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RESUMO. Os modelos de medida do trânsito intestinal em camundongos e de determinação da eliminação
de fezes em 24 h em ratos foram usados para avaliar os efeitos laxantes e/ou reeducadores intestinais de
dois produtos fitoterápicos, em duas formas de apresentação. O primeiro contendo pó de folhas e extrato
de sene (Cassia angustifolia), extrato de cássia (Cassia fistula), tamarindo (Tamarindus indica), pó de folhas
de coentro (Coriandrum sativum) e pó de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) na forma de cápsulas e de geleia (Ta-
marilax Cápsulas® e Tamarilax Geleia®), e o segundo contendo pó de folhas e extrato seco de sene (Senna
alexandrina), extrato de cássia (Cassia fistula), tamarindo (Tamarindus indica), coentro (Coriandrum sati-
vum) e alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) na forma de cápsulas e de geleia (Naturetti Cápsulas® e Naturetti Ge-
leia®). Na medida do trânsito intestinal em camundongos, a proporção de intestino delgado percorrida pe-
lo marcador (carvão ativado), sob ação de cápsulas e geleias de Tamarilax® e Naturetti® foi equivalente a
observada no grupo de camundongos tratados com sulfato de magnésio (controle positivo). A eliminação
de fezes em ratos mostrou-se aumentada nos grupos tratados com cápsulas e geleias de Tamarilax® e Na-
turetti® com aumento da incidência de fezes pastosas. Os resultados indicam que os dois fitoterápicos, Ta-
marilax® e Naturetti®, na forma de cápsulas e geleia apresentam efeitos laxantes e/ou reeducadores intes-
tinais semelhantes, o que indica que são equivalentes. 
SUMMARY. “Evaluation of the Pharmacodynamic Equivalence between Phytotherapic Products Used as Laxa-
tives and/or Intestinal Reeducators”. The intestinal transit in mice and the faeces elimination in rats were used to
investigate the laxative and/or intestinal reeducator effects of two phytotherapics. One composed by leaf powder
and extract of Cassia angustifolia, extract of Cassia fistula, Tamarindus indica, leaf powder of Coriandrum
sativum and powder of Glycyrrhiza glabra, in capsule and jelly form (Tamarilax Cápsulas® and Tamarilax
Geleia®), the other composed by leaf powder and extract of Senna alexandrina, extracts of Cassia fistula,
Tamarindus indica, Coriandrum sativum and Glycyrrhiza glabra in capsule and jelly form (Naturetti Cápsulas®
and Naturetti Geleia®). The percentual of intestine traveled by the marker (charcoal) was equivalent for Tamari-
lax® e Naturetti® capsule and jelly form to the percentual observed by magnesium sulfate (positive control
group). The rat faeces elimination was enhanced in Tamarilax® and Naturetti® treated groups, with increased in-
cidence of pasty faeces. The results indicate that both pytotherapics, Tamarilax® e Naturetti®, in capsule and jel-
ly form showed similar laxative and/or intestinal reeducator activity, indicating equivalence. 

INTRODUÇÃO
O número de evacuações em seres humanos

varia de três vezes ao dia a três vezes por sema-
na, considerando-se constipação a freqüência de
evacuações inferior a três vezes por semana 1.
Os critérios de inclusão de pacientes em ensaios
clínicos de laxantes determina a presença de pe-
lo menos dois dos seguintes sintomas: dificulda-
de de evacuação em pelo menos 25% das vezes,
fezes ressequidas ou muito duras em pelo me-
nos 25% das vezes, sensação de evacuação in-

completa em pelo menos 25% das vezes e, três
evacuações ou menos por semana 2. Os pacien-
tes se detêm no número de evacuações para se
considerarem com constipação. Para os médi-
cos, além do número de evacuações, consti-
pação é diagnosticada pela sensação de eva-
cuação incompleta, dificuldade de expelir as fe-
zes, distensão abdominal e, inclusive, gosto
amargo na boca 3,4. Independente do critério
adotado, a freqüência de constipação varia entre
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2 e 28% dos indivíduos 5. A prescrição de laxan-
tes nos Estados Unidos da América foi em apro-
ximadamente 85% dos pacientes que buscaram
consulta médica em virtude de constipação 6. 

