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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar o estudo toxicológico do extrato etanólico da casca 

de pequi (EECP) por meio da triagem farmacológica geral e também das diretrizes da 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 423 e 407 para o teste 

toxicológico agudo e subcrônico, respectivamente. Utilizou-se camundongos Swiss e o tempo 

de observação foi de 14 dias para o teste de triagem e de toxicidade aguda e, de 28 dias para o 

teste subcrônico. Na triagem farmacológica geral o EECP foi administrado em dose única de 

300 mg/kg, 600 mg/kg, 1.200 mg/kg por via oral (v.o.) e intraperitoneal (i.p.). No estudo 

toxicológico agudo o EECP foi administrado em dose única de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg, v.o. 

e no estudo toxicológico subcrônico o EECP foi administrado nas doses de 75 mg/kg, 150 

mg/kg e 300 mg/kg, v.o. O grupo controle recebeu solução fisiológica 0,9%, v.o. ou i.p. Foi 

realizado o screening hipocrático, determinação da DL50 mediana, a avaliação ponderal, 

hemograma, exames bioquímicos, avaliação anatomopatológica, peso relativo dos órgãos e 

avaliação do ciclo estral. Concluiu-se que o EECP, no estudo toxicológico agudo apresentou 

uma baixa toxicidade. No estudo toxicológico subcrônico observou-se discretas alterações 

hepáticas no grupo que recebeu a maior dose do extrato, assim como no teste de triagem 

farmacológica geral. Observou-se uma elevada toxicidade do extrato quando administrado 

pela via intraperitoneal nos animais. 

 

Palavras-chave: Caryocar brasiliense, polifenois, tanino. 
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ABSTRACT 

 
The aim of this study was to perform the toxicological study of ethanolic extract of pequi bark 

(EECP) by means of general pharmacological screening and also the OECD guidelines 423 

and 407. The first one was chosen for the acute test and the second for the subchronic 

toxicological test. Swiss mice were used and the observation time was 14 days for the 

screening and acute toxicity tests and 28 days for the subchronic test. In general 

pharmacological screening, the EECP was administered in a single dose of 300 mg/kg, 600 

mg/kg, 1,200 mg/kg orally and intraperitoneally. In the acute toxicological study EECP was 

administered orally as a single dose of 300 mg/kg and 2,000 mg/kg and in the subchronic 

toxicological study EECP was administered for 28 days at doses of 75 mg/kg, 150 mg/kg and 

300 mg/kg orally. The control group received physiological solution. Hippocratic screening, 

determination of LD50, weight evaluation, hematological and biochemical tests, 

anatomohistopathological and relative weight of organs and estrous cycle evaluation were 

performed. It was concluded that EECP in the acute toxicological study showed a low 

toxicity. In the subchronic toxicological study, mild hepatic changes were present in the mice 

that received de highest dose of the extract, as in the general pharmacological screening test. 

A high toxicity of the extract was observed when administered intraperitoneally in the 

animals. 

 
Keywords: Caryocar brasiliense, polyphenols, tannin 

 

 



CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. Introdução 

Ao longo da última década observou-se um aumento significativo na aceitação 

popular de terapias naturais nos países desenvolvidos e em desenvolvimento
1
. De fato, 65 a 

80% da população mundial, especialmente nos países em desenvolvimento, usam esses 

produtos como parte dos cuidados de saúde primários
1,2

. 

Nos países desenvolvidos, a terapia à base de plantas medicinais é usada com a 

expectativa de promover uma vida mais saudável. Nos países em desenvolvimento, é parte 

integrante da cultura de diversas comunidades
1
, sendo frequentemente utilizada na medicina 

popular como alternativa à medicina alopática convencional no tratamento de várias 

doenças
1,3,4

.  No Brasil, a utilização das plantas medicinais decorre da facilidade de obtenção 

e do baixo custo, aliada ao acesso ainda restrito da população à assistência médica e 

farmacêutica
5
. Muitas drogas sintéticas são importadas e dispendiosas; portanto, são pouco 

acessíveis para a maioria da população
6
. Além disso, efeitos adversos dos fármacos químicos 

motivam pessoas a utilizarem as plantas medicinais
7
. 

 O Brasil é um país que possui uma abundante diversidade de plantas, distribuída 

em vários biomas
8
. O bioma cerrado é um complexo vegetal formado por árvores, arbustos e 

gramíneas, localizado basicamente no planalto central
9
. Originalmente, ocupava uma área que 

abrangia mais de 204 milhões de hectares, aproximadamente 25% do território nacional, o que 

o caracterizava como o segundo bioma mais extenso da América do Sul
10,11,12

. No entanto, 

cerca de 80% da vegetação original já foi alterada de alguma forma
12

.  

A riqueza vegetal do bioma cerrado constitui-se de espécies com características 

morfológicas que permitem o acúmulo de reservas que frequentemente possuem substâncias 

farmacologicamente ativas
13

.  

Pode-se considerar que, apenas no bioma cerrado, estejam presentes mais de 600 

espécies medicinais
14

.
 
Assim, as plantas endêmicas do Cerrado têm recebido maior atenção 

como fonte de compostos bioativos
15

 e promissores ingredientes para a indústria 

farmacêutica. Dentre os metabólitos secundários com atividades biológicas identificados em 

frutos do cerrado, encontra-se especialmente os compostos fenólicos como taninos, 

flavonoides e antocianinas
16

.
 

Dentre as frutíferas nativas do cerrado, destaca-se o pequizeiro (Caryocar 

brasiliense, Cambess, Caryocaraceae), que tem grandes valores econômicos e de subsistência 

para muitas comunidades que vivem no cerrado
17,18

. O pequi, seu fruto, é comestível e 
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caracterizado pela presença de vários nutrientes principalmente no mesocarpo que é rico em 

óleos, vitaminas e proteínas
19

, sendo amplamente utilizado para fins culinários, econômicos e 

medicinais
20,21,22

. 

Com o aumento do consumo de plantas medicinais, surgem também as 

preocupações com a segurança do uso desses produtos. Muitas plantas que são consumidas 

pela população apresentam um potencial farmacológico promissor, porém não foram ainda 

testadas quanto a possíveis efeitos adversos
4
. Este é o caso do C. brasiliense, que embora 

apresente reconhecidas propriedades terapêuticas que tenham aumentado o interesse de seu 

uso pela população, foi alvo de poucos estudos para avaliar seus possíveis efeitos 

toxicológicos
23

.  

Dessa forma, faz-se necessário avaliar a toxicidade aguda e subcrônica da casca 

do pequi, mediante a realização de testes toxicológicos padronizados. O emprego de diretrizes 

aceitas mundialmente, emitidas pela Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OECD), possibilita a obtenção de dados sobre as condições em que o 

extrato de pequi possa produzir efeito tóxico, qual a natureza deste efeito e qual o nível seguro 

de exposição humana e animal. Com isso, a utilização das propriedades benéficas do fruto, 

símbolo do cerrado brasileiro, pode ocorrer em sua plenitude, em condições de segurança 

experimentalmente referendadas. 

 

2. Aspectos botânicos e etnofarmacológicos do pequi (Caryocar brasiliense) 

O pequi (Caryocar brasiliense) é conhecido popularmente como piqui, pequiá, 

piqui-do-cerrado, piquiá-bravo, pequerim, amêndoa-de-espinho, grão-de-cavalo ou suarí. O 

nome do fruto vem da palavra tupi “pyqui”, onde “py” significa casca e “qui”, espinhos
24,25,26

. 

O fruto é produto do pequizeiro, árvore frutífera pertencente à família 

Caryocaraceae e ao gênero Caryocar L. Este abrange cerca de 16 espécies, distribuídas ao 

longo da América Central e do Sul, sendo 12 encontradas no território brasileiro
24,25

.  Há 

presença marcante de C. brasiliense em todo o cerrado brasileiro, incluindo os Estados do 

Pará, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, como também 

nos Estados nordestinos Piauí, Ceará e Maranhão
27,28

. 

O pequizeiro (Figura 1A) atinge entre 8 e 12 metros de altura
24

. Apresenta tronco 

com circunferência de dois a três metros (Figura 1B), casca áspera, rugosa, cinza escura e 

fendida e flores branco-amareladas. Seus galhos são longos, grossos e ligeiramente 

inclinados. As folhas são compostas, trifoliadas, opostas, com limbo oval, base aguda e obtusa 
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no folíolo central e desigual nos folíolos laterais, verdes e brilhantes (Figura 2B), com 

ausência de pelos e de glândulas. Suas laterais são serreadas, denteadas ou crenadas
26

.  

 
FIGURA 1 – Árvore da espécie Caryocar brasiliense; (A) Tamanho da árvore e formato dos 

troncos; (B) Aspecto dos troncos e da casca do caule. Fonte: (A) 

peneireifuba.blogspot.com.br/2012/06/deputado; (B) overmundo.com.br/ banco/e-

tempo-de-pequi. 

 

O fruto é composto por exocarpo ou pericarpo (casca) bastante delgado com 

coloração esverdeada ou marrom-esverdeada (Figura 2B), correspondente à menor porção do 

fruto
29,30

. O mesocarpo externo (Figura 2A) é uma camada esbranquiçada bastante espessa, 

enquanto o mesocarpo interno (Figura 2A) ou polpa é caracterizado por ser a parte comestível 

do fruto, e ser uma massa amarela, farinácea, pastosa, oleosa, carnosa, aromática e rica em 

tanino, que reveste o endocarpo e corresponde, em média, a 8,5% da massa total do fruto. O 

mesocarpo interno está intimamente aderido ao endocarpo, constituindo segmento único
30,31

. 

 
FIGURA 2 – Fruto do pequizeiro (Caryocar brasiliense); (A) Mesocarpo interno (seta vermelha), 

mesocarpo externo (seta preta), (B) Aspecto do fruto e das folhas. Fonte: (A) 

centraldocerrado.org.br/pequi-caryocar-brasiliensecamb.html/; (B) 

arara.fr/BBPEQUI.html.  

 

O endocarpo lenhoso (Figura 3B) recoberto com alta densidade de espinhos 

delgados, rígidos com dois a cinco mm de comprimento e avermelhados, protege a semente 

ou amêndoa
32

. Em cada planta, podem-se encontrar entre 500 e dois mil frutos. Eles 

http://peneireifuba.blogspot.com.br/2012/06/deputado;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(B)http:/www.overmundo.com.br/banco/e-tempo-de-pequi
http://peneireifuba.blogspot.com.br/2012/06/deputado;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(B)http:/www.overmundo.com.br/banco/e-tempo-de-pequi
http://www.centraldocerrado.org.br/pequi-caryocar-%20brasiliense%20camb.html/
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apresentam de seis a 14 cm de comprimento por seis a dez cm de diâmetro. O peso por 

unidade varia de 100 a 300 gramas. O número de sementes (Figura 3B) varia de um a quatro 

por fruto, são oleaginosas de cor branca (amêndoa) e se apresentam em forma de um pequeno 

rim
10,26

. Sua florescência ocorre durante os meses de agosto a novembro, com a maturação 

dos frutos em meados de novembro, porém o pico é durante os meses de dezembro e janeiro, 

podendo ser encontrados até fevereiro
10,33

. 

 
FIGURA 3 – Flor e fruto do pequizeiro (Caryocar brasiliense); (A) Vista geral da flor; (B) 

endocarpo (seta verde) e semente (seta azul). Fonte: (A) arara.fr/BBPEQUI.html; (B) 

centraldocerrado.org.br/pequi-caryocar-brasiliense-camb.html/ 

 

O pequi é importante como fonte de renda e também de alimento para as 

comunidades que vivem no bioma cerrado
34

. Seus frutos apresentam sabor e aroma intenso, 

são ricos em vitaminas A e E
35 

e são popularmente consumidos frescos ou como geleias, 

doces e licores
36,37

.
 
Sabe-se que a farinha do mesocarpo externo do pequi (casca) é muito rica 

em fibra alimentar total, além de possuir carboidratos, magnésio, cálcio, manganês e cobre
38

.   

É um fruto rico em fenois
29,39

, sendo utilizado na medicina popular o óleo de sua 

polpa e a infusão de suas folhas para o tratamento de doenças respiratórias como gripes, 

bronquites e resfriados 
40,41

. As flores são utilizadas para o tratamento de doenças hepáticas e 

a casca como diuréticos
35

. 

Além do consumo alimentar, o óleo extraído dos frutos é usado na indústria 

cosmética
24,42

. A casca pode ser usada como forragem para animais
22

 e apresenta potencial de 

uso na alimentação animal na forma de farelo da casca do pequi
43

, podendo ser utilizado 

como alimentação alternativa para caprinos, peixes
44,45 

e ovinos
46

. 

 

 

3. Compostos fenólicos presentes no pequi 

../../../../../../Downloads/arara.fr/BBPEQUI.html
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Os compostos fenólicos de fontes vegetais são metabólitos secundários presentes 

em frutas e vegetais
47,48

. Estes compostos orgânicos têm efeitos importantes na bioquímica e 

fisiologia de plantas, pois as protegem dos danos causados pelos agentes oxidantes, como os 

raios ultravioletas e a poluição ambiental, já que atuam na formação de pigmentos e filtros 

solares
47,49

.  

Os flavonoides são o grupo mais importante dos compostos fenólicos e mais de 

6.000 tipos já foram identificados. Sua distribuição nos vegetais depende de diversos fatores, 

tais como, o filo, ordem e família, bem como da variação das espécies
49,50

. Quimicamente, os 

flavonoides são derivados fenólicos polares, solúveis e de baixo peso molecular
51

. 

Os efeitos farmacológicos dos flavonoides são muito vastos. No homem, sabe-se 

que os compostos possuem propriedades antiinflamatórias, antioxidantes, antialérgicas, 

hepatoprotetoras, antiplaquetária e antivirais. Além disso, podem inibir enzimas relacionadas 

diretamente com a tumorigênese como a prostaglandina sintetase, a lipoxigenase e a 

ciclooxigenase
52,53

. 

