 

placenta e dos fetos, sugerindo um possível efeito fetotóxico do fruto (CHANG et al., 

2002). 

Estudos realizados com o óleo da semente de Azadirachta indica (Meliaceae), 

demonstram o efeito antifertilidade e abortivo em ratos. Lal et al. (1987) observou um 

efeito antifertilidade do óleo de Azadirachta indica, quando este era administrado 

durante os primeiros dias de gestação, em doses de 4-6 mL/kg. Mukherjee e Talwar 

(1996) administraram o extrato da semente purificado (Praneem) a ratas prenhes, na 

dose de 0,6 mL/rat, e observaram um efeito abortivo. O extrato hexânico da semente de 

Azadirachta indica administrado a ratas prenhes no 8°, 9° e 10° dia de prenhez, em 

concentrações de 25, 50, 75 e 100 %, produziu efeito contraceptivo, respectivamente, 

em 33, 60, 64 e 100 % das ratas utilizadas (MUKHERJEE et al., 1999). Em outro 

estudo, ratas prenhes tratadas com óleo da semente de Azadirachta indica (1-2 g/kg), do 

1° ao 6° dia de gestação, apresentaram redução na massa dos fetos (LYRA et al., 2005). 

Cerca de 60 e 75 % das ratas prenhes que receberam, respectivamente, 250 e 500 

mg/kg, p.o., do extrato etanólico da raiz de Melia azedarach L. (Meliaceae), do dia 1 ao 

10 da prenhez, apresentaram efeito contraceptivo. Da mesma forma, a gedunina e o 
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ácido mirístico, dois dos principais compostos isolados do extrato etanólico da raiz de 

Melia azedarach L., proporcionaram atividade contraceptiva em 50 % das ratas que 

receberam 50 mg/kg (KESHRI et al., 2003). 

A toxicidade de plantas sobre o sistema reprodutor masculino também tem sido 

demonstrada em alguns estudos. 

O tratamento durante 60 dias com extrato hidro-etanólico da raiz de Martynia 

annua L. (Martyniaceae), em doses de 50, 100 e 200 mg/kg, reduziu a massa dos órgãos 

reprodutivos masculinos, o número e a motilidade dos espermatozóides no epidídimo e 

no testículo, além de provocar lesões nos túbulos seminíferos e diminuir na 

concentração sérica do hormônio luteinizante e da testosterona em ratos (MALI et al., 

2002). 

A administração oral de saponinas isoladas da casca do caule de Albizia lebbeck 

(L.) Benth (Mimosoideae) na dose de 50 mg/kg, diminuiu a massa dos órgãos 

reprodutivos masculinos, a população de espermatócitos secundários (em 73,4 %), a 

densidade e a motilidade dos espermatozóides, além de tornar, temporariamente, todos 

os ratos do estudo inférteis (GUPTA et al., 2005). 

O extrato da folha de Azadirachta indica quando administrado nas doses de 20, 

40 e 60 mg/kg durante um período de 24 dias, provocou a malformação e a diminuição 

no número e na motilidade dos espermatozóides (PARVEEN et al., 1993), a redução 

funcional do epidídimo (KASTURI et al., 1995), e uma redução no peso da vesícula 

seminal e da próstata (KASTURI et al., 1997). 

 

2.4. Importância do estudo toxicológico de plantas  

 

A utilização de plantas medicinais tem crescido nos últimos anos, segundo dados 

da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 80 % da população mundial 

façam uso de plantas medicinais para o tratamento de doenças (CRAGG E NEWMAN, 

1999). No Brasil onde o acesso ao medicamento alopático é baixo, a procura por plantas 

medicinais é ainda maior. No entanto, uso inadequado das plantas medicinais pode 

ocasionar graves problemas ou até agravar o problema pré-existente.  

A caracterização botânica, fitoquímica, farmacológica e toxicológica destas 

plantas são de fundamental importância para garantir a população um uso seguro e 

eficaz. 
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A toxicidade de algumas espécies da família Meliaceae, como a Azadirachta 

indica A. Juss. e a Melia azedarach L., vêm sendo relatada na literatura. No entanto, 

ainda não há na literatura, dados que comprovem a segurança do uso de Carapa 

guianensis. Neste sentido, nos pareceu bastante interessante avaliar a toxicidade do óleo 

da semente de Carapa guianensis. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1- Geral 

 

Avaliar a toxicidade do óleo da semente (OS) de Carapa guianensis Aublet em ratos 

Wistar. 

 

3.2 - Específicos  

 

• Estimar o valor de DL50 em ratos por via oral; 

• Analisar o efeito da administração subcrônica do OS de Carapa guianensis sobre os 

parâmetros bioquímicos e hematológicos; 

• Investigar o efeito da administração subcrônica do OS durante todo período de 

prenhez em ratas e o desenvolvimento da prole; 

• Estudar o efeito da administração do OS durante a fase de organogênese da prenhez 

em ratas; 

• Avaliar o efeito da administração subcrônica do OS sobre a performance reprodutiva 

de ratos. 
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Abstract 

The effect of the Carapa guianensis seed oil (SO) was evaluated for the acute (24 h) 

and sub-chronic (30 days) toxicity by oral route in Wistar rats. The SO acute treatment, 

in doses up to 5.0 g.kg-1, did not produce any hazardous symptons or deaths. However, 

in the 30 days treatment, the higher doses caused an increase in the ALT serum level 

and in the relative liver weight. Therefore, it is concluded that the Carapa guianensis 

seed oil may induce some hepatic toxicity in rats. 

Keywords: Carapa guianensis; Meliaceae; Toxicology; Oil 
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1.Introduction 

Plants of the Meliaceae family are reported to have a popular use as an insect repellent 

[1,2,3]. Carapa guianensis Aublet specimen is a popular medicine plant known in 

Brazil as Andiroba, Carapá and Carapinha [4]. This plant has been used by indigenous 

communities on the amazonic region as an insect repellent to prevent insect bite and to 

heal cuts, sores, bruises and insect bites [5]. It is also used for the treatment of arthritis, 

throat inflammation, ear infection, uterine cancer, diarrhea and diabetes. The oil 

obtained from the seeds in a crude process and a tea made by decoction of the cortex are 

also used by such communities. Phytochemical examination of C. guianensis has 

demonstrated a large number of bioactive compounds including triterpenoids, tannins, 

carbohydrates and cardiac glycosides [5,6]. The presence of miristic acid, palmitic acid, 

oleic acid and linoleic acid has also been reported [7]. Although the C. guianensis is 

popularly used, there are no studies about its toxicity. The present study was conducted 

in order to evaluate the safety of the C. guianensis seed oil. 

 

2. Experimental 

 
2.1. Plant material 

The seeds of C. guianensis were collected in February 2004 in the Amazonia Forest. A 

voucher specimen, authenticated by Dra. Ely Simone Cajueiro Gurgel (Museu Paraense 

Emílio Goedel, Pára, Brazil), was deposited in the herbarium João Mussa Pires of the 

Federal University of Pará. 
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2.2. Preparation of extract 

The C. guianensis seed oil was extracted with n-hexane. Then, the system was filtered 

under vacuum and the solvent was removed under reduced pressure. The oil was stored 

at -2ºC until further use. 

 

2.3. Animal 

Male and female Wistar rats (200-240g) were used. They were maintained in standard 

environmental conditions (25±2º; 12:12 h dark/light cycle) and balanced ration (Labina, 

Purina, Agribands do Brasil, Paulínia, SP, Brazil) and water were available ad libitum. 

The experimental protocols were approved by Ethical Committee in Animal 

Experimentation of the Biological Science Center, Federal University of Pernambuco. 

 

2.4. Acute toxicity 

Male and female animals were randomly divided into five groups of six animals. The 

group 1 (control group) received distilled water (2 mL, p.o.). The groups 2-5 were orally 

treated with seed oil (SO) in the doses of 0.625, 1.25, 2.5 and 5.0 g.kg-1. The animals 

were observed for general behavioral changes, hazardous symptoms and mortality for a 

period of 14 days and the LD50 was estimated [8]. 

 

2.5. Sub-chronic toxic study 

The animals were randomly divided into four groups (n=10/group). The animals 

received, p.o., distilled water (1 mL - control group) or SO in the doses of 0.375, 0.75 or 

1.5 g.kg-1.day-1 for thirty consecutive days. The body weight was measured weekly and 

the animals were observed for signs of abnormalities during the whole treatment. At the 

end of the treatment period, the animals were fasted for 12 h, anesthetized, and the 
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blood samples were obtained by retro-orbital puncture for the hematological and 

biochemical analysis [9]. 

Hematological analysis was performed using an automatic hematological analyzer 

(coulter STKS, Beckman). The parameters included: red blood cell (RBC), hemoglobin 

(Hb), hematocrit (Ht), mean corpuscular volume (MCV), mean corpuscular hemoglobin 

(MCH), mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC), platelets, white blood 

cell (WBC), neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes and monocytes. 

