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RESUMO. Realizou-se a avaliação toxicológica do fitoterápico Propovit Plus® em roedores. Os testes agu-
dos não produziram mortalidade, com DL50 acima de 5 g/kg (oral) e 2,5 g/kg (i.p.), mas encontrou-se dimi-
nuição no peso dos corações dos grupos 5 g/kg (oral) e 2,5; 1,5 e 1,0 g/kg (i.p.). No tratamento sub-agudo,
ocorreram três mortes no grupo 1,5 g/kg, aumento no peso dos pulmões dos machos tratados com a dose
de 1,5 g/kg, aumento no peso do fígado e diminuição no peso dos pulmões das fêmeas tratadas também
com a maior dose. Os testes sangüíneos mostraram diversos resultados significativos, embora sem corre-
lação dose-resposta, sem ocorrência em ambos os sexos e com vários parâmetros dentro de faixas de nor-
malidade. A avaliação histopatológica evidenciou poucas alterações, ocorrentes em praticamente todos os
grupos e não dependentes da dose. Demonstra-se que o produto Propovit Plus® apresenta baixa toxicida-
de, mais evidente na dose de 1,5 g/kg, cerca de sessenta vezes maior que a dose terapêutica.
SUMMARY. “Pre-clinical (acute and sub-acute) toxicologic study of phytomedicinal Propovit Plus® in rodents”.
We report the toxicological evaluation of the phytomedicinal Propovit Plus in rodents. The acute tests didn’t pro-
duce mortality, with DL50 above 5 g/kg (oral) and 2,5 g/kg (i.p.), but it was decrease in the weight of the hearts
in groups 5 g/kg (oral) and 2,5; 1,5 and 1,0 g/kg (i.p.). In the long-term treatment, it happened three deaths in the
group 1,5 g/kg, increase in the weight of the lungs of the males treated with the dose of 1,5 g/kg, increase in the
weight of the liver and decrease in the weight of the lungs of the females also treated with the largest dose. The
blood tests showed several significant results, although without correlation dose-answer, occurrence in both sex-
es and with several parameters inside of normality strips. The histological evaluation evidenced few alterations in
practically all of the groups and was no dose-dependent. It is demonstrated that the product Propovit Plus present
low toxicity, more evident in the dosage of 1,5 g/kg, about sixty times larger than the therapeutic dosage.

INTRODUÇÃO
No contexto de atendimento a normas legais

de produtos fitoterápicos tradicionais 1,2 definiu-
se como objeto de estudo o produto Propovit
Plus®, produzido pela empresa Bionatus Labo-
ratório Botânico Ltda. Esse produto é um medi-
camento fitoterápico misto composto de mel e
extratos de própolis, agrião (Nasturtium offici-
nale R.Br.) e malva (Malva sylvestris L.), apre-
sentado na forma de um spray bucal. A pre-
sença de extrato fluido de malva é direcionada
a processos inflamatórios de mucosa, inclusive
em aftas; com o extrato fluido de agrião busca-
se efeito expectorante; já o mel e o própolis são

úteis na melhora de processos infecciosos e in-
flamatórios das vias respiratórias superiores. No
conjunto obtém-se um produto indicado para
afecções da cavidade bucal e oro-faringe 3.

No presente estudo foram avaliados os pos-
síveis efeitos tóxicos agudo e sub-agudo do pro-
duto Propovit Plus em roedores, adotando-se
como roteiro o protocolo da Portaria SVS Nº 116 4.

MATERIAIS E MÉTODOS
Preparação e padronização do produto
fitoterápico

O produto foi preparado pelo Laboratório
BIONATUS segundo sua fórmula padrão; as aná-
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lises de controle de qualidade de cada matéria
prima e a preparação das formas extrativas in-
termediárias igualmente estiveram sob a respon-
sabilidade da empresa produtora. Esse lote foi
padronizado em termos físico-químicos segundo
técnicas farmacopêicas 5, sendo realizadas análi-
ses com relação a caracteres organolépticos,
densidade, pH, graduação alcoólica, resíduo se-
co e determinação de açúcares totais pelo méto-
do do fenol-sulfúrico 6.

O produto foi concentrado em rotaevapora-
dor, congelado em nitrogênio líquido e liofiliza-
do (Liofilizador Edwards), sendo então acondi-
cionado em frascos plásticos opacos em freezer.
O material liofilizado foi pesado e solubilizado
toda manhã, imediatamente antes da adminis-
tração, utilizando-se banho-maria com tempera-
tura controlada a 40 ºC. 