 Como estes compostos são encontrados em altas concentrações em muitas frutas 

e vegetais, seu consumo reduz a incidência de doenças cardiovasculares e 

cerebrovasculares
54,55,56

, doenças crônicas
57,58

, como hipertensão, diabetes mellitus, 

neoplasias, hipercolesterolemia
59,60,

, câncer
61,62

, além de auxiliar na manutenção do sistema 

imunológico
63

 e prevenir os distúrbios relacionados ao envelhecimento
61,62 

, desempenhando 

um papel importante na saúde humana
64

. As principais fontes dietéticas de flavonoides são os 

vegetais (cebola, couve, vagem, brócolis), frutas (maçãs, uvas, morango), chá preto, cerveja, 

cerejas, vinho tinto, grãos, nozes, sementes e especiarias
65

.  

O pequi é um fruto encontrado em regiões tropicais, onde as espécies vegetais 

recebem alta incidência de raios solares e são adaptadas para enfrentar o estresse hídrico nos 

períodos de estações de seca, a radiação ultravioleta alta, os ataques de herbívoros, as 

infecções por fungos
66

, a baixa umidade e as queimadas
13

. Essas condições favorecem a 

biossíntese de compostos secundários que possuem substâncias farmacologicamente ativas
29

. 

Assim, moléculas precursoras de lignina podem ser substituídas por polifenóis
67,68

, sendo os 

compostos fenólicos muito comuns nas plantas do cerrado
66

, que são diretamente 

responsáveis pela atividade terapêutica das plantas deste bioma, incluindo o pequi
16

. 

O teor de compostos fenólicos totais na polpa do pequi é de 209 mg/100 g, valores 

superiores aos encontrados na maioria das polpas de frutas consumidas no Brasil, como açaí 

(Euterpe oleracea), com 136,8 mg/100g; goiaba (Psidium guayava), com 83,1 mg/100g; 

morango (Fragaria sp), com 132,1 mg/100g; abacaxi (Ananas sativa), com 21,7 mg/100g; 
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graviola (Anona muricato), com 84,3 mg/100g, e maracujá (Passiflora edulis), com 20,2 

mg/100g, sendo inferior apenas à acerola (Malpighia glabra), com 580,1 mg/100g, e à manga 

(Mangifera indica), com 544 mg/100g
69

. O extrato etanólico da polpa do pequi apresenta uma 

menor quantidade de fenóis totais em relação ao extrato etanólico da casca, confirmando que 

a última apresenta um maior conteúdo de compostos fenólicos
40

. 

Estudos químicos realizados com o C. brasiliense mostraram que esta fruta 

apresenta os seguintes componentes bioativos: compostos fenólicos
40

, ácido gálico
70,71

, ácido 

quínico
72

, alguns flavonoides específicos como a quercetina e quercetina 3-O-arabinose
71

, 

taninos e saponinas
73

 e ácidos graxos insaturados, especialmente ácido oléico
23,74,75,

, 

carotenoides como o b-caroteno e licopeno
76,77

. 

Diversos efeitos farmacológicos do pequi têm sido apresentados, dentre eles, 

podem ser citados os efeitos cicatrizante
78

, antitumoral
79,80

 e hipocolesterolêmicos
59

. Ainda, 

são amplamente citadas as propriedades anti inflamatórias
71,81

, atividade antifúngica
82,83

, 

moluscicida
39

, antiprotozoário
84

, nematicida
85

, antimicrobiana
86

, leishmanicida
87

, além da 

ação neuroprotetora
88

, antioxidante
89,90

, quimioprevenção
61,62

, citoproteção e anti-

mutagênica
64

. 

Desta forma, os frutos do cerrado, incluindo o pequi, podem fornecer uma fonte 

de compostos bioativos com nutrientes e propriedades funcionais benéficas para a saúde, o 

que deve estimular as indústrias farmacêuticas e alimentares para desenvolver novos 

produtos. Isso valorizaria a flora do Cerrado, promovendo o desenvolvimento sustentável das 

comunidades que vivem nas regiões deste bioma, assim como contribuindo para a 

conservação da biodiversidade
70,91

. 

 

4. Estudos toxicológicos  

Com o uso crescente de extratos padronizados, composições botânicas e 

suplementos alimentares derivados de plantas, a avaliação de segurança tornou-se crucial para 

o consumo humano seguro
92

. Evidências toxicológicas mostram que toda substância é um 

agente tóxico em potencial, dependendo apenas das condições de exposição, tais como a dose 

administrada ou absorvida, o tempo, a frequência e a via de administração
93

. Os estudos 

toxicológicos permitem estabelecer a ação e nível tóxico previamente avaliados, comprovar 

cientificamente os critérios de segurança
5
 e estabelecer critérios para selecionar uma dose 

segura
3
.  

O teste de toxicidade aguda oral, segundo o Guia 423 das diretrizes da 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
94

, registra o efeito 



7 

 

adverso que ocorre em um breve período da administração oral de uma substância em dose 

única ou múltiplas doses fornecidas durante 24 horas. O teste tem a finalidade de fornecer 

subsídios referentes aos riscos à saúde após uma exposição de curta duração
95

. Neste 

protocolo experimental, recomenda-se que se inicie o tratamento de três animais com a dose 

de 300 mg/kg. Caso se observe um ou nenhum caso de morte, deve-se repetir a dose; com a 

confirmação do resultado, o composto deve ser testado na dose de 2000 mg/kg para então, de 

acordo com o resultado obtido nos testes, ser classificado na sua respectiva categoria segundo 

a Globally Harmonized Classification System (GHS). Porém, se ocorrer a morte de dois ou 

três animais após a administração da dose de 300 mg/kg, deve-se reduzir a dose do composto 

administrado para 50 mg/kg; caso nessa dose também ocorra morte de dois ou três animais 

deve-se adotar a dose de 5 mg/kg para a realização do teste de toxicidade aguda, como 

apresentado na Figura 4. 

A avaliação de toxicidade aguda também tem por objetivo caracterizar a relação 

dose/resposta que conduz ao cálculo da DL50 (dose letal mediana). Além da letalidade, outros 

parâmetros devem ser investigados, tais como o potencial tóxico em órgãos específicos, os 

indicativos sobre a toxicocinética e mecanismos de ação, assim como o estabelecimento das 

doses para estudos complementares de toxicidade
96

. 

A toxicidade sub-crônica tem como objetivo observar se por um longo período de 

tempo, o produto testado causa efeitos tóxicos
96

. Esse ensaio fornece informações acerca dos 

riscos potenciais sobre a saúde, resultantes da exposição contínua, além de informações 

satisfatórias sobre os níveis de exposição com segurança para o homem
97

. 

A triagem farmacológica (screening hipocrático) é um ensaio bastante útil e 

comumente empregado na triagem preliminar de plantas para detectar atividades 

farmacológicas e toxicológicas. Para tal, utiliza-se uma metodologia que tem por objetivo 

avaliar o comportamento de animais ante a administração de preparações à base de plantas 

com possível atividade no sistema nervoso central (SNC), de forma a permitir a seleção de 

espécies que apresentaram resultado mais significativo
98,99

. Essas observações 

comportamentais fornecem uma estimativa geral da toxicidade da substância sobre o estado 

consciente e disposição geral, atividade e coordenação do sistema motor, reflexos e atividades 

sobre o sistema nervoso central
100

. 
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FIGURA 4 - Metodologia de ensaio de toxicidade aguda em dose única; GHS= Global Harmonized   

System; DL50= dose letal mediana. Fonte: OECD (2001). 

 

Sabe-se que a casca do pequi apresenta flavonoides e taninos.  Por se tratarem de 

agentes xenobióticos, ou seja, compostos estranhos ao organismo humano podem ser 

biotransformados em metabólitos tóxicos, de ação imediata, mas também com efeitos em 

longo prazo. Neste último caso podem, mesmo de forma inicialmente assintomática, resultar 

em quadros clínicos severos ou a reações indesejáveis, algumas vezes fatais, dependendo da 

dose e frequência de uso
101

. 

Algumas informações sobre o possível efeito tóxico do extrato hidroalcoólico da 

casca do pequi foram sugeridas por alguns trabalhos. Ao fornecerem a ratos o referido extrato 

pelo método de gavagem, após a administração de doxorrubicina para avaliar o efeito 

antioxidante, observaram que o mesmo, nas condições avaliadas, aumentou o índice de 

mortalidade nesses animais, o que poderia estar relacionado a substâncias tóxicas presentes na 

casca desse fruto
102

.  

Ainda com relação aos possíveis efeitos tóxicos do pequi, ao utilizar o extrato 

hidroalcoólico da casca do fruto para testar o possível efeito antioxidante na isquemia e 

reperfusão cerebral em ratos, a autora sugeriu que o extrato poderia apresentar substâncias 

indutoras de degeneração ou até mesmo de morte celular por necrose e/ou apoptose, de 

neurônios do hipocampo, o que reforça a possibilidade da presença de substâncias tóxicas na 

casca do fruto
88

. Em outro estudo toxicológico pré-clínico agudo de extrato hidroalcoólico de 

farelo da casca do pequi, os autores verificaram que o extrato possui toxicidade aguda quando 
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aplicado por via intraperitoneal em ratos
103

. Por último, pesquisadores testaram o extrato 

etanólico da casca de pequi em cultura celular de fibroblastos de ratos e observaram que na 

concentração de 3.000 μg.mL
-1

 houve uma diminuição na viabilidade celular, o que sugere 

uma evidência de toxicidade moderada deste extrato
40

. 

Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade oral 

aguda e subcrônica da casca do pequi (Caryocar brasiliense), mediante a realização de testes 

toxicológicos padronizados. Para tanto, foram empregadas diretrizes amplamente aceitas, 

emitidas pela Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD). As 

informações toxicológicas pré-clínicas, obtidas por meio de pesquisas previamente 

padronizadas em animais de laboratório
104

, permitiram estabelecer as condições em que este 

extrato produz efeito tóxico. A partir dos resultados obtidos na presente pesquisa, descortina-

se de forma mais ampla o aproveitamento dos efeitos terapêuticos do extrato da casca do 

pequi. 
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CAPÍTULO 2 – ESTUDO DA TOXICIDADE AGUDA E TRIAGEM 

FARMACOLÓGICA GERAL DO EXTRATO ETANÓLICO DA CASCA DO PEQUI 

(Caryocar Brasiliense Camb.) 

 

RESUMO 

 

Os objetivos deste estudo foram avaliar a toxicidade aguda e realizar o teste de triagem 

farmacológica geral do extrato etanólico da casca do pequi (Caryocar brasiliense Camb.) 

(EECP). Para o primeiro, camundongas albinas Swiss (Mus musculus) receberam por via oral 

doses únicas de 300 mg/kg ou 2.000 mg/kg do extrato, de acordo com a guia 423 das 

diretrizes da OECD; para a triagem farmacológica, empregou-se metodologia de Irwin 

adaptada em camundongos pela via oral e intraperitoneal, com doses únicas de 300 mg/Kg, 

600 mg/Kg ou 1.200 mg/Kg do EECP. Os animais foram observados durante 14 dias. Foi 

realizado screening hipocrático, determinação da DL50, avaliação ponderal, do ciclo estral, de 

parâmetros hematológicos e bioquímicos (AST, ALT, albumina, GGT, colesterol, ureia, 

creatinina, globulina e proteína), anatomopatológica e peso relativo dos órgãos (cérebro, 

coração, pulmão, estômago, fígado, rim, corno uterino, ovário, testículo e epidídimo). Houve 

diminuição da motilidade nos animais que receberam o EECP pela via oral em ambos os 

testes, com retorno ao comportamento normal em até 120 min. No teste de triagem 

farmacológica geral, os camundongos voltaram ao comportamento normal após 60 minutos da 

administração oral do EECP. Pela via intraperitoneal, somente dois camundongos que 

receberam 300 mg/kg e um que recebeu 1200 mg/kg sobreviveram durante todo o 

experimento. Nos exames hematológicos, tanto no teste de toxicidade aguda quanto na 

triagem farmacológica geral, houve diferença significativa no hematócrito e no número de 

hemácias nos grupos que receberam as maiores doses do EECP via oral, assim como na 

avaliação bioquímica em relação à ureia e ALT e também redução do peso relativo do fígado. 

Notou-se alteração discreta nos hepatócitos dos camundongos que receberam as maiores 

doses do EECP pelas vias oral e intraperitoneal, com discreta lesão tubular renal na última. O 

EECP apresentou DL50 estimada maior que 2.000 mg/kg (Classe 5 de toxicidade, de acordo 

com o Global System Harmonized), sugestivo de baixo potencial de toxicidade aguda, para a 

menor dose testada, pela via oral. O EECP pela via intraperitoneal foi considerado tóxico.  

 

Palavras-chave: compostos fenólicos, taninos, toxicidade. 

 

 

STUDY OF ACUTE TOXICITY AND GENERAL PHARMACOLOGICAL 

SCREENING OF ETHANOLIC EXTRACT OF PEQUI MESOCARP (CARYOCAR 

BRASILIENSE) 

 

ABSTRACT 

 

 The aims of this study were to evaluate the acute toxicity perform and the general 

pharmacological screening test of ethanolic extract of pequi mesocarp (Caryocar brasiliense) 
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(EECP). For the first, female albino mice (Mus musculus) received orally a single dose of 300 

mg/kg or 2000 mg/kg, according to the OECD Guideline 423 experimental protocol; Irwin's 

adapted methodology was used for pharmacological screening in mice through oral and 

intraperitoneal route, with single doses of 300 mg/kg, 600 mg kg or 1,200 mg/kg. The animals 

were observed for 14 days. The following parameters were evaluated: hipocratic screening, 

weight, estrous cycle, hematological and biochemical tests (AST, ALT, albumin, GGT, 

cholesterol, urea, creatinine, globulin and protein), anatomohistopathological and relative 

weight of organs (brain, heart, lung, stomach, liver, kidney, uterine horn, ovary, testis and 

epididymis), and also determination of LD50. Motility decreased in animals that received 

EECP orally in both tests. Male mice returned to normal behavior after 60 minutes of oral 

extract administration in the general pharmacological screening test. Only two mice that 

received 300 mg/kg and one animal receiving 1,200 mg/kg, through intraperitoneal route, 

survived throughout the experiment. There was significant difference in red blood cells and 

hematocrit in the group that received the highest dose of EECP orally, as well as in urea and 

ALT; also, the relative weight of the liver, showed a decrease in those animals.  