Biochemical analysis of serum samples was performed using an automatic analyzer 

(Cobas Mira, Roche). The parameters included: glucose, blood urea nitrogen (BUN), 

creatinine, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), total 

cholesterol, triglycerides, alkaline phosphatase (ALP), total bilirubin, direct bilirubin, 

total protein and albumin. 

After blood sample collection, half of the animals were sacrificed and the organs (heart, 

liver, spleen, kidney, lungs, brain and adrenal gland) were macroscopically observed for 

any signs of gross lesions and weighted to determine relative organ weight (g.100 g-1). 

 

2.6. Statistical analysis 

The results are expressed as mean ± S.E.M. One-way ANOVA followed by Newman-

Keuls tests were used to determine significant differences between treated and control 

groups. The significance level was set at p< 0.05. 

 

3. Results and discussion 

The results indicate that the C. guianensis seed oil treatment by oral route in the doses 

of 0.625, 1.25, 2.5 and 5.0 g.kg-1.day-1 did not produce any sign of acute toxicity or 
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deaths in rats, what is suggestive of its safety. Therefore, the LD50 could not be 

estimated.  

There was no difference in the average body weight gain among the SO-treated and 

control groups after 30 days of treatment at any of the doses used (Fig. 1). 

Rats treated with the C. guianensis SO in the doses of 0.75 and 1.5 g.kg-1 had higher 

relative liver weight than that of the control group (respectively, 19.1±3.7 and 

33.3±4.2%). No other significant difference in the relative organ weight was observed 

among the groups (Table 1). 

There was no difference in the hematological parameters among the groups (Table 2) 

and they remained in the reference values to the species [10]. The administration of C. 

guianensis SO did not cause changes in glucose, BUN, creatinine, AST, total 

cholesterol, triglycerides, ALP, total and direct bilirubin, total protein and albumin 

levels in relation to the control group. However, the dose of 1.5 g.kg-1.day-1 increased by 

29.3±5.3% the ALT serum level above the reference values [11] (Table 3). 

Consequently, a hepatic function alteration may be suggested, since the ALT in blood 

increases when the hepatic cellular permeability is changed or when necrosis and 

cellular injury occur [12]. 

In conclusion, the increasing in the ALT serum level and in the relative liver weight 

may indicate a possible hepatic toxicity in rats. 
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Figure 1: Weight gain curves of rats treated of C. guianensis seed oil (SO) for 30 

consecutives days. The values are expressed as mean ± S.E.M. (n=10 animals). 
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Table 1. Relative organ weight (g.100g-1) of male Wistar rats treated with C. guianensis 

seed oil (SO, 0.375, 0.75 e 1.5 g.kg-1, p.o.) for 30 days. 

The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 5 animals). 

Organs Control 

SO 

0.375 g.kg-1 

SO 

0.75 g.kg-1 

SO 

1.5 g.kg-1 

Heart 0.29 ± 0.01 0.30 ± 0.01 0.31 ± 0.01 0.32 ± 0.02 

Liver 2.93 ± 0.07 3.20 ± 0.11 3.49 ± 0.11* 3.90 ± 0.12* 

Spleen 0.22 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.19 ± 0.02 0.25 ± 0.08 

Kidney 0.35 ± 0.01 0.32 ± 0.01 0.35 ± 0.01 0.35 ± 0.01 

Brain 0.37 ± 0.01 0.39 ± 0.01 0.35 ± 0.02 0.40 ± 0.01 

Lungs 0.40 ± 0.01 0.46 ± 0.01 0.43 ± 0.01 0.46 ± 0.02 

Adrenal 0.0068 ± 0.0004 0.0082 ± 0.0006 0.0076 ± 0.0008 0.0072 ± 0.0006 

*Significant difference from control group (p<0.05) 

 

 

  

 26 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 

Table 2: Hematological parameters of male Wistar rats treated with C. guianensis seed 

oil (SO, 0.375, 0.75 e 1.5 g.kg-1, p.o.) for 30 days.  

Parameters Control SO 

0.375 g.kg-1 

SO 

0.75 g.kg-1 

SO 

1.5 g.kg-1 

RBC (106/µL) 8.0 ± 0.1 8.5 ± 0.2 8.2 ± 0.6 8.2 ± 0.1 

Hb (g/dL) 14.8 ± 0.2 15.2 ± 0.2 14.6 ± 0.9 15.3 ± 0.2 

Ht (%) 42.7 ± 0.6 44.7 ± 0.8 42.7 ± 1.4 44.5 ± 0.4 

MCV (fL) 52.7 ± 0.4 52.1 ± 0.3 53.8 ± 3.2 53.8 ± 0.7 

MCH (pg) 18.6 ± 0.8 17.9 ± 0.3 18.0 ± 0.7 18.6 ± 0.2 

MCHC (g/dL) 34.4 ± 0.2 33.6 ± 0.5 30.0 ± 3.2 34.0 ± 0.4 

Platelets (103/µL) 1026 ± 16.7 1173 ± 47.3 1092 ± 67.2 1151 ± 49.3 

WBC (103/µL) 10.9 ± 1.0 12.2 ± 1.0 11.1 ± 1.0 11.8 ± 0.9 

Neutrophils (%) 23.2 ± 3.6 17.9 ± 2.8 26.8 ± 2.9 22.3 ± 2.3 

Eosinophils (%) 1.7 ± 0.4 1.7 ± 0.4 1.7 ± 0.3 1.4 ± 0.2 

Basophils (%) 0 0 0 0 

Lymphocytes (%) 68.9 ± 3.3 74.3 ± 2.8 64.4 ± 3.5 71.7 ± 1.6 

Monocytes (%) 6.2 ± 0.8 6.0 ± 0.5 7.0 ± 0.9 6.1 ± 0.9 

The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 10 animals). 
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Table 3: Biochemical parameters of male Wistar rats treated with C. guianensis seed oil 

(SO, 0.375, 0.75 and 1.5 g.kg-1, p.o.) for 30 days.  

Parameters Control SO 

0.375 g.kg-1 

SO 

0.75 g.kg-1 

SO 

1.5 g.kg-1 

Glucose (mg/dL) 64.5 ± 2.2 74.2 ± 3.5 61.2 ± 3.1 56.2 ± 3.4 

BUN (mg/dL) 43.8 ± 3.0 43.1 ± 1.0 42.4 ± 1.3 45.4 ± 1.8 

Creatinine (mg/dL) 0.40 ± 0.02 0.40 ± 0.01 0.50 ± 0.06 0.40 ± 0.01 

AST (U/L) 237.0 ± 16.0 239.6 ± 23.4 237.8 ± 8.5 210.1 ± 4.3 

ALT (U/L) 48.8 ± 3.3 53.5 ± 3.0 48.1 ± 4.1 63.1 ± 3.2* 

Total cholesterol (mg/dL) 54.7 ± 3.6 61.0 ± 3.8 59.6 ± 4.4 58.2 ± 3.1 

Triglycerides (mg/dL) 53.2 ± 4.3 69.0 ± 8.8 56.8 ± 3.6 50.3 ± 5.5 

ALP (U/L) 140.8 ± 17.4 148.7 ± 14.8 111.3 ± 11.9 124.2 ± 12.6 

Total bilirubin (mg/dL) 0.2 ± 0 0.2 ± 0 0.2 ± 0 0.2 ± 0 

Direct bilirubin (mg/dL) 0.1 ± 0 0.1± 0 0.1± 0 0.1± 0 

Total protein (g/dL) 6.7 ± 0.1 6.9 ± 0.1 6.8 ± 0.1 6.5 ± 0.1 

Albumin (g/dL) 3.1 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 3.0 ± 0.1 

The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 10 animals). 

*Significant difference from control group (p< 0.05). 
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Artigo aceito pela revista Acta Farmacéutica Bonaerense 
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RESUMO 

Os efeitos do óleo extraído das sementes da Carapa guianensis (OS) foram investigados 

sobre variáveis reprodutivas e desenvolvimento da prole de ratas Wistar. Quatro grupos 

de fêmeas foram tratados per os com OS (0,375, 0,75 e 1,5 g/kg) ou água durante a 

gestação. Não houve diferenças significantes nas variáveis reprodutivas entre os grupos 

tratados e controle. Na prole, não foram registradas alterações, exceto aumento da 

atividade motora na menor dose do OS. Conclui-se que o óleo de Carapa guianensis 

não interfere na fertilidade de ratas Wistar e desenvolvimento da prole, entretanto o 

aumento da atividade motora pode indicar uma possível ação sobre o desenvolvimento 

do sistema nervoso central. 

PALAVRAS-CHAVE: Carapa guianensis, Andiroba, Toxicologia reprodutiva. 
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SUMMARY 

The effects of the Carapa guianensis seed oil (SO) in the reproductive parameters and 

in the offspring development were investigated in Wistar rats. Four groups of female 

rats were treated orally with the SO (0,375, 0,75 and 1,5 g/kg) or water during the 

pregnancy. There were not significant differences in the reproductive parameters among 

the groups. In the offspring, there were no changes, except for an increase of the motor 

activity in the group SO 0,375 g/kg. It is concluded that the SO did not interfere on the 

fertility of Wistar rats and in the offspring development. However, the increase of the 

motor activity may indicate a possible action on the development of the central nervous 

system.  

