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Espécies do gênero Piper (Piperaceae) encontradas na Mata Atlântica, são 

amplamente utilizadas para fins medicinais. A infusão das folhas de Piper 

Cernuum Vell é utilizada como analgésica para dor estomacal, hepática e 

renal, mas estudos de toxicidade se fazem necessários para garantir o seu 

uso seguro. Este estudo avaliou por meio de metodologias in vitro 

(citotoxicidade e hemólise) e in vivo (toxicidade aguda, sub-crônico e 

mutagenicidade) os extratos de caules e folhas de P. cernuum. No estudo de 

citotoxicidade de ambos os extratos (0,1, 1, 10, 100 e 1000 μg/mL) foram 

utilizadas células de carcinoma hepatocelular humano (HepG2), analisados 

por MTT. Nos ensaios in vitro, os extratos de caules e folhas de P. cernuum 

não promoveram citotoxicidade ou hemólise quando comparados aos 

controles. Para a avaliação da toxicidade aguda (dose única de 2000 mg/kg) 

e subaguda (50 e 250 mg/kg por 28 dias) foram utilizados ratos Wistar de 

ambos os sexos. Ao final dos experimentos, amostras de sangue e órgãos 

foram coletadas para análises bioquímicas e histopatológicas. No ensaio de 

toxicidade aguda, as análises bioquímicas demonstraram diminuição dos 

níveis de AST tanto em animais fêmeas quanto em machos tratados com 

ambos os extratos.  No ensaio subagudo, observou-se um aumento no peso 

(relativo e absoluto) do baço em fêmeas tratadas com extrato de caules de P. 

cernuum (50 mg/kg). Na concentração de 250 mg/kg, onde ocorreu aumento 

do peso  absoluto do baço, coração, pulmões e rim esquerdo em ratos 

fêmeas, bem como, aumentos no nível de FAL em ratos machos. O extrato 

das folhas não causou alterações em nenhuma das concentrações testadas. 

Durante as avaliações dos ensaios in vivo, não ocorreram óbitos, não 

houveram alterações comportamentais, de consumo hídrico ou alimentar, 
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hematológicas, histopatológicas. Os extratos dos caules e das folhas 

também não foram capazes de induzir mutagenicidade. Os resultados 

obtidos forneceram dados sobre o perfil toxicológico oral agudo, subcrônico 

e mutagênico dos extratos das folhas e caules de P. cernuum, apontando 

segurança para a administração em doses agudas ou repetidas. 

 

 

Palavras-chave: Toxicologia aguda, Toxicologia sub aguda, Piper cernuun 
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Species of the genus Piper (Piperaceae) found in the Atlantic Forest, are 

widely used for medicinal purposes. Infusion of Piper Cernuum Vell leaves 

is used as an analgesic for stomach, liver and kidney pain, but toxicity 

studies are needed to ensure its safe use. This study evaluated the 

cytotoxicity and hemolysis in vitro and the acute toxicity, subchronic and 

mutagenicity in vivo of extracts of stems and leaves of P. cernuum. In the 

cytotoxicity study of both extracts (0.1, 1, 10, 100 and 1000 µg/mL), human 

hepatocellular carcinoma (HepG2) cells were used, analyzed by MTT. In 

the in vitro assays, the stem and leaf extracts of P. cernuum did not promote 

cytotoxicity or hemolysis when compared with the controls. Wistar rats of 

both sexes were used to assess the acute toxicity (single dose of 2000 mg 

kg) and subchronic toxicity (50 and 250 mg/kg for 28 days). At the end of 

the experiments, blood and organ samples were collected for biochemical 

and histopathological analyzes. In the acute toxicity test, biochemical 

analyzes demonstrated a decrease in AST levels in both male and female 

animals treated with both extracts. In the subacute test, an increase in 

relative (and absolute) weight of the spleen was observed in females treated 

with P. cernuum stem extract (50 mg/kg). Changes were also found in 

animals treated with the same extract at the concentration of 250 mg/kg, 

where there was an increase in the absolute weight of the spleen, heart, 

lungs and left kidney in female rats, as well as increases in FAL level in 

Male rats. The leaf extract did not cause changes at any of the 

concentrations tested. During the evaluations of the in vivo tests, there were 
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no deaths, no behavioral changes, no changes in water and feed 

consumption, and no hematological or histopathological changes. The stem 

and leaf extracts were also unable to induce mutagenicity. The results 

obtained provide data on the acute, subchronic and mutagenic oral 

toxicological profile of extracts of leaves and stems of P. cernuum, 

indicating safety for administration in acute or repeated doses. 

 

Keywords: Acute Toxicity, Subacute Toxicity, Piper cernuun 
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1 INTRODUÇÃO 

O conhecimento e o uso das plantas medicinais, difundidos ao 

longo dos séculos, deram ao homem um grande suporte terapêutico. A 

utilização de plantas com fins terapêuticos parece ser tão antiga quanto à 

existência da humanidade, entretanto somente nas últimas décadas houve a 

comprovação de propriedades farmacológicas como antibacteriana, 

antitumoral e antioxidante em extratos e frações (DAVID, 2004; 

MALHEIROS, 2009). 

O estudo de plantas utilizadas pela medicina popular tem gerado 

grande interesse na comunidade científica que busca o desenvolvimento de 

novos fármacos. A Organização Mundial de Saúde (WHO) desde a década 

de 80 vem incentivando pesquisas, com intuito de promover o uso seguro e 

racional destas plantas (LAPA in: SIMÕES et al., 2010). 

Por outro lado, muitos estudos comprovam a toxicidade de plantas, 

outrora consumidas sem restrições e de maneira indiscriminada. Algumas 

espécies como a Kava-kava (Piper methysticum G.Forst, Piperaceae) na 

Europa e o Confrei (Symphytum officinale L. Boraginaceae) no Brasil, 

foram difundidos como “plantas milagrosas”, com propriedades 

potencialmente curativas para diversas doenças, incluindo o câncer. 

Investigações posteriores apontaram para dezenas de casos de 

hepatotoxicidade, demonstrando o risco do uso interno destas plantas, 

altamente hepatotóxicas devido à presença de alcalóides (STICKEL et al., 

2000; STICKEL et al.,2003). 

A Familia Piperaceae, conhecida tradicionalmente como aromática, 

pode ser encontrada na Mata Atlântica ou matas de galeria (clareiras) em 12 

gêneros, entre eles o gênero Piper. Esse gênero que possui espécies 

utilizadas com fins medicinais no tratamento de erisipela, ulceras crônicas, 

doenças ginecológicas, digestivas, hepáticas e intestinais (MAIA et al., 

2008), apresenta atividades biológicas relevantes comprovadas, como 

antimicrobiana, antifúngica (KATO et al., 2001) antioxidante, inseticida, 

antileishmania, citotóxica (VIEIRA; BIZZO; POTZERNHEIM, 2006), 

anticonvulsivante, ansiolítica, analgésica, antitumoral, hipotensora, 

antisséptica urinária, anti-Trypanosoma cruzi (OLIVEIRA et al., 2005), 

diurética, molucicida, larvicida (NEGREIROS; MIQUELONI, 2003). 
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Estas propriedades biológicas são atribuídas ao gênero devido à 

presença de alcaloides, amidas, chalconas, derivados de ácidos benzoicos, 

esteróides, flavonoides, terpenos e compostos fenólicos (MAIA et al., 2008; 

CELIS et al., 2008).  

Dentre as espécies do gênero, destaca-se a Piper cernuum, 

conhecida popularmente como Pariparoba, João-guarandi-do-grado ou 

Pimenta-de-morcego. É um arbusto relativamente comum em florestas 

tropicais e encontra-se distribuída entre o norte e o sul da costa leste do 

Brasil. Seu uso etnofarmacologico está associado aos tratamentos de dores 

estomacais, renais, hepática, bem como problemas circulatórios (KATO et 

al., 2001; MARIOT; MANTOVANI; REIS, 2003).   

Estudos vêm sendo realizados por pesquisadores do Núcleo de 

Investigações Químico Farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí 

(NIQFAR-UNIVALI), para o isolamento de compostos e avaliação das 

propriedades biológicas dos extratos de folhas e caules de Piper cernuum. 

Entre estes estudos pode ser citado o de Muller (2011) que verificou que o 

bruto etanólico possui atividade antimicrobiana para Staphylococcus Aureus 

e atividade citotóxica moderada frente à Artemia Salina. Jucevic (2015) 

avaliou a atividade antidepressiva dos extratos de caules e folhas em 

diferentes modelos comportamentais. O extrato das folhas apresentou 

atividade tipo antidepressiva. Andrigo (2016) constatou que o mecanismo 

de ação antidepressivo dos extratos das folhas estão envolvidos no sistemas 

de neurotransmissão noradrenérgico, dopaminérgico e serotoninérgico. 

Recentemente, Gon e Shaeffer (2016) identificaram a composição química 

das folhas, caules e inflorescências e Aust (2017) determinou que o 

potencial antimicrobiano e antifúngico destes extratos está diretamente 

relacionado com a parte utilizada da planta e com a sazonalidade.  

Percebendo a importância dos resultados anteriormente obtidos 

pelo grupo e, considerando o potencial farmacológico de P. cernuum, o 

presente estudo visa investigar possíveis efeitos toxicológicos, mutagênicos, 

citotóxicos e hemolíticos dos extratos obtido de suas folhas e caules, quando 

administrados de forma aguda ou em doses repetidas. 



27 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o potencial toxicológico e mutagênico do extrato das 

partes aéreas de P. cernuum Vell em ratos Wistar. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Avaliar a toxicidade oral aguda dos extratos hidroalcoólicos 

obtidos a partir das folhas e caules de P. cernuum utilizando a metodologia 

de dose-única preconizada pela OECD 423; 

Avaliar os efeitos toxicológicos subcrônicos dos extratos 

hidroalcoólicos obtidos a partir das folhas e caules de acordo com a 

metodologia de doses repetidas (28 dias) preconizada pela OECD 407; 

Analisar alterações comportamentais, de consumo hídrico e de 

ração, parâmetros hematológicos e bioquímicos; 

Verificar possíveis alterações macroscópicas e microscópicas 

submetendo o fígado e rins à análise histológica; 

Avaliar o efeito mutagênico dos extratos hidroalcoólicos obtidos a 

partir das folhas e caules de P. cernuum utilizando a metodologia de ensaio 

do micronúcleo preconizada pela OECD 474; 

Verificar a citotoxicidade dos extratos hidroalcoólicos obtidos a 

partir das folhas e caules em células HepG2 utilizando a metodologia de 

viabilidade celular por MTT, bem como avaliar a atividade hemolítica dos 

extratos.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O uso de produtos naturais 

Os produtos naturais, em especiais as plantas sempre foram usados 

pelas populações. Existem relatos sobre o uso de plantas com finalidades 

terapêuticas desde a Antiguidade. As primeiras descrições sobre plantas 

medicinais são vistas nas sagradas escrituras e no papiro de Ebers, 

encontrado perto da pirâmide de Ramsés II, descrevendo 700 receitas 

utilizando-se produtos de natureza animal e principalmente vegetal, entre 

elas beladona, papoula, ginseng, alho, sene e cânfora (ALONSO, 1998). 

Por séculos, produtos “in natura” foram utilizados com sucesso na 

prevenção e cura de diversos tipos de enfermidades até que Friedrich Bayer, 

em 1887, realizou o isolamento da molécula de salicilina, posteriormente 

modificada por síntese orgânica resultando na molécula de ácido salicílico, 

dando início à substituição do uso de extratos naturais por medicamentos 

alopáticos (RATES 2001; RASKIN et al., 2002). 

Apesar dos avanços medicinais e industriais obtidos com o 

desenvolvimento da alopatia no século XX, é necessário considerar a 

precariedade atual do sistema de atenção básica à saúde em populações 

carentes e a dificuldade do acesso destes grupos ao atendimento médico, 

exames e medicações. Devido a esses motivos, associados ao vasto 

conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais e a facilidade da 

obtenção do material vegetal, percebe-se um crescimento na utilização 

destas plantas em populações de países em desenvolvimento, que em muitos 

casos, as tem como único recurso para tratamentos de saúde (VEIGA; 

PINTO; MACIEL, 2005; MIRANDA, 2013).  

Dados científicos têm apontado uma maior probabilidade da 

descoberta de novos fármacos em países em desenvolvimento pelo estudo 

de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos do que pela obtenção 

sintética (SIXEL, 2005).  

Atualmente, é crescente o número de pesquisas e investigações de 

produtos naturais ou plantas com propriedades medicinais, entretanto, na 

maioria das vezes, estes estudos foram realizados somente com uma de suas 
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partes (caule, folhas ou raiz) ou ainda, utilizando apenas um determinado 

tipo de solvente ou método extrativo (DUARTE, 2006). 

Considera-se que, mesmo sem a identificação de todos os 

componentes ativos presentes na composição de uma planta, se ela 

apresentar uma atividade farmacológica satisfatória, ausência de toxicidade 

ou efeitos adversos graves, poderá ser comercializada na forma de 

fitoterápico, chá medicinal ou mesmo “in natura”, acompanhada de 

informações oficialmente reconhecidas sobre seu uso (CARVALHO, 2012).  

Deve-se considerar ainda que plantas são uma importante fonte de 

compostos que apresentam ampla diversidade em termos de estruturas, 

propriedades físico-químicas e biológicas (GUERRA et al., 1998). Muitas 

dessas moléculas ao serem levemente modificadas, tornam-se mais potentes 

e menos tóxicas, podendo ser utilizados também como protótipos para a 

síntese e obtenção de novos fármacos. Alguns fármacos de extrema 

importância clínica dificilmente seriam obtidos via síntese química, como 

exemplo os alcalóides da Papaver somniferum e os glicosídeos 

cardiotônicos da Digitalis spp. (ROBBERS; SPEEDIE; TYLER, 1996 apud 

TUROLLA; NASCIMENTO, 2006).  

Os compostos produzidos pelas plantas podem ser divididos em 

dois grupos: metabólitos primários e secundários. No grupo dos metabólitos 

primários estão incluídos os lipídios, protídeos e glicídios, com funções 

vitais bem definidas, os quais são essenciais para os vegetais por serem 

utilizados nos processos biológicos de fotossíntese, respiração e transporte 

de solutos (SCHINKEL in SIMÕES et al., 2010). Já os metabolitos 

secundários, geralmente apresentam estruturas complexas, exercendo 

funções fisiológicas importantes para a adaptação das plantas ao meio 

ambiente em que estão inseridas, contribuindo com a interação em 

diferentes ecossistemas (FUMAGALI et al., 2008). Diferente dos 

metabólitos primários, estas substâncias que não são essenciais ao 

organismo vegetal que o biossintetiza, são encontradas em concentrações 

relativamente baixas em determinados grupos de plantas, conferindo-lhes a 

resistência necessária para sobrevivência contra a ação de patógenos 

(bactérias, fungos e vírus), predadores ou mesmo outras plantas (atividade 

antigerminativa ou tóxicas). Alguns metabólitos podem ainda absorver luz 

ultravioleta (UV) prevenindo danos às folhas devido exposição solar 

(PERES, 2004; LOBO; LOURENÇO, 2007; LAPA et al., 2010).  
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Os metabólitos secundários de plantas são classificados em três 

grandes grupos de acordo com a sua rota biossintética: compostos fenólicos, 

alcaloides e terpênicos. Estas moléculas são utilizadas pela indústria 

farmacêutica para a produção de medicamentos, cosméticos ou 

nutracêuticos (TAYZ; ZEIGER, 2004; NASS, 2007; FUMAGALI et al., 

2008; GRANATO et al., 2013).  

 Uma especial atenção deve ser dada aos compostos fenólicos 

devido suas propriedades biológicas. Os compostos, representados na figura 

1, são responsáveis por atrair ou repelir insetos e animais para polinização 

ou dispersão de sementes, bem como reações de defesa das plantas contra 

agressões do ambiente, agindo como antioxidantes (SILVA, 2010). 

