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RESUMO. Avaliou-se a segurança de fitoterápico, constituído de extrato fluído de Gossypium herbaceum
(algodoeiro) Tintura de Algodoeiro Cangeri®, através de estudos de toxicidade, tendo como base a reso-
lução Nº 90, de 16 de março de 2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Para o teste
de toxicidade em doses repetidas com duração de 30 dias de tratamento, formou-se quatro grupos de ratos
Wistar, cada um constituído por 10 machos e dez fêmeas, tratados com 0,4 ml.kg-1, 2 ml.kg-1 e 4 ml.kg-1,
respectivamente a dose terapêutica indicada pelo fabricante para seres humanos adultos, 5 vezes e 10 ve-
zes a dose terapêutica, além de um grupo controle, onde administrou-se o veículo do fitoterápico. Os resul-
tados revelaram que os animais tratados com a dose terapêutica não mostraram alterações sistêmicas indi-
cativas de toxicidade. As alterações observadas nas variáveis de ganho de massa corporal, dados hematoló-
gicos e de bioquímica sangüínea nos grupos tratados com as doses 5 e 10 vezes a dose terapêutica revela-
ram a ocorrência de toxicidade sistêmica, agravada com a elevação da dose. 
SUMMARY. “Pre-Clinic Toxicity of a Phytotherapic Containing Gossypium herbaceum (Cotton Plant) in Wistar
Rats”. The phytotherapic constituted by the fluid extract of Gossypium herbaceaum (cotton plant) Tintura de Al-
godoeiro Cangeri® was investigated from the potential of toxicological effects when orally administered to male
and female Wistar rats for 30 days. The studies were based in the resolution 90, March 16th, 2004 from the Na-
tional Agency of Sanitary Vigilance (ANVISA). Four experimental groups were formed (10 animals/sex/dose)
receiving daily doses of 0.4 ml.kg-1, 2 ml.kg-1 and 4 ml.kg-1 respectively the therapeutic dose recommended by
the producer for adult humans, 5 times and 10 times the therapeutic dose, besides a control group treated with the
phytotherapic vehicle. The results revealed the absence of systemic toxicity with the therapeutic dose. The alter-
ations observed in the weight gain, hematological values and biochemical blood analyses in the doses equivalent
to 5 and 10 times the therapeutic doses revealed systemic toxicity, in a dose related manner.

INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização Mundial da

Saúde, os medicamentos fitoterápicos são defini-
dos com produtos com fins medicinais que con-
tém derivado ativo obtido das partes aéreas ou
subterrâneas de vegetais ou outro material vege-
tal. Segundo a Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA), os fitoterápicos ainda são
caracterizados pela falta de conhecimento da
eficácia e dos riscos de seu uso, assim como pe-
la reprodutibilidade e constância de sua qualida-
de 1-3. A utilização de extratos vegetais com fins
terapêuticos (fitoterápicos) tem sido crescente,
tanto em países desenvolvidos, como em países

em desenvolvimento, através de uma intensa as-
censão da indústria farmacêutica 4-5. Este cres-
cente aumento é devido a utilização de uma
medicina humana complementar e alternativa,
com a falsa idéia de que plantas medicinais ou
medicamentos a base de vegetais (fitoterápicos)
não possuem toxicidade 6. Milhões de pessoas
em vários países pobres utilizam um sistema de
medicina tradicional, onde o conhecimento a
respeito da maioria das plantas medicinais está
baseado no uso popular, sem qualquer investi-
gação a respeito de seus constituintes químicos
e efeitos biológicos 7. 

No Brasil, de acordo com a resolução nº 89,
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de 16 de março de 2004, foi criada uma Lista de
Registro Simplificado de Fitoterápicos 3. Nesta
lista são encontradas a nomenclatura botânica, o
nome popular, a parte utilizada, a padronização,
formas de uso, indicações e ações terapêuticas,
dose diária, via de administração e restrição de
uso. As plantas constantes nesta lista, não ne-
cessitam validar as indicações terapêuticas e se-
gurança de uso. As plantas que não constarem
nesta lista, deverão seguir a Resolução nº 48, na
qual os medicamentos fitoterápicos deverão
apresentar segurança quanto ao uso, e as indi-
cações terapêuticas deverão ser avaliadas atra-
vés de uma das três opções: 1) atingir no míni-
mo 6 pontos, com estudos publicados entre as
obras da “lista de Referências Bibliográficas para
avaliação de Segurança e Eficácia de Fitoterápi-
cos”; 2) apresentar comprovação de segurança
de uso através de testes (toxicologia pré-clínica,
toxicologia clínica) e de eficácia terapêutica (far-
macologia pré-clínica e farmacologia clínica) do
medicamento. Os ensaios clínicos deverão aten-
der às exigências estipuladas pelo Conselho Na-
cional de Saúde (RE nº 90); 3) apresentar um le-
vantamento bibliográfico (etnofarmacológico e
de utilização, documentações técnico-científicas
ou publicações), que deverá ser avaliado conso-
ante aos seguintes critérios: indicação de uso,
coerência com relação às indicações terapêuti-
cas propostas; ausência de risco tóxico ao usuá-
rio; ausência de grupos ou substâncias tóxicas,
presentes dentro de limites comprovadamente
seguros; comprovação de uso seguro por um
período igual ou superior a 20 anos 1,2. Caso o
medicamento fitoterápico integre a última publi-
cação da Lista de Registro Simplificado de Fito-
terápicos, nas condições ali definidas, não há
necessidade de validar as indicações terapêuti-
cas e a segurança do uso 1.

