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RESUMO. A formulação fitoterápica contendo Pimpinella anisum (anis verde), Foeniculum foeniculum
(funcho), Sambucus australis (sabugueiro) e Cassia angustifolia (sene) (Chá de Espécies Laxativas®) foi in-
vestigada quanto aos potenciais efeitos tóxicos em doses repetidas quando administrada por via oral (gava-
gem) a ratas Wistar (por 44 dias, correspondendo à gestação e amamentação), ratos Wistar e coelhos Nova
Zelândia, machos e fêmeas (por 30 dias). Nos estudos a dosagem diária usada foi 10 vezes maior que a pre-
conizada para fins terapêuticos em seres humanos. Foram avaliados os sinais tóxicos de caracter geral,
efeito sobre a deambulação, comportamento, sonolência, alterações de ritmo e freqüência respiratória,
além das seguintes variáveis: avaliação da massa corporal, consumo de alimento e água, temperatura retal
nos coelhos, hemograma completo, análise bioquímica de sangue, exame qualitativo de urina em coelhos,
exame anátomo-patológico com determinação da massa dos órgãos internos e, exame histológico quando
alterações macroscópicas exigiram. Nas ratas, foram ainda avaliados: número e massa corporal de filhotes
nascidos, natimortos, mortes perinatal, malformações macroscópicas externas, desenvolvimento ponderal
dos filhotes até o desmame, características de desenvolvimento geral, número de filhotes desmamados,
massa dos órgãos internos das fêmeas e dos filhotes. Os resultados, interpretados em conjunto, mostraram
que a formulação fitoterápica contendo Pimpinella anisum (anis verde), Foeniculum foeniculum (funcho),
Sambucus australis (sabugueiro) e Cassia angustifolia (sene) (Chá de Espécies Laxativas®), não causou
efeitos tóxicos quando administrado por via oral em doses repetidas durante 44 dias nas ratas Wistar, in-
cluindo gestação e lactação, em ratos Wistar, e em coelhos Nova Zelândia, em dose 10 vezes maior que a
preconizada para fins terapêuticos em seres humanos. A formulação fitoterápica pode ser considerada re-
lativamente inócua.
SUMMARY. “Pre-Clinic Toxicological Study of a Phytoterapic Containing Pimpinella anisum, Foeniculum
foeniculum, Sambucus australis and Cassia angustifolia”. The phytotherapic formulation contituted by
Pimpinella anisum (anis verde), Foeniculum foeniculum (funcho), Sambucus australis (sabugueiro) and Cassia
a n g u s t i f o l i a (sene), Chá de Espécies Laxativas® was investigated from the potential of toxicological effects
when orally administered to female Wistar rats during pregnancy and lactation (44 days), male Wistar rats and
New Zealand rabbits (males and females) for 30 days. The daily oral dose was ten times the prescribed dosage to
humans. The general signs of toxicity, locomotion, behavior, respiratory rate and rhythm were evaluated. Body
weight, food and water intake, retal temperature (in rabbits), hematological and biochemical blood analysis, uri-
nalysis (in rabbits), anatomopathological evaluation and visceral weight were measured. In female rats the litter
size and weight, stillborns, perinatal deaths, external macroscopic malformations, ponderal development until to
wean, general development and visceral weight were also investigated. The results interpreted as a whole re-
vealed the absence of toxicological effects to the phytotherapic constituted by Pimpinella anisum (anis verde),
Foeniculum foeniculum (funcho), Sambucus australis (sabugueiro) and Cassia angustifolia (sene), Chá de Espé-
cies Laxativas® when administered to rats and rabbits in a dose equivalent to 10 times the human dose. The phy-
totherapic can be considered relatively innocuous.