There was a slight alteration in the hepatocytes of the mice that received the highest doses of 

EECP by the oral and intraperitoneal routes, with a slight renal tubular lesion in the latter. 

EECP LD50 was estimated as greater than 2,000 mg/kg (Class 5 toxicity, according to Global 

System Harmonized), showing low potential for acute toxicity under the conditions of this 

experiment. The extract by the intraperitoneal route was considered toxic.  

 

Keywords: phenolic compounds, tannins, toxicity 

 

 

Introdução 

 

As plantas são fonte de diversas substâncias com grande valor medicinal, o que 

leva o homem a buscar na natureza produtos que atuem no combate a diversas doenças
1
. A 

riqueza vegetal do bioma Cerrado se constitui de espécies com características morfológicas 

que permitem o acúmulo de reservas, que frequentemente possuem substâncias 

farmacologicamente ativas
2
.  

O Cerrado apresenta cerca de 4.400 espécies de plantas endêmicas
3
, que têm 

recebido maior atenção por serem fonte de compostos bioativos
4
. Conhece-se 

aproximadamente 30% dessa biodiversidade
5
, sendo mais de 600 espécies conhecidas por 

suas propriedades medicinais
6
. Dentre os metabólitos secundários com atividades biológicas 

identificados em frutos do cerrado, encontram-se especialmente os compostos fenólicos como 

taninos, flavonoides e antocianinas
7
. 

Neste sentido, o pequizeiro (Caryocar brasiliense Camb.  Caryocaraceae), árvore 

frutífera da região do Cerrado brasileiro,
 
tem atraído a atenção de pesquisadores por possuir 

propriedades terapêuticas antibacterianas, antifúngicas, parasiticidas e antioxidantes 

apresentadas
8,9

. Esta espécie vegetal tem grande valor econômico e de subsistência para 
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muitas comunidades que ali vivem
10,11

. A polpa de seu fruto é utilizada na culinária brasileira 

devido ao seu sabor peculiar e aos seus ricos nutrientes. Além do consumo alimentar, a polpa 

e a semente são utilizadas para a produção de óleo vegetal e na indústria cosmética
12

. A 

farinha do mesocarpo externo do pequi (casca) é abundante em fibra alimentar total, além de 

possuir carboidratos, cinzas, magnésio, cálcio, manganês e cobre
13

. É rico em fenóis e 

utilizam-se as frutas e as folhas da planta na medicina popular para o tratamento de doenças 

inflamatórias e respiratórias, tais como bronquites, gripes, resfriados, asma e controle de 

tumores
14,15

.  

Nesse contexto, é fundamental realizar a pesquisa fitoquímica com o objetivo de 

conhecer os constituintes químicos de espécies vegetais ou avaliar sua presença, indicando 

assim a relevância de compostos do metabolismo secundário, que constituem os princípios 

ativos vegetais
16

. Por meio de estudos farmacológicos, revelou-se que o pequi apresenta 

atividades antiinflamatórias e hipocolesterolêmicas
17

, além de efeitos quimiopreventivos nas 

lesões pré neoplásicas em modelos animais
18,19

.  

Para garantir o uso seguro das plantas medicinais, deve-se submetê-las a testes de 

eficácia e segurança por métodos recomendados pela legislação
20

. Os estudos pré-clínicos, 

sob condições previamente estabelecidas, permitem determinar os possíveis efeitos de 

substâncias em humanos ou animais expostos
21

. 

Diante da necessidade de se estabelecer doses seguras de consumo, a presente 

pesquisa propôs-se realizar o estudo da toxicidade aguda e o teste de triagem farmacológica 

geral do extrato etanólico da casca do pequi (Caryocar brasiliense) em camundongos Swiss. 

 

Material e métodos 

 

O experimento foi realizado no Departamento de Farmacologia do Instituto de 

Ciências Biológicas (ICB) II da Universidade Federal de Goiás (UFG), Campus Samambaia. 

Previamente à execução das atividades, o projeto foi submetido à aprovação da Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA-UFG) (Protocolo n°047/15) (Anexo A) e desenvolvido 

seguindo as normas de bem-estar e biossegurança na experimentação animal propostas pelo 

CONCEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal).  

 

1. Descrição dos animais, alojamento e manejo 

Foram utilizados camundongos (Mus musculus), linhagem Swiss (variedade 

albino), machos e fêmeas nulíparas e não grávidas, saudáveis, adultas e com peso corporal 
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entre 20 e 40 g, com aproximadamente três meses de idade, doados pelo biotério de criação da 

Agrodefesa - GO. Os animais passaram por um período de aclimatação de sete dias antes do 

início do experimento para a certificação do estado de higidez, comportamento e hábitos 

alimentares e fisiológicos normais. Os camundongos foram mantidos em caixas de 

polipropileno com tampa em aço inox, com ração comercial balanceada para roedores e água, 

fornecidas à vontade, sendo que a iluminação da sala foi mantida em um ciclo claro/escuro de 

12h, a fase clara iniciada às 7:00h. Durante todo o experimento, os animais permaneceram em 

sala com temperatura controlada de 23 ± 2°C. 

 

2. Obtenção do material botânico 

Foram utilizadas cascas de pequi, coletadas em Nova América, Goiás, Brasil 

(15,032232º Sul e 49,942103º Oeste a 730,5 m altitude) em novembro de 2015. O material 

botânico foi coletado em região de solo vermelho bem drenado, em dia ensolarado e uma 

exsicata foi depositada no herbário da Universidade Federal de Goiás sob o número UFG – 

43-833. As frutas foram lavadas em água corrente e passaram em seguida pela separação 

manual da casca, que foi rasurada e levada à estufa com ventilação forçada (Fabbe-Prima), a 

35°C, por 96 horas no laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia-UFG. 

Posteriormente, foram trituradas em moinho de facas Willye (Tecnal) até a forma de pó. O 

material vegetal, após ter sido dessecado e triturado em moinho analítico, foi identificado, 

acondicionado e armazenado na temperatura ambiente protegido da luz até a utilização nos 

experimentos. 

 

3. Obtenção do extrato etanólico 

O material previamente pulverizado foi submetido a um processo de maceração a 

frio, com o uso de agitador mecânico por 4 horas utilizando como líquido extrator, etanol 95% 

(p/V) P.A. A proporção utilizada foi de uma parte do material pulverizado, para três partes do 

solvente. Após a maceração, filtrou-se em papel de filtro e o extrato obtido foi concentrado 

em evaporador rotativo a uma temperatura de 40º C. O resíduo vegetal foi extraído por mais 

três vezes, de maneira análoga à primeira, obtendo-se assim o EECP que foi armazenado à 

temperatura de -20°C, protegido de luz
22

. 

 

4. Determinação dos teores de fenóis e taninos totais  

Para o doseamento de fenóis totais e taninos presentes nas cascas do pequi, foi 

utilizado o método de Hagerman e Butler
23

(Apêndice A). 
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5.  Ensaio toxicológico 

5.1 Determinação da toxicidade aguda dose única 

As camundongas foram identificadas com caneta marcadora permanente na base 

da cauda e alocadas em dois grupos, nominados grupo controle (GC) e grupo teste 1 (G1), 

cada um contendo três fêmeas. Os animais de GC receberam, via gavagem, um volume de 1 

mL/100g de peso de solução de cloreto de sódio 0,9%. Já os animais do G1 receberam uma 

dose de 300 mg/kg do EECP, diluído em  solução de cloreto de sódio 0,9%, na quantidade de 

1 mL/100g de peso como preconizado pela guideline 423 da OECD
24

.  

Como nenhum animal veio a óbito, repetiu-se a dose de 300 mg/kg do EECP com 

outras três camundongas. Observou-se o mesmo resultado e, seguindo a guideline 423 da 

OECD, testou-se a dose de 2.000 mg/kg do EECP em outras três fêmeas (G2). Não houve 

óbito neste grupo e então repetiu-se a dose de 2.000 mg/kg do EECP em outras três fêmeas. 

Os animais foram privados da alimentação por duas horas antes do início do 

experimento e por mais duas horas após a administração do EECP e da solução de cloreto de 

sódio 0,9%. A água foi oferecida ad libitum até o termino dos experimentos. O período total 

de observação após administração da dose única foi de 14 dias. 

A toxicidade aguda foi avaliada pelos seguintes parâmetros: screening 

hipocrático, determinação da DL50 mediana, avaliação ponderal, avaliação do ciclo estral, 

exames hematológicos e bioquímicos, avaliação anatomopatológica, peso dos órgãos. 

 

a) Screening hipocrático 

A avaliação das alterações comportamentais nos animais baseou-se no screening 

hipocrático, que considera os seguintes critérios comportamentais: atividade geral; 

motilidade; piloereção; exoftalmia; lamber patas; hipnose; coçar focinho; morder cauda; 

convulsão clônica/tônica; tremores finos/grosseiros; sialorreia; ereção da cauda (straub); 

tremor da cauda; sedação; analgesia; perda do reflexo corneano; diâmetro pupilar; lacrimação; 

ataxia; palidez, cianose e hiperemia na orelha; poliúria ou oligúria e alteração na coloração da 

urina; além de outros efeitos como aumento da defecação, presença de diarreia, contorção 

abdominal, reação de fuga, agressividade e vocalização (frêmito vocal) e morte. 

As observações foram realizadas após a administração dos compostos nos 

seguintes momentos: cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 2 h, 4 

h, 6 h, 12 h e 24 h e, a partir de então, diariamente, até o 14º dia
25

. 
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b) Determinação da DL50 mediana 

A DL50 mediana foi avaliada com base na guideline 423 da OECD
24

, de acordo 

com a dose empregada do EECP e o número de animais mortos. 

 

c) Avaliação ponderal 

Os animais foram pesados em balança semi-analítica antes da administração do 

extrato ou solução fisiológica (M0d), após sete dias (M7d) e ao final de 14 dias (M14d) após 

exposição. De posse dos dados, foi calculado o peso médio dos animais nos diferentes tempos 

de avaliação. 

 

d) Avaliação do ciclo estral 

Foi realizado o lavado vaginal de todas as fêmeas, com a injeção e aspiração de 1 

gota de solução fisiológica 0,9%. Utilizou-se uma micropipeta feita com a ponteira de 

polietileno e látex de garrote. A gota foi colocada em uma lâmina e visualizada em 

microscópio ótico, em aumento de 40 x. Iniciou-se a avaliação sete dias antes da gavagem e 

diariamente até o dia da eutanásia. O lavado foi avaliado em diestro I e II, proestro e estro. 

 

e) Exames hematológicos e bioquímicos  

No décimo quarto dia, os animais sobreviventes foram anestesiados com uma 

associação de xilazina 2% (1 mL) e cetamina 10% (0,5 mL) diluídas em solução de cloreto de 

sódio 0,9% (8,5 mL), aplicada por via intraperitoneal, na quantidade de 0,1 mL/10g, conforme 

protocolo sugerido pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  

Foi colhido de cada animal amostras de 1 mL de sangue, por punção cardíaca, 

usando-se seringa de 1 mL. O sangue foi transferido para tubos a vácuo, descartáveis, 

contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). As amostras foram homogeneizadas por 

inversão, identificadas e armazenadas a 4°C até o processamento. 

O hemograma consistiu na avaliação dos seguintes parâmetros: número total de 

eritrócitos, hematócrito, índices hematimétricos (volume corpuscular médio - VCM, 

hemoglobina corpuscular média - HCM e a concentração de hemoglobina corpuscular média - 

CHCM); a contagem total de leucócitos e plaquetas foram executadas em analisador 

hematológico automatizado (BC-2800 VET/Mindray). Para a contagem diferencial de 
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leucócitos, foi realizado um esfregaço sanguíneo e feita a leitura da lâmina em microscópio 

ótico, em aumento de 100x. 

Após a realização do hemograma, as amostras foram centrifugadas por cinco 

minutos a 3.000 rpm para obtenção do plasma. As amostras de plasma foram separadas em 

microtubos de polipropileno de 1,5 ml e armazenadas a -20 °C até o momento de realização 

das provas bioquímicas, que foram realizadas em analisador bioquímico automatizado 

empregando-se reagentes comerciais padronizados (Labtest®, Labtest Diagnóstica S. A., 

Lagoa Santa - MG). 

Todos os exames foram conduzidos no Laboratório Multiusuário do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG. 

 

f) Avaliação anatomopatológica  

Imediatamente após a coleta do sangue, os animais foram submetidos à eutanásia 

por deslocamento cervical e realizou-se a remoção e a análise macroscópica dos órgãos.  

Para a realização do exame microscópico foi feito corte sagital mediano de 1 cm 

de espessura no encéfalo, fígado, estômago, pulmão, corno uterino e ovário. Para avaliação 

dos rins foi realizado um corte longitudinal no órgão evidenciando a medula e o córtex renal. 

No coração foi feito um corte transversal para visualização dos dois ventrículos e o septo 

intraventricular. As amostras foram processadas no Laboratório de Histopatologia da Escola 

de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, e consistiu de desidratação em 

séries crescentes de etanol (70-100%), diafanização em xilol, seguido de inclusão em parafina 

histológica. Os blocos de inclusão foram seccionados, em micrótomo convencional, em uma 

espessura de 3,0 µm e os cortes obtidos foram submetidos ao processo de coloração com 

hematoxilina e eosina para serem examinados em microscópio ótico quanto à presença de 

alterações degenerativas, evidências de necrose e sinais de inflamação, e fotodocumentação 

das eventuais alterações. 

 

g) Peso relativo dos órgãos  

Cérebro, coração, pulmão, estômago, fígado, rim direito e esquerdo, corno uterino 

direito e esquerdo, ovário direito e esquerdo foram pesados em balança analítica 

imediatamente após a necropsia dos animais e realizou-se então a análise do peso relativo dos 

órgãos [peso do órgão (g) x 100/peso do animal (g)]. 

 

h) Análise estatística 
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Para a comparação entre os tratamentos aplicou-se o teste ANOVA (One Way), 

seguido do teste de Tukey para a comparação entre os grupos estatisticamente diferentes. As 

variáveis analisadas foram expressas em média ± desvio padrão. Para todos os grupos 

considerou-se resultado estatisticamente significativo quando p<0,05. Todos os testes foram 

aplicados utilizando o programa estatístico BioEstat
©

 versão 5.0.  