O fitoterápico “Tintura de Algodoeiro®” é in-
dicado para combater a amenorréia, dismenor-
réia, astenia sexual, impotência sexual e frigi-
dez. Também é indicado contra inflamações e
hemorragias menstruais. É considerado um anti-
conceptivo masculino e aumenta a produção de
leite materno 8-17. Há diversos relatos de toxici-
dade para a planta, seus estratos e seus princí-
pios ativos, especialmente o gossipol 18-24. 

O presente trabalho teve como objetivo ava-
liar a toxicidade pré-clínica de doses repetidas
(30 dias) do fitoterápico “Tintura de
Algodoeiro®” em ratos, tendo como base o guia
para realização de estudos de toxicidade pré-clí-
nica de fitoterápicos, conforme resolução nº 90,
de 16 de março de 2004 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) 1. 

MATERIAL E MÉTODOS
Animais

Foram utilizados 80 ratos albinos Wistar , 40
fêmeas com massa corporal inicial de 230,0 ±
4,2 g e 40 machos com massa corporal inicial de
318,4 ± 3,8 g, provenientes do Centro de
Criação e Experimentação de Animais de Labo-
ratório da UFRGS (CREAL). Os animais foram
mantidos no biotério Setorial do Departamento
de Farmacologia do Instituto de Ciências Básicas
da Saúde (ICBS), com condições controladas de
umidade, temperatura (21 ± 2 °C) e ciclo de cla-
ro/escuro de 12 h (claro das 9 às 21 h). Foram
alimentados com ração comercial própria para a
espécie (Nuvilab CR1 Ratos, PR) e água ad libi-
tum durante o período experimental, sendo
aclimatados 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 cloridra-
to de tiletamina e cloridrato de zolazepam, Zo-
letil®, pela via intramuscular na dose de 50
mg.kg-1 seguida de exanguinação. 

Composição quali-quantitativa da
apresentação fitoterápica 

O medicamento fitoterápico “Tintura de Al-
godoeiro” utilizado nos experimentos foi forne-
cido pelo Laboratório Cangeri, sob lote nº
1607008, fabricado em julho de 2005, com vali-
dade de três anos e apresenta a seguinte com-
posição:

Extrato fluído de Gossypium herbaceum 0,2 g
Veículo q.s.p. 1 ml

De acordo com o fabricante, o veículo é
composto de etanol e água destilada, sendo que
a graduação alcoólica do produto depois de
pronto é de 40° GL. A parte da planta utilizada
é a raiz. As matérias primas vegetais envolvidas
na elaboração do fitoterápico são provenientes
da importação do produto e também adquirida
de produções de diferentes estados do Brasil

O medicamento fitoterápico “Tintura de Al-
godoeiro” segundo o fabricante é indicado para
combater a amenorréia, dismenorréia, astenia
sexual, impotência sexual e frigidez. Também é
indicado contra inflamações e hemorragias
menstruais. É considerado um contraceptivo
masculino e aumenta a produção de leite mater-
no.
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Estabelecimento das doses de ensaio,
preparo e administração

Grupo 1 (GDT): 20 ratos, sendo 10 fêmeas e
10 machos, tratados diariamente durante 30
dias, por via oral com auxílio de sonda gástrica
flexível, recebendo a dose total diária recomen-
dada para seres humanos adultos de 0,4 ml.kg-1,
completada com veículo para proporcionar um
volume de 10 ml.kg-1, como nos demais grupos.

Grupo 2 (G5X): 20 ratos, sendo 10 fêmeas e
10 machos, tratados diariamente, durante 30
dias, por via oral com auxílio de sonda gástrica
flexível, recebendo a dose 5 vezes maior que a
dose total diária recomendada para seres huma-
nos adultos, correspodendo a 2 ml.kg-1, comple-
tada com veículo para proporcionar um volume
de 10 ml.kg-1.

Grupo 3 (G10X): 20 ratos, sendo 10 fêmeas e
10 machos, tratados diariamente, durante 30
dias, por via oral com auxílio de sonda gástrica
flexível, recebendo dose 10 vezes maior que a
dose total diária recomendada para seres huma-
nos adultos, correspondendo a 4 ml.kg-1, com-
pletada com veículo para proporcionar um vo-
lume de 10 ml.kg-1.

Grupo 4 (grupo controle-GC): 20 ratos, sen-
do 10 fêmeas e 10 machos, tratados diariamen-
te, durante 30 dias, por via oral, com auxílio de
sonda gástrica flexível, recebendo a dose total
diária de 10 ml.kg-1 do veículo utilizado na pre-
paração industrial do fitoterápico.

Durante o período experimental, os animais
dos 4 grupos foram mantidos individualmente
em caixas plásticas (29 cm x 12 cm x 17 cm)
com maravalha limpa.

Protocolo experimental
Coleta de sangue e eutanásia dos animais

Todos animais, machos e fêmeas de todos os
grupos, após o término do tratamento (30 dias)
foram previamente anestesiados com Zoletil®
(cloridrato de tiletamina e cloridrato de zolaze-
pam) pela via intramuscular na dose de 50
mg.kg-1. A pele e a parede abdominal foram in-
cisadas, onde se procedeu a coleta de sangue
da veia cava caudal para posterior análise. Fo-
ram coletadas aleatoriamente amostras de san-
gue de 10 animais (5 amostras de machos e 5
amostras de fêmeas) e acondicionadas em tubos
com e sem anticoagulante. Após a coleta de
sangue, todos os animais foram eutanasiados
por exsangüinação e então se procedeu a ne-
cropsia de todos.