INTRODUÇÃO
A utilização de fitoterápicos tem experimen-

tado um fantástico crescimento nos últimos anos
em diferentes países, representando importante

recurso terapêutico e movimentando elevado
volume de recursos financeiros 1. Formulações
farmacêuticas com uma única planta ou com
combinações de plantas são utilizadas com fre-



qüência para variados objetivos terapêuticos.
Muitas vezes, as formulações fitoterápicas são
utilizadas com a justificativa de que, por terem
seus constituintes obtidos da natureza, são ató-
xicos ou menos tóxicos que medicamentos sin-
téticos 2. Há a falsa idéia de que os fitoterápicos
são isentos de efeitos tóxicos ou adversos, e
que o uso popular serviria como validação para
a garantia da utilização destes medicamentos 3,4.
Nessa linha, há registros de que preparações fi-
toterápicas contendo frutos de Pimpinella ani -
sum L. (Apiaceae), frutos de Foeniculum foeni -
culum Mil. (Apiaceae), flores de Sambucus aus -
tralis Cham. & Schlecht. (Caprofoliaceae) e folí-
olos de Cassia angustifolia Delile (Legumino-
sae) são produzidas e comercializadas no Brasil
na forma de chás desde 1926 5. Estudos de toxi-
cidade tem sido conduzidos avaliando isolada-
mente cada uma das quatro plantas e mostram
que potencialmente há feitos tóxicos para cada
uma delas 6-23. 

A despeito da utilização de formulações fito-
terápicas com as quatro plantas associadas há
tanto tempo, não existe investigação toxicológi-
ca pré-clínica que suporte a necessária compro-
vação de ausência de toxicidade para o uso em
conjunto. 

O presente estudo teve por objetivo investi-
gar a formulação fitoterápica contendo Pimpine -
lla anisum (anis verde), Foeniculum foeniculum
(funcho), Sambucus australis (sabugueiro) e
Cassia angustifolia (sene) (Chá de Espécies La-
x a t i v a s®) quanto aos potenciais efeitos tóxicos
em doses repetidas quando administrada por via
oral a ratas Wistar (por 44 dias, correspondendo
à gestação e amamentação), ratos Wistar e coe-
lhos Nova Zelândia, machos e fêmeas (por 30
dias). Tais estudos fazem parte das exigências
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde do Brasil (ANVISA), para a
permissão de fabricação e comercialização de fi-
toterápicos 24. 

MATERIAL E MÉTODOS
Animais

Foram utilizados 40 ratos albinos Wistar, 20
fêmeas com massa corporal inicial de 196 ± 5 g
(e suas ninhadas) e 20 machos com massa cor-
poral inicial de 263,7 ± 5,5 g, provenientes do
Centro de Criação e Experimentação de Animais
de Laboratório da UFRGS (CREAL). Os coelhos
Nova Zelândia utilizados, em número de 6 (3
machos e 3 fêmeas), foram adquiridos da Cuni-
cultura Chimango do Eldorado RS, com massa
corporal inicial de 2241,7 g ± 105 g (media ±
desvio padrão).

Os animais foram mantidos no biotério Seto-
rial do Departamento de Farmacologia do Insti-
tuto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS) em sa-
las especiais para cada espécie, com condição
controladas de umidade, temperatura (21 °C ±
2) e ciclo de claro/escuro de 12 h (claro das 9
às 21 h). Foram alimentados com ração comer-
cial própria para a espécie (Nuvilab CR1 Ratos e
Nuvilab Coelhos, Nuvital, PR) e água ad libitum
durante o período experimental, sendo aclima-
tados às condições do Biotério 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). A eutanásia foi realizada com tiopental
sódico (50 mg/Kg) por via intraperitonial segui-
da de exanguinação.

Composição quali-quantitativa do
fitoterápico 

Chá de Espécies Laxativas® (caixas contendo
100 g do produto fitoterápico)

Pimpinella anisum L. (Apiaceae)
(frutos de anis verde) .............................. 2 g
Foeniculum foeniculum Mil.
(Apiaceae) (frutos de funcho) ................ 2 g
Sambucus australis Cham.
& Schlecht. (Caprofoliaceae)
(flores de sabugueiro) ............................ 5 g 
Cassia angustifolia Delile
(Leguminosae) (folíolos de sene) .......... 6 g
O produto Chá de Espécies Laxativas® f o i

fabricado e fornecido pelo Laboratório Klein
(Porto Alegre/RS), pertencendo ao lote piloto
001, estando dentro do prazo de validade. O
modo de uso, recomendado pelo fabricante, é
realizar infusão misturando 1 a 2 colheres das
de sopa do Chá de Espécies Laxativas® em um
litro de água fervente e beber morno ou frio 2 a
3 vezes ao dia. 