 

Figura 1 – Representação das estruturas químicas de compostos fenólicos 

O

A C

B

(1)

O

R
2

R
3

R
1

R7

R
6

R
5

R
4

A C

B

(2)

O

O

R

A C

B

(3)

O

OH

OHO

(4) (5)

O O

(6)

O

OH

OH

OH
OH

ROH

CA

B

(7)

O

O

O

O

O

(8)

O

CH3 CH3 CH3

CH3
CH3

R3

R2

OH

R1

(9)  

Representação estrutural dos compostos: (1) Flavonóides (PERON et al. 2015); 

(2) Antocianinas (QUADRI et al., 2007); (3) Flavonóis (FERREIRA; 

OLIVEIRA; SANTOS, 2008); (4,5) Ácidos benzóico e cinâmico (KOBLITZ et 

al., 2010); (6) Cumarinas (SCIO, 2004); (7) Taninos (VIEIRA et al., 2008); (8) 

Ligninas (MARTINS et al., 2015); (9) Tocoferol (GONÇALVES; LIMA, 1997). 
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Amplamente distribuídos na natureza, estas moléculas contém em 

sua conformação um anel aromático, com um ou mais substituintes 

hidroxílicos incluindo seus grupos funcionais. Existem cerca de cinco mil 

compostos fenólicos e dentre eles, destacam-se os flavonoides 

(antocianinas, flavonóis e seus derivados), ácidos fenólicos (ácidos 

benzóico, cinâmico e seus derivados), cumarinas, taninos, ligninas e 

tocoferóis (ANGELO; JORGE, 2007).   

Quando incorporados em formulações, os compostos fenólicos 

conferem odor, sabor e coloração agradáveis. Além da potencial atividade 

antioxidante, esses compostos são reconhecidos por suas atividades anti-

inflamatória, antibacteriana, antiviral, antitumoral, antiagregante 

plaquetária, moduladora enzimática (detoxificação) e estimulante do 

sistema imunológico, (ROCHA et al.,2011, COSTA; JORGE, 2011). 

Outro exemplo de compostos de grande importância medicinal são 

os alcalóides. Ao longo da história, plantas contendo estas substâncias 

altamente tóxicas foram utilizadas em execuções, bem como, em práticas 

religiosas ou mágicas, por serem capazes de promover alucinações.  O ópio, 

preparado dos bulbos de Papaver somniferum, é conhecido há séculos por 

suas propriedades soporíferas e analgésicas provenientes da ação do seu 

constituinte majoritário, a morfina, bem como de constituintes como a 

codeína e papaverina, que possuem propriedades espasmolítica , analgésica 

e antitussígena respectivamente (BARREIRO; VIEGAS; BOLZANI, 2006). 

Na figura 2 estão representadas as principais estruturas dos compostos 

isolados da Papaver somniferum. 

 

Figura 2 – Alcalóides isolados a partir da Papaver somniferum. 
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Representação estrutural dos alcalóides opióides: (1) morfina, (2) codeína e (3) 

papaverina (BARREIRO; VIEGAS; BOLZANI, 2006). 
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Os alcaloides são compostos orgânicos heterocíclicos que contém 

uma ou mais moléculas de nitrogênio. Estruturalmente diversificados, 

podem se apresentar como aminas secundárias, terciárias, amidas ou sais de 

amônio quaternário (OLIVEIRA et al., 2009). Esses fitoconstituintes, 

encontrados em diferentes partes do vegetal e em representantes de diversas 

famílias, são sintetizados para promover à planta, proteção contra 

microorganismos, insetos e herbívoros (SILVA et al., 2010). 

No organismo animal os alcaloides apresentam acentuada ação 

excitatória ou depressiva sobre o sistema nervoso central (SNC). Também 

provocam xerostomia, náusea, vômito, dores abdominais, abortos, aumento 

da frequência cardíaca, distúrbios oculares e colapso circulatório induzindo 

ao coma e morte por parada respiratória devido a paralisação dos órgãos 

inervados pelos neurônios parassimpático (ALVES et al., 2003; FURTADO 

et al., 2012).  

Apesar da sua potencial toxicidade, os alcalóides apresentam-se 

como promissores fármacos com atividade antimalárica, antimicrobiana, 

anticancerígena, anti-inflamatória, antidiabética, afrodisíaca, vasodilatadora, 

antisséptico, cicatrizante, estomáquica e outras indicações (RODRÍGUEZ; 

CAMARGO; GARCÍA, 2008; OLIVEIRA et al., 2009). 

O crescente interesse na aplicação clínica dos produtos naturais 

também deve ser atribuído a gama de propriedades biológicas comprovadas 

dos terpenos, como o efeito antitumoral, antimicrobiano, antifúngico, 

antiviral, antihiperglicêmico, analgésico, anti-inflamatório e antiparasitário 

(PADUCH et al., 2007; OLIVEIRA; BARRETO; QUINTANS, 2014).  

Os terpenos ou isoprenóides, formados a partir de uma unidade 

básica contendo cinco unidades de carbonos são chamados de isopreno, que 

pode ser observado na figura 3. A variação do número de repetições desta 

unidade e as reações de ciclização e rearranjos são responsáveis pela imensa 

diversidade de estruturas desta família no reino vegetal. Compostos 

terpênicos podem ser classificados como: hemiterpenos (5C); monoterpenos 

(10C); sesquiterpenos (15C); diterpenos (20C); triterpenos (30C); 

tetraterpenos (40C) e politerpenos (entre 500 a 6.000C) (WANG; TANG; 

BIDIGARE, 2005; DEWICK, 2009).  
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Figura 3 – Representação estrutural da constituição básica dos terpenos 

CH3

CH2
CH2 

Representação estrutural do isopreno (DEWICK, 2009). 

 

Compostos terpênicos, constituem a maior classe de produtos 

naturais encontrada na natureza (mais de 55.000 compostos já 

identificados), são responsáveis pelos mecanismos de defesa contra 

patógenos e participam da transmissão de mensagens sobre a presença de 

alimento e competidores alelopáticos (CHANG et al., 2010).  

Nesse contexto, análises dos constituintes fitoquímicos de espécies 

vegetais são bastante indicadas quando não se dispõe de dados que 

comprovem sua atividade farmacológica ou toxicológica (SILVA; 

MIRANDA; CONCEIÇÃO, 2010). 

 

3.2 A Família Piperaceae e o gênero Piper 

A família Piperaceae é predominantemente tropical, com espécies 

distribuídas pelas Américas, do México até o Sudoeste da Argentina, 

representada por 2000 espécies de ervas e arbustos divididas em cinco 

gêneros: Ottonia, Peperomia, Piper, Pothomorphe e Sarcorhachis (SILVA; 

MACHADO, 1999; ALBIERO et al., 2005).  

O gênero Piper é o mais representativo da família, possuindo mais 

de 830 espécies, com cerca de 500 destas comumente encontradas no 

território nacional em matas de galeria (LEÓN, 2006; SOUZA et al., 2009). 

As espécies do gênero Piper, amplamente utilizadas para fins 

medicinais, tem grande importância econômica devido à presença de 

estruturas de conteúdo oleífero, são comumente utilizadas pelas indústrias 

de alimentícia e farmacêuticas (SOUZA et al., 2009).  

Dentre as atividades biológicas relevantes do gênero, podem ser 

enfatizadas as propriedades antibacteriana e antifúngica, antileshimania e 

antitripanossomida de Piper regnellii Miq. (PESSINI et al., 2003; 

NAKAMURA et al., 2006); hipotensora de Piper tuberculatum Jacq. 

(OLIVEIRA et al., 2005); anti-inflamatória, analgésica e inseticida de Piper 
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aduncum L. (NAKAMURA et. al., 2006), antitripanossomida de Piper 

cubeba L. (OLIVEIRA et al., 2005).  

A análise dos óleos voláteis de algumas espécies da família 

Piperaceae foi realizada por Oliveira et. al., (2005) utilizando técnicas de 

Cromatografia de Fase Gasosa (CG) e de Cromatografia de Fase Gasosa 

acoplada a Espectrometria de Massa (CG/EM). Foram identificados nas 

composições químicas das espécies Piper aduncum, P. amalago, P. 

arboreum, P. cernuum, P. regnelii, e Pothomorphe umbellata a 

predominância de compostos de natureza sesquiterpênica, apresentando 

ampla atividade antimicrobiana, antifungica e inseticida. Nas espécies P. 

hispidum, P. submarginalum e P. vicosanum houve predominância de 

monoterpenos em sua composição (MAIA et al. 1998; OLIVEIRA et al. 

2005). 

Das raízes e rizomas de Piper methysticum Forst, utilizada 

popularmente para o tratamento da dor, convulsão, ansiedade e insônia, foi 

isolada a substância α-pirona, denominada cavapirona, com sua atividade no 

SNC comprovada (BLUMENTHAL; SING, 1997). 

 Dentre os compostos majoritários mais frequentes das espécies, 

foram isolados e identificados os compostos β-pineno e espatulenol, 

seguidos por e-cariofileno, óxido de cariofileno (OLIVEIRA et. al., 2005).  
As amidas de alcalóides piplartina e piperidina, isoladas a partir de 

espécies de Piper tuberculatum demostraram potencial atividade 

antitumoral in vitro, em células de diferentes linhagens. Este estudo ainda 

indicou a ocorrência reversível de hepatotoxicidade da piperina e 

nefrotoxicidade da piplartina (BEZERRA, 2006).  

 

3.2.1 Piper cernuum Vell 

 Caracterizada como um arbusto ou arvoreta, a Piper cernuum 

Vell (Figura 4a) pode atingir crescimento até 6 metros de altura, com caules 

nodosos, moles e quebradiços, de alta capacidade regenerativa em razão da 

grande quantidade de meristemas dormentes que substituem o meristema 

apical (PAVAN-FRUEHAUF, 2000). Seus ramos são eretos e as folhas 

grandes, largas e cordiformes de até 40 centímetros de comprimento com 

pecíolo alado. Sua inflorescência é do tipo espiga, pêndulo, oposto às 
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folhas, variando entre 7-10 centímetros de comprimento (Figura 4b) 

(MARIOT; MANTOVANI; REIS, 2003).  

 

Figura 4 - Piper cernuum Vell.  

  
 

A) Piper cernuum Vell (AUST, 2017);  B) Folhas e pedúnculo (em detalhe) 

(MULLER, 2011). 

 

Conhecida popularmente como Papiroba, João-guarandi-do-grado 

ou Pimenta-de-morcego, normalmente é encontrada em toda a Mata 

Atlântica, em formações com grandes riquezas de espécies constituídas de 

altas árvores, arbustos e epífitas, ocupando clareiras e beira de córregos, 

preferindo sempre locais com solos úmidos, mas seu crescimento também 

pode ocorrer no Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Região Sudeste até 

Santa Catarina (KATO et al., 2001; MARIOT; DI STASI; REIS, 2002; 

VIEIRA; BIZZO; PORTZERNHEIM, 2006). 

Amplamente utilizada na medicina tradicional, à infusão de suas 

folhas (que apresentam atividades emoliente, laxativa, diurética, 

antiblenorrágica e tônica) é empregada com finalidade analgésica, 

especialmente para dores de estômago, problemas hepáticos, doenças do 

baço, doenças renais e problemas circulatórios (PAVAN-FRUEHAUF, 

2000; DI STASI et al., 2002).  

B A 
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Estudos dos constituintes químicos do óleo essencial de P. 

cernuum levaram ao isolamento de biciclogermacreno e β-cariofileno 

(majoritários), α e β-pineno, germacreno D e spatulenol. Estes compostos 

que apresentaram atividade antimicrobiana para Candida albicans e 

Staphylococcus aureus podem ser observados na figura 5 (KATO et al. 

2001).  

Figura 5 - Compostos terpênicos isolados a partir do óleo essencial de 

Piper cernuum. 
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Representação estrutural de alguns terpenóides isolados do óleo essencial extraído de P. 

cernuum. (1) β-cariofileno (KATO, et al., 2001), (2) α-pineno, (3) β-pineno, (4) 

limoneno, (5) β-dihidroagarofurano (ABREU et al., 2005; MATSUO; et al., 2011).  

 Alguns monoterpenos como o α-pineno e limoneno tem 

demonstrado atividade antitumoral (MATSUO et al., 2011). O isolamento 

destes dois compostos e do monoterpeno canfeno foi obtido a partir do óleo 

essencial das folhas de P. cernuum Vell e testados para atividade citotóxica 

in vitro e in vivo, em modelos de melanomas murino com células da 

linhagem B16F10-Nex2 e em células tumorais humanas. Estes compostos 

induziram apoptose das células tumorais in vitro e inibiram o crescimento 

subcutâneo in vivo de células tumorais (LAGO et al., 2015).  

Análises utilizando técnicas de Cromatografia Líquida de Alta 

Eficiência (CLAE) foram realizadas para a avaliação da divergência do 

metabolismo secundário entre espécies de Piper submetidas ao ensaio de 

organogênese indireta. Os produtos das culturas de calos e suspensão 

celular de P. cernuum produziram majoritariamente dopamina e tiramina. A 

composição do extrato obtido a partir das folhas de P. cernuum, levou ao 

isolamento e identificação de derivados do ácido cinâmico. Estes compostos 

estão representados na Figura 6 (DANELUTTE et al., 2005). 
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Figura 6 - Compostos isolados a partir de extratos obtidos das folhas de P. 

cernuum. 
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Representação estrutural dos compostos isolados e identificados por 

cromatografia a partir de extratos obtidos das folhas de P. cernuum: (1): 3,4-

dimetoxi-di-hidrocinamato de metila; (2): ácido 3,4-dimetoxi-dihidrocinâmico; 

(3): 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-dihidrocinamato de metila (dihidrosinapato de 

metila); (4): 3,5-dimetoxi-4-hidroxi-cinamato de metila (sinapato de metila) e 

(5): Cubebina (DANELUTTE et al., 2005). 

 

 A composição do óleo essencial de excicatas de Piper cernnum 

coletadas no Vale do Itajaí em Santa Catarina, Brasil, foi submetida à 

análise por Cromatografia Gasosa Espectrometria de Massa (CGMS), 

levando à identificação de vinte e oito compostos (equivalente à 87,5% do 

óleo essencial) (ABREU et al., 2005). Entre esses compostos, foram 

identificados a-pineno, β-elemeno, β-cariofileno, germacreno D, elemol, 10-

epi-y-eudesmol, β-eudesmol e o composto β-dihidroagarofurano (31%), 

observado na figura 5, foi majoritário. Esses resultados foram semelhantes 

aos obtidos por Oliveira e colaboradores (2005), que isolaram e 

identificaram utilizando CGMS, os mesmos compostos do óleo essencial 

obtido a partir das folhas de P. cernuum, coletada no Parque Estadual do 

Rio Doce, em Minas Gerais, Brasil. 

Estudos vêm sido realizados por pesquisadores do Núcleo de 

Investigações Químico Farmacêuticas da Universidade do Vale do Itajaí 

(NIQFAR-UNIVALI), para o isolamento de compostos dos extratos de 

folhas e caules de Piper cernuum e avaliação das suas propriedades 

biológicas.  

Os óleos essenciais das folhas de P. cernnum obtidos por 

Gasparetto et al. (2017), apresentaram atividade contra as bactérias Gram 
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positivas, Bacillus subtilis, Streptococcus pyogenes e S. aureus. Além 

desses micro-organismos o óleo apresentou atividade contra o fungo 

dermatófito Cryptococcus neoformans. No mesmo estudo, identificou-se 

nos óleos essenciais 27 substâncias, sendo os majoritários trans-

dihidroagarofurano (30 a 36,7%), 4-epi-cis-dihidroagarofurano (11,2 a 

13,4%), γ-eudesmol (7,64 a 11,65%), β-cariofileno (5,94 a 8,69%), elemol 

(5,89 a 9,15%), α-pineno (2,63 a 5,43%) e canfeno (2,16 a 4,55%). 

A análise do potencial antimicrobiano, citotóxico e mutagênico de 

P. cernuum e outras quatro espécies de Piper, foi determinada por Muller 

(2011). Seus resultados demonstraram que o extrato bruto etanólico possui 

atividade antimicrobiana contra Staphylococcus Aureus, mas não é ativo 

para bactérias Gram-negativas, fungos e leveduras. O extrato de P. cernuum 

apresentou atividade citotóxica moderada frente à Artemia Salina (CL50= 

166 µg/mL), e não foi capaz de causar mutagenicidade frente ao 

Saccharomyces cerevisiae.   

