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RESUMO. A formulação fitoterápica contendo Gentiana lutea (genciana), Rheum palmatum (ruibarbo),
Aloe ferox (aloé), Cynara scolymus (alcachofra), Atropa belladona (beladona), Peumus boldus (boldo) e Bac-
charis trimera (carqueja) (Gotas Preciosas®) foi investigada quanto aos potenciais efeitos tóxicos em doses
repetidas, quando administrada durante 30 dias, por via oral (gavagem) a coelhos e coelhas Nova Zelân-
dia. Nos estudos a dosagem diária usada foi 10 vezes maior que a preconizada para fins terapêuticos em
seres humanos. Foram avaliados os sinais tóxicos de caracter geral, efeito sobre a deambulação, comporta-
mento, sonolência, alterações de ritmo e freqüência respiratória, além das seguintes variáveis: avaliação
da massa corporal, consumo de alimento e água, temperatura retal, hemograma completo, análise bioquí-
mica de sangue, exame qualitativo de urina, exame anátomo-patológico com determinação da massa dos
órgãos internos e, exame histológico quando da presença de alterações macroscópicas. Os resultados, in-
terpretados em conjunto, mostraram que a formulação fitoterápica investigada não causou efeitos tóxicos
quando administrado por via oral em doses repetidas durante 30 dias em coelhos Nova Zelândia, em dose
10 vezes maior que a preconizada para fins terapêuticos em seres humanos. A formulação fitoterápica po-
de ser considerada relativamente inócua. 
SUMMARY. “Pre-Clinic Toxicological Study of a Phytoterapic Containing Gentiana Lutea, Rheum Palmatum,
Aloe Ferox, Cynara Scolymus, Atropa Belladona, Paumus Boldus and Baccharis Trimera in New Zealand Rab-
bits”. The phytotherapic formulation constituted by Gentiana lutea (genciana), Rheum palmatum (ruibarbo), Aloe
ferox (aloé), Cynara scolymus (alcachofra), Atropa belladona (beladona), Paumus boldus (boldo) and Baccharis
trimera (carqueja) (Gotas Preciosas®) was investigated from the potential of toxicological effects when orally
administered for 30 days to male and female New Zealand rabbits. The daily oral dose was ten times the pre-
scribed dosage to humans. The general signs of toxicity, locomotion, behavior, respiratory rate and rhythm were
evaluated. Body weight, food and water intake, rectal temperature, hematological and biochemical blood analy-
sis, urinalysis, anatomopathological evaluation and visceral weight were measured. The results interpreted as a
whole revealed the absence of toxicological effects to the phytotherapic investigated when administered to New
Zealand rabbits in a dose equivalent to 10 times the human dose. The phytotherapic can be considered relatively
innocuous.

INTRODUÇÃO
A utilização de formulações fitoterápicas co-

mo alternativa terapêutica tem sido limitada pela
questão da segurança de sua utilização. O inten-
so apelo comercial advindo do forte movimento
cultural de naturalistas aqueceu, em todo o
mundo, o consumo de plantas medicinais. En-
tretanto, não tem havido respeito aos limites de
uso dos fitoterápicos, não sendo fornecidas as
informações sobre efeitos colaterais, e o consu-

mo de plantas representa cada vez mais um ris-
co para a saúde humana 1. 

No Brasil, resoluções da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) de 2004 determi-
naram a normatização do registro de medica-
mentos fitoterápicos 2,3. As resoluções RE 48 e
RE 90, fornecem referências bibliográficas para
avaliação de segurança e eficácia de fitoterápi-
cos e, tratam dos detalhes para a realização dos
estudos de toxicidade, respectivamente. Os es-
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tudos toxicológicos preconizados pela norma
determinam que os testes devem ser realizados
em pelo menos duas espécies de mamíferos,
sendo uma roedora e uma não roedora (RE90 -
ANVISA). 