Animais
Empregou-se camundongos machos Suíços

para o teste agudo e ratos machos e fêmeas
Wistar para o teste subagudo, todos adquiridos
do Biotério Central da Universidade Estadual de
Maringá com 3 meses de idade. Os animais fo-
ram mantidos em biotérios separados e com
condições controladas de temperatura (22 ºC ±
2º), ciclo claro-escuro de 12 h, ração e água à
vontade. O Biotério Central da UEM mantém ca-
dastro no COBEA (Colégio Brasileiro de Experi-
mentação Animal), é certificado junto ao Con-
selho Regional de Medicina Veterinária e apre-
senta veterinário como responsável técnico pelo
setor. 

Doses
A dose terapêutica máxima do produto Pro-

povit Plus é de cerca de 25 mg/kg, segundo o
estabelecido pela empresa produtora (3 borrifa-
das de ± 0,2 mL, seis vezes ao dia) 3. As doses
escolhidas para o teste agudo partiram do valor
máximo aceitável como representativo (2,5 g/kg
via intraperitoneal e 5,0 g/kg via oral) para do-
ses menores (2,5 g/kg via oral e 1,5; 1,0 e 0,5
g/kg via i.p.) 7. As doses do teste subagudo fo-
ram estabelecidas na faixa de 20 e 60 vezes
maior que a terapêutica, sendo escolhidas as
doses de 0,5 e 1,5 g/kg administradas por via
oral.

Teste agudo 4

Os camundongos machos de 3 meses de ida-
de foram pesados, divididos em grupos de 9 ou
10 animais cada e mantidos em caixas de poli-
propileno devidamente identificadas. Antes do

tratamento, foram privados da alimentação por
um período de 14 h. No teste oral, dois grupos
de animais receberam administração por gavage
do medicamento e um grupo recebeu água,
constituindo assim o grupo controle. Para o tes-
te intra-peritoneal utilizou-se cinco grupos de 9
ou 10 animais cada, sendo um deles o grupo
controle. Após a administração, os animais fo-
ram observados por algumas horas e então dia-
riamente durante 14 dias. Determinou-se a evo-
lução ponderal dos camundongos e ao final
desse período, todos os animais foram sacrifica-
dos com éter e os órgãos rins, coração e fígado
foram retirados, pesados e avaliados quanto à
anormalidades macroscópicas.

Como complemento à pesagem, calculou-se
um índice para cada órgão relacionando seu pe-
so com o peso corporal do respectivo grupo de
animais, segundo a equação:

Índice (do coração, rins, fígado ou pulmões)
=  (peso do órgão / peso corporal) x 100.

Teste sub-agudo 4

Os ratos machos e fêmeas foram divididos,
por sexo, em um grupo controle e dois grupos
experimentais com 13, 14 ou 15 animais cada,
sendo mantidos em grupos de 5 em caixas de
polipropileno identificadas. Cada animal rece-
beu diariamente administração de água ou do
medicamento por via oral (gavage) por 30 dias
consecutivos. Foram observados diariamente
com relação ao comportamento e pesados se-
manalmente. Em caso de morte de algum ani-
mal, o mesmo tinha seus órgãos retirados e en-
caminhados para análise histopatológica. Todos
os animais receberam ração e água à vontade
durante o período de tratamento. 

Pouco antes do final do tratamento (após 20
dias de tratamento), passou-se os animais no
teste de campo aberto (“open-field”) e realizou-
se a coleta de urina para exames laboratoriais.
Ao final, sacrificou-se os animais por decapi-
tação, recolhendo-se o sangue para análise he-
matológica e bioquímica. Coração, rins, fígado e
pulmões foram removidos imediatamente após
o sacrifício, pesados e encaminhados para histo-
patologia. Novamente foram determinados os
índices respectivos, relacionando o peso do
órgão com o peso corporal do grupo.

Teste do campo aberto (“open-field”) 8

Empregou-se caixa de PVC com medidas de
60 x 45 x 35 cm, no fundo da qual foram pinta-
dos 15 quadrados de 10 x 10 cm. Ligou-se uma
luz de 60 watts sobre a arena da caixa à altura
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de 50 cm do piso. A sala ficou escura durante o
experimento, onde cada animal era colocado
centralmente no aparelho por 5 minutos crono-
metrados, anotando-se os vários comportamen-
tos (ambulação, “rearing”, auto-limpeza, núme-
ro de bolos fecais e de pontos de urina).