Na necropsia todos os órgãos foram observa-
dos macroscopicamente. Fígado, rins, pulmão,
coração, esôfago, estômago, intestinos, pâncre-

as, baço, adrenais, tireóide e órgãos sexuais fo-
ram retirados de cada um dos animais. Cada um
dos órgãos foi dissecado e pesado em balança
analítica individualmente. A tireóide foi disseca-
da em dois lóbulos, sendo a massa relativa aferi-
da para cada um deles. Estômago, intestino e
vesícula seminal foram esvaziados antes da pe-
sagem. Todos órgãos retirados dos animais fo-
ram acondicionados em solução de formalina
tamponada. Os órgãos dos animais de todos os
grupos foram enviados para análise histopatoló-
gica. Após fixação em formol, foram embebidos
em parafina, seccionados em 3 µm. Os fragmen-
tos foram montados sobre lâmina, fixados com
xilol, corados com hematoxilina/eosina e obser-
vados em microscópio óptico com aumentos
entre 40 e 400 vezes. A análise histopatológica
foi realizada no laboratório de Patologia Veteri-
nária, do Departamento de Medicina Animal, da
Faculdade de Veterinária da UFRGS. 

Exames Complementares
Foram realizados hemograma completo e

análise bioquímica de sangue (sódio, potássio,
gama-glutamiltranspeptidades, aminotransfera-
ses, fosfatase alcalina, uréia, creatinina, ácido
úrico, colesterol total, triglicerídeos, glicose, pro-
teínas totais e bilirrubina total). As determi-
nações bioquímicas foram realizadas mediante
Kits Labtest (MG) de metodologia cinética e co-
lorimétrica, com leitura em aparelho Especto-
fotômetro SB 190, Marca Celm (SP). 

Variáveis avaliadas
Em todos os grupos tratados como fitoterápi-

co, assim como o grupo controle, foram avalia-
das a massa corporal diária (g), consumo diário
de ração (g), consumo diário de água (ml), aná-
lise macroscópica dos órgãos, peso relativo (%)
das vísceras no dia da eutanásia (fígado, baço,
rins, pulmão, coração, esôfago, estômago, intes-
tinos, pâncreas, adrenais, tireóide e órgãos se-
xuais), assim como o aparecimento de sinais de
toxicidade sistêmica como perda de peso pro-
gressiva e diminuição da ingestão de água e
ração. Exames complementares como análise
histopatológica dos órgãos, hemograma comple-
to e análise bioquímica sangüínea foram realiza-
dos em todos os grupos.

Análise Estatística
Os dados estatísticos foram avaliados estatis-

ticamente utilizando o teste de análise de va-
riância (ANOVA), análise de variância de medi-
das repetidas (ANOVA de MR) e teste de Bonfe-
roni. Foi utilizado o programa SPSS para Win-
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dows 11.0 e EXCEL 25. As variáveis quantitativas
como desenvolvimento ponderal dos animais de
cada grupo, consumo de água e de ração foram
comparadas através de análise de variância de
medidas repetidas. As variáveis quantitativas co-
mo análise bioquímica, massa relativa dos
órgãos de machos e fêmeas, foram comparadas
através da analise de variância de uma via
(ANOVA). Quando necessário, efetuou-se o pós
teste de Bonferroni para identificação dos gru-
pos estatisticamente diferentes 26-27. As dife-
renças foram consideradas significativas sempre
que p< 0,05, com nível de confiança de 95%.

RESULTADOS
A Fig. 1 mostra o ganho relativo de massa

corporal (1° dia = 100%) durante os 30 dias de
tratamento, calculado a partir da mensuração
diária de massa corporal (g) de machos tratados
diariamente, por via oral com o fitoterápico Tin-
tura Algodoeiro Cangeri® com três doses dife-
rentes: Grupo 1, Tintura Algodoeiro Cangeri®
na dose terapêutica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo 2
com dose cinco vezes a dose terapêutica G5X (2
mL.kg-1), Grupo 3 com dose dez vezes a dose
terapêutica G10X (4 mL.kg-1) e um grupo con-
trole GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fi-
toterápico. Verificou-se que houve diferença es-
tatisticamente significativa entre CG e GDT com
relação a G5X e G10X, a partir do décimo se-
gundo dia de tratamento.

Verificou-se que houve oscilações no consu-
mo de ração e água nos diferentes grupos, sem
significância estatística (dados não apresenta-
dos).

A Fig. 2 mostra o ganho relativo de massa

Figura 1. Desenvolvimento
ponderal de machos (1° dia =
100%) tratados com o fitoterá-
pico Tintura Algodoeiro Can-
geri® com três doses diferen-
tes: Grupo 1 na dose terapêu-
tica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo
2 com dose cinco vezes a do-
se terapêutica G5X (2 mL.kg-1),
Grupo 3 com dose dez vezes
a dose terapêutica G10 (4
mL.kg-1) e um grupo controle
GC (10mL.kg-1.dia) tratado
com veículo do fitoterápico.
Os valores representam a mé-
dia relativa dos animais por
grupo (n=10), e as barras ver-
ticais o erro padrão da média.
+ óbito.

corporal de fêmeas (1° dia = 100%) durante os
30 dias de tratamento, calculado a partir da
mensuração diária de massa corporal (g) de fê-
meas tratadas diariamente, por via oral com o fi-
toterápico Tintura Algodoeiro Cangeri® com
três doses diferentes: Grupo 1 na dose terapêu-
tica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo 2 com dose cinco
vezes a dose terapêutica G5X (2 mL.kg-1), Gru-
po 3 com dose dez vezes a dose terapêutica
G10X (4 mL.kg-1) e um grupo controle GC (10
mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. Ve-
rificou-se que houve diferença estatisticamente
significativa entre CG e GDT com relação a G5X
e G10X, a partir do oitavo dia de tratamento.