 

5.2. Triagem farmacológica geral  

Para a realização da triagem farmacológica geral, adotou-se a realização do teste 

hipocrático com a metodologia adaptada de Irwin
26

. Os camundongos (n=40) foram alocados 

em oito grupos, constituído por cinco animais cada, para administração, via gavagem e via 

intraperitoneal, denominados GVO e GIP, respectivamente, de EECP. Dentro dos grupos, 

realizou-se a administração do extrato nas doses de 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg em 

dose única, em 5 diferentes animais para cada dose. Para o grupo controle, foi utilizado a 

solução de cloreto de sódio 0,9%. 

Após a administração do extrato, os animais foram colocados em caixas-moradia, 

avaliados em diferentes intervalos de tempo e observados quanto à presença de contorções 

abdominais, pelos arrepiados, ptose palpebral, locomoção, tônus muscular, tremores, paralisia 

dos membros pélvicos, salivação, cromadocriorreia, convulsões e morte nos cinco minutos 

(M5m), 10 minutos (M10m), 20 minutos (M20m), 30 minutos (M30m), 60 minutos (M60m), quatro 

horas (M4h), oito horas (M8h), 24 horas (M24h) e diariamente até o 14º dia
26

. 

A avaliação ponderal, os exames hematológicos e bioquímicos, a avaliação 

anatomopatológica e o peso relativo do cérebro, coração, pulmão, fígado, estômago, rins 

direito e esquerdo, testículo e epidídimos direito e esquerdo e a análise estatística foram 

realizadas seguindo a mesma metodologia adotada para o teste de toxicidade aguda. 

 

Resultados 

A porcentagem do extrato bruto foi de 10,5% e o extrato seco apresentou 42,50% 

de fenóis totais e 33,45% de taninos.  

O EECP apresentou DL50 estimada maior que 2000 mg/kg (Classe 5 de 

toxicidade, de acordo com o Global System Harmonized). De acordo com o método de classes 

preconizado pela OECD 423, o resultado indica que o extrato possui reduzido potencial de 

toxicidade aguda. 

Na avaliação comportamental do teste toxicológico agudo, notaram-se 

diminuições do diâmetro pupilar, da motilidade e da frequência respiratória em fêmeas 
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expostas à dose aguda de 300 mg/kg. Os animais retornaram ao comportamento normal após 

43 minutos da administração do extrato.  Na dose aguda de 2.000 mg/kg do EECP, as 

camundongas também apresentaram diminuições do diâmetro pupilar e frequência 

respiratória, associadas à redução da motilidade e vocalização. Os animais apresentaram 

comportamento normal após 120 minutos da administração do extrato. Não houve mortes das 

camundongas Swiss na dose única de 300 mg/kg e de 2.000 mg/kg do EECP. 

Na avaliação comportamental do teste hipocrático, os camundongos do GIP-300 

apresentaram diminuição de motilidade, pálpebras fechadas, aumento da frequência 

respiratória, fasciculações e andar cambaleante; houve duas mortes. Os animais do GVO-300 

apresentaram diminuição de motilidade, pálpebras fechadas e aumento da frequência 

respiratória. No GIP-600 observou-se fasciculação, aumento da frequência respiratória, 

diminuição de motilidade, pálpebras fechadas e morte de todos os animais. Já no GVO-600 

notou-se fechamento de pálpebras e diminuição de motilidade. Um animal do GIP-1200 

aumentou a frequência da limpeza, em outro aumentou a frequência respiratória e todos os 

animais apresentaram diminuição de motilidade e paresia dos membros pélvicos; quatro 

vieram à óbito no dia seguinte. No GVO-1200, a maior dose do EECP causou diminuição de 

motilidade em todos os animais, sendo que após 4 horas todos os animais normalizaram o 

comportamento (Apêndice B). 

Os camundongos do GC mantiveram-se em condições normais ao longo do 

período observacional em ambos os testes. 

A média do peso apresentado pelos animais durante os 14 dias de experimento 

não apresentou diferença significativa (p=0,281) entre o GC, G1 e G2 no teste de toxicidade 

aguda, assim como no teste de triagem farmacológica, tanto para os animais que receberam o 

EECP pela via oral (p=0,267) quanto para os animais que o receberam pela via intraperitoneal 

(p=0,185) (Apêndice C). 

Na avaliação do ciclo estral, não houve diferença estatística no número de 

intervalo de dias entre os estros após o tratamento (p=0,694) entre os grupos GC, G1 e G2, 

assim como nas médias do número de estros (p=0,827; p=0,653), proestros (p=0,632; 

p=0,229) e diestros (p=0,648; p=0,888) antes e após a administração do EECP, 

respectivamente. (Apêndice D). 

Com relação aos parâmetros hematológicos das camundongas tratadas com o 

EECP na dose de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg, foi registrado aumento do hematócrito e discreta 

policitemia na comparação entre o GC e o G2, além de redução do VCM entre G1 e G2 

(Tabela 1). Os demais parâmetros, tais como a hemoglobina (p=0,126), o HCM (p=0,944), o 
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CHCM (p=0,711) e as plaquetas (p=0,296), não apresentaram diferença significativa 

(Apêndice E). 

 

TABELA 1 – Hemácias, hematócrito e VCM (média ± desvio padrão) de camundongas Swiss 

tratadas por via oral com 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2) do EECP. Grupo 

controle (GC) tratado com solução salina. 
Parâmetros GC G1 G2 p* 

Hemácias (x10
6
/µL) 7,45 ± 0,84

 a
 7,94 ± 0,24

 ab
 8,37 ± 0,30

 b
 0,026 

Hematócrito (%) 38,05 ± 4,54
 a
 41,56 ± 0,95

 ab
 42,30 ± 1,77

 b
 0,035 

VCM (fL) 51,13 ± 1,01
 ab

 52,41 ± 1,22
 a
 50,5 ± 1,00

 b
 0,017 

*Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

Os parâmetros hematológicos do teste de triagem farmacológica apresentaram  

diminuição do hematócrito, do número de hemácias e de plaquetas dos camundongos do GC e 

do GT1200 que receberam o EECP pela via oral (Tabela 2). Os demais parâmetros, tais como a 

hemoglobina, o VCM, o HCM e o CHCM não apresentaram diferença estatística tanto para os 

camundongos que receberam o extrato pela via oral (p=0,193; p=0,185; p=0,355; p=0,206; 

respectivamente) quanto para os que receberam o extrato pela via intraperitoneal (p=0,540; 

p=0,828; p=0,251; p=0,349; respectivamente). As plaquetas, as hemácias e o hematócrito dos 

camundongos que receberam o extrato pela via intraperitoneal também não apresentaram 

diferença significativa (p=0,906; p=0,531; p=0,276; respectivamente) (Apêndice E). 

 

TABELA 2 – Hemácias, hematócrito e plaquetas (média ± desvio padrão) de camundongos Swiss 

(n=5) tratados por via oral com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg do EECP. 

Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

Parâmetros 

GRUPOS 

p* GC GT300 GT600 GT1200 

Hemácias (x106/µL)  8,12 ± 0,28a 7,87 ± 0,47ab 7,74 ± 0,32ab 6,97 ± 0,87b 0,023 

Hematócrito (%)  42,12 ± 2,24a 41,02 ± 2,13ab 41,12 ± 3,10ab 35,64 ± 4,47b 0,019 

Plaquetas(/µL)  984,0 ± 410,70a 816,0 ± 220,18ab 912,0 ± 241,90ab 456,0 ± 151,26b 0,034 

* Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

Por sua vez, no leucograma do teste de toxicidade aguda, observou-se aumento no 

número dos segmentados entre o GC e o G1 e de linfócitos na comparação entre o G1 e o G2 

e uma diminuição do número de monócitos entre GC e G2 (Tabela 3). Os demais parâmetros, 

tais como as contagens de leucócitos totais (p=0,966), os bastonestes (p=0,698) e os 

eosinófilos (p=0,355) não apresentaram diferença significativa. (Apêndice E). 

Já na avaliação do leucograma dos camundongos da triagem farmacológica houve 

aumento (p=0,028) da média e desvio padrão do número relativo de monócitos ao comparar-

se GC (6,40 ± 3,91) e GT1200 (13,4 ± 4,66). Os monócitos dos camundongos que receberam o 

extrato pela via intraperitoneal não apresentaram diferença significativa (p= 0,504). Os 
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leucócitos, linfócitos, eosinófilos, segmentados e bastonetes dos camundongos que receberam 

o EECP pela via oral (p=0,240; p=0,235; p=0,234; p=0,235; p=0,607; respectivamente) e 

intraperitoneal (p=0,933; p=0,521; p=0,112; p=0,520; p=0,517; respectivamente) também não 

apresentaram diferença significativa (Apêndice E). 

 

TABELA 3 – Segmentados, linfócitos e monócitos relativos (média ± desvio padrão) de 

camundongas Swiss tratadas por via oral com 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2) 

do EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

 GRUPOS  

Parâmetro GC G1 G2 p* 
Segmentados (x103 mm3) 17,08 ± 3,94 a 23,50 ± 4,84 b 18,50 ± 5,46 ab 0,032 

Linfócitos (x103 mm3) 68,33 ± 3,33ab 65,66 ± 5,24a 73,0 ± 5,02b 0,022 

Monócitos (x103 mm3) 11,0 ± 4,41a 7,5 ± 1,51ab 5,33 ± 1,5b 0,007 

*Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

A análise dos resultados das provas bioquímicas determinadas para avaliar função 

renal e hepática dos animais na toxicidade aguda, nas doses de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg, 

revelou diminuição dos níveis de ureia (p=0,032) na comparação da média e desvio padrão 

deste parâmetro entre os grupos GC (50,39 ± 7,07) e G2 (38,21 ± 7,49). AST (p=0,533); ALT 

(p=0,700), albumina (p=0,544), GGT (p=0,100), colesterol (p=0,688), creatinina (p=0,917), 

globulina (p=0,578) e proteína (p=0,740) não apresentaram diferença estatística (Apêndice F). 

Na análise dos resultados das bioquímicas sanguíneas dos camundongos da 

triagem farmacológica que receberam o EECP pela via oral observou-se um aumento 

(p=0,011) da média e desvio padrão da ALT dos camundongos ao comparar-se GC (13,48 ± 

6,50) e GT1200 (47,40 ± 17,58). A albumina, AST, colesterol, creatinina, GGT, globulina, 

proteína, ureia dos camundongos que receberam o EECP pela via oral (p=0,088; p=0,864; 

p=0,181; p=0,124; p=0,933; p=0,059; p=0,340; p=0,110; respectivamente) e intraperitoneal 

(p=0,630; p=0,127; p=0,333; p=0,068; p=0,622; p=0,549; p=0,805; p=0,815; 

respectivamente) não apresentaram diferença significativa, assim como a ALT (p=0,577) 

(Apêndice F). 

Na avaliação dos pesos dos órgãos do teste de toxicidade aguda, observou-se 

diminuição (p=0,007) da média e desvio padrão do peso relativo do fígado entre o GC (4,74 ± 

0,44) e o G1 (4,75 ± 0,35); entre o GC (4,74 ± 0,44) e o G2 (4,09 ± 0,24) e entre o G1(4,75 ± 

0,35) e o G2 (4,09 ± 0,24). Na triagem farmacológica, o peso relativo do fígado dos 

camundongos que receberam o EECP pela via oral também apresentou uma diminuição 

(p=0,013) da média e desvio padrão deste parâmetro entre o grupo GC (5,51 ± 0,74) e o GT600 

(4,58 ± 0,45) e entre o GC (5,51 ± 0,74) e o GT1200 (4,39± 0,25).   
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Os pesos relativos dos demais órgãos no teste de toxicidade aguda, a saber: 

cérebro (p=0,887), coração (p=0,916), pulmão (p=0,946), estômago (p=0,717), rins direito 

(p=0,943) e esquerdo (p=0,757), cornos uterinos direito (p=0,312) e esquerdo (p=0,275), 

ovários direito (p=0,213) e esquerdo (p=0,529), não apresentaram diferença entre os grupos 

(Apêndice G). 

Na triagem farmacológica, o peso relativo do cérebro, pulmão, coração, estômago, 

rim direito, rim esquerdo, epidídimo direito, epidídimo esquerdo, testículo direito e testículo 

esquerdo dos camundongos que receberam o EECP pela via oral (p=0,050; p=0,606; p=0,210; 

p=0,136; p=0,325; p=0,160; p=0,331; p=0,805; p=0,558; p=0,502; respectivamente) e 

intraperitoneal (p=0,199; p=0,730; p=0,154; p=0,837; p=0,987; p=0,759; p=0,800; p=0,570; 

p=0,966; p=0,907; respectivamente) não apresentaram diferença significativa, assim como o 

fígado (p=0,330). (Apêndice G). 

Com relação à análise anatomopatológica, os tecidos apresentaram-se 

morfologicamente normais e semelhantes entre o GC, o G1 e o G2, não sendo observadas 

alterações relacionadas ao tratamento com o EECP no cérebro, coração, pulmão, estômago, 

fígado, rim direito e esquerdo, corno uterino direito e esquerdo, ovário direito e esquerdo das 

camundongas do teste de toxicidade aguda. Na análise anatomopatológica da triagem 

farmacológica, notaram-se microvacúolos discretos sem distribuição definida nos hepatócitos 

dos camundongos do grupo GTVO-1200. Já no fígado dos camundongos do grupo GTIP-1200 havia 

microvacúolos discretos, nucléolos evidentes e núcleo duplo (Figura 1A e 1B). Nos rins dos 

camundongos que receberam a dose de 1.200 mg/kg do EECP por via intraperitoneal, 

registrou-se discreta nefrose com vacuolização de células tubulares em túbulo contorcido 

distal (Figura 2). 

Cérebro, pulmão, coração, estômago, epidídimo direito e esquerdo e testículo 

direito e esquerdo apresentaram-se morfologicamente normais e semelhantes entre o GC, 

GT300, GT600 e GT1200, não sendo observadas alterações relacionadas ao tratamento com o 

EECP nesses órgãos. 
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Figura 1 Fotomicrografias da região centrolobular de fígados de camundongos Swiss suplementados 

com extrato etanólico da casca de pequi. (A) Microvacúolos discretos (seta) no fígado de 

camundongos GTVO-300. (B) Microvacúolos discretos (seta preta). Nucléolos evidentes e 

núcleo duplo de hepatócitos (seta azul) – GTIP-300. 