Estabelecimento de dose de ensaio, preparo
e administração

Considerando que a dose terapêutica máxi-
ma proposta para seres humanos é 2 colheres
das de sopa (aproximadamente 15g da formu-
lação), foi calculado que a dose a ser ingerida
por um adulto médio (70 kg) seria de 0,214
g.kg–1 da formulação fitoterápica Chá de Espé-
cies Laxativas®. Conforme a experiência prévia
(estudo piloto) foi fixada a dose diária de estu-
do como sendo 10 vezes a preconizada para
uso em humanos, equivalente a 2,14 g.kg–1 da
formulação fitoterápica Chá de Espécies Laxati-
vas®. 
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Levando em conta que a formulação fitoterá-
pica Chá de Espécies Laxativas® deve ser em-
pregada por via oral, esta via foi eleita para a
administração nos ratos e coelhos, sendo admi-
nistrada por gavagem com sonda flexível nos ra-
tos e rígida nos coelhos. A preparação do chá
foi realizada de forma a permitir um volume de
10 ml.kg– 1 para administração nos ratos e 1
ml.kg–1 para os coelhos. 

Os grupos controle foram tratados com o ve-
ículo (água destilada), no mesmo volume que
os tratados com a formulação fitoterápica. 

Estudos realizados nas ratas gestantes 
As ratas, mantidas em gaiolas com cinco ani-

mais, foram diariamente transferidas para uma
gaiola contendo um rato macho experiente, não
tratado, na proporção de 3 fêmeas/1 macho. A
transferência ocorreu nas duas últimas horas do
período de escuro (entre 7 e 9 horas da manhã).
Ao final desse período as fêmeas que apresenta-
vam tampão vaginal ou espermatozóides no es-
fregaço vaginal eram separadas em gaiolas indi-
viduais, sendo este considerado o início da ges-
tação (dia zero). A partir de então passaram a
receber diariamente a preparação fitoterápica (n
= 10 fêmeas) ou veículo (n = 10 fêmeas), duran-
te toda a gestação (21 a 22 dias) e lactação (22
dias). 

Diariamente foram avaliados o desenvolvi-
mento ponderal e o consumo de água e ração,
alterações de comportamento, consciência e dis-
posição, avaliação da atividade do sistema loco-
motor, musculatura esquelética e reflexos e,
avaliação da atividade autonômica.

No dia do parto e a partir de então foram
avaliados o número e massa corporal dos filho-
tes, natimortos, mortes peri-natais, alterações
macroscópicas externas nos filhotes, desenvolvi-
mento ponderal individual dos filhotes até o
desmame, avaliação das características de de-
senvolvimento geral como: descolamento das
orelhas, aparecimento de penugem, erupção
dos incisivos, aparecimento dos pelos, abertura
dos olhos e descida dos testículos. No desmame
foram avaliados a massa corporal das ratas lac-
tantes e dos filhotes, o número de filhotes des-
mamados, a massa dos órgãos das ratas (co-
ração, fígado, ovários, pulmões e rins), e o as-
pecto visual das demais vísceras.

Estudos realizados no ratos 
Os ratos machos foram tratados diariamente

com a formulação fitoterápica (n = 10) ou veícu-
lo (n = 10), por um período de 30 dias. As ob-
servações realizadas foram semelhantes às pro-

cedidas com as fêmeas gestantes. A massa relati-
va de órgãos incluiu fígado, rins, coração,
pulmões, testículos, epidídimos, vesícula semi-
nal e próstata. 

Hemograma completo e análise bioquímica
de sangue, compreendendo determinação de
ALT, AST, bilirrubina total, colesterol total, crea-
tinina, fosfatase alcalina, glicose, proteínas totais
e triglicerídeos, foram procedidos do sangue de
todos os animais de cada grupo, coletados no
último dia de tratamento. As determinações bio-
químicas foram realizadas mediante Kits Labtest
(MG) de metodologia cinética e colorimétrica,
com leitura em aparelho Espevtofotômetro SB
190, Marca Celm (SP).