O fitoterápico Tintura de Algodoeiro Cange-
ri® alterou de forma significativa a massa relati-
va dos órgãos (%) dos machos tratados com três
doses diferentes GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2
mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) em comparação com
o grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com
veículo do fitoterápico (Tabela 1). 

Com relação aos exames anátomo-patológi-
cos dos machos, foram observados casos de
congestão hepática em grau variável, vacuoli-
zação de hepatócitos, congestão renal e pneu-
monia intersticial de grau variável nos diferentes
grupos experimentais. 

O fitoterápico Tintura de Algodoeiro Algo-
doeiro® alterou de forma significativa a massa
relativa dos órgãos (%) das fêmeas tratadas com
três diferentes doses GDT (0,4  mL.kg-1), G5X (2
mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) em comparação com
o grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com
veículo do fitoterápico (Tabela 2). 

Com relação aos exames anátomo-patológi-
cos das fêmeas, foram observados casos de con-
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gestão hepática em grau variável, vacuolização
de hepatócitos, congestão renal e pneumonia
intersticial de grau variável nos diferentes gru-
pos experimentais. Houve óbito de 1 rata do
grupo G5X e 6 óbitos de ratas do grupo G10X
durante o período de tratamento. 

A Tabela 3 mostra a média dos valores bio-
químicos sangüíneos absolutos dos machos tra-
tados com o fitoterápico Tintura Algodoeiro
Cangeri® com três doses diferentes: Grupo 1 na
dose terapêutica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo 2
com dose cinco vezes superior a dose terapêuti-

Figura 2 . Desenvolvimento
ponderal de fêmeas (1° dia =
100%) tratadas com o fitoterápi-
co Tintura Algodoeiro Cangeri®
com três doses diferentes: Gru-
po 1 na dose terapêutica GDT
(0,4 mL.kg-1), Grupo 2 com do-
se cinco vezes a dose terapêuti-
ca G5X (2 mL.kg-1), Grupo 3
com dose dez vezes a dose te-
rapêutica G10X (4 mL.kg-1) e
um grupo controle GC (10
mL.kg-1) tratado com veículo do
fitoterápico. Os valores repre-
sentam a média relativa dos
animais por grupo (n=10), e as
barras verticais o erro padrão
da média. + óbitos. Houve osci-
lações no consumo de ração e
água nos diferentes grupos,
sem significância estatística (da-
dos não apresentados).

Massa relativa dos órgãos (%) GC (n=10) GDT (n=10) G5X (n=10) G10X (n=8)

Tireóide esquerda 0,005±0,001 0,005±0,001 0,005±0,0005 0,005±0,002
Tireóide direita 0,006±0,001 0,006±0,001 0,004±0,0003 0,004±0,002

Esôfago 0,046±0,004 a 0,044±0,005 a 0,030±0,0031 a 0,076±0,005 b

Estômago 0,997±0,164 a 0,803±0,038 a 0,633±0,0092 b 0,542±0,030 b

Pâncreas 0,120±0,016 a 0,084±0,005 b 0,164±0,0234 a 0,145±0,010 a

Fígado 4,048±0,218 3,963±0,180 4,118±0,1358 3,450±0,102
Intestinos 8,198±0,553 8,116±0,403 7,545±0,1543 7,074±0,252
Coração 0,325±0,009 0,335±0,018 0,305±0,0090 0,301±0,009
Pulmões 0,540±0,015 0,613±0,034 0,538±0,0230 0,517±0,026

Baço 0,281±0,010 a 0,322±0,018 a 0,271±0,0138 a 0,168±0,010 b

Rim Esquerdo 0,386±0,018 a 0,349±0,012 ab 0,333±0,0127 ab 0,321±0,011 b

Rim Direito 0,393±0,014 a 0,380±0,010 a 0,355±0,0112 ab 0,313±0,026 b

Adrenal Esquerda 0,014±0,001 a 0,015±0,001 a 0,009±0,0009 b 0,016±0,001 a

Adrenal Direita 0,012±0,001 0,013±0,001 0,012±0,0015 0,015±0,001
Testículo esquerdo 0,890±0,049 a 0,871±0,043 a 0,503±0,0185 b 0,507±0,018 b

Testículo direito 0,863±0,042 a 0,899±0,059 a 0,490±0,0154 b 0,497±0,017 b

Vesícula Seminal 0,267±0,030 a 0,190±0,012 b 0,257±0,0197 a 0,202±0,010 ab

Próstata 0,195±0,027 a 0,293±0,027 b 0,226±0,0141 ab 0,105±0,014 a

Tabela 1. Massa relativa dos órgãos dos machos tratados durante 30 dias com fitoterápico Tintura de Algodoeiro
Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) e um grupo controle
GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. São mostrados valores percentuais médios ± epm. Letras
diferentes na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

ca G5X (2 mL.kg-1), Grupo 3 com dose dez ve-
zes a dose terapêutica G10X (4 mL.kg-1) e um
grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veí-
culo do fitoterápico. 