Metodologia histopatológica
Os procedimentos histopatológicos foram re-

alizados conforme as técnicas de rotina descritas
pela literatura 9,10. Após a dissecção dos órgãos
alvo, estes foram pesados com auxílio de uma
balança eletrônica. A análise histopatológica foi
realizada em 10 ratos selecionados aleatoria-
mente de cada grupo experimental totalizando
60 animais. Os órgãos alvo dissecados foram se-
cionados e fixados em solução neutra de forma-
lina a 10% (v/v) tamponada. Posteriormente es-
tes órgãos foram desidratados, diafanizados e
emblocados em parafina para serem secionados
com auxílio de um micrótomo rotativo e cora-
dos através de coloração de rotina H.E. (Hema-
toxilina e Eosina) e avaliados em microscópio
binocular.

Ressalte-se que a coleta dos órgãos seguiu
um protocolo numérico fechado, de modo que
o preparo e observação das lâminas pelos pato-
logistas ocorreu de forma cega, sem o conheci-
mento prévio de qual grupo estava sendo ava-
liado. 

Exames laboratoriais
Realizou-se exames laboratoriais de urina

(gerais, bioquímicos, sedimentoscopia e bacte-
rioscopia) e de sangue (hemograma, glicose, co-
lesterol total, triglicérides, uréia, creatinina, tran-
saminase glutâmico oxalacética, transaminase
glutâmico pirúvica, proteínas totais, albumina,
ácido úrico, amilase, bilirrubinas e fosfatase al-
calina).

A coleta de sangue foi realizada em tubos
com anticoagulante e secos para separação do
soro. As dosagens bioquímicas foram realizadas
com kits comerciais (Labtest; Biodiagnóstica;
Biosystems), através de reações enzimáticas-co-
lorimétricas, colorimétricas ou cinéticas. O he-
mograma empregou contador automatizado
(Cell Dyn-Abbott-Laboratories) e a contagem di-
ferencial foi realizada após coloração do esfre-
gaço com corante May Grunwald-Giensa. O
exame de urina parcial utilizou tiras reativas
(Multistix-Bayer Diagnósticos) e a bacterioscopia
de urina foi feita através da coloração de Gram
do sedimento obtido após centrifugação. As re-
ações positivas nas tiras foram confirmadas com
reações bioquímicas qualitativas.

Ressalte-se que, também no caso da coleta
do sangue e realização dos testes laboratoriais,
seguiu-se um protocolo numérico fechado de
modo que o trabalho dos bioquímicos ocorreu
de forma cega, sem o conhecimento prévio de
qual grupo estava sendo avaliado. 

Avaliação estatística
Empregou-se a Análise de variância (ANOVA)

de uma via para os testes paramétricos com va-
riáveis intervalares, seguida do teste de Duncan
a posteriori. As freqüências (dados não paramé-
tricos) de ocorrência de mortalidade no teste su-
bagudo e das ocorrências histopatológicas fo-
ram avaliadas pelo teste exato de Fisher. O nível
de significância aceito foi de p ≤ 0,05 para todos
os experimentos. Essas análises foram realizadas
por software estatístico (STATISTICA). 

RESULTADOS
Padronização do medicamento fitoterápico

O produto Propovit Plus apresenta-se como
uma solução castanha turva, com forte odor de
mel, densidade de 1,1925 g/mL, pH de 4,31, te-
or alcoólico de 0,9855 g/mL, apresentando um
resíduo seco de 52,7% e um teor de açúcares to-
tais de 46,2 g/100 mL.

Teste agudo
Os testes agudos realizados em camundon-

gos não produziram mortalidade em 14 dias de
observação, com DL50 não determinada pois si-
tuada em doses superiores a 5 g/kg (oral) e 2,5
g/kg (i.p.). Nenhuma alteração comportamental
foi observada durante o período e a evolução
corporal foi equivalente entre os grupos nos
dois tratamentos (Tabela 1). Macroscopicamen-
te, os órgãos observados após o sacrifício não
apresentaram nenhuma alteração. 