Recentemente, Aust (2017) verificou a sazonalidade da 

composição química dos extratos das folhas, caules e influorecências de P. 

cernuum e determinou o potencial antimicrobiano e antifúngico utilizando 

os ensaios de CIM e CMM em culturas de microorganismos Gram-positivos 

e Gram-negativos, entre eles S. aureus , B. subtilis e E. coli. A inibição do 

crescimento destes microrganismos foi observada em todas as culturas, 

sendo superior nas culturas submetidas ao tratamento com amostras de 

extrato da influorecência para S. aureus (CIM entre 31,25 e 250 µg/ml), B. 

subtilis (CIM entre 13,62 e 62,5 µg/mL) e E. coli (CIM entre 31,25 e 250 

µg/mL). 

Diferente dos resultados obtidos por MULLER (2011) onde os 

extratos de P. cernnum não se mostraram ativos contra fungos e leveduras, 

os extratos dos caules, das folhas e da inflorescência coletados no verão por 

Aust (2017) inibiram o crescimento de C. albicans (CIM= 500 µg/mL) e 

ainda apresentaram atividade inibitória contra fungos dermatófitos (CIM 

entre 125 e 1000 µg/mL). A partir da análise destes resultados, percebe-se 

que atividade antimicrobiana e antifúngica destes extratos está diretamente 

relacionada com a parte utilizada da planta e com a sazonalidade dos 

compostos 

Gon e Schaeffer (2016), identificaram nos extratos dos caules os 

constituintes químicos trans-dihidroagarofurano, elemol, guaiol, β-

eudesmol, éster do ácido palmítico, aldol, ácido linoleico, éster etílico do 
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ácido linoleico, fitol, cumarato de bornila, ferulato de bornila, hinoquinina, 

cubebina e sesamina. Já nas folhas foram detectadaos os compostos trans-

dihidroagarofurano, cumarato de bornila, α-cubebina e β-cubebina como 

mistura. 

A atividade antidepressiva de extratos alcoólicos de caules e folhas 

de P. cernuum utilizando diferentes graduações alcoólicas foi avaliada por 

Jucevic (2015) em diferentes modelos comportamentais. Seus resultados 

demonstram que os extratos possuem atividade antidepressiva nas 

concentrações de 50, 100 e 150 mg/kg, quando macerados em álcool 

absoluto. Dando continuidade a este estudo, Andrigo (2016) verificou que a 

atividade antidepress e no óleo essencial extraído de P. cernuum é mediada 

pelos sistemas de neurotransmissão noradrenérgica, dopaminérgica e 

serotoninérgico.  

 

3.3 Uso e Toxicidade de produtos naturais 

O profundo conhecimento medicinal dos povos primitivos e 

indígenas foi um fator fundamental para descobrimento de substâncias 

tóxicas e medicamentosas ao longo do tempo (BARREIRO; BOLZANI; 

VIEGAS, 2006).  

A busca por hábitos saudáveis e pelo consumo de produtos naturais 

levou nas últimas décadas a um aumento da procura e uso de plantas 

medicinais. As pessoas creem erroneamente que produtos naturais são 

“ausentes de produtos químicos ou tóxicos”, que seu uso não trará danos ou 

perigos à sua saúde, ignorando possíveis efeitos secundários e tóxicos de 

espécies utilizadas habitualmente (TUROLLA; NASCIMENTO, 2006). 

As plantas medicinais contêm substâncias bioativas que podem ser 

benéficas ou nocivas à saúde humana, dependendo da dose empregada. 

Logo, a ação dessas substâncias, a definição de suas doses terapêuticas e 

margem de segurança necessitam ser devidamente elucidadas (FENALTI et 

al., 2016). 

A ampla biodiversidade da flora brasileira e o crescente consumo 

de produtos de origem vegetal estimularam a industrialização de 

medicamentos fitoterápicos, tornando imprescindível a realização de 
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registros e incentivos às pesquisas para avaliação da presença de potenciais 

reações adversas, contraindicações e toxicidade (FENALTI  et. al., 2016). 

As plantas medicinais da flora nativa têm sido consumidas 

abundantemente, na maioria das vezes na forma de chás ou misturas, 

havendo ou não comprovação de sua ação farmacológica, propagadas por 

comerciantes ou usuários. Quando comparadas com medicamentos 

alopáticos, a toxicidade de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos 

são subestimados. O uso indiscriminado desses produtos tornou-se um 

problema de saúde pública, pois a frequente ocorrência de efeitos adversos, 

tóxicos e de ação sinérgica (interação com outras drogas) causada pelos 

mesmos ainda é negligenciada (VEIGA; PINTO; MACIEL, 2005).  

  

3.4 Fitoterapia no Brasil 

Estudos científicos para elucidação da segurança do uso de 

produtos naturais e o controle da comercialização em feiras livres, mercados 

públicos e empórios de produtos naturais ainda são incipientes no Brasil 

(CANTON; ONOFRE, 2010). 

O Ministério da Saúde tem realizado esforços desde os anos 80 na 

criação de documentos oficiais que regulamentem e estimulem o consumo 

racional de Plantas medicinais e seus derivados. A Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de 

Saúde (SUS) através da Portaria nº 971, de 03 de maio de 2006, finalmente 

propôs a inclusão de fitoterapia na prática clínica do SUS (BRASIL, 2006).  

Através de medidas de identificação das necessidades de saúde da 

população utilizando dados epidemiológicos e regionais, criou diretrizes 

para a elaboração da Relação Nacional de Plantas Medicinais e da Relação 

Nacional de Fitoterápicos; Prover acesso à Plantas Medicinais e derivados a 

usuários do sistema; Formação continuada para profissionais de saúde sobre 

o uso destes produtos; Acompanhamento da inserção; Ampliação da 

participação popular; Financiamentos e apoios à pesquisa de Plantas  

medicinais; Promoção e uso racional (BRASIL, 2006). 

 Após a criação da Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicas, o Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), constituída por setenta 

e uma plantas medicinais indicadas para o uso terapêutico da população 
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como estratégia para priorizar a alocação de recursos e pesquisas em uma 

lista positiva de espécies vegetais medicinais com vistas ao 

desenvolvimento de fitoterápicos. Desde sua divulgação, doze das setenta e 

uma espécies de plantas medicinais que compõem a RENISUS foram 

aprovadas para avançar na cadeia produtiva e derivaram fitoterápicos que 

estão inseridos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (BRASIL, 

2013a). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através 

da Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) n°26 de 14 de maio de 2014, 

que revogou RDC nº 14, de 31 de março de 2010, RDC nº 10, de 9 de 

março de 2010, Resolução (RE) nº 90, de 16 de março de 2004, e a 

Instrução Normativa (IN) nº 5, de 31 de março de 2010, definiu as 

categorias de medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais 

fitoterápicos, estabelecendo os requisitos mínimos para o registro e 

renovação de medicamentos fitoterápicos, além de notificação de produto 

tradicional fitoterápico (BRASIL, 2013a). 

Dentro do aspecto de desenvolvimento de novos produtos 

farmacêuticos, com finalidade terapêutica, a tríade qualidade, segurança e 

eficácia são imprescindíveis (BRASIL, 2004; RATES, 2001; WHO, 2002; 

LAPA et al., 2010). 

 

3.5 Ensaios toxicológicos 

 Classificados pela agência European Medicines Agency (EMA), 

como uma das categorias dos estudos pré-clinicos, abrangem estudos 

farmacológicos e farmacocinéticos, realizados com o objetivo de elucidar os 

mecanismos de ação dos agentes tóxicos e substâncias químicas nos 

diversos sistemas biológicos, avaliando os efeitos adversos resultantes da 

interação destes com os organismos vivos e determinando o potencial que 

novos produtos ou substâncias desconhecidas possam causar danos à saúde 

humana (VALADARES, 2006; OGA; CAMARGO; BASTIUZZO, 2008; 

MOURA et al., 2012).  

 Durante o desenvolvimento de novos fármacos é importante a 

realização dos estudos toxicológicos pré-clinicos nas etapas iniciais de 

forma a reduzir a probabilidade de um novo fármaco promissor falhar em 

etapas mais avançadas, que requerem elevado investimento e que podem 
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colocar em risco a saúde de seres humanos. (CUNNINGHAN, 2001; 

DORATO; BUCKLEY, 2006).  

  Os ensaios toxicológicos pré-clínicos podem ser realizados em 

testes in vitro e in vivo. Nos últimos anos tem-se adotado as metodologias in 

vitro, devido à pressão exercida pela sociedade de forma a reduzir o uso de 

animais em teste. No entanto, os testes in vivo ainda acontecem porém, de 

uma forma que não exponha o animal ao sofrimento, já que este não será 

exposto a uma substância muito tóxica e este tipo de teste ainda consiste na 

maior fonte de informação de segurança e eficácia dos fármacos (EMA, 

2013). 

 A revogada RE nº 90, de 16 de março de 2004 tinha como 

objetivo indicar métodos padronizados para os estudos de toxicologia pré-

clínica a partir da droga vegetal ou de amostras padronizadas do fitoterápico 

derivado de acordo com a RE vigente para o registro e renovação de 

registro de fitoterápicos (BRASIL, 2004). Substituída pelo novo “Guia para 

a condução de estudos não clínicos de toxicologia e segurança 

farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos” 

publicado em 31 de março de 2013, este documento trás as atualizações das 

técnicas e ensaios anteriormente utilizados, adequando-os de acordo com o 

avanço do conhecimento científico, trazendo novas orientações para a 

condução dos estudos não clínicos de segurança durante o desenvolvimento 

de medicamentos. Baseado em documentos de agências e instituições 

internacionalmente reconhecidas como FDA, EMA, ICH, OECD, NCI, 

WHO, o guia tem o intuito de padronizar a regulamentação 

internacionalmente e racionalizar os estudos, evitando a utilização 

desnecessária de animais sem comprometer a confiabilidade de informações 

obtidas referentes à segurança da substância a ser testada (BRASIL, 2014).  

 Através deste guia, a ANVISA propõe de acordo com as Boas 

Práticas de Laboratório (BPL), o uso de metodologias preconizadas pelas 

diretrizes de números 423 (toxicidade oral aguda) e 407 (toxicidade oral de 

doses repetidas de 28 dias), 474 (genotoxicidade) em casos de uso contínuo 

ou prolongado em humanos da Organisation of Economic Co-operation and 

Development (OECD) estabelecendo um padrão reconhecido 

internacionalmente eficaz, capaz de minimizar o número e o sofrimento 

animal pode ser avaliada por meio de testes in vitro e in vivo, nos quais 

detectam-se se o composto testado é capaz de induzir alterações genéticas 

por vários mecanismos (BRASIL, 2014). Também recomenda a realização 
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dos estudos complementares de cardiotoxicidade, hepatotoxicidade, 

carcinogenicidade, avaliação toxicológica sobre a reprodução e o 

desenvolvimento embrionário, imunotoxicidade, citotoxicidade, entre outros 

(EMA, 2013; BRASIL, 2014). 

O registro de um novo medicamento exige também a análise 

completa do seu potencial genotóxico por meio de uma avaliação da 

mutagenicidade em um teste de mutação genética bacteriana reversa além 

de avaliar em células mutadas de mamíferos in vitro e/ou in vivo (EMA, 

2013; BRASIL, 2014). 

 

3.5.1 Toxicidade aguda 

 Descrito pelo Guideline 423 da OECD (2001), realizados 

anteriormente à Fase I da Pesquisa Clínica, este estudo tem como objetivo 

produzir efeitos adversos e avaliar a capacidade de uma substância 

apresentar toxicidade em um breve período após a administração oral de 

uma única dose de uma substância ou após múltiplas doses fornecidas 

durante 24 horas, seguido de observação diária dos animais por 14 dias após 

a administração da substância teste. Os ensaios devem ser conduzidos com 

no mínimo duas espécies de mamíferos, utilizando duas vias de 

administração sendo uma delas a parenteral, dosagem máxima de 2000 

mg/kg/dia (OECD, 2001; BRASIL, 2014). 
O teste também tem por objetivo avaliar a dose resposta que 

conduz ao cálculo da DL50, um parâmetro estatístico de uma dose causar 

efeito letal em 50% dos indivíduos de um grupo teste. Conforme 

orientações do “Guia para a condução de estudos não clínicos de 

toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de 

medicamentos”, a determinação de DL50 não é mais necessária, devendo ser 

utilizados métodos alternativos como os preconizados nos guias da OECD 

para sua estimativa, envolvendo um menor número de animais, evitando o 

sofrimento desproporcional ao conhecimento obtido (OGA; CAMARGO; 

BASTIUZZO, 2008; BRASIL, 2014).  
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3.5.2 Toxicidade subaguda 

O ensaio de toxicidade subaguda ou doses repetidas, realizado 

conforme métodos descritos no Guideline 407 da OECD (2008), permite a 

caracterização do perfil toxicológico e potenciais efeitos adversos causados 

por uma substância administrada repetidamente por um longo período, 

identificação de órgãos alvos, efeitos na fisiologia do animal, 

hematológicas, bioquímicas, anátomo e histopatológicas, além de 

informações sobre a indicação do Nível do Menor Efeito Adverso 

Observado (LOAEL), Nível Sem Efeitos Adversos Observáveis (NOEL)  e 

Nível Sem Efeito Adverso Observado (NOAEL) (OECD, 2008; BRASIL, 

2014).  

As doses devem ser estabelecidas a partir das informações 

produzidas em estudos de toxicidade aguda. Com duração variável entre 28 

ou 180 dias, é indicado para o reconhecimento dos níveis plasmáticos 

seguros, onde não há a ocorrência de efeitos tóxicos, para identificação dos 

órgãos afetados e a reversão dos efeitos tóxicos. A via de administração 

deve ser aquela pretendida para o uso, ou de provável exposição (OGA; 

CAMARGO; BASTIUZZO, 2008). 
A amostra deve contemplar números iguais de machos e fêmeas, 

via parenteral ou se possível acordo com a pretendida. Geralmente 3 doses 

são utilizadas, sendo a mais alta escolhida com a expectativa de produzir 

efeitos tóxicos observáveis, mas não morte nem sofrimento intenso e 

respeitando-se o limite máximo de 1000 mg/kg/dia (OECD, 2008; BRASIL, 

2014).  

 

3.5.3 Genotoxicidade e mutagenicidade 

Os estudos de genotoxicidade e mutagêncicidade são testes realizados 

através de métodos in vitro e in vivo, desenhados para detectar o potencial 

das substâncias sob investigação de causar mutações gênicas e alterações 

cromossômicas. Quando os resultados forem estabelecidos por 

metodologias in vitro, sendo eles o teste para mutação gênica em bactéria e 

o teste citogenético para avaliação de dano cromossômico ou mutação 

gênica (Ensaio Cometa em  meio alcalino), é preconizado à realização de 

um terceiro teste in vivo utilizando roedores para comprovação da 

genotoxicidade (Micronúcleo). Se os ensaios forem realizados in vivo, 



46 

 

somente será necessário a execução de um Ensaio de Mutação Reversa 

Bacteriana utilizando cepas de Salmonella typhimurium  (AMEs) e uma 

avaliação de genotoxicidade in vivo utilizando dois diferentes tipos de 

tecidos (Micronúcleo em células hematopoiéticas), guiados por protocolos 

de curta duração: (geralmente 1-2 administrações), com dosagem máxima 

de 2000 mg/kg (OECD, 1997; BÜCKER, et al., 2012; BRASIL, 2014). 

 O ensaio do micronúcleo Descrito por Schmidt (1975) consiste 

na investigação de células expostas a substâncias clastrogênicas ou que 

interferem no fuso mitótico, alterando a distribuição equitativa de 

cromossomos no processo de divisão celular, ocorrendo a formação de um 

micronúcleo (MN), uma porção de cromatina de mitoses aberrantes, devido 

a extrusão de cromossomos inteiros ou fragmentados (FLORES, 

YAMAGUCHI, 2008). 