Estudos realizados em coelhos (machos e
fêmeas) 

Os animais foram mantidos em gaiolas indi-
viduais, em salas separadas por sexo, e recebe-
ram diariamente a formulação fitoterápica (n =
6, sendo 3 machos e 3 fêmeas) por um período
de 30 dias. Diariamente foram avaliados o de-
senvolvimento ponderal e o consumo de água e
ração, alterações de comportamento, consciên-
cia e disposição, avaliação da atividade do siste-
ma locomotor, musculatura esquelética e refle-
xos , avaliação da atividade autonômica e, tem-
peratura retal.

Além de hemograma completo, análise bio-
química de sangue compreendendo a determi-
nação de ALT, AST, bilirrubina total, colesterol
total, creatinina, fosfatase alcalina, glicose, pro-
teínas totais e triglicerídeos. A urina foi coletada
para realização de exame qualitativo. As deter-
minações químicas de urina foram realizadas
por meio de Tiras Reativas - Choice Line, Roche
Diagnóstica (SP). O controle nesse grupo foi es-
tabelecido pela coleta prévia de sangue, um dia
antes da administração do fitoterápico. 

Análise estatística
A metodologia utilizada para análise estatísti-

ca incluiu teste t de Student 25,26. 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 27. 

RESULTADOS
A Tabela 1 mostra os resultados obtidos de

ratas e suas proles tratadas com Chá de Espécies
Laxativas® e veículo durante toda a gestação e
lactação (44 dias). As ratas toleraram bem a ad-
ministração do chá, não apresentando alterações



233

Latin American Journal of Pharmacy - vol. 26 (2) - 2007

comportamentais, de deambulação, de freqüên-
cia e ritmo respiratório. Não houve interferência
significativa sobre a gestação. As ratas pariram
no prazo previsto, típico para a espécie (21 a 22
dias), filhotes em número e massa corporal nor-
mais, não significativamente diferente das fême-
as usadas como controle, tratadas com veículo
(água destilada). O desenvolvimento ponderal,
consumo de água e ração, indicadores de toxici-
dade sistêmica, também não apresentaram alte-
rações significativas. 

O acompanhamento do desenvolvimento
pós-natal da prole nascida das ratas tratadas du-
rante a gestação e amamentação não mostrou
diferença em relação a prole nascida das ratas
controle (Tabelas 1 e 2). A avaliação anátomo-
patológica não revelou alterações macroscópicas
nos órgãos examinados. A massa relativa dos
órgãos, relacionada com a massa corporal por
ocasião da eutanásia não mostrou diferença es-

Controle Espécies Laxativas®

N 10 10
Massa Corporal (g)

Inicial 226,0 ± 13,4 196,0 ± 5,5
Final da gestação 331,9 ± 9,1 303,1 ± 8,5
Final da lactação 264,8 ± 8,4 236,3 ± 4,2

Ganho percentual 48,6 ± 6,3 55,5 ± 4,9 
Consumo médio

Ração (g%) 9,5 ± 0,2 10,3 ± 0,2
Água (ml%) 18,9 ± 0,5 19,2 ± 0,4

Sítios de implantação 11,6 ± 0,4 10,3 ± 0,6
Nº de filhotes nascidos 11,4 ± 0,3 10,0 ± 0,5

Vivos 11,4 ± 0,3 10,0 ± 0,6
Mortos a Nihil 1
% Machos 50,9 ± 5,9 50,1 ± 4,2
% Fêmeas 49,1 ± 5,9 49,1 ± 4,2
Malformados Nihil Nihil

Massa dos filhotes (g)
Ao nascer 6,0 ± 0,05 6,14 ± 0,12
No desmame 33,2 ± 1,3 31,8 ± 1,8

Massa proporcional dos
órgãos internos das ratas b

Coração 0,387 ± 0,026 0,391 ± 0,011
Fígado 5,804 ± 0,167 5,385 ± 0,142
Ovários 0,016 ± 0,002 0,017 ± 0,002
Pulmões 0,513 ± 0,041 0,539 ± 0,023
Rim direito 0,391 ± 0,018 0,379 ± 0,016
Rim esquerdo 0,376 ± 0,010 0,363 ± 0,011

Tabela 1. Variáveis obtidas de ratas e suas proles. As
ratas foram tratadas per os com Chá de Espécies Laxa-
tivas® em dosagem equivalente a 2,14 g.kg-1.dia-1 ou
com o veículo (controle) durante a gestação e lac-
tação. São apresentadas médias ± erro padrão da mé-
dia (epm) do número N de observações. a número de
filhotes natimortos; b (massa do órgão / massa do
animal) x 100.