KEYWORDS: Carapa guianensis, Andiroba, Reproductive toxicology. 

 

INTRODUÇÃO 

A floresta amazônica é considerada a detentora da maior biodiversidade do 

mundo, em fauna e flora. Um grande destaque tem sido dad0 a espécies da família 

Meliaceae, como Azadirachta indica e a Carapa guianensis Aublet, árvores presentes 

em toda região amazônica1,2. 

A C. guianensis foi recomendada pelo Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas como espécie com grande potencial farmacêutico3. No Brasil, é 

conhecida popularmente como Andiroba1 e o seu córtex e sua semente são utilizados 

pelos nativos para tratar inflamações na garganta, prevenção e tratamento de picada de 

insetos, cortes e contusões. A semente também é utilizada para o tratamento de artrite 

reumatóide, infecção auricular e câncer uterino. O potencial da semente está no seu 

óleo, extraído de forma artesanal, que é administrado por via oral ou tópica3 e também 

tem sido utilizado pela indústria farmacêutica na formulação de cosméticos4. 
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Embora seu amplo uso pelas populações da Amazônia, tanto na forma de chá 

como de óleo, usado topicamente, não há dados registrados na literatura, em relação à 

toxicidade da C. guianensis. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o possível 

efeito tóxico do óleo de sementes de C. guianensis sobre a fertilidade e a gestação de 

ratas Wistar e desenvolvimento da prole. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material botânico 

A espécie vegetal foi coletada de seu habitat natural, i.e. na região Amazônica 

(Brasil) em fevereiro de 2004. A planta foi identificada e autenticada como Carapa 

guianensis pela Dra. Ely Simone Cajueiro Gurgel (Museu Paraense Emílio Goedel, 

Pará, Brasil). Uma amostra foi depositada no herbário João Mussa Pires da 

Universidade Federal do Pará, Pará, Brasil. 

 

Extração 

A uma massa de 2 kg de sementes de C. guianensis, previamente secas e 

trituradas, foram adicionados 2 L de n-hexano. O sistema ficou em repouso durante 60 

minutos, em seguida, realizou-se a filtração a vácuo. O solvente foi renovado até o 

esgotamento do óleo na amostra botânica e posteriormente evaporado em rota 

evaporador sob pressão reduzida. O óleo teve sua densidade aparente determinada 

(0,833 g/mL), a qual foi utilizada para o cálculo dos volumes administrados. O material 

foi dividido em pequenas alíquotas que foram conservadas a -2 oC até sua utilização. 

Quando necessário o óleo foi suspenso em água de tal forma que todos os grupos 

recebessem o mesmo volume. 
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Animais 

Foram utilizados ratos Wistar entre 3-5 e 2-3 meses de idade respectivamente 

para machos e fêmeas. Os animais foram mantidos sob condições controladas de 

iluminação (ciclo 12h claro/escuro) e temperatura (22-25oC) recebendo água e dieta 

(Labina, Purina, Agribands do Brasil, Paulínia, SP, Brasil) ad libitum. O protocolo 

experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Universidade Federal Pernambuco (Processo n° 23076.006909/2004-25).  

 

Administração do óleo de C. guianensis durante a gestação 

A observação da presença de espermatozóides no esfregaço vaginal foi usada 

para definir o 1° dia de gestação. As ratas prenhes foram divididas randomicamente em 

quatro grupos (n=6-8/grupo). O grupo 1 (grupo controle) recebeu água destilada (1mL, 

p.o). Os grupos 2-4 receberam, por via oral, óleo de sementes de C. guianensis (OS) 

durante o período integral  da gestação (1° ao 21° dia)5, nas doses 0,375, 0,75 e 1,5 

g/kg. Durante a prenhez, as ratas foram observadas diariamente quanto a sinais clínicos 

de toxicidade, como redução do consumo de ração, piloereção, diarréia, alteração da 

atividade locomotora e sangramento vaginal. O ganho de massa corporal materno foi 

registrado semanalmente. Após o nascimento da prole, as seguintes variáveis 

reprodutivas foram determinadas: relação feto/mãe, índice de fertilidade (n° de ratas 

prenhes/n° de ratas acasaladas), índice de gestação (% de fêmeas prenhes com todos os 

fetos vivos), índice de viabilidade (% de sobrevida após 4 dias), índice de lactação (% 

de sobrevida do 4o ao 21° dia de vida) e massa corporal no 1°, 4°, 7°, 14° e 21° dia de 

vida. Aspectos macroscópicos externos também foram avaliados a fim de detectar a 

existência de possíveis má-formações6. 

 33 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 

Parâmetros comportamentais da prole 

Após o nascimento, um terço da prole dos grupos controle e tratados (0,375, 

0,75 e 1,5 g/kg) foi avaliada em relação às variáveis: reflexo postural, dia da abertura 

dos olhos, dia de andar adulto e ambulação espontânea. O reflexo postural foi avaliado 

no 1o e no 7o dia de vida da prole, através da colocação do filhote sobre uma superfície 

plana, em decúbito dorsal, sendo o reflexo de endireitamento medido em segundos. A 

determinação do dia da abertura dos olhos foi realizada através da observação do 

deslocamento parcial da fissura palpebral, a partir do 7o dia do nascimento, em pelo 

menos um olho. Foi considerado dia de andar adulto, o dia da observação de que o 

filhote ambulava sem arrastar as patas traseiras e sem encostar o ventre no chão. A 

ambulação espontânea foi determinada no 20o dia, utilizando-se de um quadrado 

delimitado medindo 30 x 30cm dividido em nove espaços iguais. O filhote foi colocado 

na divisão central e registrou-se, por dois minutos, o número de quadrados invadidos. 

Foi considerada invasão do quadrado, a colocação de pelo menos, três patas sobre a área 

do quadrado7. 

 

Análise estatística 

Os valores foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). A 

diferença entre os grupos foi verificada, através da análise de variância (ANOVA), 

seguida quando necessário do teste de Newman-Keuls. O teste Qui-quadrado foi 

utilizado nos índices de fertilidade, gestação, viabilidade e lactação. O nível de 

significância para rejeição da hipótese de nulidade foi sempre ≥ a 5%. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o período de tratamento com o óleo de sementes de C. guianensis não 

foram registradas mortes, nem foram visualizados sinais clínicos de toxicidade materna, 

como redução do consumo de ração, piloereção, diarréia, alteração da atividade 

locomotora ou sangramento vaginal. Também não foram registradas diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos tratados e o grupo controle em relação ao 

ganho de massa corporal durante a gestação, como mostra a figura 1. Estes resultados 

sugerem ausência de toxicidade materna mesmo com doses cerca de 1,8 a 7,5 vezes 

maiores do que aquela necessária para produzir inibição máxima de edema de pata 

induzido em camundongos8. 

Figura 1 

Após o nascimento da prole, não foi constatada a presença de natimortos, nem 

de qualquer má-formação fetal, através do exame macroscópico externo dos filhotes dos 

grupos tratados e do grupo controle, indicando ausência de efeitos teratogênicos vísiveis 

externamente.  

O tratamento com óleo de sementes de C. guianensis não alterou, de forma 

estatisticamente significativa, as variáveis reprodutivas analisadas quando estas foram 

comparadas com o grupo controle (tabela 1). Sabe-se que o óleo de sementes de outras 

espécies da família Meliaceae como a Azadirachta indica (Neem) interfere na 

fertilidade9 e no desenvolvimento da prenhez10 em roedores. Embora existam 

semelhanças na composição fitoquímica dos óleos de A. indica e de C. guianensis11, os 

resultados mostram que não houve qualquer alteração no processo de fertilidade, nem 

no desenvolvimento da prenhez de ratas tratadas com o óleo de sementes de C. 

guianensis.  
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Também não foi constatada diferença significativa no perfil de crescimento 

corporal dos filhotes do 1° ao 21° dia de vida (tabela 1). Um desenvolvimento pós-natal 

normal é geralmente observado quando o percentual de sobrevivência dos recém-

nascidos e seu crescimento são semelhantes aos obtidos nos animais controle12. Os 

resultados são sugestivos de que a administração do óleo de C. guianensis a ratas 

prenhes não interfere com o processo de desenvolvimento dos filhotes. 