A diminuição na velocidade no trânsito colô-
nico (inércia colônica) e a dificuldade em elimi-
nar as fezes (alterações funcionais de assoalho
pélvico, reto ou ânus) são dois mecanismos fi-
siopatológicos utilizados para explicar a consti-
pação 4. As causas mais comuns de constipação
são de característica idiopática ou secundária 7.
As causas idiopáticas se dividem em individuais
e ambientais. As individuais compreendem a ali-
mentação deficiente ou errônea, hidratação in-
suficiente, hábito intestinal inadequado, postura
incorreta ao defecar, negligência ao reflexo eva-
cuatório e sedentarismo. As ambientais compre-
endem a hospitalização, viagens, condições des-
favoráveis à defecação no local de trabalho. As
causas secundárias de constipação incluem in-
fluências medicamentosas, neurológicas, endó-
crinas e metabólicas, psiquiátricas e proctológi-
cas 7. 

Embora a abordagem inicial na constipação
seja a identificação da causa e, baseado nela o
estabelecimento do tratamento adequado, cujo
manejo sintomático prioriza medidas não farma-
cológicas, freqüentemente o uso laxantes se
impõe 4. Os laxantes utilizados clinicamente
estão divididos em: a) expansores do bolo fecal,
cujo mecanismo de ação decorre de seu efeito
hidrofílico, com acúmulo de líquido no lúmen
intestinal, aumento de volume e amolecimento
do bolo fecal (representantes: farelo, prepa-
rações de Psyllium, derivados da celulose, fibras
dietéticas, resinas poliacrílicas hidrofílicas); b)
amolecedores do bolo fecal, que atuam por alte-
ração da permeabilidade celular, inibição da ab-
sorção e aumento da secreção de água e eletró-
litos no jejuno e cólon (representantes: dioctil-
sulfossuccinato de sódio, cálcio ou potássio); c)
lubrificantes, que interferem na absorção de
água intestinal e atuam como emolientes (óleo
mineral); d) salinos e osmóticos, que produzem
retenção osmótica de água no lúmen intestinal,
estimulam a secreção de fluido e a motilidade,
induzida pela colecistocinina (sulfato de magné-
sio, citrato de magnésio, sorbitol, manitol, lactu-
lose, glicerina); e) irritantes ou estimulantes, que
além da retenção de água no lúmen intestinal e
aumento da motilidade, estimulam a secreção
de água e eletrólitos para a luz intestinal (óleo
de rícino, derivados do difenilmetano - fenolfta-
leína, bisacodil, derivados antrasênicos - sena,
cáscara sagrada, ruibarbo, dantrona) 7.

No Brasil, são comuns as associações com

laxativos estimulantes, sob a designação de “la-
xantes naturais”. A eficácia e a inocuidade nem
sempre estão presentes, sendo alguns efeitos
adversos atribuídos aos estimulantes, entre eles:
diarréia com perda eletrolítica, cólicas abdomi-
nais, fraqueza, incoordenação motora, hipo-
tensão ortostática em idosos, coloração da urina. 

O presente estudo teve por objetivo investi-
gar duas formulações fitoterápicas (Tamarilax®
e Naturetti®), em duas diferentes formas far-
macêuticas (cápsulas e geleia), utilizando dois
modelos biológicos desenhados para essa finali-
dade (medida do trânsito intestinal em camun-
dongos e de determinação da eliminação de fe-
zes em 24 h em ratos), com vistas a avaliar a efi-
cácia e possível equivalência. 

MATERIAL E MÉTODOS
Animais

Foram utilizados 36 camundongos albinos
linhagem CF1, machos e 36 fêmeas, com massa
corporal de 35 ± 3g nos testes de medida do
trânsito intestinal e, 60 ratos albinos Wistar ma-
chos e 60 fêmeas, com massa corporal de 320 ±
5g nos testes de determinação da eliminação de
fezes em 24 h. Os animais provenientes do Cen-
tro de Criação e Experimentação de Animais de
Laboratório da UFRGS (CREAL) foram mantidos
no Biotério Setorial do Departamento de Farma-
cologia do Instituto de Ciências Básicas da Saú-
de (ICBS) com condição de umidade, tempera-
tura (21 °C ± 2) e ciclo de claro/escuro de 12 h
(claro das 9 h às 21 h). Foram alimentados com
ração comercial própria para a espécie e água
ad libitum durante o período experimental. Os
animais foram aclimatados às condições do Bio-
tério Setorial por um período mínimo de 15
dias. 