Em relação ao peso dos órgãos, no teste da
via oral encontrou-se marcante diminuição no
peso do coração dos animais tratados com a do-
se de 5 g/kg (p= 0,015); em relação ao peso dos
rins, encontrou-se forte tendência à diminuição
dos valores do grupo tratado também com a do-
se de 5 g/kg (p= 0,0538). Já no teste empregan-
do-se a via intra-peritoneal, verificou-se dimi-
nuição também do peso do coração dos camun-
dongos tratados com as doses de 1,0; 1,5 e 2,5
g/kg (p= 0,2; 0,03 e 0,0001 respectivamente),
numa clara curva dose-resposta; em relação ao
peso dos rins, encontrou-se também forte
tendência à diminuição dos valores no grupo
tratado com a maior dose de 2,5 g/kg (p=
0,0538) (Tabela 1).
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Teste sub-agudo
a) Mortalidade e comportamento

O tratamento subagudo foi realizado por 30
dias consecutivos, sempre na parte da manhã.
Durante esse período, ocorreram três mortes de
animais, sendo um rato macho e duas fêmeas
todos pertencentes ao grupo tratado com a
maior dose (1,5 g/kg); a análise estatística (teste
exato de Fisher) não apontou diferenças entre
os grupos neste aspecto (p= 0,2373). A obser-
vação diária não detectou alteração no compor-
tamento padrão dos animais. 

Dose N Peso inicial Peso final ∆ Coração Rins Fígado

Peso Índice Peso Índice Peso Índice 

Contr. 9 46,7 ± 5,50 49,6 ± 5,98 2,9 0,28 ± 0,03 0,56 0,81 ± 0,09 1,63 3,08 ± 0,25 6,21
Via 2,5 g/kg 10 43,1 ± 2,49 45,4 ± 2,43 2,3 0,28 ± 0,03 0,62 0,78 ± 0,10 1,72 3,30 ± 0,59 7,27
oral

5,0 g/kg 10 44,4 ± 4,23 46,4 ± 5,47 2,0 0,24 ± 0,04* 0,52 0,73 ± 0,07 1,57 3,09 ± 0,35 6,66

Contr. 10 47,7 ± 6,09 49,3 ± 5,72 1,6 0,23 ± 0,02 0,47 0,69 ± 0,11 1,40 3,00 ± 0,52 6,09

Via 0,5 g/kg 9 46,2 ± 2,53 49,0 ± 2,18 2,8 0,22 ± 0,02 0,45 0,62 ± 0,07 1,27 2,85 ± 0,24 5,82

i.p. 1,0 g/kg 10 44,0 ± 5,16 46,0 ± 5,55 2,0 0,20 ± 0,03* 0,44 0,67 ± 0,13 1,46 2,78 ± 0,37 6,04

1,5 g/kg 10 44,3 ± 3,16 46,3 ± 3,70 2,0 0,19 ± 0,03* 0,41 0,61 ± 0,07 1,32 2,87 ± 0,22 6,20

2,5 g/kg 10 46,3 ± 3,74 47,9 ± 3,31 1,6 0,17 ± 0,02* 0,35 0,60 ± 0,06 1,25 2,71 ± 0,30 5,66

Tabela 1. Evolução corporal, peso dos órgãos (em gramas) e índice de peso dos órgãos de camundongos trata-
dos agudamente com água ou Propovit Plus. ANOVA, p ≤ 0,05  para o Teste de Duncan; N= número de animais
por grupo.

b) Evolução ponderal
Todos os animais foram pesados semanal-

mente durante os trinta dias de administração e
a evolução ponderal ao longo desse período
não demonstrou nenhuma alteração dos trata-
dos frente ao controle. Os grupos tratados com-
pletaram o período de administração com pesos
equivalentes aos dos grupos controle (Tabela 2).

Grupos N Peso inicial Peso final ∆∆

Controle 15 400,9 ± 37,3 422,2 ± 34,2 21,3

Machos 0,5 g/kg 15 389,0 ± 53,1 424,0 ± 52,2 35,0

1,5 g/kg 14 395,9 ± 41,3 434,5 ± 35,4 38,6

Controle 15 245,4 ± 21,9 251,8 ± 17,8 6,4

Fêmeas 0,5 g/kg 15 245,3 ± 20,1 251,0 ± 18,1 5,7

1,5 g/kg 13 253,0 ± 25,7 264,7 ± 23,4 11,7

Tabela 2. Avaliação da evolução ponderal (em gramas) dos ratos machos e fêmeas tratados subagudamente
com água ou Propovit Plus via oral. Toxicologia pré-clínica.