Tabela 1 

Os parâmetros comportamentais analisados neste estudo foram utilizados para 

verificar possíveis ações deletérias do óleo de sementes de C. guianensis sobre o 

desenvolvimento comportamental e neurológico da prole7. Conforme mostrado na 

tabela 2, os parâmetros não diferiram significativamente entre os grupos tratados e o 

grupo controle, exceto em relação ao parâmetro ambulação espontânea. A prole das 

ratas que receberam a menor dose do óleo de C. guianensis durante a prenhez 

apresentaram aumento significativo da atividade motora, sugerindo uma possível ação 

central. Um efeito ansiolítico, semelhante ao do diazepam, foi descrito com o extrato de 

folhas da A. indica (Meliaceae) em baixas doses (10-200 mg/kg)13, entretanto, até o 

momento, nenhuma ação central tinha sido descrita na literatura para a C. guianensis. 

Testes mais específicos são necessários para esclarecer estes possíveis efeitos centrais. 

Tabela 2 

Baseado nos resultados obtidos pode-se concluir que a administração do óleo 

de sementes de C. guianensis não induziu toxicidade materna, não produziu efeito 

abortivo e também não alterou o desenvolvimento normal da prole e nem os parâmetros 

comportamentais. Contudo, o aumento da atividade motora observada na prole de ratas 

tratadas sugere uma possível ação central, que deve ser investigada em maior detalhe. 
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Figura 1: Ganho de massa corporal de ratas Wistar tratadas, por via oral, com óleo de sementes de C. guianensis (OS). Os valores 

representam a média ± E.P.M. (n=6-8/grupo). 
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Tabela 1: Váriáveis reprodutivas obtidas de ratas Wistar tratadas, por via oral, durante o período de prenhez com óleo de sementes de C. 

guianensis (OS, 0,375, 0,75 e 1,5 g/kg). 

Variáveis Reprodutivas Controle 
OS 

0,375 g/kg 

OS 

0,75 g/kg 

OS 

1,5 g/kg 

Ratas acasaladas 8    8 8 8

Relação feto/Mãe* 12,7 ± 0,7 10,4 ± 0,8 12,0 ± 0,7 11,3 ± 1,2 

Percentagem de Natimortos 0    0 0 0

Ratas prenhes/Índice de fertilidade (%) 6/75    8/100 6/75 6/75

Índice de gestação (%) 
(% de fêmeas prenhes com todos os fetos vivos) 

100    100 100 100

Índice de viabilidade (%) 
(% de sobrevida após 4 dias) 

100    100 98,6 100

Índice de lactação (%) 
(% de sobrevida do 4° ao 21° dia de vida) 

100    100 100 100

Massa corporal dos filhotes 1º dia (g)* 5,6 ± 0,1  6,2 ± 0,4 6,1 ± 0,2 6,3 ± 0,1 

Massa corporal dos filhotes 4º dia (g)* 7,8 ± 0,5  8,0 ± 0,9 9,1 ± 0,5 9,1 ± 0,5 

Massa corporal dos filhotes 7º dia (g)* 10,9 ± 0,7  11,4 ± 1,5 13,5 ± 0,9 12,5 ± 0,7 

Massa corporal dos filhotes 14º dia (g)* 25,4 ± 2,1  24,8 ± 3,4  29,3 ± 1,3  26 ± 0,9  

Massa corporal dos filhotes 21º dia (g)* 39,5 ± 2,2 40,2 ± 5 46,7 ± 2,4 41,6 ± 1,6 

* Resultado expresso em média ± E.P.M. (n= prole de 6-8 animais). 
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Tabela 2: Parâmetros comportamentais da prole de ratas Wistar tratadas, por via oral, durante o período da gestação com óleo de sementes 

de C. guianensis (OS, 0,375, 0,75 e 1,5 g/kg). 

Parâmetros Comportamentais Controle 
OS 

0,375 g/kg 

OS 

0,75 g/kg 

OS 

1,5 g/kg 

Reflexo postural 1º dia (seg) 14,0 ± 1,9 21,9 ± 5,6 15,8 ± 3,1 14,1 ± 1,9 

Reflexo postural 7º dia (seg) 2,5 ± 0,6 3,0 ± 1,0 5,5 ± 2,9 2,1 ±0,5 

Dia da abertura dos olhos (dia) 15,5 ± 0,1 15,7 ± 0,2 15,3 ± 0,1 15,5 ± 0,1 

Dia de andar adulto (dia) 14,7 ± 0,2 14,3 ± 0,1 14,2 ± 0,1 14,7 ± 0,2 

Ambulação (n° quadrado invadido) 15,1 ± 1,7 24,1 ± 2,0* 19,5 ± 1,6 18,0 ± 1,7 

Os valores representam a média ± E.P.M. (n= 15 animais). 
* Indica estatisticamente diferente do grupo controle (ANOVA seguido de Newman-Keuls, p < 0,05). 
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Abstract  

The effects of the administration of the Carapa guianensis seed oil were investigated 

during the development of pregnancy in female Wistar rats. Four pregnant rats groups 

(n=5-7/group) were treated by oral route from the 7th to 14th day of pregnancy 

(organogenic period), in the doses 0.375, 0.75 and 1.5 g.kg-1. On the 20th day of 

pregnancy, the animals were sacrificed and laparotomized to the evaluation of the 

following reproductive parameters: number of alive and dead fetuses, offspring/mother 

relationship, fetal weight, placental and ovarian weight, number of total uterine 

implantation sites, number of resorptions sites, number of ovarian corpora lutea, and 

number of pre- and post- implantation losses. The results showed that there were no 

statistic differences between control and treated groups on the analyzed parameters. In 
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conclusion, the administration of the C. guianensis seeds oil did not induce toxic effect 

on the pregnancy in rats Wistar. 

Keywords: Carapa guianensis; Meliaceae; Toxicology; Pregnancy. 

 

Introduction 

Carapa guianensis Aublet (Meliaceae) is a popular medicinal plant found in 

Colombia, Venezuela, Suriname, French Guiana, Brazil, Peru, Paraguay and islands of 

Caribbean (Pennington et al., 1981). In Brazil, it is known as Andiroba (Corrêa, 1984). 

The oil extracted from C. guianensis seeds has been used by indigenous communities on 

the amazonic region as an insect repellent and for arthritis, throat inflammation, ear 

infection, uterine cancer, diarrhea and diabetes treatments (Hammer and Johns, 1993). 

The potential of C. guianensis seed oil against insects have been related in some studies 

(Gilbert, B. et al., 1999; Miot et al., 2004). Mendonça et al. (2005), using a larvicidal 

bioassay, observed a great insecticide activity in the C. guianensis seeds oil (LC50 = 57 

µg/L) against Aedes aegypti, the vector responsible for dengue and yellow fever. Anti-

edematogenic and analgesic effects of C. guianensis seeds oil (100-400 mg/kg bw) were 

also described recently in rats (Penido et al., 2005). 

The characterization of C. guianensis oil presented the following fatty acids: 

miristic, palmitic, oleic, linoleic (Pinto, 1956; Teske and Trentini, 1997), stearic and 

arachidic (Penido et al., 2005). Some tetranortriterpenoids have been isolated from C. 

guianensis seeds, namely, 6-alfa-acetoxy-epoxyazadiradione, 7-deacetoxy-7-

oxogedunin, gedunin, andirobin, methyl angolensate (Penido et al., 2005), 

epoxyazadiradione, 6-alfa-hydroxygedunin (Lavie et al., 1972). Penido et al. (2006) 

also observed that the tetranortriterpenoids from C. guianensis seeds have a great anti-
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allergic activity, which was due to nuclear factor κB inhibition and also an IL-5 and 

CCL11/eotaxin suppression. 

Once the use of the C. guianensis seeds oil as an anti-inflammatory agent or 

natural pesticide have been mentioned, its toxicological safety must be evaluated to 

establish its human use. With respect to their reproductive toxicology the studies should 

be accomplished, once toxicological findings on Azadirachta indica seeds oil, which is 

also member of the Meliaceae family, have demonstrated antifertility effect in females 

rats (Lal et al., 1987; Dhaliwal et al., 1998) and abortive effect in rats and primates 

(Mukherjee and Talwar, 1996; Mukherjee et al., 1996). In this way, the present study 

was conducted in order to evaluate the extension of the treatment with C. guianensis 

seeds on the pregnancy in female rats. 

 

Material and methods 

 

Plant material. The seeds of C. guianensis were collected from the Amazonia Forest 

(Pará, Brazil). A voucher specimen (MG170789 MA 0404), authenticated by Dra. Ely 

Simone Cajueiro Gurgel (Museu Paraense Emílio Goedel, Pará, Brazil), was deposited 

in the herbarium João Mussa Pires at the Federal University of Pará. 

 

Extration. The C. guianensis seed oil (SO) was extracted with n-hexanes. Then, the 

system was filtered under vacuum and the solvent was removed under reduced pressure. 

The oil was stored at -2ºC until further use. The apparent density of the oil (0,833 g/mL) 

was used to define the exact volume each animal would receive. 
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Animals. Pregnant Wistar rats, 4 months old, weighing 250 ± 20 g were used. They 

were maintained into standard environmental conditions (25 ± 2 ºC; 12:12 h dark/light 

cycle). Chow diet (Labina, Purina, Brazil) and water were available ad libitum. The 

experimental protocol was approved by the Ethical Committee in Animal 

Experimentation of the Biological Science Center, Federal University of Pernambuco 

(Process n° 23076.006909/2004-25). 