Resultados obtidos, por nosso grupo, em ra-
tos Wistar mostraram que a utilização da formu-
lação contendo Gentiana lutea (genciana),
Rheum palmatum (ruibarbo), Aloe ferox (aloé),
Cynara scolymus (alcachofra), Atropa belladona
(beladona), Peumus boldus (boldo) e Baccharis
trimera (carqueja) (Gotas Preciosas®) em dose
10 vezes maior que a preconizada para fins te-
rapêuticos em seres humanos, foi considerada
relativamente inócua do ponto de vista de toxi-
cidade 4. O presente estudo teve por objetivo
investigar estaa formulação fitoterápica, empre-
gada no tratamento da dispepsia, quanto aos
potenciais efeitos tóxicos em doses repetidas,
quando administrada durante 30 dias, por via
oral, em coelhos Nova Zelândia, tendo por base
as exigências da ANVISA, para a permissão de
fabricação e comercialização de fitoterápicos 2.

MATERIAL E MÉTODOS
Animais

Foram utilizados coelhos Nova Zelândia
adultos,  em  número  de  6  (3 machos e 3 fê-
meas), adquiridos da Cunicultura Chimango do
Eldorado RS, com massa corporal inicial de
2656,7 g ± 78 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 Coelhos,
Nuvital, PR) e água ad libitum durante o perío-
do experimental, sendo aclimatados às con-
dições do Biotério Setorial por um período mí-
nimo de 15 dias.

Manutenção, alimentação, tratamento e euta-
násia dos animais experimentais obedeceram
normas éticas recomendadas, segundo as boas
práticas de laboratório. A eutanásia foi realizada
com tiopental sódico (50 mg.Kg–1) por via intra-
peritonial seguida de exanguinação.

O produto Gotas Preciosas® (frasco com
30ml do produto fitoterápico) foi fabricado e
fornecido por Hertz Medicamentos (Porto Ale-
gre/RS), estando dentro do prazo de validade. A
composição quali-quantitativa do fitoterápico
descreve-se a continuação.

Extrato fluido de genciana (Gentiana lutea) 0,006 ml

Extrato fluido de ruibarbo (Rheum palmatum) 0,006 ml

Tintura de aloé (Aloe ferox) 0,030 ml

Tintura de alcachofra (Cynara scolymus) 0,030 ml

Tintura de beladona (Atropa belladona) 0,030 ml

Tintura de boldo (Peumus boldus) 0,030 ml

Tintura de carqueja (Baccharis trimera) 0,030 ml

Excipiente qsp. 1,000 ml

(Excipiente: álcool etílico, metilparabeno, propilpara-
beno, água desionizada)

Estabelecimento da dose de ensaio,
preparo e administração

Considerando que a dose terapêutica máxi-
ma diária proposta para seres humanos é 150
gotas, foi calculado que a dose a ser ingerida
por um adulto médio (70 kg) seria de 2,14 go-
tas.kg–1 da formulação fitoterápica Gotas Precio-
sas®. Conforme estudo piloto, foi fixada a dose
diária de estudo como sendo 10 vezes a preco-
nizada para uso em humanos, equivalente a 1,1
ml.kg–1 da formulação fitoterápica. O volume foi
completado com água destilada até 10 ml.kg–1,
para a administração nos animais. Levando em
conta que a formulação fitoterápica Gotas Pre-
ciosas® deve ser empregada por via oral, esta
via foi eleita para a administração nos coelhos,
sendo administrada por gavagem com sonda rí-
gida. 

Protocolo experimental nos 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 alanina transferase (ALT), aspartato
transaminase (AST), bilirrubina total, colesterol
total, creatinina, fosfatase alcalina, glicose, pro-
teínas totais e triglicerídeos. As determinações
bioquímicas foram realizadas mediante Kits Lab-
test (MG) de metodologia cinética e colorimétri-
ca, com leitura em aparelho Espectofotômetro
SB 190, Marca Celm (SP). 

A urina foi coletada para realização de exa-
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me qualitativo. As determinações químicas de
urina foram realizadas por meio de Tiras Reati-
vas - Choice Line, Roche Diagnóstica (SP). 

As variáveis iniciais foram estabelecidas pela
coleta prévia de sangue e urina, um dia antes da
administração do fitoterápico, sendo considera-
das como valor de controle. 