c) Campo aberto
No teste do campo aberto (“open-field”) rea-

lizado na última semana do período de trata-
mento, todos os valores obtidos situaram-se em
níveis não significantes, encontrando-se apenas
aumento na ambulação dos machos e fêmeas
tratados com a dose de 0,5 g/kg, não ocorrendo
com a maior dose (1,5 g/kg). 
d) Peso dos órgãos

Nos ratos machos verificou-se tendência à

diminuição do peso dos pulmões na dose de
0,5 g/kg (p= 0,076), enquanto coração, rins e fí-
gado não apresentaram diferenças quando com-
parados ao grupo controle. Nas fêmeas tratadas
com a dose de 1,5 g/kg, encontrou-se aumento
no peso dos fígados (p= 0,014) e diminuição no
peso dos pulmões (p= 0,023); coração e rins
não apresentaram variações significantes nas fê-
meas (Tabela 3). 
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e) Exames laboratoriais
Os exames de urina mostraram apenas fre-

qüência marcante de cristais de fosfato triplo
amoníaco magnesiano, com presença em todos
o grupos incluindo o controle. Já os testes san-
güíneos mostraram diversos resultados significa-
tivos, tanto em machos como em fêmeas (nove

Grupos N Coração Fígado Rins Pulmões

Peso Índice Peso Índice Peso Índice Peso Índice

Controle 15 1,43 ± 0,18 0,34 15,6 ± 1,6 3,70 1,35 ± 0,14 0,32 2,39 ± 0,40 0,57

Machos 0,5 g/kg 15 1,42 ± 0,15 0,34 15,5 ± 2,3 3,66 1,30 ± 0,15 0,31 2,15 ± 0,28 0,51

1,5 g/kg 14 1,41 ± 0,13 0,33 16,4 ± 1,7 3,77 1,43 ± 0,15 0,33 2,56 ± 0,39 0,59

Controle 15 0,92 ± 0,12 0,37 8,9 ± 0,81 3,53 0,78 ± 0,08 0,31 1,90 ± 0,52 0,75

Fêmeas 0,5 g/kg 15 0,98 ± 0,11 0,40 9,1 ± 0,95 3,62 0,80 ± 0,10 0,32 1,70 ± 0,28 0,68

1,5 g/kg 13 1,00 ± 0,11 0,38 9,9 ± 1,13* 3,74 0,82 ± 0,09 0,31 1,56 ± 0,20* 0,59

Tabela 3. Peso dos órgãos (em gramas) e índice de peso dos órgãos dos ratos machos e fêmeas tratados suba-
gudamente com água ou Propovit Plus via oral. * ANOVA, p ≤ 0,05  para o Teste de Duncan. N= número de ani-
mais por grupo.

ocorrências em cada sexo), embora sem uma
correlação dose-resposta ou sem ocorrência
concomitante em ambos os grupos de animais.
Vários parâmetros encontram-se dentro de fai-
xas amplas de normalidade da literatura (Tabe-
las 4 e 5).

Exames laboratoriais

Dose Ácido Bilirrub. Bilirrub. FosfataseEritrócitos Leucócitos Triglicér. Uréia úrico Amilase Direta Indireta Alcalina(milh//µl) (mil/mm3) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (U/L) (mg/dL) (mg/dL) (U/L)

Controle 5,73 ± 3.666 ± 169,1 ± 54,2 ± 2,63 ± 288,6 ± 0,30 ± 0,70 ± 61,7 ±
1,10 691 55,8 3,5 0,88 171,9 0,11 0,14 14,0 

0,5 g/kg 5,42 ± 4.307 ± 204,3 ± 57,8 ± 3,31 ± 259,1 ± 0,32 ± 0,73 ± 50,8 ±
0,84 770* 48,8 2,8* 0,82* 128,0 0,07 0,09 12,5 *

1,5 g/kg 6,38 ± 3.671 ± 235,1 ± 54,4 ± 3,31 ± 425,1 ± 0,38 ± 0,61 ± 58,1 ±
1,36* 668 58,9* 2,7 0,84* 143,6* 0,03* 0,03* 14,0

Tabela 4.  Resultados dos exames laboratoriais com alterações significativas do sangue de ratos machos trata-
dos subagudamente com Propovit Plus® via oral. *Estatisticamente diferente do grupo controle (p ≤ 0,05; Teste
de Duncan).