 

Experimental protocol. The animals were randomly divided into four groups (n=5-

9/group). The animals received orally, distilled water (1 mL - control group) or SO in 

the doses of 0.375, 0.75 or 1.5 g.kg-1 from the 7th to the 14th day of pregnancy 

(organogenic period; Almeida et al., 2000). During the pregnancy, the rats were closely 

observed twice a day for survival, changes in appearance, behavior and signs of vaginal 

bleeding. The maternal body weight on days 1, 7, 14 and 20 were also recorded. 

The rats were killed and laparotomized on the 20th day of pregnancy and their 

uterine horns were removed. The number of implants, resorptions, alive and dead 

fetuses was then recorded. The fetuses and placentae were weighed and observed for 

any visible abnormality. The ovaries were weighed and the corpora lutea counted. 

Were also determinated the indexes of implantation (number of implantations/number 

of corpora lutea x 100) and resorptions (number of resorptions/number of implantations 

x 100), the pre-implantation (number of corpora lutea - number of 

implantations/number of corpora lutea x 100) and post- implantation losses rates 

(number of implantations - number of fetuses live/number of implantations x 100) 

(Maines, 2003). 
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Statistics. One-way ANOVA followed by Newman-Keuls tests were used to determine 

significantive differences between treated and control groups. The pre-implantation and 

post-implantation losses rates and the indexes of implantation and resorptions were 

analized by Kruskal-Wallis and Chi-square tests, respectively. The significance level 

was set at p< 0.05. 

 

Results and discussion 

The C. guianensis seed oil treatment did not produce any deaths or toxicity 

clinical signs (salivation, piloerection, diarrhea, alteration in the locomotor activity, 

behavioural changes or signs of vaginal bleeding) in the pregnant rats. There were no 

statistical differences between control and treated groups in the body mass gain during 

organogenic and total gestation periods, suggesting absence of maternal toxicity (table 

1). 

Insert table 1 

Studies accomplished with the oil obtained from the seeds of the Azadirachta 

indica (Meliaceae), have demonstrated an abortive effect on the pregnancy in rats. Lal et 

al. (1987) observed that the administration of A. indica oil during the first days of 

pregnancy had antifertility effect, at the dose of 4-6 mL/kg. Mukherjee and Talwar 

(1996) administered a purified seed extract (Praneem) to the pregnant rats, at 0.6 mL/rat, 

and verified that the Praneem caused abortive effect. Another study in pregnant rats 

treated with A. indica seed oil (1-2 g/kg), from the 1st to 6th day of pregnancy, showed 

that their fetuses had a reduction in the body mass (Lyra et al., 2005). In spite of the 

similarity in the phytochemical composition among the members of the Meliaceae 

family (Banerji and Nigam, 1984), the results showed that C. guianensis seed oil did not 

induce death or any external malformation in the fetuses and also did not alter fetuses 
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and placentae masses. The offspring/mother relationship was not altered (table 1). These 

results suggest that the chemical substances responsible for the abortive effect and the 

fetotoxicity of A. indica in rats should not be present in C. guianensis seeds oil. 

There are no alterations in both ovaries masses and number of corpora lutea. 

These findings indicate the normal development of corpora lutea and suggests that the 

progesterone production was not altered with the C. guianensis seed oil treatment 

(Chang et al., 2002). 

The implantation index and pre-implantation loss rate correlate with the corporea 

lutea and also with the implantations sites. In the same way, both the implantation index, 

and the pre-implantation loss rate evaluate the blastocycts implantation in uterus. These 

parameters were similar between control and treated groups (table 1), showing a normal 

reproductive capacity (Chang et al., 2002). 

The resorption index and post-implantation loss rate establish correlations with 

the implanted blastocysts number and those that have not been developed (Almeida and 

Lemônica, 2000). When the implanted blastocysts do not develop, they are called as 

“resorptions” and indicate the embryo development failure. In this study, there were no 

statistical differences between control and treated groups in the resorption index and 

post-implantation loss rate, showing normal development of the implanted blastocysts. 

According with the above discussed results, the treatment with C. guianensis 

seeds oil from the 7th to the 14th day of pregnancy, in doses of up to 7,5 times the used as 

anti-edematogenic agent (Penido et al., 2005), caused no toxicity clinical signs, as well 

as abortive effect in pregnant rats. In addition to these findings, the oil induced no 

alteration on the analyzed reproductive parameters, suggesting its safety use in pregnant 

rats during the organogenic period.  
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Table 1: Reproductive parameters of female rats treated with C. guianensis seeds oil (SO, 0.375, 0.75 e 1.5 g.kg-1, p.o.) from 7th to the 14th 

day of pregnancy (organogenic period). 

1 The values are expressed as mean ± S.E.M. 2 The values are expressed as median.  

Reproductive parameters Control SO 0.375 g.kg-1 SO 0.75 g.kg-1 SO 1.5 g.kg-1 

Pregnant rats 9    5 6 6
Mass gain in the pregnancy period (g)1 106.7 ± 8.5 109.5 ± 14 100.6 ± 4.2 110.5 ± 7.1 

Mass gain in the organogenic period (g)1 27.2 ± 2.8 26.8 ± 4.1 15.6 ± 4.1 23.2 ± 3 

Number of alive fetuses 105    58 68 70

Number of dead fetuses 0    0 0 0
Offspring/mother relationship 11.7 ± 0.5 11.6 ± 1.5 11.3 ± 0.6 11.7 ± 0.8 

Mass of the fetuses (g)1 3.7 ± 0.2 4.0 ± 0.6 3.8 ± 0.1 4.2 ± 0.2 

Mass of the placentae (g)1 0.49 ± 0.02 0.55 ± 0.05 0.57 ± 0.04 0.49 ± 0.01 

Mass of the ovaries (mg/100g)1 17.2 ± 2.8 23.1± 8.0 27.6 ± 8.0 21.7 ± 4.4 

Implantation number 114    63 72 71

Resorption number 9    5 4 1

Number of implantation viable  105    58 68 70
Corpora lutea number1 13.4 ± 0.7 13.4 ± 0.9 12.2 ± 0.7 12.2 ± 0.6 

Implantation index (%) 94.2    94.0 98.6 97.3

Resorption index (%) 7.9    7.9 5.5 1.4

Pre- implantation loss (%)2 0    7.1 0 0

Post- implantation loss (%)2 7.1    0 0 0
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Abstract 

The present study shows the evaluation of the subchronical treatment with C. guianensis 

seed oil during 45 days in doses of 0.375; 0.75 and 1.5 g.kg-1 on the Wistar rats 

reproductive parameters. The results showed a significative reduction on the testicle 

mass of 15.1 ± 1.7, 21.9 ± 3.7 and 16.7 ± 3.3 %, respectively. In the highest dose, it was 

observed a decrease of 57.3 ± 12.3 % in the cauda epididymal sperm number. The C. 

guianensis seed oil did not alter the corporal mass, neither the analyzed reproductive 

indexes. With respect to the offspring, it was not observed any alterations in the external 

macroscopic morphology and in the corporal mass. In conclusion, the C. guianensis 

seed oil prolonged treatment has decreased testicle relative mass and cauda epididymal 

sperm number, but has not altered the histological characteristics neither the animals 

fertility. 

Key words: Carapa guianensis; Meliaceae; reproductive toxicology; seeds. 
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1. Introduction 

Carapa guianensis Aublet (Meliaceae) a typical amazon region tree, is popularly known 

in Brazil as Andiroba [1,2,3]. Its seed oil has been used by indigenous communities as 

insect repellent and for arthritis, throat inflammation, ear infection, uterine cancer, 

diarrhea and diabetes treatments [4]. In the last years, C. guianensis seed oil has 

revealed a great cosmetic potetial [5] and efficiency against insects, due to its repellent 

[1,6,7] and larvicide properties [8,9]. 

Triterpenoids, tannins, carbohydrates and cardiac glycosides are some of the substances 

identified in the C. guianensis [4,10]. Recently, the C. guianensis seed oil and some of 

its tetranortriterpenóides (6α-acetoxy-epoxyazadiradione, 6α-acetoxy-gedunin, 7-

deacetyl-7-oxogedunin, gedunin, andirobin and methyl angolensate) presented anti-

edematogenic and analgesic activities [11]. In addition, the nuclear factor κB inhibition, 

and consequent IL-5 and CCL11/eotaxin chemokine syntheses suppression, were 

suggested as a probable mechanism to the anti-allergic effect produced for the 

tetranortriterpenoids [12]. Tetranortriterpenoids are characteristics of the Meliaceae 

family, and are present in several species, including the C. guianensis and Azadirachta 

indica [13]. 