Manutenção, alimentação, tratamento e euta-
násia dos animais experimentais obedeceram
normas éticas recomendadas, segundo as boas
práticas de laboratório (BPL - NIT - DICLA - IN-
METRO).

Apresentações farmacêuticas fitoterápicas
empregadas

Os produtos Tamarilax Cápsulas® e Tamari-
lax Geleia® foram fabricados e fornecidos pela
Pharmascience Laboratórios Ltda. (Betim/MG).
Os produtos Naturetti Cápsulas® e Naturetti Ge-
leia®, fabricados pela Hoechst Mariom Roussel
S.A. (São Paulo/SP), foram adquiridos em esta-
belecimento farmacêutico, e pertenciam aos lo-
tes 101113 e 101814, respectivamente. Todos os
fármacos utilizados estavam dentro do prazo de
validade. 
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Fármacos e doses utilizadas nos
protocolos experimentais

Para constituir os grupos controles positivos
nos dois protocolos experimentais, o sulfato de
magnésio P.A. (Laboratório Enila) foi usado co-
mo fármaco com atividade laxante comprovada 7.

Os grupos controles negativos, nos dois pro-
tocolos experimentais, receberem o veículo das
formulações de Tamarilax Cápsulas® e Tamari-
lax Geleia®, ambos fornecidos pela Pharmas-
cience Laboratórios Ltda.

Medida do trânsito intestinal em
camundongos

O método utilizado para a medida do trânsi-
to intestinal em camundongos foi o descrito por
Stickley e Northup, com modificações 8. Foram
utilizados 6 camundongos machos e 6 fêmeas
por grupo. Os animais foram pesados indivi-

Composição quali-quantitativa dos fitoterápicos
Tamarilax Cápsulas® (envelope alveolar com 20 cápsulas)
Pó de folhas de sene (Cassia angustifolia) .......................................................................... 227,0 mg
Extrato seco de sene (Cassia angustifolia)........................................................................ 173,0 mg
Extrato seco de cássia (Cassia fistula) .................................................................................. 19,5 mg
Extrato seco de tamarindo (Tamarindus indica................................................................ 19,5 mg
Pó de folhas de coentro (Coriandrum sativum) .................................................................. 9,0 mg
Pó de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) ...................................................................................... 4,0 mg
Excipiente (estearato de magnésio) ...................................................................................... 2,0 mg

Naturetti Cápsulas® (envelope alveolar com 8 cápsulas)
Pó de folhas de sene e extrato de sene concentrado 43%
equivalente a pó Senna alexandrina). .................................................................................... 400,0 mg
Extrato de cássia (Cassia fistula) ............................................................................................ 19,5 mg
Extrato de tamarindo (Tamarindus indica) .......................................................................... 19,5 mg
Extrato de coentro (Coriandrum sativum) ............................................................................ 9,0 mg
Extrato de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) ................................................................................ 4,0 mg
Excipiente (dioctil sulfosuccinato de sódio) .......................................................................... 4,0 mg

Tamarilax Geleia” (pote plástico com 150g)
Pó de folhas de sene (Cassia angustifolia) .......................................................................... 400,0 mg
Extrato mole de cássia (Cassia fistula) .................................................................................. 19,5 mg
Extrato mole de tamarindo (Tamarindus indica) ................................................................ 19,5 mg
Pó de folhas de coentro (Coriandrum sativum) .................................................................. 9,0 mg
Pó de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) ...................................................................................... 4,0 mg
Excipiente (ácido cítrico, metilparabeno, propilparabeno, sacarose, sorbato de potássio, 
polpa de ameixa, polpa de maça, essência de ameixa, água destilada).............................. qsp 5 g