 O ensaio do micronúcleo in vivo realizado em roedores é 

especialmente relevante para avaliar o risco mutagênico, pois permite a 

consideração de fatores do metabolismo in vivo, farmacocinética e 

processos de reparo de DNA, embora estes possam variar entre espécies, 

tecidos e parâmetros genéticos. A medula óssea dos roedores é comumente 

utilizada neste teste, devido a produção de eritrócitos policromáticos. A 

quantificação de eritrócitos imaturos micronucleados (policromáticos) no 

sangue periférico é igualmente aceitável em qualquer espécie em que a 

incapacidade do baço para remover eritrócitos micronucleados tenha sido 

demonstrada ou que tenha mostrado uma sensibilidade adequada para 

detectar agentes que causam aberrações cromossômicas estruturais ou 

numéricas (OECD, 1997). 

 

3.5.4 Marcadores bioquímicos de toxicidade 

 A avaliação de parâmetros hematológicos e bioquímicos é 

amplamente utilizada para fins diagnósticos e prognósticos, no 

monitoramento da efetividade de tratamentos em diferentes patologias e na 

análise de possíveis efeitos adversos, idiossincrásicos ou tóxicos que 

medicamentos e demais substâncias químicas podem causar no organismo 

(GARRIDO et al., 2015). 

 A ação tóxica de diversas substâncias pode comprometer vários 

órgãos, prejudicando suas funções biológicas. Em estudos pré-clínicos in 
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vivo, após a exposição à substância teste, as alterações hematológicas, as 

funções hepática e renal e o perfil anatomopatológicos destes e dos demais 

órgãos vitais devem ser observados para avaliação de aspectos 

toxicológicos do tratamento (BEZERRA, 2006). 

Dentre os órgãos mais importantes no metabolismo de substâncias, 

o fígado é mais susceptível aos danos tóxicos causados por substâncias 

ingeridas/administradas, resultando em processos inflamatórios, alterações 

nas membranas e necrose dos hepatócitos, similares aos quadros clínicos 

observados nas hepatites (MAHMOUDI; MAHMOODNIA; 

MIRHOSSEINI, 2016).  

Na presença de lesões hepáticas, tem-se a liberação de enzimas 

para a circulação. O monitoramento dos níveis séricos das enzimas 

hepáticas pode ser utilizado para identificação do tipo e extensão de lesões 

(MOTTA, 2009).  

A alanina aminotransferase (ALT) é encontrada principalmente no 

citoplasma do hepatócito lesionado e seu aumento sugere um dano 

hepatocelular leve. Na ocorrência de lesões graves, há liberação da enzima 

mitocondrial aspartato aminotransferase (AST), com aumento discreto da 

lactato desidrogenase (LDH), uma enzima inespecífica encontrada em 

diversos tecidos (MOTTA, 2009). Pequenas alterações no nível sérico 

destas enzimas podem ser observadas em diversas patologias como infarto 

do miocárdio, distrofia muscular progressiva, embolia pulmonar e 

pancreatite aguda (BERTOLAMI, 2005).  

Alterações nos níveis de fosfatase alcalina (FAL), uma enzima 

relativamente inespecífica, na clínica é indicativa de desordens 

hepatobiliares, problemas renais, baço, e ósseos. Quando seu aumento está 

associado ao nível de gama glutamiltransferase (GGT), pode ser o 

diagnóstico diferencial entre as desordens hepáticas e do trato biliar, pois 

ambas estão ligadas ao processo de colestase (BORSA et al., 2006; 

HENRY, 2008). 

A bilirrubina é um produto do catabolismo das hemeproteínas. Sua 

determinação sérica é útil para avaliação da função hepática e 

monitoramento de algumas doenças hepáticas e hematológicas, pois quando 

em altas concentrações é um produto tóxico e em concentrações moderadas 

é um potente antioxidante (ERLINGE; ARIAS; DHUMEAUX, 2014). 

A análise do hemograma é essencial para a investigação de 

doenças hematológicas. Informações referentes a aspectos quantitativos e 
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morfológicos das células sanguíneas associados ao conhecimento 

fisiopatológico dos distúrbios da hematopoiese são uteis para o diagnóstico 

de diversos distúrbios medulares, evolução de doenças hematológicas, 

detecção de quadros infecciosos e no monitoramento terapêutico 

(GROTTO, 2009). 

A albumina, principal proteína plasmática, é doseada com intuito 

de avaliar o estado nutricional e como índice prognóstico em várias 

doenças. A hipoalbuminemia, associada a proteinúria é uma condição 

frequente na lesão renal. Sua redução também é observada no dano 

hepático, doença de Crohn, déficit alimentar, parasitismo e hemorragia 

(CABRAL; CARVALHO; MISZPUTEN, 2001). 

A função renal pode ser avaliada pelo cálculo da taxa de filtração 

glomerular (TFG), através do doseamento de diversos marcadores como a 

cistatina C, a inulina e o ioexol, mas a creatinina apresenta vantagens em 

relação à custos e estrutura laboratorial. A creatinina, um produto da 

creatina endógena, produzida através do metabolismo muscular e da 

ingestão de proteína animal, não é metabolizada ou reabsorvida durante a 

filtração glomerular, sendo o aumento do nível sérico, um indicativo de 

lesão renal (KIRSZTAJN, 2007; NUNES, 2007).  

O doseamento da uréia sérica também é um parâmetro utilizado 

para avaliar a função renal. A uréia é um produto nitrogenado não proteico, 

sintetizado no fígado, sua excreção é através da filtração glomerular e sua 

concentração é inversamente proporcional à TFG, estando elevada quando a 

função renal está diminuída ou em casos de dietas hiperproteicas. Sua baixa 

concentração pode estar relacionada à hiper-hidratação, dietas hipoproteicas 

e problemas hepáticos crônicos (HENNEMANN, 1996; BASTOS, 2011).  

Considerado o maior fator de risco para doenças cardiovasculares 

ateroscleróticas, as dislipidemias ocorrem devido alterações na 

concentração de lipídeos e lipoproteínas na corrente sanguínea 

(triglicérideos, colesterol e lipoproteínas) (FERNANDES et al., 2011).  

A lipoproteína de baixa densidade (LDL-c) é o maior carreador de 

colesterol para as células, quando sua concentração plasmática encontra-se 

elevada, penetra no espaço subendotelial, onde é oxidada por Espécies 

Reativas de Oxigênio (EROS) e radicais livres (RL). Quando LDL sofre 

esta oxidação, provoca um quadro inflamatório, recrutando monócitos para 

sua eliminação formando “células espumosas” que liberam citocinas, 

causando lesão no endotélio, hipertrofia e hiperplasia da musculatura lisa 
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vascular. Devido à redução na produção/disponibilidade do óxido nítrico, 

ocorre a ativação e agregação plaquetária, reduzindo a luz do vaso, 

causando isquemia de tecidos e órgãos, ou embolia quando ocorre seu 

deslocamento (DIAZ et al., 1997). As lipoproteínas de alta densidade 

(HDL) participam do transporte reverso do colesterol, carreando as LDL, 

diminuindo sua concentração circulante, sendo consideradas 

antiaterogênicas (FAGHERAZZI, 2008). 

O diagnóstico dos distúrbios no metabolismo de carboidratos 

depende do tipo de alteração na concentração de glicose sanguínea e seu 

controle reduz de forma significativa as complicações do diabetes mellitus 

(DM), um distúrbio metabólico que pode estar associados com aumento da 

glicose plasmática (hiperglicemia) ou redução da glicose plasmática 

(hipoglicemia) resultante de defeitos na ação da insulina, na secreção de 

insulina ou em ambas (SBH, 2015).  

Diante do exposto, este estudo visa estabelecer o perfil 

toxicológico agudo, subcrônico, mutagênico e citotóxico dos extratos 

obtidos a partir das folhas e caules de P. cernnum.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção dos extratos vegetais 

A planta selecionada para este trabalho, Piper cernuum, foi 

coletada no município de Blumenau, rua Belo Horizonte, estado de Santa 

Catarina (latitude: 26º97’69,66’’ S, longitude: 49/06’24,31’’ O e altitude: 

200 m). A exsicata da planta foi preparada e enviada para o Herbário Dr. 

Roberto Miguel Klein da Universidade Regional de Blumenau (FURB), 

sendo identificada e depositada no mesmo sob o número 4154.  

O conteúdo total do material vegetal coletado (6.060 g) foi 

submetido à secagem em uma sala com temperatura ambiente e umidade 

controlada por um período de oito dias, seguido de secagem em estufa a 36° 

por cinco dias. 

Posteriormente à estabilização da droga vegetal, ocorreu a 

separação das partes, com obtenção da massa de 890 g de folhas e de 1030 g 

de caules. O material foi então submetido ao processamento utilizando um 

moinho de facas para a trituração das folhas e moinho de martelo para os 

caules. Ambas as amostras foram submetidas à tamisação com abertura de 

malha de 1mm para padronização do tamanho das partículas.  

Os extratos foram preparados pelo método de maceração dinâmica 

utilizando 250 g de folhas e 250 g de caules, solubilizados separadamente 

em etanol 90° GL na proporção 1:10 droga:solvente sob agitação mecânica 

por 4 horas. O solvente foi evaporado sob pressão em evaporador rotatório, 

com temperatura controlada máxima de 50° C, sendo reduzido até a secura. 

O extrato hidroalcoólico obtido a partir dos caules de P. cernuum 

(rendimento de 8,32 g - (3,33 %)), e o extrato hidroalcoólico obtido a partir 

das folhas de P. cernuum (rendimento de 14,29 g (5,72 %)), foram 

acondicionados em frascos de vidro com tampa, à proteção da luz, em 

temperatura ambiente, em dissecador contendo sílica. 
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4.2 Toxicidade in vitro 

4.2.1 Citotoxicidade em células HepG2 

Células de carcinoma humano hepatocelular (HepG2) obtidas do 

Banco de Células do Rio de Janeiro foram cultivadas em garrafas e 

mantidas em meio de cultura DMEM (Dubelco’s Eagle Medium Modified) 

suplementado com 10% de soro bovino fetal (Sigma). Os experimentos 

foram realizados em condições assépticas e em câmara de fluxo laminar 

(Veco, modelo VLFS-12, Campinas, SP, BRASIL), a fim de evitar 

contaminações das células. O cultivo celular foi mantido em estufa a 37
o
 C 

em atmosfera com 5% de CO2 (Ultra-Safe, Heal Force, modelo HF 212 UV, 

Xangai, CHINA) (FERREC et al., 2001).  

 

4.2.2 Ensaio de MTT 

As células HepG2 foram plaqueadas (50.000 células/poço) em 

microplacas de 96 poços (TTP), permanecendo incubadas em estufa 

aquecida a 37° C com 5 % de CO2, para formação de uma monocamada 

uniforme de células viáveis, aderidas ao fundo por junções celulares. 

Decorrido um período de 24 horas, foram adicionados 10 μL de extrato dos 

caules ou folhas de P. cernnum, solubilizados em Tween 80:H2O (0,01, 1, 

10, 100 μg/mL). Como controle positivo de citotoxicidade foi empregado 

dimetilsufóxido a 10 % (DMSO). O crescimento celular foi revelado pelo 

ensaio de redução do MTT (Sigma Inc.). Neste ensaio, o MTT é reduzido 

pela atividade da succinato desidrogenase mitocondrial das células vivas e 

convertido em sal tretrazólio, formando cristais de coloração azulada 

permitindo a quantificação da coloração formada em espectrofotômetro 

após dissolução com DMSO (MOSMANN, 1983). Após 21 horas de 

incubação a 37° C com 5 % CO2 foram adicionados 10 μL de MTT (5 

mg/mL) e a placa mantida mais 3 horas em estufa a 37° C  com 5 % CO2. 

Ao término desse período, o sobrenadante foi retirado, e para a 

solubilização dos cristais formados pela redução do MTT foi adicionado 

100 μL de DMSO (P.A.) para a dissolução dos cristais formados. A 

Densidade Óptica (DO) de cada poço foi determinada em espectrofotômetro 
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de microplacas em 570 nm (Asxys Expert Plus, Microplate Reader G020 

150, Eugendorf, Salzburg, ÁUSTRIA) (DENIZOT; LANG, 1986; 

BABICH; BORENFREUND, 1992). 

Os resultados em DO obtidos em quatro experimentos 

independentes realizados em quadruplicata foram analisados após 

eliminação do background de proliferação das células de cada experimento, 

empregando como indicador a percentagem de proliferação (FLORÃO et 

al., 2007). 

% proliferação celular =     100 x DO teste           

                                        DO controle basal 

A intensidade de cor formada é proporcional à atividade 

enzimática mitocondrial e indica a viabilidade celular. Assim, a 

porcentagem de crescimento obtida corresponde ao número de células 

presentes no cultivo celular e indica o efeito induzido pelo composto 

adicionado ao cultivo celular. 

 

4.2.3 Ensaio de hemólise 

A atividade hemolítica do extrato de P. cernum foi investigada de 

acordo com o método de Parnham e Wetzig (1993). O sangue de 6 ratos 

Wistar fêmeas foram coletados em tubos heparinizados e centrifugados a 

1000g durante 10 minutos. O sedimento foi lavado três vezes com PBS (pH 

7,4) gelado através de centrifugação a 1000g durante 10 minutos e re-

suspendidas com o mesmo tampão. Diferentes concentrações de extrato dos 

caules ou folhas de P. cernuum foram diluídas em PBS (1, 10, 100, 1000 ou 

2000 µg/mL) foram adicionadas à suspensão de eritrócitos que permaneceu 

incubada durante 1 h a 37˚C. Após o período de incubação, as células foram 

centrifugadas e o sobrenadante foi utilizado para mensurar a absorbância da 

hemoglobina liberada em 540 nm. O valor médio foi calculado a partir de 

ensaios em duplicata. A hemólise completa foi realizada utilizando 0,2% de 

Triton X-100 e 2% de Triton X-100 obtendo-se o 100% como valor de 

controle positivo. Tubos contendo apenas PBS foram utilizados como 
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controle negativo. Menos de 10% de hemólise foi considerada efeito não-

tóxico (CARVALHO; OLIVEIRA, 2014). 

Porcentagem de hemólise = 
      

Hb 100% Abs 

 

Os dados observados foram expressos como % de liberação Hb em 

comparação com 100% de hemólise do mesmo número de células utilizando 

0,2% de Triton X-100 e 2% de Triton X-100. 

 

4. 3 Ensaios toxicológicos in vivo 

4.3.1 Animais 

Foram utilizados ratos da linhagem Wistar, fêmeas e machos, com 

aproximadamente 180-200 g, fornecidos pelo Biotério do Centro de 

Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Itajaí, Campus Itajaí. Os 

animais permaneceram acondicionados em gaiolas de polipropileno 

individuais em ambiente enriquecido (canos e papéis) em sala com 

temperatura controlada (22°C ± 3°C), umidade relativa do ar máxima de 

70% e iluminação artificial, com sequências de 12 horas de luz e 12 horas 

de escuro. Para o ensaio de toxicidade aguda e subaguda, análises 

bioquímicas e hematológicas, os animais permaneceram em jejum antes da 

administração do extrato e coleta da amostra (restrição de alimento à noite e 

água Ad libitum).  

 

4.3.2 Aspectos éticos 

Foram obedecidos os princípios éticos em experimentação animal 

preconizados pelo Conselho Nacional de Experimentação Animal 

(CONCEA). O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Uso de Animais da Universidade do Vale do Itajaí  sob o protocolo número 

016/15.  
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4.3.3 Toxicidade Aguda – dose fixa 

A avaliação da toxicidade aguda seguiu o protocolo da OECD 

(2001) Guideline for Testing of Chemicals 423. O estudo foi realizado com 

ratos Wistar machos e fêmeas (n=6), escolhidos aleatoriamente. Após oito 

horas de jejum os animais foram pesados e posteriormente tratados pela via 

oral (v.o.) com auxilio de gavagem com extrato dos caules ou folhas de P. 

cernnum (2000 mg/kg). Grupos de animais de ambos os sexos foram 

utilizados como controle, recebendo a administração somente da solução 

veículo (água + Tween 80 5%). Após a administração das soluções, os 

animais permaneceram sem alimento durante as 4 horas subsequentes. 