A Tabela 4 mostra o quadro hematológico
dos machos tratados com o fitoterápico Tintura
Algodoeiro Cangeri® com três doses diferentes:
Grupo1 na dose terapêutica GDT (0,4 mL.kg-1),
Grupo 2 com dose cinco vezes superior a dose
terapêutica G5X (2 mL.kg-1), Grupo 3 com dose
dez vezes a dose terapêutica G10X (4 mL.kg-1) e
um grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com
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veículo do fitoterápico. Verificou-se que, exceto
CHGM, todas as demais variáveis diferiram entre
os grupos. 

Contagem global de leucócitos e percentual
de eosinófilos mostraram diferença estatistica-
mente significativa entre os grupos. Nas demais
variáveis estudadas, não foram observadas dife-
renças estatisticamente significativas (Tabela 5). 

A Tabela 6 mostra a média dos valores bio-
químicos sangüíneos absolutos das fêmeas trata-

Massa relativa dos órgãos (%) GC (n=10) GDT (n=10) G5X (n=9) G10X (n=4)

Tireóide Esquerda 0,005±0,001 0,006±0,0004 0,004±0,0005 0,007±0,0003
Tireóide Direita 0,005±0,001 0,006±0,0003 0,004±0,0004 0,007±0,0005

Esôfago 0,072±0,012 0,077±0,0035 0,071±0,0163 0,116±0,0120
Estômago 0,885±0,078 0,847±0,0431 0,885±0,0633 0,781±0,0533
Pâncreas 0,171±0,025 a 0,149±0,0107 a 0,121±0,0301 a 0,318±0,0407 b

Fígado 4,570±0,192 a 3,719±0,1030 b 3,992±0,1330 b 3,783±0,1517 b

Intestinos 9,660±0,444 a 8,855±0,2192 b 8,534±0,2179 b 8,064±0,2888 b

Coração 0,398±0,038 0,343±0,0110 0,339±0,0171 0,342±0,0098
Pulmões 0,889±0,265 0,680±0,0284 0,739±0,0349 0,657±0,0262

Baço 0,314±0,015 a 0,326±0,0230 a 0,313±0,0111 a 0,224±0,0120 b

Rim Esquerdo 0,400±0,020 0,357±0,0210 0,362±0,0115 0,363±0,283
Rim Direito 0,402±0,018 0,399±0,0216 0,387±0,0146 0,371±0,0148

Adrenal Esquerda 0,032±0,006 0,022±0,0007 0,019±0,0019 0,032±0,0047
Adrenal Direita 0,029±0,004 0,023±0,0013 0,019±0,0023 0,033±0,0013

Ovário Esquerdo 0,051±0,007 0,055±0,0246 0,023±0,0038 0,034±0,0018
Ovário Direito 0,053±0,014 0,025±0,0013 0,025±0,0041 0,036±0,0013

Útero 0,328±0,033 0,289±0,0202 0,218±0,0366 0,275±0,0262

Tabela 2. Massa relativa dos órgãos das fêmeas tratadas durante 30 dias com fitoterápico Tintura de Algodoeiro
Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) e um grupo controle
GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. São mostrados valores percentuais médios ± epm. Letras
diferentes na mesma linha representam diferençam estatisticamente significativas (p < 0,05).

Variáveis GC GDT G5X G10X

Ácido úrico (mg/dl) 2,16±0,52 2,62±0,58 2,68±0,49 2,08±0,24
ALT (U/l) 45,56±5,50 a 52,28±2,61 a 68,42±6,45 a 132,5±28,19 b

AST (U/l) 92,92±9,88 133,24±5,40 180,3±10,4 253,02±76,12
Bilirrubina total (mg/dl) 0,172±0,02 a 0,375±0,03 b 0,124±0,01 a 0,262±0,05 b

Creatinina (mg/dl) 0,536±0,03 a 0,596±0,03 a 0,750±0,03 b 0,912±0,05 c

Proteínas totais (g/dl) 5,972±0,11 ab 5,704±0,16 a 6,076±0,11 b 6,58±0,25 c

Triglicerídeos (mg/dl) 87,2±10,49 a 107,8±16,18 a 68,2±8,74 b 145,0±22,71 c

Colesterol total (mg/dl) 56,8±3,95 a 55,8±4,77 a 51,8±3,85 a 77,0±4,98 b

FA (U/l) 152,6±13,07 144,6±20,89 166,8±22,86 161,6±10,85
Glicose (mg/dl) 140,4±15,77 a 102,6±10,64 b 140,4±8,51 a 143,8±4,31 a

Potássio (mEq/l) 5,36±0,57 5,18±0,38 6,74±1,09 6,24±0,37
Sódio (mEq/l) 143,0±1,55 a 154,6±1,54 b 142,6±1,57 a 138,8±0,37 c