Naturetti Geleia® (vidro âmbar com 260g)
Extrato de cássia (Cassia fistula) ............................................................................................ 19,5 mg
Extrato de sene concentrado 43% equivalente a pó (Senna alexandrina) .......................... 400,0 mg
Extrato de tamarindo (Tamarindus indica) .......................................................................... 19,5 mg
Extrato de coentro (Coriandrum sativum) ............................................................................ 9,0 mg
Extrato de alcaçuz (Glycyrrhiza glabra) ................................................................................ 4,0 mg
Excipiente ................................................................................................................................ qsp 5 g

dualmente e tratados por via oral (gavagem),
com auxílio de sonda rígida com as apresen-
tações farmacêuticas selecionadas. As doses uti-
lizadas foram as propostas pelos fabricantes pa-
ra uso em seres humanos adultos, representan-
do 0,06 cápsula.kg–1 para Tamarilax Cápsulas®
e Naturetti Cápusulas® e, 0,071g.kg–1 para Ta-
marilax Geleia® e Naturetti Geleia®. As formu-
lações foram previamente solubilizadas em sali-
na, permitindo um volume de 10 ml.kg–1. Os
grupos controles negativo e positivo foram
constituídos de igual número de animais (6 ma-
chos e 6 fêmeas) e foram tratados com veículo
solubilizado com salina e sulfato de magnésio
6% (10 ml.kg–1), respectivamente, da mesma
maneira como citado anteriormente. 

Trinta minutos após a administração oral das
formulações fitoterápicas avaliadas no experi-
mento, os animais receberam suspensão de
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carvão ativado 10% (10 ml.kg–1) por via oral.
Trinta minutos após a administração do carvão
os animais foram eutanasiados, a cavidade ab-
dominal foi aberta e o intestino delgado foi cui-
dadosamente removido. A distância alcançada
pelo carvão no intestino, a partir do piloro, foi
medida e expressa como percentagem do com-
primento total do intestino. 

Determinação da eliminação de fezes em
24 h em ratos

O método utilizado no teste de determinação
da eliminação de fezes em 24 h em ratos foi o
descrito por Awouters et al., com modificações
9. Foram utilizados 10 ratos Wistar machos e 10
fêmeas por grupo. Após um período de adap-
tação às condições de criatório, os animais fo-
ram mantidos em gaiolas metabólicas indivi-
duais, que permitem medidas de consumo de
água e ração, além de coleta e mensuração de
fezes e urina. Os processos de pesagem, trata-
mento dos animais e constituição de grupos ex-
perimentais, inclusive controles, foi semelhante
ao citado para os camundongos. 

Após a administração oral das formulações
fitoterápicas avaliadas no experimento, os ani-
mais foram observados continuamente por 2 h,
e então de hora em hora até 8 h após a admi-
nistração. Foram avaliados, o comportamento
dos animais, sonolência, sinais de dor e/ou cóli-
cas, diarréia, desidratação, depressão do SNC,
estado de alerta, entre outros. Ao final de 24 h,
os animais foram avaliados individualmente,
sendo mensurado o volume de fezes e avaliado
seu aspecto físico, o consumo de ração e água. 

Análise estatística
A metodologia utilizada para análise estatísti-

ca incluiu: análise de variância de uma via
(ANOVA), e teste de Bonferroni 10,11. As variá-
veis quantitativas que apresentaram distribuição
normal foram comparadas através da análise de
variância de uma via (ANOVA). Todas as variá-
veis respeitaram os valores estatisticamente sig-
nificativos, com uma confiança de 95% (α =
0,05). Os programas utilizados para efetuar a
análise estatística foram SPSS for Windows 8.0 e
EXCEL 4.0 12. Sempre que se fez necessário a
comparação entre médias, foi utilizado o teste
de Bonferroni. 

RESULTADOS
Trânsito intestinal em camundongos

A Fig. 1 reúne os resultados obtidos com Ta-
marilax Cápsulas®, Naturetti Cápsulas®, Tamari-
lax Geleia®, Naturetti Geleia®, controle positivo

(tratado com sulfato de magnésio) e controle
negativo (tratado com veículo). Comparado com
o grupo controle negativo, tanto o Tamarilax®
quanto o Naturetti® aumentaram significativa-
mente (p < 0,05) o trajeto percorrido pelo
carvão, usado como marcador do trânsito intes-
tinal, independente da forma farmacêutica em-
pregada. O efeito no trânsito intestinal foi ex-
presso como o percentual da distância percorri-
da pela suspensão de carvão, em relação ao
comprimento total do intestino. A proporção de
intestino delgado percorrida pelo marcador, sob
ação de cápsulas ou geleias de Tamarilax® e
Naturetti® foi equivalente a observada no grupo
dos camundongos tratados com sulfato de mag-
nésio (controle positivo). 