Studies accomplished with A. indica (Meliaceae) have demonstrated several adverse 

effects on the reproductive parameters [14]. Effects on the male reproductive system 

include: reduced sperm count and mobility, and sperm malformations [15], reduced 

epididymal function [16], and reduced weight seminal vesicle and ventral prostate [17]. 

In spite of C. guianensis be rather utilized, there are no studies concerning its toxicity. 

In this way, the aim of this work was to evaluate the safety of the C. guianensis seed oil 

administration on the reproductive parameters in Wistar rats. 
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2. Experimental 

 

2.1. Plant material 

The seeds of C. guianensis were collected in April 2004 in the Amazonia Forest. A 

voucher specimen, authenticated by Dra. Ely Simone Cajueiro Gurgel (Museu Paraense 

Emílio Goedel, Pará, Brazil), was deposited in the herbarium João Mussa Pires of the 

Federal University do Pará, Pará, Brazil. 

 

2.2. Extration 

At 2 kg of C. guianensis seeds, previously drought and triturated, were added 2 L of n-

hexane. The system rested for 60 minutes and filtrated under vacuum. The solvent was 

renewed until botanical sample oil exhaustion and then, the solvent was removed under 

reduced pressure. The oil apparent density was determinated (0,833 g/mL) and it was 

utilized to define the exact volume each animal would receive. The oil was stored at -

2ºC until further use. 

 

2.3. Animals 

Male and female Wistar rats (200-240g) were used. They were maintained in standard 

environmental conditions (25±2º; 12:12 h dark/light cycle) with chow diet (Labina, 

Purina, Brazil) and water available ad libitum. Ethical Committee in Animal 

Experimentation of the Biological Science Center, Federal University of Pernambuco, 

approved the experimental protocols (Process n° 23076.006909/2004-25). 
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2.4. Sub-chronical treatment 

Male and female animals were randomly divided into four groups of ten animals. The 

group 1 (control group) received distilled water (1mL, p.o.). The groups 2-4 were orally 

treated with seed oil (SO) in the doses of 0.375, 0.75 or 1.5 g.kg-1.day-1 for forty-five 

consecutive days. The animals were observed for abnormalities signs during the whole 

treatment. 

 

2.5 Organs and corporal masses 

The body weight of the animals was recorded weekly. At the end of the treatment, the 

following reproductive organs: testicle, epididymis, seminal vesicle and vas deferens on 

the right side were carefully dissected and weighed. 

 

2.6. Reproductive performance and offspring development 

From the 35th to the 45th treatment day, the rats were coupled with fertile female (male: 

female ration, 1:1 or 1:2). The presence of vaginal plug and sperm in the vaginal smear 

in the next morning were utilized to define the first gestation day. The mated females 

were separated and allowed to deliver at term. The following parameters were 

determined: fertility, gestation, viability and lactation indexes, offspring/mother 

relationship and offspring body mass until 21 days old. The offspring were closely 

observed for survival or any external malformation [18]. 

 

2.7. Cauda epididymal sperm and testicular sperm count 

The Cauda epididymal sperm and testicular sperm count (maturing spermatozoa with 

head and tail) were made in haemocytometric Neubauer’s chamber [19]. The values 

were expressed in million for 100 mg tissue mass. 
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2.8. Histological analysis 

The testicle and epididymis on the left side were fixed in Bouin’s fluid, dehydrated in 

graded ethanol, cleared in xylene and embedded in paraffin wax. Paraffin sections were 

made and stained with hematoxylin/eosin and observed under light microscope [20]. 

 

2.9. Statistical analysis 

The results are expressed as mean ± S.E.M. One-way ANOVA followed by Newman-

Keuls tests were used to determine significant differences between treated and control 

groups. The indexes of fertility, gestation, viability and lactation were analized by Chi-

square test. The significance level was set at p< 0.05. 

 

3. Results and discussion 

The treatment during 45 consecutive days with SO 0.375, 0.75 or 1.5 g.kg-1 did not 

produce behavior or body mass gain alterations in the animals (Figure 1). However, it 

was observed a significative decrease in testicle relative mass of 15.1±1.7, 21.9±3.7 and 

16.7±3.3 %, in the doses of SO 0,375, 0,75 and 1,5 g.kg-1, respectively (Table 1). In a 

general manner, mass and reproductive organ function alterations are related with 

alterations on the masculine hormones levels [21,22]. However, epididymis, seminal 

vesicle and vas deferens masses did not alter. These findings indicate that hormonal 

levels reduction is maybe not involved in the testicle mass reduction. In testicle 

histopathological evaluation, it was observed normal spermatogenesis, showing no 

alterations that could implicate the organ normal function. In the same way, the 

epididymis did not present any histological alteration. Testicle sperm number did not 

alter, but in the in rats that received SO in 1.5 g.kg-1, the epididymis sperm number was 

 56 



João Henrique da Costa Silva                Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 

decreased in 57,3 ± 12,3 % (Table 2). Once the testicle sperm number and testicle and 

epididymis histological analyses were similar to the control group, is possible that the 

epididymis sperm number reduction can be associated with a sperm traffic alteration 

from the testicle to the cauda epididymis [23] and a sperm motility reduction. In rats 

treated for twenty-four days with Azadirachta indica leaf extract (20-60 mg.kg-1), it was 

also observed a reduction in the sperm count and motility [15]. Due to phytochemical 

similarity among the members of the Meliaceae family, is possible that the chemical 

substances responsible for the sperm motility reduction observed in rats treated with A. 

indica leaf extract can be also present in C. guianensis seeds oil. However, more 

specific tests should be performed to explain the possible involved mechanism. 

In spite of the testicle mass and cauda epididymis sperm number reductions, the fertility 

index of the animals was not altered. In the some way, the mother/offspring 

relationship, the dead fetuses percentual, the pregnancy index, the lactation index and 

fetuses corporal mass until 21st day of life of the treated group was similar to control 

group (table 3). However, it is known that the rodents are robust reproducers with 

excess sperm capacity and will reproduce normally when significant portions (up to 

~80%) of the testes are damaged [24]. In this way, it can be affirmed that, in rodents, a 

testicle mass or a sperm count reduction did not mean an alteration on fertility. In this 

case, alterations on fertility are due to the testicle damage extension and its histological 

situation. In this study, it was not observed any abnormalities on testicle sperm count 

and its histology, suggesting that the SO did not alter the spermatogenesis in Wistar 

rats.  

In conclusion, the C. guianensis seed oil administration, in principle, did not alter 

reproductive parameters in Wistar rats. However, the observed reductions in testicle 
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mass and in cauda epididymis sperm number can indicate a possible damage to the 

reproductive function, which must be evaluated in details. 
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Figure 1: Mass gain curves of rats treated of C. guianensis seed oil (SO) for 45 consecutives days. The values are expressed as mean ± 

S.E.M. (n=10 animals) 
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Table 1: Relative organ mass (g.100g-1) of male Wistar rats treated with C. guianensis seed oil (SO, 0.375, 0.75 e 1.5 g.kg-1, p.o.) 

for 45 days. 

Group Testicle Epididimys Seminal vesicle Vas deferens 

Control 0.50 ± 0.03 0.21 ± 0.01 0.085 ± 0.006 0.030 ± 0.004 

SO 0.375 g.kg-1 0.43 ± 0.01* 0.22 ± 0.02 0.078 ± 0.009 0.037 ± 0.002 

SO 0.75 g.kg-1 0.39 ± 0.02* 0.18 ± 0.01 0.077 ± 0.006 0.037 ± 0.001 

SO 1.5 g.kg-1 0.42 ± 0.02* 0.23 ± 0.03 0.088 ± 0.007 0.036 ± 0.003 

The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 5 animals). 

*Significant difference from control group (p<0.05) 
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Table 2: Cauda epididymal sperm and testicular sperm count of male Wistar rats treated with C. guianensis seed oil (SO, 0.375, 0.75 e 

1.5 g.kg-1, p.o.) for 45 days. 

 Sperm counts (106/100 mg) Sperm density (sperm 103/mg)  

Group    Testis Cauda epididymis Testis Cauda epididymis

Control 3.5 ± 0.6 56.0 ± 2.0 35.0 ± 6.4 560.2 ± 20.5 

SO 0.375 g.kg-1 2.6 ± 0.2 42.4 ± 8.0 26.2 ± 1.6 424.4 ± 80.1 

SO 0.75 g.kg-1 2.7 ± 0.5 31.9 ± 6.4 26.8 ± 4.6 319.2 ± 64.0 

SO 1.5 g.kg-1 2.4 ± 0.4 23.9 ± 6.9* 24.4 ± 4.0 239.4 ± 68.9* 

The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 5 animals). 

*Significant difference from control group (p<0.05) 
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Table 3: Effects of C. guianensis seed oil administration in Wistar rats during 45 days in doses of 0.375; 0.75 and 1.5 g.kg-1 on the 

reproductive parameters in female rats and development of its offspring. 