Parâmetro
Controle

Espécies
(período normal) Laxativas®

Descolamento auricular
(até o 3º dia de vida) 100% 100%

Aparecimento de penugem
(até o 5º dia de vida) 100% 100%

Erupção dos incisivos
(até o 9º dia de vida) 100% 100%

Aparecimento de pêlos
(até o 8º dia de vida) 100% 100%

Abertura dos olhos
(até o 16º dia de vida) 93% 47%
(até o 19º dia de vida) 100% 100%
Descida dos testículos
(até o 16º dia de vida) 93% 75%
(até o 19º dia de vida) 100% 100%

Tabela 2. Características de desenvolvimento das pro-
les de ratas, acompanhadas até o desmame. As ratas
gestantes foram tratadas durante a gestação e a lac-
tação, per os, com o equivalente a 2,14 g.kg– 1. d i a– 1

de Chá de Espécies Laxativas® (10 x a dose terapêu-
tica proposta para o uso em humanos). O grupo con-
trole foi tratado com veículo pela mesma via. 

tatisticamente significativa em relação aos
órgãos dos animais controle (Tabela 1). 

Os resultados referentes ao tratamento dos
ratos machos, em doses repetidas de 2,14 g.kg-
1.dia–1 de Chá de Espécies Laxativas®, durante
30 dias estão resumidos na Tabela 3. Não foram
observadas alterações estatisticamente significa-
tivas no grupo tratado com a formulação fitote-
rápica comparado com o controle, quanto ao
desenvolvimento ponderal, consumo de água e
ração e massa relativa de órgãos. As flutuações
em torno do valor normal não excederam as
médias obtidas em nosso Laboratório (valores
históricos). Não foram detectadas alterações
morfológicas nos órgãos internos avaliados, cuja
massa relativa não diferiu estatisticamente do
controle. 

Os valores de hemograma e bioquímica san-
güínea dos ratos estão resumidos nas Tabela 4 e
5, respectivamente. Não foram detectadas dife-
renças estatisticamente significativas entre os va-
lores obtidos de animais tratados com o fitoterá-
pico e os obtidos nos animais controle. Compa-
rados com os valores históricos do nosso Labo-
ratório e, com os parâmetros normais para a es-
pécie, os resultados estiveram dentro dos valo-
res fisiológicos 28-32. 

Com relação aos resultados obtidos em coe-
lhos, não foram observadas alterações nos di-
versos parâmetros preconizados para a ava-
liação de toxicidade nesta espécie. Efeito laxan-
te discreto foi observado em alguns animais,
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Controles
Espécies

Laxativas®

Massa inicial (g) 302,9 ± 9,8 263,7 ± 5,5

Massa final (g) 354,0 ± 6,7 320,9 ± 9,3

Ganho (%) 17,2 ± 1,2 21,7 ± 1,9

Consumo médio
de ração ( g/% ) 7,9 ± 0,2 9,7 ± 0,2

Consumo médio
de água ( ml/% ) 12,2 ± 0,5 13,0 ± 0,4

Massas relativas

Fígado 3,69 ± 0,20 3,57 ± 0,17

Rim direito 0,324 ( 0,019 0,322 ± 0,014

Rim esquerdo 0,320 ± 0,018 0,314 ± 0,015

Coração 0,299 ± 0,015 0,279 ± 0,011

Pulmão 0,496 ± 0,033 0,462 ± 0,022

Testículo direito 0,357 ± 0,007 0,395 ± 0,015

Testículo esquerdo 0,370 ± 0,008 0,360 ± 0,032

Epidídimo direito 0,142 ± 0,001 0,152 ± 0,005

Epidídimo esquerdo 0,150 ± 0,003 0,148 ± 0,005

Vesícula seminal 0,170 ± 0,011 0,178 ± 0,012

Próstata 0,140 ± 0,013 0,109 ± 0,009

Tabela 3. Variáveis mensuradas de ratos machos tra-
tados com doses repetidas de 2,14 g.kg– 1. d i a– 1 d o
Chá de Espécies Laxativas®, per os. Esta dosagem co-
rresponde a 10 x a dose terapêutica proposta para o
uso em humanos. O grupo controle foi tratado com
veículo pela mesma via. A massa dos principais
órgãos internos refere-se a massa relativa, calculada
como [(Massa do órgão/massa corporal) x 100]. São
apresentadas médias ± epm de 10 observações por
grupo.