Análise estatística
A metodologia utilizada para análise estatísti-

ca incluiu teste t de Student 5,6. 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 7. 

RESULTADOS
Os resultados referentes ao tratamento coe-

lhos e coelhas, em doses repetidas de com 1,1
ml.kg–1.dia–1 de Gotas Preciosas®, per os, duran-
te 30 dias estão resumidos nas Tabelas 1, 2 e 3.
Não foram observadas alterações nos diversos
parâmetros preconizados para a avaliação de to-
xicidade na espécie. Desenvolvimento ponderal,
consumo de água e ração e temperatura corpo-
ral, aferidos diariamente, não apresentaram va-
riações que não fossem fisiológicas (Tabela 1).

Os resultados dos exames de sangue (Tabela
2) e urina (Tabela 3), ambos realizados com

N 6

Massa corporal (g)
Inicial (controle) 2656,7 ± 77,8
Final ( após 30 dias) 2777,5 ± 60,3

Consumo médio de ração (g/%) 3,9 ± 0,10

Temperatura corporal média (°C) 39,1 ± 0,03

Tabela 1. Média da massa corporal inicial e final, do
consumo de ração e da temperatura corporal média
obtida de coelhos e coelhas tratados per os com Go-
tas Preciosas® na dosagem de 1,1 ml.kg–1.dia–1, du-
rante 30 dias.

Primeiro dia Após 30 dias de Bioquímico Primeiro dia Após 30 dias de
(controle) Gotas Preciosas de sangue (controle) Gotas Preciosas

Eritrócitos 5,2 ± 0,2 5,0 ± 0,3
(milhões/mm3)
Hemoglobina 11,8 ± 0,5 11,1 ± 0,63 ALT 60,8 ± 1,5 57,3 ± 9,9
Hematócrito 36,0 ± 1,4 34,8 ± 2,1 AST 58,2 ± 3,5 63,0 ± 18,3
VGM 69,4 ± 0,5 70,3 ± 0,1 Colesterol total 38,3 ± 3,3 < 35,0
GHGM 32,6 ± 0,6 32,1 ± 0,8 Creatinina 2,12 ± 0,09 1,58 ± 0,15

LEUCOGRAMA Fosfatase alcalina 124,1 ± 7,2 49,5 ± 7,3
Leucócitos (mm3) 7166,7±929,4 5883,3 ± 715,7 Glicose 44,5 ± 15,9 71,5 ± 8,6
Neutrófilos (%) Proteínas totais 5,80 ± 0,29 5,98 ± 0,29

mielócitos 0 0 Trigliceridios 127,2 ± 28,4 92,0 ± 15,3
metamielócitos 0 0 Bilirrubina total 1,65 ± 0,33 1,08 ± 0,52
núcleos em bastão 0 0
núcleo segmentado 7,0 ± 3,2 3,8 ± 0,9

Eosinófilos (%) 30,3 ± 5,6 50,5 ± 3,6
Basófilos (%) 0 0
Linfócitos (%) 53,5 ±2,6 39,0 ± 4,3
Monócitos (%) 9,2 ± 1,3 6,7 ± 1,6
Plasmócitos (%) 0 0

Tabela 2. Resultados médios ± epm dos exames de sangue feitos em amostras coletada de coelhos (n = 3) e co-
elhas (n = 3) antes (controle) e depois de tratados per os com Gotas Preciosas na dosagem de 1,1 ml.kg–1.dia–1,
durante 30 dias. 

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. Comparados com os valo-
res históricos do nosso Laboratório e, com os
parâmetros normais para a espécie, os resulta-
dos estiveram dentro dos valores fisiológicos 8-

12. 
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). 
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DISCUSSÃO E CONCLUSÕES
Há um crescente entendimento sobre os be-

nefícios da utilização de fitoterápicos, particular-
mente no tratamento de perturbações digestivas.
O uso, todavia, não deve deixar de lado os cui-
dados com as possíveis reações adversas e toxi-
cidade das preparações. A preparação fitoterápi-
ca contendo Gentiana lutea (genciana), Rheum
palmatum (ruibarbo), Aloe ferox (aloé), Cynara
scolymus (alcachofra), Atropa belladona (bela-
dona), Peumus boldus (boldo) e Baccharis tri-
mera (carqueja) (Gotas Preciosas®), recomen-
dada para tratamento de distúrbios digestivos,
em particular dispepsia, teve em nossos experi-
mentos a avaliação recomendada pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da
Saúde do Brasil (ANVISA), com relação à toxici-
dade pré-clínica, em uma espécie animal não
roedora 2,3. 