Exames laboratoriais

Dose Colesterol Bilirrub. Bilirrub.Eritrócitos Hb (g%) VGM HGM Leucócitos total Creatinina Indireta total(milh/µl) (fL) (pg) (mil/µl) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

Controle 4,93 ± 14,96 ± 92,1 ± 30,9 ± 2.747 ± 200,9 ± 0,55 ± 0,60 ± 0,99 ±
0,79 0,79 13,7 3,9 491 14,8 0,25 0,03 0,03

0,5 g/kg 5,68 ± 15,27 ± 80,9 ± 27,3 ± 2.920 ± 202,3 ± 0,55 ± 0,63 ± 1,01 ±
0,81* 0,40* 12,0* 3,6* 787 27,0 0,11 0,06 0,06

1,5 g/kg 4,80 ± 14,70 ± 97,1 ± 31,9 ± 3.815 ± 182,9 ± 0,78 ± 0,68 ± 1,09 ±
1,10 0,72 22,0 6,8 658* 14,3* 0,44* 0,06* 0,05*

Tabela 5. Resultados dos exames laboratoriais com alterações significativas do sangue de ratos fêmeas tratados
subagudamente com Propovit Plus® via oral. *Estatisticamente diferente do grupo controle (p ≤ 0,05; Teste de
Duncan).
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f) Análise histopatológica
Realizou-se a avaliação histopatológica dos

rins, fígado, coração e pulmões dos ratos ma-
chos e fêmeas controle e tratados. Os resultados
descritos nas Tabelas 6 e 7 demonstram que
apesar da ocorrência de focos inflamatórios, au-
tólise e congestão em alguns órgãos, não houve
significância estatística capaz de indicar uma re-

lação entre estas alterações patológicas e a ad-
ministração do produto em estudo. Verifica-se
também que nenhuma alteração foi observada
na maioria das amostras dos tecidos cardíacos e
renais analisados, exceto em cinco amostras do
coração e duas amostras do rim, que apresenta-
ram pequenos focos inflamatórios, também sem
significância estatística frente ao grupo controle.

Órgão Grupos N Normal Foco Autólise Congestão Edemainflamatório

Controle 10 10 0 0 0 0

Rim 0,5 g/kg 10 10 0 0 0 0

1,5 g/kg 10 10 0 0 0 0

Controle 10 0 0 10 0 0

Fígado 0,5 g/kg 10 0 0 10 0 0

1,5 g/kg 10 0 0 9 1 0

Controle 10 7 3 0 0 0

Coração 0,5 g/kg 10 9 1 0 0 0

1,5 g/kg 10 10 0 0 0 0

Controle 3 3 0 0 0 0

Pulmão 0,5 g/kg 3 3 0 0 0 0

1,5 g/kg 3 3 0 0 0 0

Tabela 6. Resultados histopatológicos (freqüência) dos órgãos rim, fígado, coração e pulmão de ratos machos
tratados com água ou Propovit plus via oral. Teste de Fisher-não significante; N= número de animais por grupo.

Órgão Grupos N Normal Foco Autólise Congestão Edemainflamatório

Controle 10 10 0 0 0 0

Rim 0,5 g/kg 10 9 1 0 0 0

1,5 g/kg 11 9 2 0 0 0

Controle 10 7 3 0 0 0

Fígado 0,5 g/kg 10 3 4 3 0 0

1,5 g/kg 11 4 5 0 2 0

Controle 10 10 0 0 0 0

Coração 0,5 g/kg 10 10 0 0 0 0

1,5 g/kg 11 10 1 0 0 0

Controle 3 3 0 0 0 0

Pulmão 0,5 g/kg 3 3 0 0 0 0

1,5 g/kg 5 4 0 0 0 1

Tabela 7. Resultados histopatológicos (freqüência) dos órgãos rim, fígado, coração e pulmão de ratos fêmeas
tratadas com água ou Propovit plus via oral. Teste de Fisher-não significante; N= número de animais por grupo.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A exigência de estudos científicos de segu-

rança e eficácia para medicamentos fitoterápicos
tem sido uma tendência mundial na última dé-
cada, levando diversos países à edição de nor-
mas legais nesse sentido 11. O presente estudo
avaliou o produto Propovit Plus®, da empresa
Bionatus Laboratório Botânico Ltda, dentro do
processo de revisão dos produtos fitoterápicos
tradicionais brasileiros. 