 

 

 
Figura 2 Fotomicrografia de rim de camundongo Swiss suplementado com 1.200 mg/kg de extrato 

etanólico da casca de pequi por via intraperitoneal.  Observa-se nefrose e vacuolização de 

células tubulares em túbulo contorcido distal. 

 

 Os demais tecidos, incluídos cérebro, pulmão, coração, estômago, epidídimo 

direito e esquerdo e testículo direito e esquerdo apresentaram-se morfologicamente normais e 

semelhantes entre o GC, GT300, GT600 e GT1200, não sendo observadas alterações relacionadas 

ao tratamento com o EECP nesses órgãos. 
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Discussão 

 

Não houve nenhuma morte nas camundongas submetidas ao ensaio de toxicidade 

aguda pelo EECP nas doses de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg. Já na triagem farmacológica, 

observou-se morte somente em animais que receberam o EECP pela via intraperitoneal. De 

fato, nas condições desse experimento, os resultados apontam para a segurança da 

administração do referido extrato aos animais pela via oral, com exceção da dose de 1.200 

mg/kg, que promoveu discretas alterações hepáticas. 

Na triagem farmacológica, as alterações comportamentais observadas nos animais 

após a administração oral e intraperitoneal do EECP nas doses de 300 mg/kg, 600 mg/kg e 

1200 mg/kg (Apêndice B) podem ser explicadas pela presença no extrato de compostos 

bioativos, tais como os taninos. Estes possuem capacidade de se complexarem a 

polissacarídeos, proteínas e íons como o ferro, manganês, cobre, alumínio e cálcio, o que lhes 

confere toxicidade devido à inibição enzimática, indisponibilização de substratos e alteração 

estrutural das membranas celulares
16,27

. Assim, devido à sua alta concentração no EECP, é 

razoável supor que os sinais clínicos observados nos camundongos possam ser provenientes 

da ação destes compostos. 

No teste de toxicidade aguda os animais receberam doses pela via oral de 300 

mg/kg e 2.000 mg/kg do EECP, seguindo o guia 423 da OECD
24

 e as alterações 

comportamentais observadas, tais como diminuições do diâmetro pupilar, da motilidade e da 

frequência respiratória em todos os animais foram pouco relevantes quando comparadas aos 

seus controles, sendo que os animais do G1 e G2 voltaram ao estado normal 43 e 120 minutos 

após a gavagem, respectivamente. Comparativamente, foram testadas em outro estudo as 

doses de 300 mg/kg e de 2.000 mg/kg de extrato hidroalcoólico das folhas do pequi em 

camundongos machos, não tendo sido observadas alterações comportamentais na primeira 

dose, enquanto na segunda dose houve alterações comportamentais ocasionadas pela ingestão 

do extrato como piloereção, alteração da locomoção e dificuldade na respiração
28

. A diferença 

nas alterações comportamentais observadas pelos autores citados pode ser decorrente do tipo 

de solvente utilizado na extração, o que influencia na quantidade e tipo dos biocompostos 

obtidos. Outro fator que pode explicar esta diferença é a existência de diferentes 

concentrações do princípio ativo nas diversas partes da planta. Não devem ser esquecidos 

também os fatores ambientais que influenciam na toxicidade de um vegetal, tais como a área 
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geográfica, o clima e as condições de crescimento, sendo que em algumas plantas essa 

toxicidade pode ser totalmente ausente
29,30

. 

No teste hipocrático, o comportamento dos animais deve ser registrado 

diariamente quanto aos possíveis sinais clínicos de toxicidade
31

. A mortalidade é um sinal 

claro de toxicidade
32

, evidenciada nesta pesquisa pelo fato que somente dois camundongos 

que receberam a dose do EECP de 300 mg/kg e um animal que recebeu a dose de 1200 mg/kg 

pela via intraperitoneal sobreviveram durante todo o período experimental. Situação 

semelhante ocorreu em outros estudos que avaliaram o extrato aquoso da casca de Caryocar 

brasiliense em camundongos
 
e também o farelo da casca de pequi pela via intraperitoneal em 

camundongos
33,34

. 

Nos animais que receberam o EECP pela via oral, observou-se alteração de 

comportamento com intensidade e duração dose dependente com respostas depressoras, tais 

como diminuição da motilidade em todos os animais. Os achados são indicativos que o 

extrato testado pode ter perfil de composto com ação no SNC e de que o EECP possa 

apresentar atividade sedativa seletiva na depressão do SNC
35,36

. Todos os animais voltaram ao 

comportamento normal após 60 minutos aproximadamente da administração do EECP.  

Com o teste geral de atividade farmacológica foi possível estabelecer que a via 

oral apresentou maior margem de segurança e menor toxicidade do que a via intraperitoneal. 

Isto se explica pelo fato da resposta dos animais frente à administração do extrato por 

gavagem não ser a mesma daquela observada quando se utiliza a via intraperitoneal, devido às 

diferenças existentes entre os perfis de absorção gástrica e intestinal como pH, superfície de 

absorção, motilidade intestinal, irrigação sanguínea e ação da microbiota intestinal. Além 

disso, por via oral pode ocorrer lenta absorção ou metabolização hepática, enquanto que por 

via intraperitoneal ocorre absorção rápida; desta forma, os efeitos tóxicos se mostram mais 

intensos e precoces
37,38

. 

Nos experimentos com animais, a OECD preconiza o uso de dose limite de 2.000 

mg/kg, que é suficiente para estimar DL50 e classificar o produto na GHS (Global 

Harmonized System- GHS). No presente estudo, o EECP possui DL50 estimada maior que 

2.000 mg/kg na administração oral, sendo enquadrada na Classe 5 de toxicidade segundo a 

GHS, o que assegura potencial de toxicidade aguda reduzido, assim como relatado em estudo 

semelhante realizado com o óleo do pequi
39

. De forma coerente a este resultado da DL50, 

estudos realizados para avaliar a toxicidade oral aguda do óleo da polpa do pequi nos quais foi 

também utilizado o Método de Classes – Guideline 423 em roedores na dose de 2.000 mg/kg, 
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v.o., também não registraram alteração comportamental ou mortalidade durante o período de 

observação
39,40

.  

Sabe-se que as plantas medicinais apresentam ampla diversidade de metabólitos 

secundários com diferentes atividades biológicas
16

, o que justifica a necessidade de identificar 

seus compostos bioativos. Neste estudo, o doseamento do EECP revelou a presença de 

42,50% de fenóis totais e 33,45% de taninos, o que indica um alto teor de compostos 

fenólicos, similar ao já relatado em outros trabalhos
14,41

.  

A toxicidade sistêmica se manifesta por meio da diminuição do desenvolvimento 

ponderal
42

, o que não ocorreu de forma significativa no teste de toxicidade aguda neste 

experimento, assim como em outros estudos toxicológicos realizados
28

. No teste de triagem, 

também não houve uma diminuição da média do peso apresentado pelos animais que 

receberam o EECP tanto pela via oral como pela via intraperitoneal. 

No estudo toxicológico agudo observou-se redução no peso relativo do fígado na 

comparação entre o grupo controle e o grupo que recebeu a maior dose do EECP. No teste de 

triagem, observou-se também redução no peso deste órgão nos grupos que receberam a dose 

intermediária e a maior dose do EECP, em relação ao grupo controle (Apêndice G). Por ser 

considerado o principal órgão de biotransformação dos fármacos, alterações no peso do fígado 

podem mostrar sinais de toxicidade, pois trata-se do órgão que apresenta maior concentração 

de enzimas responsáveis pela biotransformação de agentes tóxicos
21

.  

Por meio dos parâmetros hematológicos avaliados, pôde-se observar que tanto no 

teste de toxicidade aguda quanto no teste de triagem pela via oral, os camundongos que 

receberam a maior dose do EECP apresentaram diferença significativa do número de 

hemácias e do hematócrito em relação ao grupo controle (Apêndice E). Sabe-se que sinais de 

toxicidade podem se expressar por alterações hematológicas e bioquímicas sanguíneas
43 

e a 

intoxicação por taninos, particularmente, pode causar uma anemia microcítica hipocrômica 

devido à deficiência em ferro, pois o composto de origem vegetal provoca uma alteração na 

permeabilidade da mucosa intestinal
44

. Por isso, é possível que a ação dos taninos possa ter 

contribuído para a discreta diminuição do número de hemácias e do hematócrito nos 

camundongos do teste de triagem que receberam o extrato pela via oral. Estudos também 

demonstram que camundongos que receberam fração de tanino da Mascagnia rigida na dose 

de 18g/kg apresentaram valores de hemácias menores que o grupo controle
45

, o que reforça 

esta ideia. 

A análise dos resultados das provas bioquímicas dos camundongos do teste de 

toxicidade aguda, nas doses de 300 mg/kg e 2.000 mg/kg, mostrou uma diminuição da ureia 
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do GC e G2. A ureia é sintetizada no interior dos hepatócitos e que a diminuição de seu valor 

sérico normalmente é indício de insuficiência hepática, resultando em menor produção desse 

composto
46

. Na triagem farmacológica observou-se aumento na ALT dos camundongos do 

grupo GC e do GT1200 que receberam o EECP por via oral. Sabe-se que drogas e substâncias 

químicas tóxicas podem causar lesão de hepatócitos e extravasamento da ALT
47

. (Tabela 3).  

Na avaliação histopatológica dos órgãos dos animais do grupo GTVO-300 do teste 

de triagem farmacológica observou-se presença de microvacúolos nos hepatócitos (Figura 

1A) e também nucléolos evidentes e núcleo duplo nos camundongos do grupo GTIP-300 

(Figura 1B). A morfologia da lesão hepática induzida por toxinas varia consideravelmente 

com o tipo, dose e a duração da exposição à toxina
48

. Os rins dos camundongos do grupo 

GT1200 do teste de triagem apresentaram nefrose e vacuolização de células tubulares (Figura 

2). Uma possível explicação para esta alteração histopatológica seria o fato de que os taninos 

hidrolisáveis apresentam metabólitos tóxicos, como o ácido tânico, ácido gálico e pirogalol, 

que quando absorvidos pela mucosa intestinal, vão para a corrente sanguínea e causam um 

efeito tóxico sistêmico e danos em vários órgãos, dentre eles os rins
49

. 

Apesar das alterações histopatológicas dos rins dos camundongos do teste de 

triagem, a dosagem da creatinina não apresentou diferença significativa, o que pode ser 

explicado pelo fato de um baixo número de células terem sido lesionadas. É descrito na 

literatura que a presença de alterações nas dosagens deste composto é demonstrada quando há 

um comprometimento de mais de 75% do parênquima responsável pela função renal
50

. 

No teste de toxicidade aguda não foram observadas alterações histopatológicas 

nos órgãos avaliados, assim como em estudos anteriormente realizados
28,32

. Em um estudo no 

qual foi utilizada a dose de 2.000 mg/kg do extrato hidroalcoólico das folhas de Caryocar 

brasiliense em camundongos, observou-se alterações na integridade tecidual dos pulmões, 

rins e, principalmente no fígado, com hemorragia subcapsular e parenquimatosa, o que não foi 

observado na presente pesquisa
28

. 

Não houve diferença nos parâmetros do ciclo estral observados nesta pesquisa. O 

estudo do ciclo estral em roedores é bastante utilizado por ser curto, regular e de difícil 

interrupção
51

. A maturação e ovulação do folículo pré-ovulatório ocorre sob influência de 

hormônios ovarianos e extraovarianos durante este ciclo e qualquer alteração nestes 

hormônios leva à irregularidade na função ovariana e mudanças na duração das fases do ciclo 

estral
52

, o que pode ocorrer com exposição a agentes tóxicos
53

. Como alterações reprodutivas 

não foram observadas no presente estudo, é provável que não tenha havido distúrbio no eixo 
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hipotálamo-hipófise-ovário em camundongas que receberam a dose única de 300 mg/kg e 

2.000 mg/kg do EECP. 

Os dados obtidos com o teste de toxicidade aguda e com a triagem farmacológica 

do EECP em camundongos são relevantes, na medida que trazem informações sobre uma 

espécie de planta de grandes recursos nutricionais e importância etnofarmacológica. Servem 

também como estímulo para a continuidade das pesquisas que visam a utilização terapêutica 

da casca deste fruto, símbolo do cerrado brasileiro. A baixa toxicidade do extrato, conforme 

registrada nesta pesquisa, reforça a possibilidade da utilização terapêutica da casca do pequi, 

contribuindo para o desenvolvimento sustentável do bioma
14,54

. 

Outros estudos importantes, tais como a elucidação do mecanismo de ação, a 

atividade antioxidante e a interação entre os compostos encontrados, são necessários para a 

melhor compreensão das atividades benéficas deste fruto. 

 

Conclusões 

 

Os resultados do teste de toxicidade aguda são indicativos que o extrato etanólico 

da casca de pequi (EECP) apresenta toxicidade baixa e não provoca mortes quando 

administrado por via oral nas doses de 300 mg/kg e de 2.000 mg/kg em camundongas Swiss.   

Conclui-se ainda, por meio da triagem farmacológica geral, que o EECP possui 

toxicidade quando administrado pela via intraperitoneal em camundongos Swiss machos nas 

doses de 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg, e causa mortes nestas condições. Foi também 

ratificada a baixa toxicidade do EECP quando administrado por via oral. 
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CAPÍTULO 3 – Toxicidade subcrônica do extrato etanólico da casca do 

pequi (Caryocar brasiliense Camb.) 

 

RESUMO 

 

Avaliou-se a toxicidade subcrônica do extrato etanólico da casca do pequi (EECP) pela 

metodologia descrita no guia 407 das diretrizes da OECD. Camundongos albinos (Mus 

musculus), machos e fêmeas, receberam por via oral doses de 75 mg/kg, 150 mg/kg ou 300 

mg/kg do EECP e foram observados durante 28 dias. Neste período, foram estudados o 

screening hipocrático, hemograma e parâmetros bioquímicos (albumina, ALT, AST, 

colesterol, creatinina, GGT, globulina, lactato desidrogenase, proteína, triglicerídeos e ureia). 