Durante as primeiras 24 horas foram observados sinais de toxicidade, nos 

períodos de 15 min, 30 min, 1h, 2h, 4h, 12h e depois a cada 24 horas 

durante 14 dias, sendo avaliados os seguintes parâmetros: atividade geral, 

frêmito vocal, irritabilidade, resposta ao toque, aperto da cauda, contorção, 

trem posterior, tônus corporal, força de agarrar, ataxia, tremores, 

convulsões, estimulações, cauda em straub, hipnose, anestesia, lacrimação, 

ptoses, piloereção, respiração, cianose. 

No 15° dia os animais foram anestesiados por via intra-peritonial 

(i.p.), utilizando uma solução de cloridrato de xilazina (10 mg/kg) e 

cloridrato de quetamina (70 mg/kg). Verificado o estado de anestesia, o 

sangue dos animais foi coletado pela artéria mesentérica superior para a 

realização de hemograma, exames bioquímicos e enzimáticos. Após coleta 

do sangue foram coletados os órgãos: pulmões, rins, intestinos, fígado, 

útero, baço e coração para avaliação das características macroscópicas e 

verificação do peso. Após, o fígado e os rins foram submetidos a avaliação 

histológica (BRASIL, 2014). 

 

4.3.4 Toxicidade subaguda – doses repetidas 

Após o estabelecimento de uma dose não letal no ensaio de 

toxicidade aguda, deu-se continuidade ao estudo de toxicidade sub aguda, 

seguindo o protocolo da OECD (2008), Guidelines for the Testing of 

Chemicals 407, Repeated Dose 28-day Oral Toxicity Study in Rodents.   
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A definição da concentração empregada neste ensaio foi baseada 

nos resultados reviamente obtidos da avaliação in vitro x in vivo, bem como 

nos estudos anteriormente realizados por pesquisadores do NIQFAR 

(MULLER, 2011; MALHEIROS, 2011; JUCEVIC; 2015; ANDRIGO, 

2016; AUST, 2017). 

Foram utilizados um total de dez grupos de ratos Wistar, sendo 

cinco grupos de fêmeas n=(6) e cinco grupos de machos n=(6), escolhidos 

aleatoriamente. Os grupos de ambos os sexos receberam a administração do 

tratamento (v.o.) dos extratos por 28 dias nas concentrações de 50 e 250 

mg/kg. Grupos de animais de ambos os sexos, utilizados como controle  

receberam  a administração da solução veículo (água + Tween 80 5%). 

Todos os animais foram pesados e avaliados quanto ao consumo 

hídrico e alimentar a cada dois dias. As observações de sinais clínicos 

(parâmetros monitoráveis: atividade geral, frêmito vocal, irritabilidade, 

resposta ao toque, aperto da cauda, contorção, trem posterior, tônus 

corporal, força de agarrar, ataxia, tremores, convulsões, estimulações, cauda 

em straub, hipnose, anestesia, lacrimação, ptoses, micção, defecação, 

piloereção, respiração, cianose), a mortalidade e ciclo estral das fêmeas 

verificadas diariamente.  

Após o 28° dia do início do tratamento os animais foram 

anestesiados utilizando uma solução de cloridrato de xilasina (10 mg/kg, 

i.p.) e cloridrato de quetamina (70 mg/kg, i.p.). Verificado o estado de 

anestesia, o sangue foi coletado pela artéria mesentérica superior para a 

realização de hemograma, exames bioquímicos e enzimáticos. Foram 

coletados os pulmões, rins, intestinos, fígado, útero, baço e coração para 

avaliação das características macroscópicas e verificação do peso. 

Posteriormente, o fígado e os rins foram submetidos a avaliação histológica 

(BRASIL, 2014). 

 

4.3.5 Ensaios Hematológicos 

As amostras de sangue dos ensaios de toxicidade aguda e subaguda 

foram coletadas em tubos de à vácuo contendo EDTA, sendo realizada as 

análises de Hematócrito (Hb), Hemoglobina (Hb), Contagem de Plaquetas 



57 

 

Totais, Eritrócitos, Leucócitos Totais, Neutrófilos, Linfócitos, Monócitos, 

Eosinófilos e Basófilos em câmara automática de contagem (Cell Dyn 3700 

Abott). Os ensaios hematológicos foram realizados no Laboratório Escola 

de Análises Clínicas da Universidade do Vale do Itajaí (LEAC). 

 

4.3.6 Ensaios Bioquímicos 

O sobrenadante do sangue coletado dos animais submetidos aos 

ensaios de toxicidade aguda e subaguda foi centrifugado a 3000 g por 10 

minutos a ± 4°C foi utilizado para as análises de glicose, creatinina, ureia, 

aspartato aminotransferase, alanina aminotransferase, fosfatase alcalina, 

colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, albumina e proteínas totais 

doseadas por colorimetria utilizando kit padrão Labtest. Os ensaios 

hematológicos foram realizados no Laboratório Escola de Análises Clínicas 

da Universidade do Vale do Itajaí (LEAC). 

 

4.3.7 Ensaio de mutagenicidade – micronúcleo 

Após 12 horas de jejum, grupos de ratos Wistar fêmeas (n=6) 

receberam a administração (v.o., gavagem) de extrato das folhas ou caules 

de P. cernuum (2000 mg/kg). Em um grupo controle foi administrado a 

solução veículo (H2O:DMSO:EtOH) e outro grupo recebeu Metil-Metano-

Sulfóxido (MMS) (50 mg/kg) para controle positivo.  

As observações de sinais clínicos (parâmetros monitoráveis: 

atividade geral, frêmito vocal, irritabilidade, resposta ao toque, aperto da 

cauda, contorção, trem posterior, tônus corporal, força de agarrar, ataxia, 

tremores, convulsões, estimulações, cauda em straub, hipnose, anestesia, 

lacrimação, ptoses, micção, defecação, piloereção, respiração, cianose), e 

mortalidade foram realizadas após 30 minutos, 1, 2, 4, 12 horas após 

administração dos tratamentos. 

Os animais permaneceram em gaiolas individuais armazenadas em 

ambiente com temperatura e umidade controlada, ciclo de claro e escuro por 

24 horas.  Decorrido este período, foram anestesiados utilizando uma 
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solução de cloridrato de xilasina (10 mg/kg, i.p.) e cloridrato de quetamina 

(70 mg/kg, i.p.). Verificado o estado de anestesia, foram eutanasiados para a 

retirados dos fêmures. As células foram obtidas do canal medular, com 

lavagem em triplicata utilizando 1 mL de soro fetal bovino gelado. O 

material coletado foi submetido à centrifugação a 1000g durante 10 minutos 

para formação do precipitado. O sobrenadante foi descartado e o precipitado 

foi ressuspendido em 500 µL de soro fetal bovino gelado. Desta suspensão 

foram realizados os esfregaços das células. As lâminas foram fixadas e 

coradas conforme método de Rosenfeld. Foram avaliadas 100 células 

eventos por lâmina e foram observados o número de eritrócitos 

monocromáticos (EM) e policromáticos (EPC), a proporção entre estes e a 

avaliação de eritrócitos contendo micronúcleo (EPCMN) (OECD 474, 

1997). 

 

4.4 Análises estatísticas  

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média 

(e.p.m.). Para comparação das médias aritméticas foi utilizado a análise de 

variância (ANOVA) e o teste de Tukey, utilizando software padrão de 

estatística com nível de significância será de 5% de probabilidade (p<0,05).  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Avaliação toxicológica in vitro  

5.1.1 Citotoxicidade em células HepG2 

 Os dados obtidos no experimento de citotoxicidade apresentados 

na figura 7, revelam que os extratos obtidos a partir dos caules e das folhas 

de P. cernnum não foram capazes de induzir citotoxicidade em culturas de 

células HepG2 nas concentrações avaliadas quando comparados ao grupo  

controle basal (PBS).  

  

Figura 7 - Avaliação da atividade citotóxica in vitro dos extratos de P. 

cernnum em células HepG2. 

 

A) Células HepG2 tratadas com extrato obtido das folhas de P. cernnum; B) Células 

HepG2 tratadas com extrato obtido dos caules de P. cernnum. Resultados são 

apresentados como média ± E.P.M. Análise estatística foi realizada utilizando 

ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. *p< 0,05 vs. Basal. 

 

5.1.2 Ensaio de Hemólise 

Uma forma de avaliar possíveis danos celulares é por meio da 

análise da sua capacidade em lisar eritrócitos.  
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Conforme os dados demonstrados na figura 8, as soluções 

preparadas contendo os extratos obtidos a partir dos caules e folhas de P. 

cernnum em todas as concentrações avaliadas, não foram capazes de induzir 

hemólise em eritrócitos quando comparado ao controle positivo Triton-X.  

 

Figura 8 - Avaliação da atividade hemolítica do extrato das folhas e caules 

de P. cernnum. 

 

A) Eritrócitos expostos a diferentes concentrações do extrato obtido das folhas de P. 

cernnum; B) Eritrócitos expostos a diferentes concentrações do extrato obtido dos 

caules de P. cernnum. Resultados expressos como Média ± e.p.m. A análise 

estatística foi realizada com ANOVA seguida do pós-teste de Tukey. 

 

5.2 Ensaio de toxicidade in vivo  

5.2.1 Ensaio de Toxicidade Aguda – dose fixa 

Os resultados no presente trabalho utilizando a metodologia de 

dose-fixa preconizada pela OECD 423 (OCED 423, 2002) demostram que 

os extratos obtido das folhas e caules de P. cernnun não induzem alterações 

comportamentais como irritabilidade, resposta ao toque, contorção, 

tremores, convulsões, movimento de straub, hipnose, sinais de anestesia, 

aumento ou diminuição de defecação, piloereção ou cianose. Não foi 

verificada mortalidade nas primeiras 4 horas e nos dias subsequentes até o 

14
o
.  

Ambos os extratos não provocam alterações significativas na 

porcentagem de peso acumulado tanto em ratos machos como fêmeas como 

poder ser visto na figura 9.  Adicionalmente, os tratamentos não alteraram o 
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consumo hídrico e alimentar dos animais durante o período de 14 dias de 

avaliação. 

 

Figura 9 - Variação de peso em animais submetidos ao ensaio de 

toxicidade aguda dose-fixa. 

 

Ratos Wistar machos e fêmeas foram tratados com uma única dose (2000 mg/kg, 

v.o.) de extrato obtido das folhas ou caules de P. cernnum. A) Ratos machos tratados 

com extrato das folhas de P. cernuum; B) Ratos fêmeas tratados com extrato das 

folhas de P. cernuum; C) Ratos machos  tratados com extrato dos caules de P. 

cernnum; D) Ratos fêmeas  tratados com extrato dos caules de P. cernnum. Dados 

expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise estatística foi 

realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey.  

 

Outro parâmetro avaliado foi a análise macroscópica dos órgãos, os 

quais não apresentaram alterações significativas quando comparados ao 

respectivo grupo controle. Na mensuração dos pesos relativos dos órgãos 

foi possível verificar que não houve alterações no peso absoluto ou relativo 

de animais machos (tabela 1) e fêmeas (tabela 2) tratados com o extrato das 

folhas ou caules de P. cernuum. 
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Tabela 1 - Peso absoluto e relativo de órgãos de ratos machos tratados com 

extratos obtidos a partir dos caules ou folhas de P. cernuum, submetidos ao 

ensaio de toxicologia aguda dose-fixa. 

Ratos machos 

Órgão  Caules Controle Folhas Controle 

Fígado Abs. 10,55 ± 0,57 10,03 ± 0,98 7,35 ± 0,73 8,19 ± 0,62 

 Rel. 4,27 ± 0,16 4,21 ± 0,17 3,55 ± 0,25 3,18 ± 0,13 

Rim direito Abs. 1,70 ± 0,06 1,13 ± 0,12 1,14 ± 0,16 1,20 ± 0,12 

 Rel. 0,47  ± 0,03 0,48 ± 0,03 0,55 ± 0,04 0,47 ± 0,02 

Rim esq. Abs. 1,20 ± 0,15 1,18 ± 0,13 1,15 ± 0,11 1,22 ± 0,14 

 Rel. 0,48 ± 0,05 0,49 ± 0,02 0,56 ± 0,03 0,47 ± 0,03 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey 

 

Tabela 2 - Peso absoluto e relativo de órgãos de ratos fêmeas tratados com 

extratos obtidos a partir dos caules ou folhas de P. cernuum. 

Ratas Fêmeas 

Órgão  Caules Controle Folhas Controle 

Fígado Abs. 6,99 ± 0,63* 6,99 ± 1,47 9,03 ± 0,44 9,29 ± 0,23 

 Rel. 3,65 ± 0,28 3,57 ± 0,36 3,49 ± 0,19 3,55 ± 0,11 

Rim direito Abs. 0,84 ± 0,04 0,87 ± 0,14 0,90 ± 0,03 1,02 ± 0,03 

 Rel. 0,48 ± 0,01 0,45 ± 0,03 0,37 ± 0,01 0,39 ± 0,01 

Rim esq. Abs. 0,84 ± 0,05 0,92 ± 0,13 0,92 ± 0,03 0,96 ± 0,03 

 Rel. 0,43 ± 0,02 0,47 ± 0,05 0,37 ± 0,01 0,38 ± 0,01 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. 

 

5.2.1.1 Análise histológica 

Não foram verificadas alterações significativas na avaliação 

histológica dos fígados e rins coletados dos animais de ambos os sexos 

submetidos ao modelo de toxicidade aguda.  

Na lâmina contendo o corte dos fígados dos animais (figura 10), 

pode ser observada a boa conservação do órgão, homogeneidade de aspecto, 

lóbulos hepáticos íntegros, espaço porta íntegro e veias hepáticas bem 

definidas; cordões sinusoides presentes, íntegros, confluindo para veia 

centro-lobular. Nos capilares sinusoides, entendeu-se como normal a 

presença de algumas hemácias. Nas células hepáticas, consideraram-se 
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normais aquelas com um ou mais núcleos íntegros, em geral centralizados, e 

nucléolos bem evidentes.    

 

Figura 10 - Análise histológica do fígado de animais tratados com extratos 

obtidos a partir dos caules ou folhas de P. cernuum, submetidos ao ensaio 

de toxicologia aguda dose-fixa. 

 
Fotomicrografia de corte histológico do fígado de ratos Wistar machos e fêmeas 

tratados com veículo, extrato dos caules ou folhas de P. cernuum (2000 mg/kg, v.o.). 

Observa-se a integridade dos cordões típicos de hepatócitos (*asteriscos), o núcleo 

dos hepatócitos (setas) e a luz do vaso sinusóide hepático. Coloração: hematoxilina e 

eosina. Aumento de 400x.  

 

No corte do rim (figura 11), as estruturas estão bem conservadas, 

apresentando corpúsculos renais e túbulos contorcidos proximais e distais 

íntegros; os glomérulos formados por capilares, podócitos, células 

endoteliais e mesangiais sem alterações histológicas.  

De acordo com as fotomicrografias, as estruturas observadas estão 

em conformidade com os padrões de normalidade descritos por Wagner e 

colaboradores (2010). Os extratos obtidos a partir de caules e folhas de P. 

cernnum testados no presente estudo não foram capazes de causar lesões 

degenerativas ou inflamatórias nos órgãos analisados. 
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Figura 11 - Análise histológica do rim de animais tratados com extratos 

obtidos a partir dos caules ou folhas de P. cernuum, submetidos ao ensaio 

de toxicologia aguda dose-fixa. 

 
Fotomicrografia de corte histológico do rim de ratos Wistar machos e fêmeas 

tratados com veículo, extrato dos caules ou folhas de P. cernnum (2000 mg/kg, v.o.). 

Observa-se a integridade dos glomérulos (GL) e túbulos contorcidos proximais 

(*asterisco). Coloração: Hematoxilina e eosina. Aumento de 400x.  