Uréia (mg/dl) 50,87±0,55 a 43,76±1,53 a 50,75±1,99 a 38,37±1,16 b

GGT (U/l) 2,6±0,51 2,0±0,45 1,2±0,2 4,0±1,76

Tabela 3. Níveis séricos da atividade do ácido úrico, ALT, AST, bilirrubina, creatinina, proteínas totais, triglicerí-
deos, colesterol total, fosfatase alcalina (FA), glicose, potássio, sódio, uréia e GGT em machos tratados com fito-
terápico Tintura de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X
(4 mL.kg-1) e um grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. Dados expressos pela mé-
dia absoluta (valores bioquímicos) ± epm (n = 5 animais por grupo).  Letras diferentes na mesma linha repre-
sentam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

das com o fitoterápico Tintura Algodoeiro Can-
geri® com três doses diferentes: Grupo1 na do-
se terapêutica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo 2 com
dose cinco vezes superior a dose terapêutica
G5X (2 mL.kg-1), Grupo 3 com dose dez vezes
a dose terapêutica G10X (4 mL.kg-1) e um grupo
controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do
fitoterápico. Não verificou-se diferença estatisti-
camente significativa das variáveis analisadas
entre os grupos. 
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A Tabela 7 mostra o quadro hematológico das
fêmeas tratadas com o fitoterápico Tintura Algo-
doeiro Cangeri® com três doses diferentes: Gru-
po1 na dose terapêutica GDT (0,4 mL.kg-1), Grupo
2 com dose cinco vezes superior a dose terapêuti-
ca G5X (2 mL.kg-1), Grupo 3 com dose dez vezes
a dose terapêutica G10X (4 mL.kg-1) e um grupo
controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do
fitoterápico. Verificou-se que, exceto CHGM, to-

Variável GC GDT G5X G10X

Eritrócitos(milhões/mm3) 8,236±0,26 a 6,246±0,21 b 7,685±0,24 c 7,376±0,29 c

Hemoglobina (g/%) 15,47±0,55 a 13,46±0,35 b 15,47±0,28 a 15,47±0,79 a

Hematócrito (%) 45,0±1,18 a 40,6±1,56 bc 38,75±1,11 c 42,2±1,71 ab

VGM 54,69±0,62 a 65,02±1,42 c 50,56±1,95 a 57,25±1,35 b

CHGM 34,35±0,56 33,23±0,67 35,06±0,36 34,42±0,77

Tabela 4. Valores médios (± erro padrão da média) de variáveis sangüíneas em machos tratados com fitoterápi-
co Tintura de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4
mL.kg-1) e um grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. (n = 5 animais por grupo).
Letras diferentes na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

Variáveis GC GDT G5X G10X

Leucócitos/mm3 8540±574,1 a 4260±294,2 b 6025±759,8 c 5220±587,7 bc

Neutrófilos bastonados (%) 0 0 0 0
Neutrófilos segmentados (%) 22,6±2,6 37,0±4,9 22,6±5,92 22,6±4,83

Eosinófilos (%) 1,4±0,24 a 0,6±0,4 b 0,5±0,29 b 1,8±0,42 a

Basófilos (%) 0,4±0,24 0,2±0,2 0,25±0,25 0
Linfócitos (%) 71±2,77 59,8±4,24 61,75±0,65 68,2±5,28
Monócitos (%) 4,6±1,12 2,4±0,9 1,5±0,65 3,0±0,61

Tabela 5. Valores médios de leucograma (± erro padrão da média) em machos tratados com fitoterápico Tintura
de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) e um
grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. (n = 5 animais por grupo). Letras diferentes
na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

Variáveis GC GDT G5X G10X

Ácido úrico (mg/dl) 2,1±0,32 1,48±0,4 2,14±0,44 #
ALT (U/l) 47,02±4,4 54,78±6,60 61,6±17,5 36,95±6,09
AST (U/l) 90,94±6,15 166,36±22,49 287,7±116,5 71,85±22,9

Bilirrubina total (mg/dl) 0,27±0,04 0,28±0,04 0,102±0,01 0,24±0,02
Creatinina (mg/dl) 0,722±0,05 0,652±0,03 0,752±0,05 0,512±0,03

Proteínas totais (g/dl) 5,778±0,24 5,874±0,18 7,146±0,29 5,725±0,19
Triglicerídeos (mg/dl) 51,4±3,85 74,0±17,51 49,0±15,33 44,0±17,16

Colesterol total (mg/dl) 51,4±3,37 56,0±1,34 53,8±5,09 51,5±2,25
FA (U/l) 138,4±23,3 80,8±12,56 117,4±30,15 38,0±10,78

Glicose (mg/dl) 175±4,15 105±6,02 112,2±5,75 160,5±8,11
Potássio (mEq/l) 6,52±0,56 4,06±0,40 6,28±0,97 5,02±1,18
Sódio (mEq/l) 142,4±0,40 155,4±1,33 143,6±0,98 139,0±1,15
Uréia (mg/dl) 52,28±1,73 40,28±2,91 51,39±5,50 26,48±2,72

GGT (U/l) 1,4±0,40 2,6±0,40 2,6±0,93 3,0±0,71

Tabela 6. Níveis séricos da atividade do ácido úrico, ALT, AST, bilirrubina, creatinina, proteínas totais, triglicerí-
deos, colesterol total, fosfatase alcalina (FA), glicose, potássio, sódio, uréia e GGT em fêmeas tratadas com fito-
terápico Tintura de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X
(4  mL.kg-1) e um grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. Dados expressos pela
média absoluta (valores bioquímicos) ± epm, n = 5 animais por grupo. # Valor não determinado.

das as demais variáveis diferiram entre os grupos.
A contagem global de leucócitos mostrou di-

ferença estatisticamente significativa entre os
grupos de fêmeas de GC e G5X em comparação
com GDT e G10X. Diferença significativa tam-
bém foi observada no percentual de linfócitos
(Tabela 8). Nas demais variáveis estudadas, não
foram observadas diferenças estatisticamente
significativas.
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
A formulação fitoterápica Tintura de Algo-

doeiro Cangeri® avaliada em nossos experimen-
tos apresenta em sua composição extrato fluido
de Gossypium herbaceum (algodoeiro). Estudos
fitoquímicos tem mostrado a presença na planta
de diferentes substâncias químicas como aceto-
vanilona, ácido palmítico, betaína, ácido esteári-
co, fotosterol, furfurol, gossipol, oleína, pectina,
serotonina, tanino, tocoferol, entre outros. A
presença variada de substâncias químicas justifi-
ca algumas das indicações terapêuticas como
antiinflamatória, antidisentérica, antivirótica,
bactericida, emenagoga, emoliente, hemostática
e, nos casos de amenorréia, dismenorréia, aste-
nia e impotência sexual 28.