Controle
Espécies

(n = 10 )
Laxativas®

(n = 10)

Eritrócitos
(milhões/mm3) 6,46 ± 0,4 5,95 ± 0,2

Hemoglobina
(g/100 ml) 13,4 ± 0,5 12,7 ± 0,3

Hematócrito (%) 41,9 ± 2,3 41,7 ± 3,7
VGM (µ3) 65,2 ± 1,8 66,3 ± 1,6
CHGM (%) 32,1 ± 0,8 32,4 ± 0,8
LEUCOGRAMA
Leucócitos (mm3) 7770,0 ± 1099,1 7292,3 ± 1447,8
Neutrófilos (%)

mielócitos 0 0
metamielócitos 0 0
núcleos em bastão 0,2 ± 0,2 0
núcleo segmentado 45,6 ± 5,5 47,0 ± 5,8

Eosinófilos (%) 1,5 ± 0,4 2,0 ± 1,0
Basófilos (%) 0 0
Linfócitos (%) 49,8 ± 6,0 48,9 ± 6,1
Monócitos (%) 3,1 ± 0,8 2,1 ± 1,1
Plasmócitos (%) 0 0

Tabela 4. Resultados de hemogramas de ratos contro-
les (tratados com veículo) e ratos tratados com uma
dosagem 10 x a dosagem terapêutica de humanos de
Chá de Espécies Laxativas®, 30 dias (ratos), por via
oral. São apresentadas as médias ± epm. VGM = vo-
lume globular médio; CHGM = concentração de he-
moglobina globular média.

sem contudo comprometer o desenvolvimento
poderal e o consumo de água e ração durante
os 30 dias de tratamento e observação. A tem-
peratura corporal, aferida diariamente, não apre-
sentou variações que não fossem fisiológicas
(Tabela 6).

Os resultados dos exames de sangue (Tabela
7) e urina (Tabela 8), ambos realizados com
amostra pré-tratamento (controle) e com amos-
tras obtidas após 30 dias de administração diária
também não revelaram alterações que possam
ser atribuídas ao fitoterápico. Não houve alte-
ração estatisticamente significativa entre valores
pré e pós-tratamento. 

Decorridos 30 dias de tratamento os animais
eutanasiados e submetidos a exame anátomo-
patológico, não apresentaram alterações macros-
cópicas em órgãos e tecidos, não ocorrendo
modificações em suas massas relativas (dados
não apresentados). 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Embora haja registro da utilização no Brasil

de preparação fitoterápica contendo frutos de
Pimpinella anisum L. (Apiaceae), frutos de Foe -
niculum foeniculum Mil. (Apiaceae), flores de
Sambucus australis Cham. & Schlecht. (Caprofo-
liaceae) e folíolos de Cassia angustifolia Delile
(Leguminosae) na forma de chá desde 1926,
não há estudos toxicológicos que garantam a
utilização segura da preparação. A Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde do Brasil (ANVISA), vinculada ao Ministé-
rio da Saúde normatiza a permissão de fabri-
cação e comercialização de fitoterápicos e deter-
mina a realização de testes de pré-clínicos de
toxicidade 24.

Há registro de efeitos adversos para cada
uma das plantas usadas na preparação fitoterá-
pica, o que reforça a necessidade da avaliação
em conjunto. Assim, extratos de Pimpinella ani -
sum L. (Apiaceae) anis, tem sido apontados co-
mo: alergênico 6 broncodilatador 7, estrogênico
8 , 9. Extratos de Foeniculum foeniculum M i l .
(Apiaceae) funcho, apresentam efeitos tóxicos
contra insetos 10, atividade estrogênica e toxici-
dade para células fetais, sem evidência de tera-
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togenicidade 11. O extrato etanólico, testado em
camundongos (dose aguda de até 3g/kg e crôni-
ca de 100 mg/kg), não determinou alterações
morfológicas externas, hematológicas ou esper-
máticas 12. Para Sambucus nigra foram identifi-
cadas nigrinas com baixa toxicidade celular, e
em extrato aquoso S. ebulus flavonóides, este-
róides, glicosídeos e taninos cuja DL 50 foi de
600mg/kg 1 3 , 1 4 , 1 5 , 1 6 , 1 7. O estudos toxicológicos
com Cassia (Senna) mostram que potencialmen-
te podem causar alterações cardíacas e hepáti-
cas em coelhos 18, miopatia em frangos e bovi-
nos 1 9 , 2 0, antimutagenicidade/anticarcinogenici-
dade em teste de Ames 2 1 , 2 2, náusea, vômitos,
dor abdominal e diarréia em humanos 23. A ad-
ministração crônica, por mais de 30 dias, de C.
obtusifolia em ratos mostrou redução da massa