 

5.2.1.2 Análises bioquímicas  

O resultado das análises bioquímicas realizadas do soro e plasma 

dos animais tratados com os extratos obtidos a partir dos caules e folhas de 

P. cernuum demonstraram diminuição dos níveis de AST e Ureia em 

animais machos (tabela 3). Os demais parâmetros hepáticos ALT e FAL não 

apresentaram diferença significativa. Com relação à função renal (ureia e 

creatinina) e metabólica (glicose) o extrato dos caules não induziu 

alterações em fêmeas.  
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Tabela 3 - Parâmetros bioquímicos em ratos machos tratados com extrato 

de caules ou folhas de P. cernnum, submetidos ao ensaio de toxicologia 

aguda dose-fixa. 

 Machos Machos 

Parâmetros Controle Caules Controle Folhas 

AST 191,65± 42,04 119,70 ± 22,81* 123,08 ± 10,83 93,34 ± 6,67* 

ALT 77,30 ± 7,01 69,34 ± 9,72 52,38 ± 7,85 51,36 ± 2,93 

FAL 255,20± 54,04 231,53 ± 47,11 154,69 ± 23,7 188,01± 34,80 

GLIC 314,00± 89,60 283,20 ± 35,13 204,40 ± 22,5 229,50± 11,11 

CREA 0,27 ± 0,08 0,30 ± 0,13 0,21 ± 0,02 0,23 ± 0,03 

URE 45,00 ± 5,61 49,60 ± 5,22 34,40 ± 2,52 23,75 ± 3,41*** 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

e ***p>0.001 vs respectivo controle.  

 

 Em ratos fêmeas tratados com extratos obtidos a partir dos caules 

ou folhas de P. cernnum não foram observadas alterações no perfil 

bioquímico hepático, renal ou metabólico. Os dados estão apresentados na 

tabela 4. 

 

Tabela 4 - Parâmetros bioquímicos em ratos fêmeas tratados com extrato de 

caules ou folhas de P. cernnum, submetidos ao ensaio de toxicologia aguda 

dose-fixa. 

 Fêmeas         Fêmeas 

Parâmetros Controle Caules Controle Folhas 

AST 151,7 ± 33,53 147,5±50,89 91,60 ± 13,35 109,80±12,60 

ALT 58,6 ± 7,96 52,6 ± 5,56 51,80 ± 11,12 56,40 ± 11,50 

FAL 127,2 ± 29,55 96,7 ± 9,76 51,20 ± 17,76 40,20 ± 8,31 

GLIC 267,6 ± 13,33 247,6 ± 26,49 261,60 ± 37,89 232,00±25,44 

CREA 0,2 ± 0,04 0,3 ± 0,06 0,53 ± 0,05 0,61 ± 0,06 

URE 45,8 ± 4,95 47,6 ± 9,63 41,60 ± 2,70 40,20 ± 3,96 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 
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5.2.1.3 Análises hematológicas 

A análise hematológica realizada nos animais (machos e fêmeas) 

que receberam a administração aguda do extrato obtido a partir folhas de P. 

cernuum (2.000 mg/kg) (tabela 5), demonstra que o extrato não induz 

alterações significativas em nenhum dos parâmetros avaliados quando 

comparado a animais tratados com veículo.  

 

Tabela 5 - Parâmetros hematológicos em ratos fêmeas e machos tratados 

com extrato obtido a partir das folhas de P. cernnum, submetidos ao ensaio 

de toxicidade aguda. 

Fêmeas 

 Controle Tratamento 

Eritrócito (milhões/mm3) 5,52 ± 0,06 5,45 ± 0,19 

Hemoglobina (g/dL) 11,40 ± 0,15 10,90 ± 0,45 

Hematócrito (%) 30,90 ± 0,38 30,10 ± 1,10 

Plaquetas (milhões/mm3) 406,0 ± 34,99 530,0 ± 64,00 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,11 ± 0,03 0,15 ± 0,02 

 Rel. (%) 12,00 ± 1,80 13,00 ± 2,52 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 0,85 ± 0,12 1,13 ± 0,12 

 Rel. (%) 85,00 ± 2,01 86,00 ± 2,63 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0,02 ± 0,01 0,01 ± 0,01 

 Rel. (%) 2,00 ± 0,70 1,00 ± 0,96 

Machos 

 Controle Tratamento 

Eritrócito (milhões/mm3) 6,26 ± 0,2 6,18 ± 0,38 

Hemoglobina (g/dL) 13,46 ± 0,46 13,3 ± 0,66 

Hematócrito (%) 36,3 ± 1,32 36,2 ± 2,30 

Plaquetas (milhões/mm3) 801,8 ± 43,3 650,8 ± 61,93 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,88 ± 0,34 0,84 ± 0,18 

 Rel. (%) 21,92 ± 5,65 21,74 ± 3,9 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 0,88 ± 0,34 0,84 ± 0,18 

 Rel. (%) 21,92 ± 5,65 21,74 ± 3,9 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0,88 ± 0,34 0,84 ± 0,18 

 Rel. (%) 21,92 ± 5,65 21,74 ± 3,9 
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5.2.2 Toxicidade Subaguda – doses repetidas 

A avaliação da toxicidade subaguda seguiu o protocolo da OECD 

(2008) Guideline for Testing of Chemicals 407. Os parâmetros utilizados 

para a escolha das concentrações dos extratos empregadas neste ensaio 

foram definidos com base nos resultados obtidos nas análises in vitro e no 

ensaio da toxicidade aguda, bem como nos resultados dos estudos 

realizados por pesquisadores do NIQFAR (MULLER, 2011; MALHEIROS, 

2011; JUCEVIC; 2015; ANDRIGO, 2016; AUST, 2017). As diferentes 

concentrações de extratos de Piper cernuum administradas foram de 50 

mg/kg e 250 mg/kg. Os grupos controle receberam a administração de 

solução veiculo (Tween 80, 5%: H20). 

 Os dados apresentados na figura 12 demonstram os efeitos do 

tratamento com extrato das folhas e caules de P. cernnum nas diferentes 

concentrações administradas em ratos Wistar machos e fêmeas por 28 dias. 

Verifica-se que ambos os extratos não induzem alterações significativas na 

porcentagem de peso acumulado durante os 28 dias de tratamento. No 

entanto, o extrato dos caules (50 mg/kg) provocou uma redução no ganho 

de peso nos animais machos no final do experimento, porém não 

significativa (p = 0.0564). 
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Figura 12 - Variação de peso em animais tratados com diferentes 

concentrações de extratos de caules e folhas de P. cernuum, submetidos ao 

ensaio de toxicidade subaguda (28 dias).  

 
Ratos Wistar machos e fêmeas foram tratados durante 28 dias (50 ou 250 mg/kg, 

v.o.) de extrato obtido das folhas ou caules de P. cernnum. A) Ratos machos  

tratados com extrato das folhas de P. cernnum; B) Ratos fêmeas  tratados com 

extrato das folhas de P. cernnum; C) Ratos machos  tratados com extrato dos caules 

de P. cernnum; D) Ratos fêmeas  tratados com extrato dos caules de P. cernnum. 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. 

 

No exame macroscópico dos órgãos vitais (fígado, baço, coração, 

rins e pulmões) dos ratos machos e fêmeas tratados com extrato de caules 

(50 mg/kg e 250 mg/kg) e folhas (50 mg/kg, 250 mg/kg), não apresentaram 

alterações na estrutura, rigidez ou coloração dos órgãos quando comparados 

aos respectivos grupos controles, tratados apenas com veiculo.   

Na avaliação do peso absoluto e relativo (Tabela 6), os dados 

obtidos demostraram que o extrato dos caules (250 mg/kg) aumentou o peso 

absoluto e relativo dos pulmões e dos rins (esquerdo e direito) de ratos 

machos.  
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Tabela 6 - Peso absoluto e relativo dos órgãos de ratos machos tratados 

com extrato dos caules de P. cernuum submetidos ao ensaio de toxicidade 

subaguda (28 dias). 

Caules de P. cernuum – Machos 

Órgão  Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

Baço Abs. 0,71 ± 0,07 0,80 ± 0,11 0,79 ± 0,06 

 Rel. 0,24 ± 0,03 0,24 ± 0,02 0,28 ± 0,02 

Coração Abs. 1,03 ± 0,09 0,99 ± 0,09 1,08 ± 0,09 

 Rel. 0,35 ± 0,03 0,29 ± 0,02  0,38 ± 0,02 

Fígado Abs. 9,03 ± 0,57 8,87 ± 0,76 8,76 ± 0,57 

 Rel. 3,10 ± 0,17 2,67 ± 0,16 3,11 ± 0,22 

Pulmão Abs. 1,16 ± 0,09 1,37 ± 0,12 1,51 ± 0,31* 

 Rel. 0,40 ± 0,01 0,41 ± 0,02 0,53 ± 0,12* 

Rim direito Abs. 1,21 ± 0,11 1,23 ± 0,11 1,37 ± 0,05* 

 Rel. 0,41 ± 0,04 0,37 ± 0,02 0,49 ± 0,02*  

Rim esquerdo Abs. 1,20 ± 0,08 1,27 ± 0,11 1,41 ± 0,12* 

 Rel. 0,41 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,49 ± 0,04* 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

Com relação ao peso dos órgãos em animais machos que 

receberam extrato das folhas (50 mg/kg e 250 mg/kg), (Tabela 7), não 

foram verificadas alterações. 

 

  



70 

 

Tabela 7 - Peso absoluto e relativo dos órgãos de ratos machos tratados 

com extrato das folhas de P. cernuum submetidos ao ensaio de toxicidade 

subaguda (28 dias). 

Folhas de P. cernuum - Machos 

Órgão  Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

Baço Abs. 0,71 ± 0,07 0,67 ± 0,14 0,75 ± 0,11 

 Rel. 0,24 ± 0,03 0,25 ± 0,03 0,27 ± 0,02 

Coração Abs. 1,03 ± 0,09 0,94 ± 0,09 1,03 ± 0,11 

 Rel. 0,35 ± 0,03 0,35 ± 0,01 0,37 ± 0,04 

Fígado Abs. 9,03 ± 0,57 8,15 ± 0,91 9,59 ± 1,31 

 Rel. 3,10 ± 0,17 3,02 ± 0,14  3,45 ± 0,35 

Pulmão Abs. 1,16 ± 0,09 1,13 ± 0,11 1,26 ± 0,07 

 Rel. 0,40 ± 0,01 0,42 ± 0,03 0,45 ± 0,03 

Rim direito Abs. 1,21 ± 0,11 1,14 ± 0,15 1,23 ± 0,19 

 Rel. 0,41 ± 0,04 0,42 ± 0,03 0,44 ± 0,04 

Rim esquerdo Abs. 1,20 ± 0,08 1,13 ± 0,15 1,16 ± 0,14 

 Rel. 0,41 ± 0,02 0,42 ± 0,03 0,42 ± 0,02 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

 

Nas fêmeas tratadas com extrato de caules (50 mg/kg) (Tabela 8), 

percebe-se um aumento do baço (absoluto e relativo), e em fêmeas tratadas 

com o mesmo extrato (250 mg/kg), observa-se aumento no peso absoluto do 

baço, coração, pulmões e rim esquerdo. 
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Tabela 8 - Peso absoluto e relativo dos órgãos de ratos fêmeas tratados com 

extrato dos caules de P. cernuum submetidos ao ensaio de toxicidade 

subaguda (28 dias). 

Caules de P. cernuum - Fêmeas 

Órgão  Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

Baço Abs. 0,57 ± 0,08 0,74 ± 0,08* 0,73 ± 0,07* 

 Rel. 0,29 ± 0,01 0,33 ± 0,03 0,31 ± 0,04 

Coração Abs. 0,76 ± 0,12 0,77 ± 0,06 0,86 ± 0,08* 

 Rel. 0,39 ± 0,04 0,34 ± 0,02 0,36 ± 0,02 

Fígado Abs. 5,46 ± 0,20 7,19 ± 0,38* 7,01 ± 0,53 

 Rel. 2,83 ± 0,35 3,19 ± 0,15 2,98 ± 0,24 

Pulmão Abs. 0,93 ± 0,14 1,17 ± 0,09* 1,22 ± 0,07* 

 Rel. 0,48 ± 0,04 0,52 ± 0,03 0,52 ± 0,03 

Rim direito Abs. 0,84 ± 0,05 0,99 ± 0,13 0,96 ± 0,04 

 Rel. 0,44 ± 0,05 0,44 ± 0,05 0,41 ± 0,02 

Rim esquerdo Abs. 0,83 ± 0,09 0,99 ± 0,07 1,05 ± 0,12* 

 Rel. 0,43 ± 0,03  0,44 ± 0,03 0,45 ± 0,05 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

No entanto, nas fêmeas tratadas com o extrato das folhas (50 

mg/kg) (Tabela 9), percebe-se o aumento dos pesos absolutos do baço, 

fígado e pulmões, e em fêmeas que receberam extrato de folhas (250 

mg/kg), aumento do peso absoluto do baço, pulmões e rim esquerdo.  
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Tabela 9 - Peso absoluto e relativo dos órgãos de ratos fêmeas tratados com 

extrato das folhas de P. cernuum, submetidos ao ensaio de toxicidade sub- 

aguda (28 dias). 

Folhas de P. cernuum - Fêmeas 

Órgão  Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

Baço Abs. 0,57 ± 0,08 0,63 ± 0,11 0,64 ± 0,04 

 Rel. 0,29 ± 0,01 0,32 ± 0,04 0,26 ± 0,02 

Coração Abs. 0,76 ± 0,12 0,77 ± 0,06 0,82 ±0,04 

 Rel. 0,39 ± 0,04 0,39 ± 0,01 0,33 ±0,02 

Fígado Abs. 5,46 ± 0,20 5,80 ± 0,54 6,70 ± 2,07 

 Rel. 2,83 ± 0,35 2,92 ± 0,17 2,72 ± 0,86 

Pulmão Abs. 0,93 ± 0,14 1,02 ± 0,08 1,18 ± 0,17* 

 Rel. 0,48 ± 0,04 0,51 ± 0,03 0,48 ± 0,08 

Rim direito Abs. 0,84 ± 0,05 0,86 ± 0,10 0,87 ± 0,09 

 Rel. 0,44 ± 0,05 0,43± 0,03 0,36 ± 0,05* 

Rim esquerdo Abs. 0,83 ± 0,09 0,88 ± 0,11 0,86 ± 0,08 

 Rel. 0,43 ± 0,03 0,44 ± 0,04 0,35 ± 0,05* 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

5.2.2.1 Análise histológica 

Na avaliação histológica do fígado e dos rins de ratos machos e 

fêmeas tratados com extratos das folhas ou caules de P. cernnum durante 28 

dias, não foram observadas anormalidades morfológicas quando 

comparados ao grupo veículo. De acordo com as fotomicrografias, as 

estruturas observadas estão em conformidade com os padrões de 

normalidade descritos por Wagner e colaboradores (2010).  

Na lâmina contendo o corte dos fígados dos animais (figura 13), 

pode ser observada a boa conservação do órgão, homogeneidade de aspecto, 

lóbulos hepáticos íntegros e veias hepáticas bem definidas. A presença de 

algumas hemácias nos capilares sinusóides foi considerada normal, os 

cordões sinusóides estão presentes, íntegros, confluindo para veia centro-

lobular (luz) e as células hepáticas apresentam-se com um ou mais núcleos 

íntegros, bem evidentes e centralizados.  
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Figura 13 - Análise histológica do fígado de animais tratados com extratos 

dos caules e folhas de P. cernuum, submetidos ao ensaio de toxicidade 

subaguda (28 dias). 

 

Fotomicrografia de corte histológico do fígado de ratos Wistar machos e fêmeas 

tratados com Veiculo (Tween:H2O), extrato dos caules (50 mg/kg ou 250 mg/kg) ou 

extrato das folhas de P. cernuum (50 mg/kg ou 250 mg/kg). Observa-se a 

integridade dos cordões típicos de hepatócitos (*asteriscos), o núcleo dos 

hepatócitos (setas) e a luz do vaso sinusóide hepático. Coloração: hematoxilina e 

eosina. Aumento de 400x. 