Foram também realizadas a avaliação ponderal, do ciclo estral, anatomohistopatológica 

(encéfalo, fígado, rins, coração, baço, adrenal, pulmão, estômago, testículo e ovário) e do peso 

relativo dos órgãos. Houve diminuição de mobilidade de todos os camundongos que 

receberam as doses de 300 mg/kg e 150 mg/kg, tendo os machos retornado à atividade normal 

após 15 minutos da administração do extrato e as fêmeas após vinte minutos. Após o 12º dia, 

tais alterações não foram mais observadas até o final do experimento. Houve diminuição no 

CHCM dos machos e aumento nas plaquetas das fêmeas que receberam a maior dose do 

EECP, além de redução no número dos leucócitos dos machos e nos monócitos das fêmeas no 

grupo que recebeu a dose intermediária do extrato. As fêmeas que receberam as doses 

intermediária e a maior do extrato apresentaram aumento da ureia. Havia microvacúolos 

discretos sem distribuição definida nos hepatócitos dos machos e fêmeas do grupo que 

recebeu a maior dose do EECP. Conclui-se que o EECP apresenta reduzido potencial de 

toxicidade subcrônica em camundongos machos e fêmeas. 

 

Palavras-chave: fenóis, taninos, toxicidade 

 

ABSTRACT 

 

SUBCHRONIC TOXICITY OF PEQUI (CARYOCAR BRASILIENSE) MESOCARP 

ETHANOLIC EXTRACT 

 

The subchronic toxicity of pequi (Caryocar brasiliense) mesocarp ethanolic extract (EECP) 

was evaluated by using the methodology described in Guide 407 of the OECD guidelines. 

Male and female albino mice (Mus musculus) received the oral doses of 75 mg/kg, 150 mg/kg 

or 300 mg/kg of EECP and were observed for 28 days. In this period, the following 

parameters were evaluated: Hippocratic screening, weight, estrous cycle, blood count, 

biochemical tests (albumin, ALT, AST, cholesterol, creatinine, GGT, globulin, lactate 

dehydrogenase, protein, triglycerides and urea), anatomopathological changes (brain, liver, 

kidneys, heart, spleen, adrenal, lung, stomach, testis and ovary) and relative organ weight. 

Mobility decreased in all male and female mice receiving the 300 mg/kg or 150 mg/kg dose; 

males returned to normal activity 15 minutes after administration of the extract and females 

after 20 minutes. From the 12
th

 day until the end of the experiment, mobility issues were no 

longer recorded. While CHCM values in the male that received the highest dose of EECP 

decreased, platelet count in female counterparts increased. There was also decrease in 

leukocyte counts in male mice, as well as monocytes from females in the group that received 
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the intermediate dose of the extract. Urea levels escalated in females that received the 

intermediate or the highest dose of the extract. Discrete, small, uneven-distributed vacuoles 

were found in a few hepatocytes in both male and female mice of the group that received the 

highest dose of EECP. It was concluded that the doses of 75 mg/kg and 150 mg/kg of EECP 

have reduced potential of subchronic toxicity in male and female mice. 

 

Keywords: phenols, tannins, toxicity 

 

 

 

Introdução 

Caryocar brasiliense, popularmente conhecido como “pequi” ou “piqui”, é uma 

espécie vegetal pertencente à família Caryocaraceae, que se distribui pela América Central e 

América do Sul e constitui o principal representante desta família no Cerrado brasileiro
1
. 

Além da polpa desta fruta ser utilizada para o consumo alimentar e na indústria cosmética, 

suas folhas são também empregadas na cultura popular para o tratamento de doenças 

inflamatórias e respiratórias, tais como gripe e asma
2,3

.   

Sabe-se que as plantas medicinais apresentam diversos tipos de compostos 

bioativos, com diferentes composições e características
4. 

Com relação à composição química 

deste fruto, pesquisas revelaram altas concentrações de ácidos graxos insaturados, 

especialmente ácido oleico
1,5

, assim como compostos fenólicos e carotenoides, o que 

conferem ao pequi elevado potencial antioxidante
6, 7

.  

Apesar da aceitabilidade do consumo de extratos de plantas pela população e do 

C. brasiliense apresentar diversas propriedades terapêuticas, são necessários estudos 

toxicológicos para certificar a segurança do uso empírico
 
a fim de avaliar os possíveis efeitos 

toxicológicos das espécies vegetais
8
. Com a realização dos testes toxicológicos, é possível 

obter dados sobre as condições em que os compostos químicos produzem efeitos tóxicos, a 

natureza desses efeitos e os níveis seguros de exposição
9,10

. Esta necessidade é maior em 

relação à casca do pequi, pois os testes já realizados limitaram-se à polpa do fruto
11,12

. 

 Por ser fundamental submeter esta espécie botânica a testes toxicológicos 

recomendados pela legislação vigente
13,14

, esta pesquisa teve como objetivo realizar testes 

toxicológicos padronizados para avaliar a toxicidade subcrônica da casca do pequi (Caryocar 

brasiliense) em camundongos Swiss, com a expectativa de se obter dados sobre as condições 

em que este extrato possa produzir efeitos tóxicos e informações para o uso seguro na 

alimentação e na produção de fitoterápicos à população humana e animal. 

 

Material e métodos 
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O experimento foi realizado no Departamento de Farmacologia do Instituto de 

Ciências Biológicas II (ICB II) da Universidade Federal de Goiás (UFG), Campus 

Samambaia, nos meses de abril a maio de 2016. Previamente à sua execução, o projeto foi 

submetido à aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA-UFG) (Protocolo 

n°047/15) (Anexo A) e posteriormente desenvolvido seguindo as normas de bem-estar e 

biossegurança na experimentação animal propostas pelo CONCEA (Conselho Nacional de 

Controle de Experimentação Animal). 

 

1. Descrição, alojamento e manejo dos animais 

Foram utilizados camundongos (Mus muscullus), linhagem Swiss (variedade 

albino), machos e fêmeas (nulíparas e não grávidas), saudáveis, adultos e com peso corporal 

entre 20 e 40g, com aproximadamente três meses de idade, doados pelo biotério de criação da 

Agrodefesa - GO. Os animais passaram por período de aclimatação de sete dias antes do 

início do experimento para a certificação do estado de higidez, comportamento e hábitos 

alimentares e fisiológicos normais. Os animais foram mantidos em caixas de polipropileno 

com tampa em aço inox, com ração comercial balanceada para roedores e água fornecidas à 

vontade. A iluminação da sala foi mantida em um ciclo claro/escuro de 12h, a fase clara 

iniciada às 7:00h. Durante todo o experimento, os animais permaneceram em sala com 

temperatura controlada de 23 ± 2°C. 

 

2. Obtenção do material botânico 

 Foram utilizadas cascas do pequi (Caryocar brasiliense) coletadas em Nova 

América, Goiás, Brasil (15,032232º Sul e 49,942103º Oeste a 730,5 m altitude), em novembro 

de 2015. O material botânico foi coletado em região de solo vermelho bem drenado e em dia 

ensolarado e uma exsicata foi depositada no herbário da Universidade Federal de Goiás sob o 

número UFG – 43-833. As frutas foram lavadas em água corrente e passaram em seguida pela 

separação manual da casca, que foi picada e levada à estufa com ventilação forçada (Fabbe-

Prima) a 35°C por 96 horas no laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia UFG. 

Posteriormente, foi triturada em moinho de facas Willye (Tecnal) até a forma de pó. O 

material vegetal, após ter sido dessecado e triturado em moinho analítico, foi identificado, 

acondicionado e armazenado na temperatura ambiente protegido da luz até a utilização nos 

experimentos. 
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3. Obtenção do Extrato Etanólico 

O material previamente pulverizado foi submetido a um processo de maceração a 

frio com o uso de agitador mecânico por quatro horas com utilização de etanol P.A 95% (p/v) 

como líquido extrator. A proporção utilizada foi de uma parte do material pulverizado para 

três partes do solvente. Após a maceração, filtrou-se em papel de filtro e o extrato obtido foi 

concentrado em evaporador rotativo a uma temperatura de 40º C. O resíduo vegetal foi 

extraído por mais três vezes de maneira análoga à primeira, o que resultou no extrato 

etanólico bruto da casca do pequi (Caryocar brasiliense) que foi armazenado a -20°C 

protegido de luz
15

. 

 

4. Determinação dos teores de fenóis e taninos totais 

Para o doseamento de fenois totais e taninos presentes nas cascas do pequi foi 

utilizado o método de Hagerman e Butler
16

. (Apêndice A) 

 

5.  Ensaio toxicológico 

5.1 Determinação da toxicidade subcrônica em dose fixa  

Para a avaliação da toxicidade subcrônica do EECP foi utilizada a metodologia 

descrita no guia 407 das diretrizes da OECD
17

. Neste teste, os camundongos (n=40) foram 

alocados em oito grupos, nominados grupo teste 75 (GT75), grupo teste 150 (GT150), grupo 

teste 300 (GT300) e grupo controle (GC), sendo cinco machos e cinco fêmeas. Os grupos GT75, 

GT150 e GT300 receberam EECP diluído em solução de cloreto de sódio 0,9%, via oral. Os 

animais de GC receberam a solução de cloreto de sódio 0,9%. A quantidade foi de 1 mL/100g 

de peso, diariamente, durante 28 dias. 

A toxicidade subcrônica foi avaliada pelos seguintes parâmetros: screening 

hipocrático, avaliação ponderal, avaliação do ciclo estral, exames hematológicos e 

bioquímicos, avaliação anatomopatológica, peso dos órgãos. 

 

a) Screening hipocrático 

A avaliação das alterações comportamentais nos animais baseou-se no screening 

hipocrático, que considera os seguintes critérios comportamentais: atividade geral; 

motilidade; piloereção; exoftalmia; lamber patas; coçar focinho; morder cauda; convulsão 

clônica/tônica; tremores finos/grosseiros; sialorreia; ereção da cauda (straub); tremor da 

cauda; analgesia; diâmetro pupilar; lacrimação; ataxia; palidez, cianose e hiperemia na orelha; 
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poliúria ou oligúria e alteração na coloração da urina; além de outros efeitos como aumento da 

defecação, presença de diarreia, contorção abdominal, reação de fuga, agressividade e 

vocalização (frêmito vocal) e morte. 

As observações foram realizadas após a primeira administração dos compostos 

nos seguintes momentos: cinco minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 60 minutos, 2h, 

4h, 6h, 12h e 24h e a partir de então, diariamente até o 28º dia
18

. 

 

b) Avaliação ponderal 

Os animais foram pesados em balança semi-analítica antes da administração do 

extrato ou solução fisiológica (M0d), após sete dias (M7d), aos 14 dias (M14d) e no 28º dia 

(M28d) após exposição. De posse dos dados, foi calculado o peso médio dos animais. 

 

c) Avaliação do ciclo estral 

Foi realizado o lavado vaginal de todas as fêmeas com a injeção e aspiração de 1 

gota de solução fisiológica 0,9%. Utilizou-se uma micropipeta feita com a ponteira de 

polietileno e látex de garrote. A gota foi colocada em uma lâmina e visualizada em 

microscópio ótico, em aumento de 40 x. Iniciou-se a avaliação sete dias antes da gavagem e 

diariamente até o dia da eutanásia. O lavado foi avaliado em diestro I e II, proestro e estro. 

 

d) Exames hematológicos e bioquímicos  

No 28º dia, os animais foram anestesiados com uma associação de xilazina 2% (1 

mL) e cetamina 10% (0,5 mL) diluídas em solução de cloreto de sódio 0,9% (8,5 mL), 

aplicada por via intraperitoneal, na quantidade de 0,1mL/10g, conforme protocolo sugerido 

pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal (CETEA) da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG).  

Foi então colhido de cada animal amostras de 1 mL de sangue por punção 

cardíaca, usando-se seringa de 1 mL. O sangue foi então transferido para tubos a vácuo, 

descartáveis, contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA). As amostras foram 

homogeneizadas por inversão, identificadas e armazenadas a 4° C até o processamento. 

O hemograma consistiu na avaliação dos seguintes parâmetros: número total de 

eritrócitos, hematócrito, índices hematimétricos (volume corpuscular médio - VCM, 

hemoglobina corpuscular média - HCM e a concentração de hemoglobina corpuscular média - 

CHCM); a contagem total de leucócitos e a contagem de plaquetas. Os exames foram 

executados em analisador hematológico automatizado (BC-2800 VET/Mindray). Para a 
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contagem diferencial de leucócitos, foi realizado um esfregaço sanguíneo e feita a leitura da 

lâmina em microscópio óptico, em aumento de 100x. 

Após a realização do hemograma, as amostras foram centrifugadas por cinco 

minutos a 3.000 rpm para obtenção do plasma. As amostras de plasma foram separadas em 

microtubos de polipropileno de 1,5 ml e armazenadas a -20 °C até o momento de realização 

das provas bioquímicas que foram realizadas em analisador bioquímico automatizado 

empregando-se reagentes comerciais padronizados. (Labtest®, Labtest Diagnóstica S. A., 

Lagoa Santa - MG). 

Todos os exames foram conduzidos no Laboratório Multiusuário do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da EVZ/UFG. 

 

e) Avaliação anatomopatológica 

Imediatamente após a coleta do sangue, os animais foram submetidos à eutanásia 

por deslocamento cervical. Procedeu-se a remoção e a análise macroscópica do cérebro, 

coração, pulmão, baço, fígado, estômago, rins direito e esquerdo, adrenais direita e esquerda, 

cornos uterinos direito e esquerdo, ovários direito e esquerdo, epidídimos direito e esquerdo, 

próstata, vesícula seminal, testículos direito e esquerdo. 