Controle
Espécies

(n = 10)
Laxativas®

(n = 10)

ALT (U/L) 65,9 ± 19,8 83,1 ± 23,9
AST (U/L) 61,4 ± 4,9 64,4 ± 4,6
Bilirrubina total (mg/dl) 0,4 ± 0,1 0,38 ± 0,12
Colesterol total (mg/dl) 69,5 ± 12,1 66,9 ± 4,6
Creatinina ( mg/dl ) 0,4 ± 0,1 0,38 ± 0,06
Fosfatase alcalina (U/L) 34,9 ± 14,1 32,0 ± 14,1
Glicose (mg/dl ) 98,3 ± 8,3 117,3 ± 8,0
Proteínas totais (g/dl) 6,7 ± 0,3 6,1 ± 0,3
Triglicerídeos (mg/dl) 51,5 ± 11,0 42,8 ± 5,4

Tabela 5. Resultados dos exames bioquímicos de san-
gue de ratos controles (tratados com veículo) e ratos
tratados com Chá de Espécies Laxativas® numa dosa-
gem 10 x a dosagem terapêutica de humanos, duran-
te 30 dias, por via oral. São apresentadas as médias ±
epm. ALT: alaninoaminotransferasa; AST: aspartatoa-
minotransferasa.

N 6

Massa corporal (g)
Inicial (controle) 2241,7 ± 105,1
Final (após 30 dias) 2763,3 ± 76,8

Aumento no período
30 dias de tratamento 521,7 ± 74,5

Consumo médio de ração (g/%) 4,97 ± 0,11

Temperatura corporal média
(°C) nos 30 d. 39,1 ± 0,04

Tabela 6. Média ± epm da massa corporal inicial e fi-
nal, do consumo de ração e da temperatura corporal
média dos coelhos e coelhas tratados per os com Es-
pécies Laxativas® na dosagem equivalente a 2,14
g.kg–1.dia–1, durante 30 dias.

Dia zero
Após 30 dias

(controle)
de Espécies 
Laxativas®

Eritrócitos 5,3 ± 0,1 5,8 ± 0,2
Hemoglobina 10,5 ± 0,2 11,9 ± 0,2
Hematócrito 31,7 ± 0,6 35,5 ± 0,9
VGM (µ3) 59,9 ± 0,6 60,5 ± 0,8
GHGM 33,3 ± 0,4 34,0 ± 0,4
LEUCOGRAMA
Leucócitos (mm3) 7200,0 ± 610,5 7766,7 ± 588,6
Neutrófilos (%)
mielócitos 0 0
metamielócitos 0 0
núcleos em bastão 0 0
núcleo segmentado 48,2 ± 3,3 24,5 ± 6,0

Eosinófilos (%) 2,5 ± 0,6 11,2 ± 6,3
Basófilos (%) 0 0
Linfócitos (%) 45,5 ± 2,7 61,5 ± 4,8
Monócitos (%) 3,5 ± 0,6 2,8 ± 0,5
Plasmócitos (%) 0 0
Bioquímico sérica
ALT (U/l) 39,6 ± 4,8 37,8 ± 1,0
AST (U/l) 26,9 ± 1,6 19,8 ± 1,5
Bilirrubina total (mg/dl) 0,5 ± 0,1 0,4 ± 0,1
Colesterol total (mg/dl) 64,0 ± 12,4 48,7 ± 4,5
Creatinina (mg/dl) 1,2 ± 0,1 1,5 ± 0,1
Fosfatase alcalina (U/l) 50,8 ± 2,8 64,2 ± 7,2
Glicose (mg/dl) 92,0 ± 3,2 95,6 ± 4,6
Proteínas totais 5,6 ± 0,1 5,7 ± 0,2
Triglicerídeos (mg/dl) 54,8 ± 7,2 47,7 ± 5,4