Os resultados referentes ao tratamento coe-
lhos e coelhas, em doses repetidas de com 1,1
ml.kg–1.dia–1 de Gotas Preciosas®, per os, duran-

Primeiro dia (controle) Após 30 dias de Gotas Preciosas

Uréia (g/24h) 44,9 ± 7,4 76,1 ± 13,8
Creatinina (mg/24h) 105,2 ± 10,9 120,8 ± 36,9
Ácido Úrico (mg/ 24h) 17,3 ± 2,3 44,1 ± 16,6
Volume (ml) 41,3 ± 5,8 45,8 ± 3,8
Densidade 1019,2 ± 3,0 1021,7 ± 3,0
Aspecto Normal Normal
Cor Normal Normal
Química

Proteína Traços Traços
Glicose Negativo Negativo

Urobilinogênio (mg/dl) 0,20 ± 0,0 0,2 ± 0,0
pH 6,92 ± 0,25 6,5 ± 0,2

Nitritos Negativo Negativo
Pigmentos biliares Nositivo ++

Cetona Negativo Negativo
Sangue Negativo Negativo

Leucócitos Negativo Negativo
Sedimento:

Hemácias Negativo Negativo
Muco, filamentos Presentes Negativo

Parasitose Negativo Negativo
Leucócitos Negativo Negativo
Bacteriúria Negativo Negativo

Células epiteliais:
Tipo pavimentoso 2 a 3 5 a 10

Tipo uretral 2 a 3 3 a 4
Tipo renal Negativo Negativo

Cristais Normais Negativo
Cilindros Negativo Negativo

Tabela 3. Resultados médios ± epm dos exames de urina feitos em urina coletada durante 24 h de coelhos (n =
3) e coelhas (n = 3) antes (controle) e depois de tratados per os com Gotas Preciosas na dosagem de 1,1
ml.kg–1.dia–1, durante 30 dias. 

te 30 dias mostram que não foram observadas
alterações nos diversos parâmetros preconiza-
dos para a avaliação de toxicidade na espécie.
O desenvolvimento ponderal, o consumo de
água e ração e temperatura corporal, aferidos
diariamente, não apresentaram variações que
não fossem fisiológicas.

Os resultados dos exames de sangue e urina,
ambos realizados com amostra pré-tratamento
(controle) e com amostras obtidas após 30 dias
de administração diária também não revelaram
alterações que possam ser atribuídas ao fitoterá-
pico. Não houve alteração estatisticamente signi-
ficativa entre valores pré e pós-tratamento.
Comparados com os valores históricos do nosso
Laboratório e, com os parâmetros normais para
a espécie, os resultados estiveram dentro dos
valores fisiológicos 8-12. 

A despeito dos relatos de efeitos tóxicos in-
dividualmente para as plantas presentes na
composição da formulação fitoterápica, estudos
toxicológicos em doses repetidas, durante 30
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dias em ratos e 44 dias em ratas Wistar, compre-
endendo gestação e amamentação, não determi-
naram o aparecimento de alterações nos ani-
mais tratados e conceptos 4. 

Os resultados observados nos experimentos
com coelhos reforçam a conclusão de que a
concentração de cada uma das plantas na pre-
paração fitoterápica estudada, e consequente-
mente de seus princípios ativos, estão abaixo
das registradas na literatura como potencialmen-
te capazes de desencadear efeitos tóxicos. 

Os resultados obtidos no presente trabalho,
em conjunto com os obtidos pelo grupo em ra-
tos e ratas Wistar 4 confirmam a relativa inocui-
dade da preparação, quando analisada do ponto
de vista toxicológico 13-15.
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