Para a realização do exame microscópio, foi feito corte sagital mediano de 1 cm 

de espessura no encéfalo, fígado, baço, adrenal, pulmão, estômago, testículo e ovário. Para 

avaliação dos rins, foi realizado um corte longitudinal no órgão evidenciando a medula e o 

córtex renal. No coração foi feito um corte transversal para visualização dos dois ventrículos e 

o septo intraventricular.  As amostras foram processadas no Setor de Patologia Veterinária da 

Universidade Federal de Goiás, e consistiu de desidratação em séries crescentes de etanol (70-

100%), diafanização em xilol, seguido de inclusão em parafina histológica. Os blocos de 

inclusão foram seccionados, em micrótomo convencional, em uma espessura de 3,0 µm e os 

cortes obtidos foram submetidos ao processo de coloração por hematoxilina e eosina para 

serem examinados em microscópio óptico quanto à presença de alterações degenerativas, 

evidências de necrose e sinais de inflamação. As eventuais alterações observadas foram 

fotodocumentadas digitalmente. 

 

f) Peso relativo dos órgãos  

Foi realizada a pesagem do cérebro, coração, pulmão, baço, fígado, estômago, rins 

direito e esquerdo, adrenais direita e esquerda, cornos uterinos direito e esquerdo, ovários 
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direito e esquerdo, epidídimos direito e esquerdo, próstata, vesícula seminal, testículos direito 

e esquerdo, imediatamente após a necropsia. 

 

g) Análise estatística 

Realizou-se o teste ANOVA – One Way, seguidos de Tukey para a comparação 

entre os grupos estatisticamente diferentes. As variáveis analisadas foram expressas em média 

± desvio padrão. Para todos os grupos considerou-se resultado estatisticamente significativo 

quando p<0,05. Todos os testes foram aplicados utilizando o programa estatístico BioEstat
©

 

versão 5.0.  

 

Resultados 

 

A porcentagem do extrato bruto foi 10,5% e o extrato seco apresentou 42,50% de 

fenóis totais e 33,45% de taninos. 

Na avaliação subcrônica do EECP, as fêmeas Swiss de GT75 e GC se mantiveram 

em condições normais ao longo do período observacional. Porém, observou-se que, após três 

minutos da administração do extrato no grupo GT300, os animais apresentaram diminuição de 

motilidade a diminuição de motilidade, que foi observada e no grupo GT150 cinco minutos 

após a administração do extrato. No segundo dia, uma fêmea do grupo GT150 apresentou 

diminuição de motilidade, desidratação e morte. Os outros animais retornaram à atividade 

normal após 20 minutos em ambos os grupos. Isso repetiu-se diariamente, porém a 

diminuição da motilidade tornou-se menos acentuada a cada dia, até que do 12º dia até o 28º 

dia não se observou mais qualquer alteração (Apêndice B).  

Nos animais machos, por sua vez, observou-se que os camundongos de GT150 e 

GT300 apresentaram diminuição da motilidade após cinco minutos e quatro minutos, 

respectivamente, e retornaram ao comportamento normal após 15 minutos da administração 

do extrato (Apêndice B). 

A média do peso apresentado pelos animais durante os 28 dias de experimento no 

GC, GT75, GT150 e GT300 não apresentou diferenças significativas para as fêmeas (p=0,295) e 

para os machos (p=0,140) (Apêndice C). 

Na avaliação do ciclo estral das fêmeas do GC, GT75, GT150 e GT300, não houve 

diferença significativa entre a média do número de estros antes (p=0,191) e após (p=0,869) a 

administração do EECP, assim como na média do número de intervalo de dias entre os estros 

após o tratamento com o EECP (p=0,778) (Apêndice D). O número de proestros antes da 
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administração do extrato (p=0,698) e após o extrato (p=0,149) também não apresentou 

diferenças significativas entre os grupos estudados, assim como o número de diestros antes 

(p=0,716) e após (p=0,863) a administração do extrato (Apêndice D). 

Em relação aos exames hematológicos e bioquímicos séricos, houve diminuição 

no CHCM dos machos na comparação entre GC e GT300, além de aumento do número de 

plaquetas nas fêmeas do GT300 (Tabela 1). O CHCM nas fêmeas e o número de plaquetas nos 

machos (p=0,884) não apresentaram diferenças significativas (Apêndice E). 

Os parâmetros relativos a hemácias, hematócrito, hemoglobina, VCM e HCM das 

fêmeas não apresentaram diferença significativa (p=0,665; p=0,387; p=0,340; p=0,513; 

p=0,612, respectivamente) assim como no caso dos machos (p=0,388; p=0,716; p=0,206; 

p=0,833; p=0,616, respectivamente) (Apêndice E). 

 

TABELA 1 – CHCM de camundongos Swiss (n=20) e número de plaquetas de camundongas Swiss 

(n=20) (média ± desvio padrão) tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 150 mg/kg 

(GT150) e 300 mg/kg (GT300) do EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

Parâmetro 

GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 

CHCM  pg   ♂  29,82 ± 0,71a 29,30 ± 0,33ab 28,90 ± 0,40ab 28,54 ± 0,50b 0,007 

 laquetas /µL   ♀  868,0 ± 271,51a 992,0 ± 80,74ab 1115,0 ± 161,14ab 1220,0 ± 172,77b 0,048 

* Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Já no leucograma, houve redução no número dos leucócitos dos machos no GT150 

e nos monócitos das fêmeas nos GT75 e GT150 (Tabela 2). Já os leucócitos das fêmeas e os 

monócitos dos machos não apresentaram diferença significativa (p=0,590; p=0,098, 

respectivamente). Os linfócitos, eosinófilos, segmentadados e bastonetes das fêmeas 

(p=0,549; p=0,403; p=0,593; p=0,261), e dos machos (p=0,061; p=0,117; p=0,259; p=0,087) 

também não apresentaram diferença significativa. (Apêndice E). 

 

TABELA 2 – Leucócitos totais de camundongos Swiss (n=20) e monócitos relativos de camundongas 

Swiss (n=20) (média ± desvio padrão) tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 150 

mg/kg (GT150) e 300 mg/kg (GT300) do EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução 

salina. 

 
GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 
Leucócitos (x103 mm3)  ♂  5860,0 ± 1696,46a 3960,0 ± 1465,60ab 3020,0 ± 1518,88b 4100,0 ± 1140,17ab 0,048 

Monócitos (x103 mm3)  ♀  6,80 ± 2,58a 2,60 ± 0,89b 2,25 ± 1,25b 4,80 ± 0,83ab 0,002 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05).  

 

A análise dos resultados das provas bioquímicas sanguíneas revelou aumento 

(p=0,012) da média e desvio padrão da dosagem de ureia das fêmeas ao comparar-se GC 

(39,23 ± 16,30) e o GT150 (65,72 ± 15,67) e o GC com GC300 (64,18 ± 12,79). Os teores de 

ureia dos machos (p=0,334) não apresentaram diferença significativa. A albumina, ALT, 
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AST, colesterol, creatinina, GGT, globulina, lactato desidrogenase, proteína e triglicerídeos 

das fêmeas (p=0,716; p=0,218; p=0,575; p=0,386; p=0,558; p=0,184; p=0,124; p=0,398; 

p=0,354; p=0,288; respectivamente), assim como dos machos (p=0,650; p=0,057; p=0,065; 

p=0,792; p=0,083; p=0,102; p=0,540; p=0,505; p=0,543; p=0,123; respectivamente) também 

não apresentaram diferenças significativas (Apêndice F). 

Na avaliação do peso relativo dos órgãos dos animais tratados com EECP via oral, 

não houve diferença estatística no cérebro, pulmão, coração, fígado, estômago, baço, rim 

direito, rim esquerdo, adrenal direita, adrenal esquerda das fêmeas (p=0,346; p=0,787, 

p=0,759; p=0,057; p=0,091; p=0,111; p=0,790; p=0,833; p=0,183; p=0,635) e dos machos 

(p=0,213; p=0,050; p=0,867; p=0,106; p=0,106; p=0,213; p=0,522; p=0,753; p=0,766; 

p=0,338); respectivamente (Apêndice G). 

O corno uterino direito (p=0,094), corno uterino esquerdo (p=0,109), ovário 

direito (p=0,594) e ovário esquerdo (p=0,266) das fêmeas, assim como o epidídimo direito 

(p=0,677), epidídimo esquerdo (p=0,082), testículo direito (p=0,091); testículo esquerdo 

(p=0,062), próstata (p=0,523) e vesícula seminal (p=0,604) dos machos, não apresentaram 

diferença estatística no que se refere ao peso relativo dos mesmos. (Apêndice G). 

Com relação à análise anatomopatológica, observou-se presença de microvacúolos 

discretos sem distribuição definida nos hepatócitos dos camundongos machos e fêmeas do 

grupo GT300 (Figura 1A e 1B). Os demais tecidos, a saber, cérebro, pulmão, coração, 

estômago, baço, rim direito e esquerdo, adrenal direita e esquerda, corno uterino direito e 

esquerdo, ovário direito e esquerdo, epidídimo direito e esquerdo, testículo direito e esquerdo, 

próstata e vesícula seminal apresentaram-se morfologicamente normais e semelhantes entre o 

GC, GT75, GT150 e GT300, não sendo observadas alterações relacionadas ao tratamento com o 

EECP nesses órgãos. 
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Figura 1 Fotomicrografias da região centrolobular do fígado de camundongo Swiss expostos ao 

tratamento subcrônico com extrato etanólico da casca de pequi (Caryocar brasiliense). 

(A) Microvacualização discreta (seta) no fígado de camundongas do grupo GT300. (B) 

Microvacualização discreta (seta) no fígado de camundongos do grupo GT300. 
 

 

Discussão 

 

Os testes de toxicidade de dose repetida fornecem informações sobre efeitos 

tóxicos, identificação de órgãos alvo, efeitos no comportamento animal, hematologia, perfis 

bioquímico e histopatológico e são por isso exigidos pelas agências reguladoras para 

caracterizar o potencial toxicológico de qualquer substância
19,20

. A partir desta premissa, tais 

padrões foram seguidos neste estudo de toxicidade subcrônica do extrato etanólico da casca 

de pequi, nas doses de 75 mg/kg, 150 mg/kg e 300 mg/kg. Nas condições desse experimento, 

este extrato não causou alterações relevantes em camundongos Swiss machos e fêmeas. 

O EECP apresentou 42,50% de fenóis totais e 33,45% de taninos, o que indica um 

alto teor de compostos fenólicos. Por apresentar potencial uso terapêutico, fez-se necessária a 

investigação de um possível efeito tóxico destes compostos bioativos em uso subcrônico, 

pois, por serem agentes xenobióticos, poderiam ocasionar reações indesejáveis
21

. 

A análise do comportamento dos animais, particularmente os camundongos, 

diante de desafios experimentais com extratos de origem vegetal é uma importante ferramenta 

de avaliação, pois qualquer alteração no padrão normal deste comportamento pode ser 

sugestiva de atividade toxicológica do extrato
22

. No presente estudo, os camundongos 

apresentaram diminuição de motilidade nos primeiros dias do experimento, o que pode indicar 

um sinal clínico de toxicidade
23

. Esta alteração apresentou maior duração nos camundongos 

que receberam as maiores doses via oral, indicando que o extrato testado possa ter atividade 

sedativa seletiva no sistema nervoso central 
24,25

. 
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Os estudos toxicológicos subcrônicos com o óleo da polpa do pequi foram 

realizados por outros pesquisadores em ratos e, como as doses testadas não produziram 

mudanças comportamentais e fisiológicas significativas nos animais, os resultados mostraram 

a baixa toxicidade do óleo de pequi
11,12

. As diferenças apresentadas no comportamento dos 

animais que receberam o EECP com os animais que receberam o óleo da polpa do pequi nos 

trabalhos citados anteriormente se devem principalmente a diferentes concentrações do 

princípio ativo nas diversas partes da planta. Também devem ser consideradas influências 

biogeográficas sofridas pelas plantas utilizadas para a confecção dos extratos, tais como área 

geográfica, o clima e as condições de crescimento, ou o solvente utilizado para a extração dos 

biocompostos, assim como os períodos e tipos de avaliação realizados nos estudos de 

toxicidade
21,26

.  

A mortalidade é um sinal claro de toxicidade
23

, sendo que somente uma fêmea na 

dose de 150 mg/kg morreu no segundo dia do experimento com o EECP. Este fato pode ter 

sido consequência de uma possível aspiração do EECP durante a administração do extrato por 

gavagem. Em estudos anteriores não foi relatado qualquer óbito
11,12

. 

Sabe-se que os sinais de toxicidade sistêmica são também definidos a partir da 

redução na massa corporal dos animais experimentais
24

. Neste experimento, não houve 

redução do peso dos animais, o que indica a baixa toxicidade do extrato.  Em estudos 

anteriores também não houve diferença estatística no peso dos animais
11

. 

Os roedores são de natureza poliéstrica natural, com ciclo estral a cada quatro a 

cinco dias
27

, podendo ser considerado prolongado se a camundonga permanecer em uma fase 

por mais de 4 dias
28

. Ainda que agentes tóxicos possam afetar a normalidade do ciclo 

reprodutivo
29

, durante o acompanhamento do ciclo estral das camundongas neste estudo não 

houve interferência na normalidade do ciclo causada pelo EECP. Esta análise foi 

fundamentada pela ausência de alterações na frequência das fases do ciclo estral, bem como 

no intervalo interestro das camundongas que receberam o extrato nas doses de 75, 150 e 300 

mg/kg por 28 dias. 

As alterações no sistema hematológico em animais por determinadas substâncias 

também são encontradas em humanos na maioria das vezes
30

. Como a administração repetida 

de uma substância pode causar danos para o sistema hematopoiético
31

, preconizou-se neste 

estudo a realização de exames hematológicos. Foram registradas muito mais similaridades 

que diferenças dos padrões hematológicos dos animais que receberam o EECP quando 

comparados ao controle, o que é sugestivo de baixa toxicidade. 
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A fim de investigar a toxicidade sistêmica representada pelo extrato, foram 

realizados testes bioquímicos no soro
32

 e observou-se que, durante a exposição subcrônica 

com o EECP, houve aumento da ureia nas camundongas entre o GC e o GT150 e GC300. Em 

estudos anteriores com o óleo do pequi, as doses testadas não produziram alterações 

bioquímicas nos ratos
11,12

. É importante lembrar que o óleo é extraído do fruto do pequi, 

enquanto neste experimento foi fornecido extrato da casca do fruto. Mesmo assim, as 

alterações dos níveis de ureia observadas neste experimento não foram acompanhadas de 

alterações morfológicas renais que indicassem um quadro de insuficiência. 