Tabela 7. Resultados médios ± epm dos exames de
sangue feitos em amostras coletada de coelhos (n =
3) e coelhas (n = 3) antes (controle) e depois de tra-
tados per os, durante 30 dias, com Chá de Espécies
L a x a t i v a s® na dosagem equivalente a 2,14
g . k g. – 1. d i a. – 1. ALT: alaninoaminotransferasa; AST: as-
partatoaminotransferasa.

corporal, hiperplasia mielóide com leucocitose,
trombocitose e moderada anemia, sendo a NOEL
dose (no observed effect level) equivalente a
0,15 g/Kg.

A despeito dos relatos de efeitos tóxicos in-
dividualmente para as plantas, não há entre os
resultados obtidos em nossos experimentos, in-
dicações de que o Chá de Espécies Laxativas®
possa causar efeitos tóxicos quando administra-
do em doses repetidas, durante 30 dias a ratos
Wistar e coelhos Nova Zelândia. Em ratas Wistar
tratadas durante a gestação e amamentação (44
dias) também não se observam alterações capa-
zes de indicar efeitos tóxicos sobre as fêmeas e
seus conceptos. Os dados indicam que a con-
centração de cada uma das plantas na prepa-
ração fitoterápica estudada, e consequentemente
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de seus princípios ativos, estão abaixo das regis-
tradas na literatura como potencialmente capa-
zes de desencadear efeitos tóxicos. 

Os resultados obtidos na duas espécies e li-
nhagens estiveram dentro dos limites fisiológi-
cos registrados por diversos autores, estando os
resultados da bioquímica sangüínea abaixo dos
limites fisiológicos máximos para as espécies e
linhagens estudadas 28-33. 

Considerando que o índice terapêutico é a
relação entre DL50 e DE50, pode-se concluir pe-
los experimentos em ratos e coelhos que a for-
mulação fitoterápica Chá de Espécies Laxativas®
apresenta para o índice um valor acima de 10,
sendo considerado um medicamento relativa-
mente inócuo 24, 33-36. 

A g r a d e c i m e n t o s. Este trabalho teve suporte finan-
ceiro da CAPES, CNPQ, PROPESQ/UFRGS e FA-
PERGS.

Dia zero
Após 30 dias

(controle) 
de Espécies
Laxativas®

Uréia (mg/24h) 1250,4 ± 178,3 2281,8 ± 175,3
Creatinina (mg/24h) 86,4 ± 13,6 121,1 ± 12,5
Ácido Úrico (mg/ 24h) 8,8 ± 1,4 9,9 ± 2,7
Volume (ml) 56,1 ± 5,2 102,2 ± 13,8
Densidade 1019,2 ± 0,8 1017,5 ± 1,7
Aspecto Límpido Turvo
Cor Âmbar Âmbar
Química

Proteína Negativo Negativo
Glicose Negativo Negativo
Urobilinogênio Normal Normal
pH 6,3 ± 0,17 6,42 ± 0,24
Nitritos Negativo Negativo
Cetona Negativo Negativo
Sangue Negativo Negativo
Leucócitos Negativo Negativo

Sedimento:
Hemácias Ausentes Ausentes
Muco, filamentos Poucos Vários
Parasitose Ausentes Ausentes
Leucócitos 0 a 1 0 a 1
Bactérias Raras Raras

Células epiteliais:
Tipo pavimentoso 1 a 2 0 a 1
Tipo uretral 0 a 1 0 a 2
Tipo renal Negativo Negativo
Cristais Normais Normais
Cilindros 0 a 1 0 a 1

Tabela 8. Resultados médios ± epm dos exames de
urina feitos em urina coletada durante 24 h de coel-
hos (n = 3) e coelhas (n = 3) antes (controle) e de-
pois de tratados per os, durante 30 dias, com Chá de
Espécies Laxativas® na dosagem equivalente a 2,14
g.kg.–1.dia–1. 
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