Eliminação de fezes de 24 h em ratos 
As formulações fitoterápicas Tamarilax® e

Naturetti® provocaram uma perda discreta, po-
rém estatisticamente significativa (p < 0,05 ) da
massa corporal dos ratos tratados quando com-
parado com o grupo controle negativo, tratado
com veículo. Não houveram diferenças significa-
tivas (p > 0,05) entre Tamarilax Cápsulas® e Na-
turetti Cápsulas® ou entre Tamarilax Geleia® e
Naturetti Geleia®, apontando para a bioequi-
valência entre ambos. A redução da massa cor-
poral, decorrente do aumento da evacuação dos
animais tratados, foi acompanhada pelo aumen-
to da produção de fezes. Tamarilax® e Naturet-
ti® Cápsulas e Tamarilax® e Naturetti® Geleia
não apresentaram diferenças entre si no aumen-
to da produção de fezes. Os animais tratados
com Tamarilax® e Naturetti® apresentaram au-

Figura 1. Proporção do intestino delgado de camun-
dongos percorrido pelo marcador (carvão) nos diver-
sos grupos experimentais (n = 12 animais/grupo)
conforme a legenda: C = grupo controle negativo, tra-
tado com o veículo; SO4 = grupo controle positivo
tratado com sulfato de magnésio 6%, 10 ml.kg–1; Tc e
Tg = grupos tratados com Tamarilax® cápsulas e ge-
leia; Nc e Ng = grupos tratados com Naturetti® cáp-
sulas e geleia. A barra vertical representa o epm.
* Diferença estatisticamente significativa em relação ao gru-
po controle negativo (p<0,05).
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mento de incidência de fezes pastosas, sem se
tornarem liqüefeitas. Os animais tratados com
MgSO4 (empregado como controle positivo)
apresentaram fezes líquidas. Os resultados são
apresentados na Tabela 1. Não foram observa-
dos outros sinais clínicos nos animais dos diver-
sos grupos como: manifestação de sonolência,
excitação ou alteração do estado de alerta, si-
nais de dor e/ou cólicas, desidratação, etc. 

DISCUSSÃO
Na maioria dos pacientes com constipação o

uso de um laxante isolado é suficiente para a
maioria dos pacientes. Apesar desse fato, várias
preparações comerciais no Brasil e em outros
países privilegiam as associações desses fárma-
cos. São comuns as associações de laxantes esti-
mulantes como cáscara sagrada, dantrona e de-
rivados antracênicos 7. 

Os fitoterápicos testados nesse estudo apre-
sentam na sua constituição plantas e extratos se-
melhantes, em concentrações variáveis o que
poderia determinar efeitos fármacológicos dis-
tintos, especialmente no que se refere à potên-
cia. 

No modelo de medida do trânsito intestinal
de camundongos, tanto o Tamarilax® quanto o
Naturetti® aumentaram significativamente o tra-
jeto percorrido pelo marcador (carvão), inde-
pendente da forma farmacêutica utilizada (cáp-
sulas ou geleia), quando comparados com o
controle negativo (veículo). 

Embora os resultados obtidos com o sulfato
de magnésio (controle positivo), nesse modelo,
não tenham sido estatisticamente diferentes dos
observados com os fitoterápicos, os efeitos per-
centuais de migração de carvão foram maiores
para o controle positivo, comparado com as
preparações fitoterápicas. Na verdade, revisões
sistemáticas sobre a eficácia dos diversos laxan-
tes no tratamento da constipação não tem con-

Tamarilax® Naturetti®

Cápsulas Geleia Cápsulas Geleia

Variação de massa corporal (g) 1,4 ± 0,7 -2,5 * ± 1,1 -1,6 * ± 0,7 -2,4 * ± 0,6 -1,7 * ± 0,8 -1,7 * ± 0,8

Produção de fezes (g) 12,8 ± 1,6 19,3 * ± 2,2 17,7 * ± 1,5 17,9 * ± 1,3 17,4 * ± 1,4 16,2 * ± 0,9

% de animais com fezes
pastosas ou líquidas

2/20 20/20 15/20 14/20 15/20 13/20

Tabela 1. Variáveis obtidas de ratos tratadas per os com 0,06 cápsula.kg–1 de Tamarilax Cápsulas” ou Naturetti
Cápsulas”, 0,071g.kg–1 de Tamarilax Geleia” ou Naturetti Geleia”, ou 10 ml.kg-–1 de sulfato de magnésio 6% e
respectivo grupo controle, tratado com veículo pela mesma via e volume equivalente (n = 20 animais/grupo).
São apresentadas valores médios ± desvio para cada grupo experimental. * Diferença estatisticamente significati-
va (p<0,05). 

seguido demonstrar a superioridade de uma
classe sobre as demais 13-15. 