Reproductive parameters Control SO 0.375 g.kg-1 SO 0.75 g.kg-1 SO 1.5 g.kg-1 

Mated female rats  10    12 12 13
Fertility index  
(% pregnant rats/ mated female rats) 

100 
(10/10) 

100 
(12/12) 

100 
(12/12) 

100 
(13/13) 

Offspring/mother relationship # 10.8 ± 0.2 10.2 ± 0.2 11.2 ± 0.1 10.4 ± 0.2 
Dead fetuses (%) 0    0 0.8 1.5
Gestation index 
(%pregnant rats with all the alive fetuses) 

100    100 91.7 92.3

Viability index 
(% survival until 4th day old) 

100    100 100 99.3

Lactation index 
(% survival from 4th to the 21th day old) 

100    100 99.1 100

Offspring body mass 1st day (g) # 5.8 ± 0.1 5.9 ± 0.1 5.9 ± 0.1 6.0 ± 0.2 
Offspring body mass 4th day (g) # 9.9 ± 0.3 9.6 ± 0.2 9.9 ± 0.3 10.1 ± 0.4 
Offspring body mass 7th day (g) # 14.2 ± 0.4 13.7 ± 0.4 14.2 ± 0.5 14.6 ± 0.5 
Offspring body mass 14th day (g)# 29.6 ± 0.4 28.5 ± 1.0 29.9 ± 0.8 29.6 ± 0.9 
Offspring body mass 21st day (g)# 48.7 ± 0.8 45.8 ± 1.2 47.5 ± 1.1 47.1 ± 1.5 

# The values are expressed as mean ± S.E.M. (n= 10-13 animals).  
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8. CONCLUSÕES 

 

A partir dos resultados encontrados, pode-se concluir que o óleo extraído da 

semente de Carapa guianensis Aublet: 

•  Apresentou baixa toxicidade por via oral e não modificou os parâmetros 

bioquímicos e hematológicos, nem a morfologia externa dos principais órgãos. 

Entretanto, os aumentos na alanina aminotransferase sérica e na massa relativa do 

fígado observados em nosso estudo, pode indicar algum efeito hepatotóxico que deve 

ser melhor estudado. 

•  Não interferiu na progressão da gestação em fêmeas, nem induziu qualquer 

sinal de fetotoxicidade. 

•  Não alterou o desenvolvimento e o comportamento pós-natal da prole. 

Contudo, o aumento da atividade motora da prole proveniente de mães tratadas com a 

menor dose de OS, necessita de testes mais específicos para ser esclarecido. 

•  Não interferiu nos parâmetros reprodutivos de machos. No entanto, as 

alterações observadas na massa relativa do testículo e no número de espermatozóides 

da cauda do epidídimo, sugerem um possível efeito tóxico sobre o sistema reprodutivo 

masculino, o qual deve ser analisado em maiores detalhes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Referências Bibliográficas 
 

 

 

 

 

 

 

 66 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, E.H.; ZOGHBI, M.G.; MAIA, J;G. Volatiles from the leaves and flowers 

of Carapa guianensis Aubl. J. Essent.Oil. Res., v.13, p.436-438, 2001. 

 

BANERJI, B.; NIGAM, S.K. Wood constituents of Meliaceae: A review. Fitoterapia, 

v.55, n.1, p.3-36, 1984. 

 

BARNES, D.G.; DOURSON, M. Reference dose (RfD): Description and use in health 

risk assessments. Reg. Toxicol. Pharmacol., v.8, p.471-486, 1988. 

 

BARROS, S.B.M.; DAVINO, S.C. Avaliação toxicológica. p.61-70. In: OGA, S. 

Fundamentos de toxicologia. São Paulo: Atheneu, 1996. 

 

BEVAN, C.W.L.; POWELL, J.W.; TAYLOR, D.A.H. West African timbers. Part VI. 

Petroleum extracts from species of the genera Khaya, Guarea, Carapa, and Cedrela. J. 

Chem. Soc., p.980-982, 1963. 

 

BEVAN, C.W.L.; EKONG, D.E.U.; TAYLOR, D. A. H. Extractives from West African 

Members of the Family Meliaceae. Nature, v.206, n.4991, p.1323-1324, 1965. 

 

BOMBARD, F. New lipids for cosmetics-Composition and characteristics of natural 

preparations. Cosm. Technol., v.4, n.6, p.39-44, 2001. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Resolução-RE n° 90, de 16 de março de 2004. “GUIA PARA REALIZAÇÃO DE 

ESTUDOS DE TOXICIDADE PRÉ-CLÍNICA DE FITOTERÁPICOS”. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 18 de março de 2004. 

 

BRENT, R.L.; GORDON, W.E.; BENNETT, W.R.; BECKMAN, D.A. Reproductive 

and teratology effects of electromagnetic fields. Reprod. Toxicol., v.7, p.535-580, 1993. 

 

CALIXTO, J.B. Biodiversidade como fonte de medicamentos. Ciência e Cultura, v.55, 

n.3, p.37-39, 2003. 

 67 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

CALIXTO, J.B. Twenty-five years of research on medicinal plants in Latin América. J. 

Ethnopharmacol., v.100, p.131-134, 2005. 

 

CÉSPEDES, C.L.; CALDERÓN, J.S.; LINA, L.; ARANDA, E. Growth inhibitory 

effects on fall armyworm Spodoptera frugiperda of some limonóides isolated from 

Cedrela spp. (Meliaceae). J. Agric. Food Chem., v.48, p.1903-1908, 2000. 

 

CHANG, C.V.; FELÍCIO, A.C.; REIS, J.E.P.; GUERRA, M.O.; PETERS, V.M. Fetal 

toxicity of Solanum lycocarpum (Solanaceae) in rats. J. Ethnopharmacol., v.81, p.265-

269, 2002. 

 

CICCIA, G.; COUSSIO, J.; MONGELLI, E. Insecticidal activity against Aedes aegypti 

larvae of some medicinal South American plants. J. Ethnopharmacol., v.72, p.185-189, 

2000. 

 

CONNOLLY, J.D.; McCRINDLE, R.; OVERTON, K.H.; FEENEY, J. 

Tetranortriterpenoids-II Heartwood constituents of Carapa guianensis Aubl. 

Tetrahedron, v.22, p.891-896,1966. 

 

CORRÊA, M.P. Diccionario das plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas por 

Manuel Pio Corrêa. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, v.1, p.113-114, 1984. 

 

CRAGG, G.M.; NEWMAN, D.J. Discovery and development of antineoplastic agents 

from natural sources. Cancer Invest., v.17, n.2, p.153-163, 1999. 

 

De CASTRO DEL CASTILHO, M.I. Shampoo. Braz. Pedido PI (1993), 5 pp. Patente 

n° BR 9301949. 

 

FERRAZ, I.D.K; CAMARGO, J.L.C.; SAMPAIO, P.T.B. Sementes e plântulas de 

Andiroba (Carapa guianensis Aubl. E Carapa procera D.C.): Aspectos botânicos, 

ecológicos e tecnológicos. Acta Amazônica, v.32, n.4, p.647-661, 2002. 

 

FRITZ, H.; GEISE, K. Evaluation of the teratogenic potential of chemicals in the rats. 

Pharmacology, v.40, p.1-28, 1990. 

 68 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

GILBERT, B.; TEIXEIRA, D.F.; CARVALHO, E.S.; DE PAULA, A.E.S.; PEREIRA, 

J.F.G.; FERREIRA, J.L.P.; ALMEIDA, M.B.S.; MACHADO, R.S.; CASCON, V. 

Activities of the Pharmaceutical Technology Institute of the Oswaldo Cruz Foundation 

with medicinal, insecticidal and insect repellent plants. An. Acad. Bras. Cienc., v.71, 

n.2, p.265-71, 1999. 

 

GUPTA, R.S.; CHAUDHARY, R.; YADAV, R.K.; VERMA, S.K.; DOBHAL, M.P. 

Effect of saponins of Albizia lebbeck (L.) Benth bark on the reproductive system of 

male albino rats. J. Ethnopharmacol., v.96, p.31-36, 2005. 

 

HAMMER, M.L.A.; JOHNS, E.A. Tapping an Amazon plethora: four medicinal plants 

of Marajó island, Pará (Brazil). J. Ethnopharmacol., v.40, p.53-75, 1993. 

 

HEINONEN, O.P.; SLONE, D.; SHAPIRO, S. Birth defects and drugs in pregnancy. 

Littleton: Publishing Science Group, 1977.  

 

HIREMATH, S.P.; RUDRESH, K.; BADAMI, S.; PATIL, S.B.; PATIL, S.R. Post-

coital antifertility activity of Acalypha indica L. J. Ethnopharmacol., v.67, p.253-258, 

1999. 

 

IBGE. Anuário estatístico do Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Rio 

de Janeiro, 1996/98. 

 

JÚNIOR, C.V. Terpenes with insecticidal activity: an alternative to chemical control of 

insects. Quim. Nova, v.26, n.3, p.390-400, 2003. 