No teste agudo, não foi possível obter-se a
DL50, mesmo empregando-se as doses máximas
sugeridas pela literatura 7. Os dados positivos
encontrados envolveram alterações no peso de
órgãos no teste agudo, particularmente no co-
ração dos animais, de forma dose-dependente.
Este dado expressa que as doses usadas, embo-
ra não promovam mortalidade, interferem efeti-
vamente no desenvolvimento normal dos
órgãos de roedores. A relação dependente da
dose demonstra que, usando-se doses menores,
como de fato ocorre na dose terapêutica (25
mg/kg), tal efeito tóxico não deve ocorrer pois
as doses de 0,5 g/kg i.p. e 2,5 g/kg oral não
promoveram essa diminuição no peso do co-
ração dos camundongos. Os outros órgãos ava-
liados (fígado, rins e pulmões) não apresenta-
ram nenhuma variação estatística marcante.

No teste sub-agudo, encontrou-se pequena
mortalidade, sem significação estatística frente
ao grupo controle (p= 0,24); em 30 dias de tra-
tamento, as doses empregadas não promoveram
nenhuma variação estatística na evolução pon-
deral dos ratos machos e fêmeas. O peso dos
órgãos mostrou apenas aumento no peso do fí-
gado das fêmeas na maior dose e diminuição no
peso dos rins também na maior dose. Tais da-
dos novamente demonstram ter sido atingida
uma dose tóxica (1,5 g/kg), que efetivamente
interfere no desenvolvimento dos órgãos dos
animais. A ausência de manifestações equivalen-
tes nos ratos machos e nos outros órgãos apon-
ta talvez a uma maior susceptibilidade específica
das fêmeas. A falta de correlação destes dados
de peso com a histopatologia igualmente re-
força a tese de que a interferência não atingiu
níveis de alteração dos tecidos ou promoção de
amplas ocorrências de processos inflamatórios.

Alterações de urina e sangue foram pouco
expressivas, sem relação dose-resposta e sem
repetição nos diferentes sexos. Várias alterações,
embora significativas em termos estatísticos, en-
contram-se dentro de faixas de normalidade pa-
ra animais 12,13. O aumento dos valores de uréia
nos machos e de creatinina nas fêmeas ocorreu
apenas em uma das doses, e parece não relacio-

nar-se com qualquer tipo de alteração renal, co-
mo demonstram os dados histopatológicos.
Quanto à função hepática, não houve significân-
cia estatística para os valores de TGO e TGP, e
os níveis de bilirrubinas nos dois grupos de ani-
mais, embora diferentes em termos estatísticos,
encontram-se dentro de faixas de normalidade e
não aumentaram de maneira uniforme, pois nos
machos ocorreu a diminuição da bilirrubina in-
direta e ausência de significância na bilirrubina
total.

Encontrou-se também poucas alterações his-
topatológicas, ocorrendo em praticamente todos
os grupos, não dose-dependentes e podendo
estar relacionada com artefatos formados duran-
te a etapa de fixação de tecidos, com o tipo de
sacrifício ao qual o animal foi submetido ou até
mesmo pela homeostasia normal do organismo
do animal. No caso dos focos inflamatórios en-
contrados nos rins, fígados e corações, deve-se
ressaltar que a estrutura histológica destes
órgãos encontrava-se dentro do padrão de nor-
malidade, tendo sidos visualizados apenas um
número reduzido de pequenos focos inflamató-
rios que provavelmente estão ocorrendo em
função da homeostasia normal que visa a manu-
tenção do equilíbrio do organismo frente ao ata-
que de diversos agentes agressores dissemina-
dos no meio ambiente 14,16. Assim, a avaliação
histopatológica não foi capaz de evidenciar alte-
rações dose-resposta relacionadas ao tratamento
dos animais. 

Portanto, verifica-se que os resultados obti-
dos nos parâmetros toxicológicos avaliados en-
contram-se, na sua maioria, na dose de 1,5
g/kg, dose essa cerca de sessenta vezes acima
da dose terapêutica do produto em teste (25
mg/kg). Em vista de tais resultados e dentro da
concepção técnica dos estudos toxicológicos
pré-clínicos, conclui-se que o produto fitoterápi-
co Propovit Plus® apresenta baixo grau de toxi-
cidade pré-clínica, podendo ser estendido a es-
tudos complementares em outras espécies ani-
mais e posteriormente em humanos.
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