No corte do rim dos animais que receberam o tratamento de ambos 

os extratos (figura 14),  mesmo em diferentes concentrações, as estruturas 

celulares estão bem conservadas, apresentando corpúsculos renais e túbulos 

contorcidos proximais e distais íntegros, glomérulos, podócitos, células 

endoteliais e mesangiais sem alterações histológicas.  
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Figura 14- Análise histológica do rim de animais tratados com extratos dos 

caules e folhas de P. cernuum, submetidos ao ensaio de toxicidade 

subaguda (28 dias). 

 

Fotomicrografia de corte histológico do fígado de ratos Wistar machos e fêmeas 

tratados com Veiculo (Tween:H2O), extrato dos caules (50 mg/kg ou 250 mg/kg) ou 

extrato das folhas de P. cernuum (50 mg/kg ou 250 mg/kg). Observa-se a 

integridade dos glomérulos (GL) e túbulos contorcidos proximais (*asterisco). 

Coloração: Hematoxilina e eosina. Aumento de 400x.  

 

 Percebe-se que os extratos do caules e folhas de P. cernuum, 

testados em diferentes concentrações não foram capazes de causar lesões 

degenerativas ou inflamatórias nos órgãos avaliados. 

 

5.2.2.2 Análises bioquímicas 

 Nas determinações bioquímicas foram verificadas as funções 

hepática, renal e metabólica de animais tratados com extrato dos caules ou 

folhas de P. cernuum, uma vez ao dia por 28 dias. Os dados obtidos 

demonstram que o extrato dos caules (250 mg/kg) (tabela 10),  promove 

aumento de FAL em ratos machos.  
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Tabela 10 - Parâmetros bioquímicos em ratos machos tratados com extrato 

de caules de P. cernnum, submetidos ao ensaio de toxicologia subaguda (28 

dias). 

Caules de P. cernuum - Machos 

Parâmetros Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

GLIC 244,00 ± 39,10 207,20 ± 26,92 196,75 ± 64,31 

URE 34,00 ± 6,74 33,80 ± 5,07 28,50 ± 4,36 

CRE 0,42 ± 0,04 0,44 ± 0,09 0,34 ± 0,06 

COL 65,20 ± 13,53 73,60 ± 8,05 68,75 ± 8,30 

PT 7,30 ± 0,76 6,67 ± 0,19 6,24 ± 0,24 

ALB 3,36 ± 0,19 2,90 ± 0,22 2,90 ± 0,39 

BD 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,02 0,05 ± 0,01 

BT 0,11 ± 0,03 0,39 ± 0,13* 0,44 ± 0,61 

AST 121,60 ± 27,52 129,4 ± 25,38 103,75 ± 34,22 

ALT 34,40 ± 4,39 33,40  ± 4,93 31,25 ± 7,63 

FAL 132,40 ± 12,22 131,2 ± 26,13 180,50 ± 27,74* 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

A administração de extrato das folhas de P. cernnum (50 mg/kg e 

250 mg/kg) não provocam nenhuma alteração significativa em ratos 

machos, conforme dados apresentados na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Parâmetros bioquímicos em ratos machos tratados com 

diferentes concentrações do extrato de folhas de P. cernnum, submetidos ao 

ensaio de toxicologia subaguda (28 dias). 

Folhas de P. cernuum - Machos 
Parâmetros Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

GLIC 244,00 ± 39,10 212,40 ± 39,54 238,00 ± 25,47 

URE 34,00 ± 6,74 36,00 ± 2,83 32,75 ± 4,50 

CRE 0,42 ± 0,04 0,35 ± 0,03 0,37 ± 0,05 

COL 65,20 ± 13,53 59,00 ± 8,09 62,50 ± 13,02 

PT 7,33 ± 0,76 6,60 ± 0,64 6,67 ± 0,89 

ALB 3,36 ± 0,19 3,10 ± 0,10 3,02 ± 0,49 

BD 0,05 ± 0,02 0,04 ± 0,01 0,07 ± 0,01 

BT 0,11 ± 0,03 0,11 ± 0,05 0,16 ± 0,05 

AST 121,60 ± 27,52 100,20 ± 18,43 87,00 ± 8,16 

ALT 34,40 ± 4,39 24,00 ± 4,36 26,25 ± 4,3 

FAL 132,40 ± 40,22 119,60 ± 38,30  115,25 ± 19,7 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 
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Alterações estatisticamente significativas dos parâmetros 

bioquímicos também não foram observadas em ratos fêmeas que receberam 

administrações extrato dos caules ou folhas (50 mg/kg ou 250 mg/kg). 

(tabela 12 e 13) 

 

Tabela 12 - Parâmetros bioquímicos em ratos fêmeas tratados com 

diferentes concentrações do extrato de folhas de P. cernnum, submetidos ao 

ensaio de toxicologia subaguda (28 dias) 

Caules de P. cernnum - Fêmeas 

Parâmetros Controle 50 mg/kg 250 mg/kg 

GLIC 173,60 ± 28,52 208,20 ± 32,57 226,00 ± 50,16 

URE 41,20 ± 9,20 36,00 ± 6,78 31,25 ± 5,06 

CRE 0,48 ± 0,054 0,44 ± 0,05 0,34 ± 0,17 

COL 67,40 ± 16,77 68,00 ± 9,67 58,25 ± 13,77 

PT 6,87 ± 0,51 6,33 ± 0,59 6,78 ± 0,61 

ALB 3,30 ± 0,39 3,12 ± 0,13 3,17 ± 0,13 

BD 0,06 ± 0,02 0,07 ± 0,02 0,03 ± 0,02 

BT 0,20 ± 0,02 0,36 ± 0,23 0,13 ± 0,11 

AST 119,20 ± 13,79 119,40 ± 29,70 97,50 ± 9,33 

ALT 32,00 ± 6,04 33,40 ± 3,65 32,50 ± 2,38 

FAL 74,20 ± 16,19 65,00 ± 9,97 82,75 ± 14,73 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 
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Tabela 13 - Parâmetros bioquímicos em ratos fêmeas tratados com 

diferentes concentrações do extrato de folhas de P. cernnum, submetidos ao 

ensaio de toxicologia subaguda (28 dias). 

Folhas de P. cernnum - Fêmeas  

Parâmetros Controle 50 mg/kg 250 mg/kg 

GLIC 173,60 ± 28,52 158,60 ± 25,33 178,50 ± 41,02 

URE 41,20 ± 9,20 35,60 ± 6,03 32,75 ± 4,99 

CRE 0,48 ± 0,054 0,35 ± 0,07 0,35 ± 0,03 

COL 67,40 ± 16,77 59,40 ± 11,01 67,00 ± 16,89 

PT 6,87 ± 0,51 5,94 ± 0,12 6,58 ± 0,41 

ALB 3,30 ± 0,39 2,92 ± 0,26 3,05 ± 0,48 

BD 0,06 ± 0,02 0,14 ± 0,28 0,06 ± 0,01 

BT 0,12 ± 0,10 0,09 ± 0,01 0,19 ± 0,03 

AST 119,2 ± 13,79 78,40 ± 10,19 85,75 ± 11,93 

ALT  32,00 ± 6,04 20,20 ± 0,84 22,00 ± 6,00 

FAL 74,20 ± 16,19 56,40 ± 10,11 59,00 ± 6,68 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

5.2.2.3 Análises hematológicas 

 As análises hematológicas realizadas nos animais machos (tabelas 

14 e 15), e fêmeas (tabelas 16 e 17) que receberam a administração de 

extrato dos caules ou folhas de P. cernnum (50 mg/kg e 250 mg/kg), durante 

28 dias, demonstram que ambos os extratos não induzem alterações 

significativa em nenhum dos parâmetros avaliados quando comparado a 

animais do grupo controle que recebeu tratamento com o veículo (Tween 80 

5%:H2O). 
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Tabela 14 - Parâmetros hematológicos em ratos machos tratados com 

diferentes concentrações do extrato de caules de P. cernuum, submetidos ao 

ensaio de toxicidade subaguda (28 dias). 

Caules de P. cernnum - Machos 

 Controle 50 mg/kg 250 mg/kg 

Eritrócito (milhões/mm3) 6,32 ± 0,20 6,68 ± 0,30 6,37 ± 0,45 

Hemoglobina (g/dL) 13,5 ± 0,43 14,28 ± 0,48 13,74 ± 0,97 

Hematócrito (%) 35,54 ± 1,07 37,02 ± 1,76 35,76 ± 2,26 

Plaquetas (milhões/mm3) 474,8 ± 30,5  532 ± 50,39 538,2 ± 23,27 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,88 ± 0,34 0,84 ± 0,37 0,68 ± 0,47 

 Rel. (%) 21,92 ± 5,65 21,62 ± 6,79 17,46 ± 11,34 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 3,08 ± 1,06 2,94 ± 0,27 2,68 ± 0,52 

 Rel. (%) 74,84 ± 5,27 75,52 ± 6,12 76,76 ± 6,37 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0,02 ± 0,04 0,02 ± 0,04 0 

 Rel. (%) 0,72 ± 0,52 0,48 ± 0,58 0,24 ± 0,15 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

Tabela 15 - Parâmetros hematológicos em ratos machos tratados com 

diferentes concentrações do extrato de folhas de P. cernuum, submetidos ao 

ensaio de toxicidade subaguda (28 dias). 

Folhas de P. cernnum - Machos 

 Controle 50 mg/kg 250 mg/kg 

Eritrócito (milhões/mm3) 6,32 ± 0,20 6,61 ± 0,43  6,17 ± 0,37 

Hemoglobina (g/dL) 13,5 ± 0,43 14,12 ± 0,57 13,76 ± 0,83 

Hematócrito (%) 35,54 ± 1,07 37,36 ± 1,85 35,53 ± 2,49  

Plaquetas (milhões/mm3) 474,8 ± 30,5  491,6 ± 32,1 484 ± 33,64 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,88 ± 0,34 0,84 ± 0,18 0,76 ± 0,05 

 Rel. (%) 21,92 ± 5,65 21,74 ± 3,9 21,13 ± 6,66 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 3,08 ± 1,06 2,88 ± 0,32 2,96 ± 0,97 

 Rel. (%) 74,84 ± 5,27 75,16 ± 3,53 75,76 ± 7,02 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0,02 ± 0,04 0 0,03 ± 0,05 

 Rel. (%) 0,72 ± 0,52 0,42 ±0,13 1 ± 0,43 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 
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Tabela 16 - Parâmetros hematológicos em ratos fêmeas tratados com 

diferentes concentrações do extrato de caules de P. cernuum, submetidos ao 

ensaio de toxicidade subaguda (28 dias). 

Caules de P. cernuum - Fêmeas 

 Controle 50 mg/kg 250 mg/kg 

Eritrócito (milhões/mm3) 5,57 ± 0,95 5,89 ± 0,35 6,1 ± 0,58 

Hemoglobina (g/dL) 11,67 ± 3,41 12,74 ± 0,43 13,25 ± 0,86 

Hematócrito (%) 31,65 ± 5,75 33,18 ± 1,76 34,1 ± 2,69 

Plaquetas (milhões/mm3) 489,3 ± 5,17 499,4 ± 36,75 483,75 ± 45,16 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,35 ± 0,26 0,16 ± 0,35 0,35 ± 0,28 

 Rel. (%) 11,25 ± 7,77 3,48 ± 7,44 13,27 ± 8,82 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 2,6 ± 1,03 3,27 ± 0,41 1,95 ± 0,73 

 Rel. (%) 83,3 ± 3,19 85,76 ± 4,65 79,1 ± 2,41 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0 0 0 

 Rel. (%) 0,35 ± 0,2 0,22 ± 0,04 0,32 ± 0,33 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 

 

Tabela 17 - Parâmetros hematológicos em ratos Wistar fêmeas tratados 

com diferentes concentrações do extrato de folhas de P. cernuum, 

submetidos ao ensaio de toxicidade subaguda (28 dias). 

Folhas de P. cernuum - Fêmeas 

 Veículo 50 mg/kg 250 mg/kg 

Eritrócito (milhões/mm3) 5,57 ± 0,95 5,64 ± 0,24 6,21 ± 0,40 

Hemoglobina (g/dL) 11,67 ± 3,41 12,44 ± 0,69 13,5 ± 0,63 

Hematócrito (%) 31,65 ± 5,75 31,74 ± 1,4 35,17 ± 2,29 

Plaquetas (milhões/mm3) 489,3 ± 5,17 459,2 ± 98,57 517,75 ± 43,1 

Neutrófilo Abs.(mil/mm3) 0,35 ± 0,26 0,28 ± 0,04 0,3 ± 0,24 

 Rel. (%) 11,25 ± 7,77 13,1 ± 4,63 7,35 ± 5,12 

Linfócito Abs.(mil/mm3) 2,6 ± 1,03 1,94 ± 0,8 3,15 ± 0,73 

 Rel. (%) 83,3 ± 3,19 83,72 ± 4,52 89,15 ± 2,60 

Monócito Abs.(mil/mm3) 0 0 0 

 Rel. (%) 0,35 ± 0,2 0,4 ± 0,28 0,32 ± 0,17 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. *p>0.05 

vs respectivo controle. 
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5.2.3 Mutagenicidade 

Outra metodologia empregada para o estudo da toxicidade dos 

extratos P. cernuum foi o ensaio do micronúcleo (OECD 474, 1997). Os 

dados obtidos demostram que os extrato das folhas e caules de P. cernuum 

não induzem qualquer alteração quando comparado ao controle positivo 

MMS (Tabela 18).  

 

Tabela 18 - Avaliação da atividade mutagênica do extrato das folhas e 

caules de P. cernnum em medula óssea de ratas fêmeas submetidas ao 

tratamento de dose aguda (2000 mg/kg). 

 

Tratamento Dose (mg/kg) EPCMN/1000EPC (%) 

 

Veiculo - 1,66 ± 0,21 

 

MMS 50 11,90 ± 1,09** 

 

P. cernuum (Caules) 2000 2,25 ± 0,17 

 P. cernuum (Folhas) 2000 1,15 ± 0,47 

Dados expressos como média ± e.p.m. de cinco animais por grupo. Análise 

estatística foi realizada utilizando ANOVA seguido do pós-teste de Tukey. **p>0.01 

vs respectivo controle. 

 

 

 

 

  



81 

 

6 DISCUSSÃO 
 

A avaliação do risco/benefício de toda e qualquer preparação seja 

alopática, homeopática ou fitoterápica é um dos principais objetivos dos 

estudos farmacológicos e toxicológicos. Com relação aos produtos 

fitoterápicos e produtos naturais, ainda são precários ou ausentes os dados 

científicos que comprovem sua eficácia e segurança, fato este que pode 

gerar problemas de saúde uma vez que a grande a maioria da população 

imagina que as plantas medicinais são isentas de efeitos adversos e tóxicos, 

podendo ainda interferir na eficácia de medicamentos alopáticos 

(AOUACHRIA et al., 2017). 

Desta forma, o presente trabalho analisou se os extratos obtidos das 

folhas ou caules de P. cernnum seriam capazes de produzir efeitos tóxicos 

agudos, sub-crônicos, mutagênicos e citotóxicos de forma pré-clínica. 

A espécie em estudo conhecida como Papiroba, João-guarandi-do-

grado ou Pimenta-de-morcego, é normalmente encontrada em toda a Mata 

Atlântica (KATO et al., 2001; MARIOT; DI STASI; REIS, 2002; VIEIRA; 

BIZZO; PORTZERNHEIM, 2006).   

Como reportado anteriormente, na medicina popular, suas folhas 

têm sido utilizadas com finalidade analgésica, especialmente para dores de 

estômago, problemas hepáticos, doenças do baço, doenças renais e 

problemas circulatórios. Portanto, uma espécie interessante do ponto de 

vista farmacológico e etnofarmacológico (PAVAN-FRUEHAUF, 2000; DI 

STASI et al., 2002). 

 Uma etapa importante para assegurar sua utilização de forma 

racional são os estudos toxicológicos. Neste contexto, a primeira avaliação 

realizada utilizou metodologias in vitro.  