 

KASTURI, M.; MANIVANNAN, B.; AHAMED, R.N.; PARVEEN, D.S.; PATHAN, 

K.M. Changes in epididymal structure and function of albino rat treated with 

Azadirachta indica leaves. Indian J. Exp. Biol., v.33, p.725-729, 1995. 

 

KASTURI, M.; AHAMED, R.N.; PATHAN, K.M.; PARVEEN, D.S.; 

MANIVANNAN, B. Effects of Azadirachta indica leaves on the seminal vesicles and 

ventral prostate in albino rats. Indian J. Physiol. Pharmacol., v.41, p.234-260, 1997. 

 

 69 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

KESHRI, G.; LAKSHMI, V.; SINGH, M.M. Pregnancy interceptive activity of Melia 

azedarach Linn. in adult female Sprague-Dawley rats. Contraception, v.68, p.303-306, 

2003. 

 

LAL, R.; GANDHI, M.; SANKARANARAYANAN, A.; MATHUR, V.S.; SHARMA, 

P.L. Antifertility effect of Azadirachta indica oil administered per os to female albino 

rats on selected days of pregnancy. Fitoterapia, v.58, n.4, p.239-242, 1987. 

 

LARINI, L.; OLIVEIRA, G.H. Avaliação toxicológica. p.41-51. In: LARINI, L. 

Toxicologia. 2ed. São Paulo: Manole, p.41-54, 1993. 

 

LAVIE D, LEVY EC, ZELNIK R. The constituents of Carapa guianensis Aubl. and 

their biogenetic relationship. Bioorg. Chem., v.2, p.59-64, 1972. 

 

LEMÔNICA, I.P. Teratogênese experimental e sua aplicação em humanos. p.19-40. In: 

SPRITZER, D.T; SANSEVERINO, M.T.V.; SCHÜLER-FACCINI, L. Manual de 

teratogênese. 1ed. Porto Alegre: Universidade/UFRGS, 2001. 

 

LYRA, M.M.A.; COSTA-SILVA, J.H.; LIMA, C.R.; ARRUDA, V.M.; ARAÚJO, 

A.V.; RIBEIRO E RIBEIRO, A.; ARRUDA, A.C.; FRAGA, M.C.C.A.; LAFAYETTE, 

S.S.L.; WANDERLEY, A.G. Toxicological reproductive study of Azadirachta indica 

A. Juss (Neem) in female wistar rats. Fitos, v.1, n.2, p.53-57, 2005. 

 

LOOMIS, M.D.; HAYES, A.W. Loomis’s essentials of toxicology, 4ed. Califórnia: 

Academic Press, 1996. 

 

MACKINNON, S.; DURST, T.; ARNASON, J.T. Antimalarial activity of tropical 

Meliaceae extracts and gedunin derivatives. J. Nat. Prod., v.60, p.336-341, 1997. 

 

MAINES, M.D. Current Protocols in Toxicology –Teratology-Principles of teratology 

and abnormal development. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2003. 

 

 70 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

MALI, P.C.; ANSARI, A.S.; CHATURVEDI, M. Antifertility effect of chronically 

administered Martynia annua root extract on male rats. J. Ethnopharmacol., v.82, p.61-

67, 2002. 

 

MARCELLE, G.B.; MOOTOO, B.S. Tetranortriterpenoids from the heartwood of 

Carapa guianensis. Phytochemistry, v.14, n.12, p.2717-2718, 1975. 

 

MENDONÇA, F.A.C.; SILVA, K.F.S.; SANTOS, K.K.; RIBEIRO JÚNIOR, K.A.L.; 

SANT’ANA, A.E.G. Activities of some Brazilian plants against larvae of the mosquito 

Aedes aegypti. Fitoterapia, v.76, p.629- 636, 2005. 

 

MENGUE, S.S.; MENTZ, L.A.; SCHENKEL, E.P. Uso de plantas medicinais na 

gravidez. P.423-450. In: SPRITZER, D.T; SANSEVERINO, M.T.V.; SCHÜLER-

FACCINI, L. Manual de teratogênese. 1ed. Porto Alegre: Universidade/UFRGS, 2001. 

 

MIOT, H.A.; BATISTELLA, R.F.; BATISTA, K.A.; VOLPATO, D.E.C.; AUGUSTO, 

L.S.T.; MADEIRA, N.G.; HADDAD JR, V.; MIOT, L.D.B. Comparative study of the 

topical effectiveness of the andiroba oil (Carapa guianensis) and Deet 50 % as repellent 

for Aedes sp. Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, n.46, n.5, p.253-256, 2004. 

 

MOREIRA, M.C. Formulation for treatment of vitiligo. Braz. Pedido PI (2000), 10 pp. 

Patente n° BR 9802636. 

 

MUKHERJEE, S.; TALWAR, G.P. Termination of pregnancy in rodents by oral 

administration of Praneem, a purified neem seed extract. Am. J. Reprod. Immunol., v.35, 

p.51-56, 1996. 

 

MUKHERJEE, S.; GARG, S.; TALWAR, G.P. Early post implantation contraceptive 

effects of a purified fraction of neem (Azadirachta indica) seeds, given orally in rats: 

possible mechanisms involved. J. Ethnopharmacol., v.67, p.287-296, 1999. 

 

NAKANISHI, K. Phytochemical survey of Malaysian plants. Chem Pharmacol Bull, 

v.13, p.882-890, 1965.  

 

 71 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

PARVEEN, D.S.; MANIVANNAN, B.; PATHAN, K.M.; KASTURI, M.; AHAMED, 

R.N. Antispermatic activity of Azadirachta indica leaves in albino rats. Curr. Sci., v.64, 

p.688-689, 1993. 

 

PENIDO, C.; COSTA, K.A.; PENNAFORTE, R.J.; COSTA, M.F.S.; PEREIRA, J.F.G.; 

SIANI, A.C.; HENRIQUES, M.G.M.O. Anti-allergic effects of natural 

tetranortriterpenoids isolated from Carapa guianensis Aublet on allergen-induced 

vascular permeability and hyperalgesia. Inflamm. Res., v.54, p.295-303, 2005. 

 

PENIDO, C.; COSTA, K.A.; COSTA, M.F.S.; PEREIRA, J.F.G.; SIANI, A.C.; 

HENRIQUES, M.G.M.O. Inhibition of allergen-induced eosinophil recruitment by 

natural tetranortriterpenoids is mediated by the suppression of IL-5, CCL11/eotaxin and 

NFnB activation. Int. Immunopharmacol. (In press), 2005a. 

 

PENNINGTON, T.D.; STULES, B.T.; TAYLOR, D.A.H. Meliaceae. Flora Neotropica, 

v.28, p.406-419, 1981. 

 

PEREIRA, J.F.G.; TEIXEIRA, D.; GILBERT, B. Chemical study of Andiroba (Carapa 

guianensis Aublet). Boll. Chim. Farm., v.136, n.2, p.107, 1997. 

 

PEREIRA, J.F.G.; TEIXEIRA, D.; MAZZEI, J.L.; GILBERT, B. Characterization of 

the chemical constituents of Carapa guianensis Aublet by HPLC-DAD. Boll. Chim. 

Farm., v.138, p.77, 1999. 

 

PINTO, G.P. Contribuição ao estudo químico do óleo de Andiroba. Bol. Tec. Inst. 

Agron. Norte, v.31, p.195-206, 1956. 

 

RASHEED, R.A.; BASHIR, A.K.; ALI, B.H.; PADMANABHAN, R. Effect of Rhazya 

stricta on the developing rat fetus. Reprod. Toxicol., v.11, n.2/3, p.191-199, 1997. 

 

SCHÜLER-FACCINI, L.; SCHVARTZMAN, L.; CECCHIN, C.R. Teratogênese 

humana e o SIAT. p.11-18. In: SPRITZER, D.T; SANSEVERINO, M.T.V.; SCHÜLER-

FACCINI, L. Manual de teratogênese. 1ed. Porto Alegre: Universidade/UFRGS, 2001. 

 

 72 



João Henrique da Costa Silva                                             Avaliação toxicológica pré-clínica do óleo de... 
 

SHU, Y.Z. Recent natural products based drug development: a pharmaceutical industry 

perspective. J. Nat. Prod., v.61, n.8, p.1053-1071, 1998. 

 

SILVA, O.S.; ROMAO, P.R.T.; BLAZIUS, R.D.; PROHIRO, J.S. The use of andiroba 

Carapa guianensis as larvicide against Aedes albopictus. J. Am. Mosquito Control 

Assoc., v.20, n.4, p.456-457, 2004. 

 

TESKE, M.; TRENTINI, A.M.M. Herbarium: Compêndio de Fitoterapia. Paraná: 

Herbarium Laboratório Botânico, Brasil, p. 35, 1997 

 

WATERMAN, A. The effect of water-soluble extractives from the heartwood of 

tropical American woods on the growth of two wood-decay fungi. Tropical Woods, 

v.88, p.1-28, 1946.  

 

 73 