Independente dos possíveis efeitos terapêuti-
cos, os quadros de toxicidade vinculados à in-
gestão de alimentos e/ou medicamentos a base
de algodoeiro são conhecidos em diferentes es-
pécies animais, particularmente em monogástri-
cos 18-24. A toxicidade é causada pela presença
do gossipol, um pigmento amarelo de ocorrên-
cia natural em plantas da família Malvaceae, es-
pecialmente do gênero Gossypium 29. Os efeitos
tóxicos usualmente ocorrem após a ingestão
continuada, podendo ter início somente após al-

Variável GC GDT G5X G10X

Eritrócitos (milhões/mm3) 7,738±0,17 a 5,460±0,89 c 6,992±0,12 b 6,557±0,12 b

Hemoglobina (g/%) 14,25±0,48 a 12,24±0,22 b 12,22±0,43 b 13,57±0,32 ab

Hematócrito (%) 42,8±0,73 a 37,8±0,73 b 35,6±0,75 b 40,25±0,85 a

VGM 55,38±1,18 a 69,32±1,93 b 50,91±0,48 a 61,40±1,18 b

CHGM 33,27±0,74 32,38±0,29 34,28±0,56 33,72±0,38

Tabela 7. Valores médios (± erro padrão da média) de variáveis sangüíneas em fêmaes tratadas com fitoterápico
Tintura de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1)
e um grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. (n = 5 animais por grupo). Letras di-
ferentes na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

Variáveis GC GDT G5X G10X

Contagem global 
de leucócitos (mm3)

7800±1280,6 a 3580±482,07 b 5100±741,62 a 4125±278,01 b

Neutrófilos bastonados (%) 0 0 0 0

Neutrófilos segmentados (%) 25,4±3,04 35,6±4,64 40,4±4,30 26,7±4,75

Eosinófilos (%) 1,2±0,58 0,8±0,37 2,8±1,50 1,25±0,25

Basófilos (%) 0,4±0,24 0,2±0,2 0 0

Linfócitos (%) 71,0±2,83 a 62,8±4,53 bc 56,0±2,90 c 70,5±4,87 a

Monócitos (%) 2,0±0,71 0,8±0,37 0,8±0,37 1,5±1,19

Tabela 8. Valores médios de leucograma (± erro padrão da média) em fêmeas tratadas com fitoterápico Tintura
de Algodoeiro Cangeri® com três diferentes doses GDT (0,4 mL.kg-1), G5X (2 mL.kg-1), G10X (4 mL.kg-1) e um
grupo controle GC (10 mL.kg-1) tratado com veículo do fitoterápico. (n = 5 animais por grupo). Letras diferentes
na mesma linha representam diferença estatisticamente significativa (p < 0,05).

gumas semanas de ingestão, dependendo da
quantidade de gossipol ingerida 30. 

No presente estudo, o desenvolvimento pon-
deral dos machos e das fêmeas foi inferior nos
grupos que receberam doses diárias de 2 ml.kg-1

(G5X) e 4 ml.kg-1 (G10X) quando comparados
com machos e fêmeas tratados com o veículo
do fitoterápico (GC) e com a dose terapêutica
de 0.4 ml.kg-1 (GDT), sendo a diferença signifi-
cativa a partir do décimo segundo dia nos ma-
chos e do oitavo dia de tratamento nas fêmeas.
A diminuição do ganho de massa corporal foi
maior com o aumento da dose do fitoterápico
tanto nos machos quanto nas fêmeas, indicando
toxicidade sistêmica dose-dependente. Resulta-
dos semelhantes foram observados em ratos,
suínos, ruminantes jovens e aves tratados com
diferentes doses diárias de gossipol 15,30. Nos
machos do grupo G10X foram observados dois
óbitos no decorrer do tratamento, sendo um no
décimo terceiro dia e outro no vigésimo sétimo
dia. Já nas fêmeas houve 6 óbitos no grupo
G10X, ocorridos respectivamente no oitavo, no-
no, décimo segundo, décimo terceiro, décimo
quinto e décimo sexto dia de tratamento. A
maior sensibilidade de fêmeas aos efeitos tóxi-
cos de vários xenobióticos é relatado particular-
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mente em ratos 30. Testes mostraram que ratas
(Rattus rattus spp.) gestantes e lactantes são
mais sensíveis aos efeitos tóxicos do gossipol que
os machos 31. Esse tipo de sensibilidade de gêne-
ro também foi demonstrada em relação a admi-
nistração contínua de gossipol em hamsters 32. 