Um estudo de revisão incluiu pacientes aci-
ma de 55 anos, comparando a eficácia de várias
classes de laxantes. A conclusão foi de que,
apesar do aumento no número de defecações
semanais induzida pelos fármacos ser pouco re-
levante, todos apresentaram eficácia similar 14.
Esses autores registram a existência de estudos
bem desenhados que foram capazes de de-
monstrar que a associação de plantago e sene
apresenta maior eficácia que lactulose. Outra re-
visão 15 comparou a eficácia laxante de expan-
sores de bolo fecal, osmóticos e estimulantes
contra placebo, não observando diferenças sig-
nificativas com relação ao número de eva-
cuações e peso das fezes.

Portanto, parece que o refinamento da meto-
dologia empregada pode vir a garantir uma ava-
liação mais acurada dos efeitos dos laxantes, o
que pode permitir o estabelecimento de dife-
renças de potência. 

O modelo de medida do trânsito intestinal
em camundongos e ratos tem sido utilizado pa-
ra comprovar a eficácia de laxantes e antidiarréi-
cos, mostrando-se adequado para essas finalida-
des 16-23. Com relação aos resultados obtidos no
teste de determinação das fezes em 24 h em ra-
tos, novamente os resultados apontaram para a
equivalência entre Tamarilax® e Naturetti®, in-
dependente da forma farmacêutica. A produção
de fezes aumentou significativamente para todas
as apresentações comparadas com o controle
negativo (veículo). Também nesse experimento,
o sulfato de magnésio determinou a maior pro-
dução, não havendo diferença estatisticamente
significativa. A maior diferença observada oco-
rreu na consistência das fezes. Tamarilax® e Na-
turetti® aumentaram a incidência de fezes pas-
tosas, sem todavia determinar o aparecimento
de fezes líquidas, como ocorreu com o sulfato

Controle MgSO4
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de magnésio. Esses efeitos são esperados para
os grupos de laxantes empregados, e são poten-
ciais causadores de efeitos adversos, especial-
mente se os fármacos são utilizados por perío-
dos prolongados. Embora os laxantes irritantes
ou estimulantes como a sene, e os salinos e os-
móticos como o sulfato de magnésio aumentem
a retenção de água no lúmen intestinal e au-
mentem a motilidade, os últimos tem sido apon-
tados como mais potentes 7. 

Os constituintes das formulações fitoterápi-
cas testadas incluem além da sene, cujas carac-
terísticas laxantes são bem conhecidas, especial-
mente pela presença de antraquinonas (senosí-
deos A e B), mussilagens, flavonóides que pro-
vavelmente atuem por estimulação parassimpáti-
ca aumentando o peristaltismo, aumentando a
liberação de histamina e por estímulo direto na
mucosa intestinal, também apresentam princí-
pios ativos capazes de justificar os efeitos. As-
sim, o tamarindo apresenta como constituintes
ácidos e açúcar, terpenos, fenilpropanoides, me-
til salicilato, pirazina e alquiltiazóis, apresentan-
do propriedades laxantes, adstringentes, carmi-
nativas, entre outras. O coentro que contém óle-
os essenciais, especialmente o linalol, é descrito
como antiespasmódico, carminativo e eupéptico
entre outros. O alcaçuz cuja utilização como an-
tiulceroso, protetor gástrico e eupéptico é des-
crita, apresenta saponinas, flavonóides, cumari-
nas, fitoesteróis e óleos essenciais em sua com-
posição química 24. 

Portanto, todas as plantas que compõem os
fitoterápicos estudados apresentam indicações
terapêuticas para o tratamento de alterações do
trato gastrointestinal. O mecanismo de ação po-
de ser atribuído a cada constituinte em particu-
lar, ou mais provavelmente à associação de
constituintes. 

Os resultados obtidos permitem concluir pela
equivalência entre Tamarilax® e Naturetti®, in-
dependente da forma farmacêutica empregada. 
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