Apesar de testes de toxicidade in vitro predizerem uma possível 

toxicidade, eles ainda não podem ser substituídos pelos ensaios in vivo. No 

entanto, os ensaios toxicológicos in vitro, utilizando culturas de linhagens 

celulares, são úteis no fornecimento de informações relevantes sobre a 

capacidade de extratos e compostos interferirem no crescimento, 

proliferação, alterações de permeabilidade ou ruptura da membrana, ou 

ainda indução de morte celular (FRESHNEY, 2005).   

  Os dados obtidos utilizando a metodologia de MTT, por exemplo, 

quantifica a coloração da amostra formada em espectrofotômetro a partir da 

redução do MTT pela atividade da succinato desidrogenase mitocondrial 
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das células vivas, sendo convertido em sal formazan, formando cristais de 

coloração azulada. Proporcional à produção de formazan, que reflete o 

estado funcional da cadeia respiratória, quantifica-se a viabilidade celular 

(MOSMANN, 1983). Assim, a porcentagem de crescimento obtida 

corresponde ao número de células presentes no cultivo celular e indica o 

efeito induzido pelas substâncias adicionadas ao cultivo celular. 

 Nesse estudo, os dados obtidos demostram que o extrato dos 

caules e folhas de P. cernuum não apresentam atividade citotóxica em 

células HepG2 após 24 horas nas concentrações avaliadas (0,1, 1, 10, 100 

µg/mL). Dados semelhantes foram obtidos em um estudo com outra espécie 

de Piper, P. umbellatum, a qual também não apresentou atividade citotóxica 

na concentração de até 200 µg/mL, em células CHO-K1 (células epiteliais 

de ovários de camundongos) (SILVA JR et al., 2014). Embora i extrato não 

tenha tido efeito citotóxico, cabe ressaltar que dados da literatura 

demostram que alguns compostos terpênicos como: β-elemeno, 

biciclogermacreno, germacreno (D), e cariofilleno (E), isolados a partir das 

folhas de P. cernuum, apresentaram atividade antiproliferativa contra 

linhagens  de células de melanoma murinho (B16F10-Nex2), células de 

glioma humano (U87), células imortais de tumor cervical (HeLa), células de 

leucemia promielolítica humana (HL-60), células de câncer colorretal 

(HCT116), e células de melanoma humano (A2058) (CAPELLO et al., 

2015).  

Outro método utilizado para avaliar a toxicidade de compostos é o 

ensaio de hemólise. Este método, eficaz para a mensuração quantitativa de 

hemólise através de espectroscopia, fornece a avaliação do efeito citotóxico 

de diferentes concentrações de uma substância sobre os eritrócitos humanos 

(RAO et al., 2011). Nesse sentido, na triagem de atividades toxicológicas de 

extratos vegetais, bem como em compostos isolados, faz-se necessária a 

verificação da atividade hemolítica da espécie estudada. Na literatura não 

foram encontrados dados sobre atividade hemolítica de espécies de Piper. 

Os resultados do presente estudo utilizando os extratos obtidos a partir de 

caules e folhas de P. cernuum nas concentrações de 0,1, 1, 10, 100 e 1000 

µg/mL revelam que não houve indução de hemólise. A porcentagem de 

hemólise ficou abaixo de 4% e estes dados são os primeiros a demonstrar 

que a espécie não exibe ação hemolítica (PEQUENO; SOTO-BLANCO, 

2006). 
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Na continuidade da avaliação toxicológica, modelos in vivo foram 

realizados neste estudo. Os dados obtidos utilizando a metodologia de dose-

fixa preconizada pela OECD 423 demostram que os extratos de caules e 

folhas não induzem alterações comportamentais e mortalidade nas primeiras 

4 horas após sua administração e nos dias subsequentes até o 14
o
 dia. Ainda, 

de acordo com os resultados obtidos o tratamento agudo com ambos os 

extratos não provocou alterações de peso, no consumo hídrico e de ração 

durante os 14 dias de avaliação tanto em ratos machos como fêmeas. 

 Em avaliações toxicológicas o cuidado em usar animais de ambos 

os sexos é importante, uma vez que podem apresentar níveis de 

sensibilidade a agentes tóxicos diferentes, sendo as fêmeas mais 

susceptíveis. Diversos modelos experimentais retratam que os animais 

machos são mais vulneráveis que as fêmeas à limiares de dor, extensão de 

lesões vasculares e neurais (WILSON, 2013). Ainda, o aumento ou 

diminuição do peso corporal pode indicar alterações fisiológicas 

significativas, tais como variações hormonais, distúrbios hepáticos e 

diminuição da absorção de proteínas, aminoácidos e outros nutrientes  

Da mesma forma, a alteração do peso corporal pode afetar o peso 

dos órgãos internos, induzindo um aumento ou diminuição no peso. O peso 

do órgão é considerado um parâmetro de toxicidade simples e sensível após 

exposição a um agente tóxico (SELLERS et al., 2007). No presente estudo, 

não foram observadas alterações significativas na avaliação macroscópica 

dos órgãos, bem como não foram encontradas diferenças no peso absoluto 

ou relativo dos órgãos de animais tratados com extrato de folhas ou caules 

de P. cernuum, quando comparado a animais tratados com veículo. Além 

disso, o uso dos extratos não produziram alterações na avaliação 

histopatológica do fígado e dos rins, conforme demonstrado. 

Um fator importante que deve ser considerado na avaliação 

toxicológica são os dados referentes ao perfil bioquímicos, em especial o 

perfil de enzimas hepáticas. É reportado na literatura que vários compostos 

tóxicos se acumulam no fígado, órgão responsável pelo processo de 

metabolização (CLARKE; CLARKE, 1977). Na presença de lesões 

hepáticas, ocorre a liberação das enzimas ALT e AST e FAL para a 

circulação. A identificação do tipo e da extensão do dano aos hepatócitos é 

realizada pela mensuração de níveis elevados destas enzimas (MOTTA, 

2009).  
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Os resultados encontrados no trabalho mostram que os extratos 

obtidos dos caules e folhas de P. cernnum diminuem os níveis de AST em 

animais machos e fêmeas. Os demais parâmetros hepáticos ALT e FAL não 

apresentaram diferença significativa. Juntamente com a análise histológica 

do fígado, a análise bioquímica confirmou que a administração de extrato 

das folhas ou caules, tanto em ratos machos quanto em fêmeas, não 

induzem danos hepáticos. 

Além do fígado, outro órgão alvo importante na avaliação da 

toxicidade de substâncias é o rim. Uma vez que este órgão recebe cerca de 

25% do fluxo sanguíneo cardíaco, qualquer substância que atinja a 

circulação sistêmica atingirá este órgão. Geralmente, a função renal é 

avaliada pela mensuração dos níveis séricos de ureia e creatinina 

(DEKANT; VAMVAKAS, 1996). Os dados obtidos na análise bioquímica 

de marcadores renais demonstraram que o extrato de folhas e caules de P. 

cernuum não induz nenhuma alteração nos níveis de creatinina e ureia em 

ratos machos ou fêmeas. Este resultado mostra-se relevante, já que o nível 

normal de ureia é um marcador importante, porque significa que o 

metabolismo de amônia para a ureia não foi alterado no fígado pelos 

tratamentos e, muito provavelmente, as funções hepáticas de desintoxicação 

e excreção estão inalteradas (CASSANI et al., 2015).  

Alterações no metabolismo glicídico também devem ser 

observadas durante o uso terapêutico de plantas medicinais.  Algumas 

espécies de Piper utilizadas popularmente por apresentarem propriedades 

antidiabéticas, ao serem avaliadas farmacologicamente demonstraram a 

presença de constituintes químicos como glicosídeos e compostos fenólicos 

entre outros compostos insulinomiméticos (ARAMBEWELA et al., 2005). 

Os compostos antioxidantes são tidos como indutores de efeitos 

hipoglicemiantes, capazes de promover regeneração das células β 

danificadas (ALVARENGA et al., 2017). Análises dos extratos de Piper 

sarmentosum (PEUNGVICHA et al., 1998), Piper longum (PUROHIT; 

DARADKA, 1999) e Piper betle (RATNASOORIYA et al., 2004), 

demonstram uma potencial inibição da liporoxidação in vitro, além de uma  

variedade de mecanismos de ação que podem levar ao efeito 

hipoglicemiante quando administrados em doses repetidas, entretanto, nem 

todos são terapeuticamente eficazes (HUO et al., 2003).  Adicionalmente, as 
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avaliações dos extratos de Piper cernuum não provocaram alterações nos 

níveis de glicose.  

Desta forma, juntos, os dados obtidos no ensaio de toxicidade 

aguda de dose-fixa preconizado pela OECD é possível inferir que o valor de 

DL50 para a administração oral do extrato de folhas e caules de P. cernuum 

é superior a 2000 mg/kg. A partir deste dado é possível  enquadrar os 

extratos na Classe 5 de toxicidade, segundo padronização do Sistema 

Globalmente  Harmonizado (GHS), sendo considerados de baixa toxicidade. 

  Os dados obtidos na avaliação toxicológica aguda estão de acordo 

com dados já reportados para outras espécies de Piper. O óleo essencial 

obtido das folhas de Piper glabratum foi avaliado por Branquinho e 

colaboradores (2017) nos ensaios de toxicidade aguda e subaguda, obtendo 

uma DL50 superior a 5000 mg/kg. Na avaliação da toxicidade aguda do 

extrato obtido das folhas de Piper umbellatum também não foram 

observadas alterações significativas (CHO-NGWA et al., 2016). Dados 

semelhantes também foram obtidos com os extratos de Piper betle 

(SENGUPTA et al., 2000) e Piper aduncum (SANTIN et al., 2011). 

Dando continuidade à avaliação toxicológica dos extratos de P. 

cernuum (folhas e caules) a etapa posterior foi avaliar seus efeitos 

utilizando a metodologia de doses-repetidas por 28 dias.  

No modelo de toxicidade de doses repetidas, os animais são 

expostos por um tempo prolongado ao agente em estudo, avaliando assim 

de forma mais precisa alterações fisiológicas e comportamentais, as quais 

podem ocorrer ao longo de um tratamento. 

A porcentagem de peso acumulado é um parâmetro utilizado nos 

ensaios toxicológicos como um indicador dos efeitos adversos de drogas e 

substâncias químicas (TEO et al., 2002). Neste estudo, utilizando o ensaio 

de doses repetidas, um modelo toxicológico subcrônico, preconizado pela 

OECD 423, foi possível verificar que o tratamento com os extratos de 

folhas e caules (50 e 250 mg/kg) administrados dose única diária em ratos 

machos e fêmeas durante 28 dias, não promovem alterações significativas 

na porcentagem de peso acumulado durante o período de tratamento.  

Ainda, os extratos de P. cernuum não demonstraram induzir efeitos 

comportamentais e/ou neurovegetativos ao longo do período de tratamento. 
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Na analise macroscópica dos órgãos dos animais eutanasiados ao 

término do experimento, não foram observadas alterações na estrutura, 

rigidez ou coloração dos mesmos quando comparados aos respectivos 

grupos controles. No entanto, a administração do extrato dos caules (250 

mg/kg) em ratos machos promoveu o aumento do peso absoluto e relativo 

dos pulmões e dos rins (esquerdo e direito). Nas fêmeas a administração do 

extrato dos caules a dose de 50 mg/kg promoveu o aumento do peso do 

baço (absoluto e relativo) e a dose de 250 mg/kg levou ao aumento do peso 

absoluto do baço, coração, pulmões e rim esquerdo. Não foram observadas 

alterações histológicas do fígado e dos rins nos amimais que receberam o 

tratamento com extrato dos caules ou folhas em nenhuma das doses 

administradas.  

Na avaliação bioquímica do perfil hepático, renal e metabólico, os 

dados obtidos demostraram que a administração do extrato dos caules (250 

mg/kg) promoveu o aumento de FAL em ratos machos. O extrato das folhas 

não provocou nenhuma alteração em ratos machos, assim como nenhuma 

alteração pode ser observada em ratos fêmea.  

É importante destacar que deve-se considerar que as alterações 

estatísticas, aumento ou diminuição significante, podem não ter significado 

biológico. Alterações de peso hepato e esplenica podem ser induzidas por 

várias anormalidades como anemia hemolítica, infecções ou hipertensão 

portal devido doenças hepáticas; a esplenomegalia ainda é relatada em casos 

de intoxicações por plantas (CAMPOS; AMARAL, 2009). Como nos 

ensaios realizados para o presente trabalho, não foram encontradas 

alterações significativas dos parâmetros histológicos, pode-se considerar 

que este aumento de massa dos órgãos possam estar relacionados à 

alterações anatômicas e não à estimulação do sistema imune (MATTOS, 

2014). Uma hipótese para justificar estes achados seria a produção, por 

algum componente presente na planta, de um efeito vasodilatador em vasos 

de médio a grande calibre.  

Ainda, seguindo a avaliação toxicológica da espécie em estudo, 

utilizou-se o teste de micronúcleos, que é uma ferramenta útil para detectar 

substâncias que podem promover danos citogenéticos. Conforme reportado 

anteriormente, este ensaio é utilizado para indicar o efeito mutagênico de 

um composto com base na frequência de micronúcleos na medula óssea 

(FLORES; YAMAGUCHI, 2008; MATEUCA et al., 2006). A avaliação do 



87 

 

dano do DNA no nível do cromossomo é um alvo importante na avaliação 

toxicológica, uma vez que as mutações nas células somáticas podem induzir 

tumores (FENECH, 2007). Os dados obtidos mostram que o extrato das 

folhas e caules P. cernuum não provocaram aumentou na frequência de 

micronúcleos e não afetaram a relação PCE/PCEMN normal, a qual é 

indicativa de ausência de toxicidade.  

Dados semelhantes foram observados em animais tratados com P. 

aduncum, a qual não induziu mutagenicidade nem genotoxicidade na dose 

de 2000 mg/kg (SANTIN et al., 2011). 

Finalizando, os dados obtidos nos experimentos do presente estudo 

nos permitem sugerir que o uso dos extratos de obtidos a partir de folhas e 

caules de P. cernuum, mesmo quando utilizados prolongadamente, são 

ausentes de efeitos tóxicos e mutagênicos. Como também já reportado, 

diversos estudos com espécies de Piper têm comprovado suas ações anti-

inflamatórias, analgésicas, antitumorais, antimicrobiana e antimicrobicida. 

Entretanto, além da avaliação da segurança para o uso terapêutico, é 

importante o esclarecimento da população, sobre os riscos do uso 

indiscriminado destas espécies.  

 
 
 
 
 

 
  



88 

 

  



89 

 

7 CONCLUSÃO 

Os resultados do presente estudo sobre a avaliação da toxicidade 

dos extratos de caules e folhas de Piper cernuum nos permitem concluir 

que: 

Ambos os extratos de P. cernnum não apresentam citotoxicidade 

quando comparados ao grupo controle nas concentrações avaliadas e 

também não são capazes de induzir hemólise em eritrócitos; 

No ensaio de dose-única preconizada pela OECD 423, ambos os 

extratos não provocaram alterações significativas no comportamento, 

consumo hídrico e de ração, alterações hematológicas ou histológicas nos 

animais de ambos os sexos. Não foram observadas alterações no perfil 

bioquímico renal e metabólico, entretanto, isoladamente, percebeu-se uma 

diminuição dos níveis de AST em animais machos; 

Na avaliação dos efeitos toxicológicos sub-crônico de acordo com 

a metodologia preconizada pela OECD 407, percebeu-se uma redução 

significativa no ganho de peso dos machos nos últimos dias do tratamento 

com o extrato de caules. Neste mesmo grupo, houve um discreto aumento 

de FAL, bem como, o aumento do peso absoluto e relativo dos pulmões. Do 

mesmo modo, ocorreram variações no peso do baço, fígado, pulmão e rim 

esquerdo de fêmeas que receberam o extrato das folhas de P.Cernuum. 

Entretanto, outras alterações dos parâmetros hematológicos, bioquímicos e 

histológicos não foram observadas em fêmeas ou machos; 

Na avaliação do efeito mutagênico dos extratos utilizando a 

metodologia de ensaio micronúcleo preconizada pela OECD 474 nenhum 

dos extratos apresentou potencial mutagênico; 

 Os dados obtidos demonstram a segurança do uso de ambos os 

extratos quando utilizados nos períodos descritos. 
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