Com relação à massa relativa dos órgãos, fo-
ram observadas alterações significativas com as
três doses do fitoterápico Tintura de Algodoeiro
em relação ao grupo controle, tratado com o ve-
ículo, tanto nos machos quanto nas fêmeas.
Destacam-se as alterações observadas nas mas-
sas relativas de fígado nas fêmeas e rins nos ma-
chos e nas fêmeas. As principais lesões observa-
das em decorrência da exposição prolongada ao
gossipol ocorrem no coração com necrose car-
díaca, lesão renal com hipocalemia, lesão hepá-
tica por inibição da gutationa-S-transferase, que
prejudica a metabolização de xenobióticos, além
de desnutrição protéica e diminuição no ganho
de peso decorrente da interferência no aprovei-
tamento de aminoácidos 30.

No presente estudo, as alterações da massa
relativa do fígado foram acompanhadas por au-
mento nas concentrações séricas de ALT e AST.
Na verdade, a análise bioquímica realizada em
intoxicações por gossipol tem mostrado ele-
vações nas enzimas hepáticas ALT, DHS, GGT e
LDH 30. Em nossos estudos, alterações do tipo
congestão hepática e pulmonar foram as mais
freqüentemente observadas em todos os grupos
experimentais, inclusive nos animais do grupo
controle. Trabalhos anteriores, avaliando o uso
contínuo de gossipol em coelhos mostraram
que além da redução do desenvolvimento pon-
deral , na necropsia foi observada congestão
nos pulmões e fígado 18. Outros relatos mostram
a ocorrência de congestão centrolobular, perda
de hepatócitos e degeneração gordurosa 24; lí-
quidos vermelhos ou amarelos no tórax e abdô-
men, dilatação cardíaca, edema pulmonar inters-
ticial com septo interlobular edematoso, fígado
friável, congestionado e aumentado, necrose
cardíaca, congestão e necrose hepática e leve
nefrose tubular renal 30 . 

As alterações relacionadas às análises sangüí-
neas registram a ocorrência de anemia, fragilida-
de eritrocitária com hemólise e aumento da co-
lecistocinina para os casos de intoxicação pelo-
gossipol30. Avaliando o quadro hematológico
em nossos experimentos, houve, tanto em ma-
chos quanto em fêmeas, uma redução do hema-
tócrito dos grupos tratados com o fitoterático
quando comparados com o grupo controle. Na
contagem de eritrócitos, houve um padrão de

alterações iguais em fêmeas e em machos. Em
relação ao GC, todos os grupos tratados tiveram
contagem de eritrócitos inferior, sendo a maior
redução tanto em machos quanto em fêmeas
ocorrendo no GDT. Na determinação de hemo-
globina, os machos apresentaram uma redução
apenas no grupo GDT, já as fêmeas tiveram re-
dução no valor de hemoglobina dos grupos
GDT e G5X. Investigação sobre a capacidade do
gossipol em quelar o ferro com a administração
oral diária, por 16 semanas, de gossipol em ra-
tos  machos, mostrou  que  a  incorporação  de
ferro foi aumentada no baço, fígado, medula ós-
sea e sangue dos animais tratados com gossipol,
e aumentava de acordo com o aumento do perí-
odo pós-aplicação de ferro intraperitoneal 33. 

No presente estudo, os machos tratados dos
grupos GDT, G5X e G10X apresentaram uma re-
dução significativa na contagem de leucócitos
totais quando comparados ao grupo controle,
sendo que a maior queda na contagem dessas
células ocorreu no grupo GDT. A contagem de
eosinófilos nos machos também sofreu redução
significativa nos grupos GDT e G5X em relação
ao grupo controle, elevando-se novamente ao
valor controle no grupo G10X. Nas fêmeas tam-
bém houve redução significativa da contagem
de leucócitos totais nos grupos GDT e G5X
quando comparados ao GC. Nas fêmeas do gru-
po G10X houve redução, mas sem significância
estatística. O leucograma é a parte do hemogra-
ma que pesquisa alterações quantitativas e/ou
morfológicas das séries leucocitárias, sendo as
alterações quantitativas a leucocitose (aumento)
e a leucopenia (diminuição). A leucocitose pode
ocorrer devido a causas fisiológicas como exer-
cício extremo, parto/gestação, excitação e pato-
lógicas como infecções bacterianas e necrose te-
cidual. A leucopenia está relacionada a doenças
virais e severas infecções bacterianas 34. 

Os resultados obtidos no presente estudo
mostram que os efeitos adversos (redução de
massa corporal, ocorrência de óbitos e lesões
histológicas), que estão ligados à toxicidade
sistêmica, não foram observados com a dose te-
rapêutica (GDT). Tendo em vista os resultados
obtidos, que demonstram o aparecimento de
efeitos adversos a partir da dos 5X, é recomen-
dável que a utilização de preparações contendo
em sua composição Gossypium herbaceum em
veículo alcoólico tenha estabelecimento de dose
realizado com acuidade, não sendo indicado o
uso por períodos prolongados.

Considerando os resultados hematológicos,
obtidos inclusive com a dose terapêutica, maio-
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res estudos se fazem necessários, tanto em ra-
tos, quanto em outras espécies animais, com o
objetivo de elucidar as alterações observadas.

Ainda com base nos resultados obtidos, ob-
serva-se que o fitoterápico a base de Gossypium
herbaceum (Tintura de Algodoeiro Cangeri®)
nas doses cinco e dez vezes maior que a dose
terapêutica preconizada para humanos, é capaz
de desencadear toxicidade sistêmica, podendo
ser classificado como moderadamente tóxico,
segundo o conceito preconizado por Osweiler
(1998) para xenobióticos 30. 
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