A realização dos exames histopatológicos nos testes de toxicidade subcrônica é 

importante para estabelecer parâmetros de segurança e fornecer dados de toxicidade da 

substância testada para a espécie em estudo e também para a saúde humana
33

. Havia poucos 

microvacúolos, sem distribuição definida, nos hepatócitos dos camundongos machos e fêmeas 

do grupo GT300 (Figura 1A e 1B). Em estudos toxicológicos subcrônicos anteriores 

utilizando-se o óleo do pequi em ratos, a análise histopatológica dos órgãos não revelou 

alterações na estrutura padrão dos tecidos
11,27

, com exceção do fígado, no qual foi observada a 

presença de esteatose macrogoticular focal em dois animais (n=10) no tratamento com a dose 

de 2.000 mg/kg
12

. Essa maior intensidade da lesão hepática do óleo de pequi em relação ao 

EECP pode ser atribuída ao caráter lipídico do primeiro. 

A alteração do peso dos órgãos é também considerada uma evidência de 

toxicidade
32

. Como no estudo com o EECP nenhum órgão avaliado apresentou diferença 

estatística significativa no peso entre o grupo controle e os grupos que receberam o extrato, 

pode-se afirmar que o mesmo não foi tóxico o suficiente para afetar esse parâmetro. Resultado 

similar foi observado no estudo realizado com a exposição subcrônica ao óleo do pequi em 

ratos
11

. 

Os dados obtidos trazem informações toxicológicas importantes sobre uma 

espécie botânica que apresenta compostos bioativos que em doses e vias corretas de 

administração são benéficos para a saúde humana e animal. Os resultados são favoráveis à 

continuidade de outras pesquisas e estudos, tais como a atividade farmacológica e 

toxicológica das frações dos compostos bioativos presente no extrato etanólico da casca de 

pequi que busquem elucidar possíveis interações entre esses compostos, com ênfase em sua 

atividade antioxidante.  
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Conclusão 

 

Os resultados deste estudo são indicativos da baixa toxicidade do extrato etanólico 

da casca do pequi após a administração durante 28 dias por via oral na dose de 75 mg/kg, 150 

mg/kg e 300 mg/kg em camundongos Swiss machos e fêmeas. Ainda que o EECP tenha 

provocado discretas alterações hepáticas no grupo dos animais que receberam a maior dose do 

extrato, não há indicativo consistente de intoxicação subcrônica e sua administração por via 

oral pode ser considerada segura nas quantidades empregadas. 
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CAPÍTULO 4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta investigação agrega muitas informações importantes sobre o estudo 

toxicológico do extrato etanólico da casca do pequi em camundongos. Como este tipo de 

estudo com esta espécie botânica são escassos, os dados aqui obtidos contribuirão para que o 

conhecimento dos mesmos se amplie e que futuros estudos sejam realizados tendo como 

ponto de partida os resultados encontrados neste trabalho.  

O extrato etanólico da casca do pequi apresentou baixa toxicidade por via oral em 

todos os protocolos da OECD testados em camundongos Swiss. Essa conclusão foi obtida 

após avaliação da toxicidade aguda do EECP em fêmeas nas doses de 300 mg/kg e de 2000 

mg/kg, e também em seguida aos ensaios de toxicidade subcrônica com administração durante 

28 dias por via oral da dose de 300 mg/kg em. Apenas na triagem farmacológica o EECP 

apresentou elevado potencial de toxicidade, somente quando administrado pela via 

intraperitoneal em camundongos machos; quando feita a triagem pela via oral, aquela a ser 

utilizada por possíveis medicamentos à base do EECP, constatou-se definitivamente o baixo 

potencial de toxicidade.  

Os resultados obtidos com o doseamento do EECP revelaram que o mesmo 

constitui um extrato rico em compostos fenólicos, fontes de antioxidantes bastante estudados 

em pesquisas que investigam seus efeitos benéficos para a saúde humana. Por ter sido o EECP 

classificado na Classe 5 de toxicidade, de acordo com o Global System Harmonized, sua 

toxicidade é baixa, o que garante a segurança no consumo do extrato pela via oral em 

camundongos. Extrapolando-se a dose segura para o consumo oral em camundongos para os 

humanos, usando a NOAEL (No Observable Adverse Effect Level), a dose estimada seria 105 

mg/kg, a cada 24 horas e durante 4 semanas. 

Neste trabalho, foi realizado o fracionamento do extrato etanólico bruto, desta 

forma, foram obtidas 4 frações: fração hexânica (FH), fração diclorometano (FD), fração 

acetato de etila (FAc) e fração aquosa (Faq). O estudo das propriedades de cada uma dessas 

frações poderá resultar no isolamento e caracterização dos compostos bioativos presentes no 

extrato etanólico da casca de pequi.  

Os dados obtidos são relevantes, pois trazem informações sobre uma espécie de 

planta com grande potencial etnofarmacológico. Desta forma, o pequi pode fornecer uma 

fonte de compostos bioativos com propriedades benéficas para a saúde, o que pode estimular 

as indústrias farmacêuticas a desenvolver vários produtos. 
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Outros estudos sobre o mecanismo de ação, a atividade antioxidante das frações 

do extrato e a avaliação toxicológica da interação entre os compostos encontrados são de 

grande importância para o melhor encaminhamento das atividades benéficas deste fruto para o 

consumo humano e animal. 
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Apêndice A 

 

O método de Hagerman e Butler
23

 baseia-se na reação de complexação dos 

compostos fenólicos presentes na amostra com uma solução de FeCl3, que pode ser medida 

em espectrofotômetro em um comprimento de onda de 510 nm. 

Para o preparo das amostras foi transferido 750 mg do extrato etanólico bruto da 

casca do pequi para um balão volumétrico de 250 mL onde seu volume foi completado com 

água destilada. Cada amostra foi preparada em triplicata. 

 ara o preparo da curva padrão foram retiradas alíquotas de 100 μL, 150 μL, 200 μL, 

250 μL e 300 Μl de uma solução aquosa de ácido tânico de concentração 1 mg/ml. As 

alíquotas foram transferidas para tubos de ensaio contendo 2 mL de solução de 

LSS/trietanolamina e 1mL de solução de FeCL3, o volume foi completado para 4 mL com 

água destilada. Após 15 minutos, a leitura da absorbância foi realizada em 510 nm. 

Para o doseamento de fenois totais, foram adicionados em tubos de ensaio 2 mL de 

solução de LSS/trietanolamina, 1 mL de solução de FeCl3 e 1 mL da respectiva amostra. Cada 

amostra foi realizada em triplicata. Após 15 minutos a leitura da absorbância foi realizada em 

510 nm. 

A solução de LSS/trietanolamina foi preparada com solução contendo lauril sulfato 

de sódio 1% (p/v), trietanolamina 5% (v/v) e isopropanol 20% (v/v). O volume da solução foi 

completado para 1L com água destilada. 

A solução de FeCl3 (solução cromogênica) foi preparada dissolvendo 1,62 g de FeCl3 

em 1 L de solução de HCl 0,001M.  

A solução de HCl 0,001M foi preparada a partir de uma solução estoque de HCl 

0,1M. Foi retirado 10 mL da solução de HCl 0,1M e diluída para 1000 mL com água destilada 

em balão volumétrico.  

Para o doseamento de taninos totais presentes nas cascas do pequi utilizou-se o 

método de Hagerman e Butler. O preparo da amostra é o mesmo descrito anteriormente. 

Este método baseia-se na propriedade dos taninos de precipitar em solução aquosa na 

presença de proteína. Para esta técnica, utilizou-se uma solução de 1 mg/mL de albumina 

sérica bovina em solução tampão de acetato de sódio 0,2 M (pH 4,9) contendo 0,17 M de 

cloreto de sódio para precipitar os taninos em solução. Utilizou-se a solução detergente de 

LSS/trietanolamina para separar os taninos da proteína no precipitado, e a solução de FeCl3 

foi utilizada como solução cromogênica. 
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A curva padrão foi preparada a partir de uma solução aquosa de ácido tânico de 

concentração 1 mg/ml, da qual foram retiradas alíquotas de 100 μL, 200 μL, 300 μL, 400 μL e 

500 μL, completando para 1 mL com água destilada em tubos de ensaio devidamente 

identificados. Adicionou-se 2 mL da solução de albumina, após 15 minutos e centrifugou-se a 

3.000 r.p.m. durante mais 15 minutos. Após a centrifugação, desprezou-se o sobrenadante, 

dissolvendo o precipitado com 4 mL de solução de LSS/trietanolamina. O volume de 1 mL da 

solução de FeCl3 foi adicionado e após 15 minutos efetuou-se a leitura das absorbâncias em 

510 nm. 

Para o doseamento de taninos totais foram adicionados em tubos de ensaio, 1 mL do 

extrato etanólico da casca do pequi e 2 mL de solução de albumina. Após 15 minutos 

centrifugou-se a 3.000 r.p.m. por mais 15 minutos. Cada amostra foi realizada em triplicata. 

Após a centrifugação, desprezou-se o sobrenadante, dissolveu-se o precipitado com 4 mL de 

solução de LSS/trietanolamina, adicionando 1 mL da solução de FeCl3, depois de 15 minutos 

efetuou-se a leitura da absorbância em 510 nm no espectrofotômetro. 
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Apêndice B 

Relação entre as doses, via de aplicação e tempo em que se manifestaram diminuição de motilidade, 

tremores, fechamento das pálpebras, aumento da frequência respiratória, limpeza, desidratação, 

estupor, andar cambaleante, paralisia do trem posterior e morte dos camundongos submetidos a 

administração de 300, 600 e 1200 mg/kg do EECP. 
Parâmetros Tempo após a administração 

Minutos Horas Dias 

5 10 20 30 60 4 8 24 2 4 7 

Diminuição de 
Motilidade 

IP1-300 
IP2-300 
IP4-300 
VO5-300 
IP1-600 

VO1-1200 
V02-1200 
VO3-1200 
VO4-1200 
VO5-1200 

IP3-300 
IP2-600 
IP3-600 
IP4-600 
IP5-600 

VO1-300 
 VO1-600 
VO2-300  
VO3-300 
VO4-300  
VO4-600 
VO5-300  
VO5-600 
IP3-300 

IP1-1200 
IP2-1200 
IP3-1200 
IP4-1200 
IP5-1200 

    IP2-600 
 

   

Tremores  IP4-300 IP4-600   IP2-300       

Fechamento 
das pálpebras 

IP2-300 
VO5-300 

 VO3-300 
VO4-300 
VO5-300 
IP2-600 

        

>Frequência 
respiratória 

IP4-300 
VO4-600 

IP2-600 
IP3-600 
IP4-600 
IP5-600 

VO4-300 
IP4-1200 

 

IP2-600        

Limpeza IP3-1200 
 

          

Desidratação        IP2-600 
 

   

Estupor         IP2-600 
 

   

Andar 
cambaleante 

    IP4-300       

Paralisia dos 
membros 
pélvicos 

    IP1-1200 
IP2-1200 
IP3-1200 
IP4-1200 
IP5-1200 

      

Morte IP1-600       IP1-300 
IP3-300 
IP2-600 

IP1-1200 
IP2-1200 
IP4-1200 
IP5-1200 

IP3-600 
IP4-600 
IP5-600 

IP2-300  
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Apêndice C 

 

Média e desvios padrão dos pesos corporais (gramas) de camundongas Swiss (n=6) tratados via oral 

com 300 mg/kg e 2.000 mg/kg de EECP. 

                  GRUPOS 
p* 

GC G1 G2 

43,98 ± 4,57 42,17 ± 1,44 45,94 ± 4,85     0,281 

   * Teste ANOVA 

 

 

 

Média e desvios padrão dos pesos corporais (gramas) de camundongos Swiss (n=5) tratados via oral 

com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg de EECP. 

 
GRUPOS 

p* 
GC GT300 GT600 GT1200 

VO 44,02 ± 4,53 50,57 ± 5,96 48,35 ± 7,30
 
 44,51 ± 5,22 0,267 

IP 53,29 ± 6,08 45,83 ± 4,66 óbito 1 animal 0,185 
* Teste ANOVA  

 

 

 

Média e desvios padrão dos pesos corporais (gramas) de camundongas Swiss (n=20) e camundongos 

(n=20) tratados via oral com 75 mg/kg, 150 mg/kg e 300 mg/kg de EECP. 

 
GRUPOS 

p* 
GC GT75 GT150 GT300 

Fêmeas 42,07 ± 6,00 38,35 ± 4,17
 
 44,24 ± 2,86 39,81 ± 4,83 0,295 

Machos 41,35 ± 1,66 50,44 ± 5,04 44,48 ± 6,52 45,81 ± 8,07 0,140 
* Teste ANOVA  
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Apêndice D 

Média e desvios padrão do número de estros antes (M0d) e após (M1d-14d) o tratamento via oral de camundongas Swiss  

(n=6) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

GC G1 G2 p* 

M0d 0,33 ± 0,65 0,33 ± 0,51 0,16 ± 0,40   0,827 

M1d-14d  0,24 ± 0,32 0,26 ± 0,30 0,40 ± 0,39   0,653 

* Teste ANOVA 

Média e desvios padrão do número de intervalo de dias entre os estros após o tratamento via oral de camundongas  

Swiss (n=6) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

GC G1 G2 p* 

M1d-14d  5,33 ± 4,04 4,00 ± 1,41 0,00 ± 0,00 0,694 

* Teste ANOVA 

Média e desvios padrão do número de proestros antes da administração do extrato (M0d) e após (M1d-14d) o tratamento via 

oral de camundongas Swiss (n=6) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

GC G1 G2 p* 

M0d 0,08 ± 0,28 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00   0,632 

M1d-14d  0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,05 ± 0,14   0,229 

* Teste ANOVA 

Média e desvios padrão do número de diestros antes da administração do extrato (M0d) e após (M1d-14d) o tratamento oral 

de camundongas Swiss (n=6) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

GC G1 G2 p* 

M0d 5,33 ± 1,55 5,00 ± 1,67 5,83 ± 1,32   0,648 

M1d-14d  5,77 ± 1,21 5,73 ± 1,23 5,47± 1,41   0,888 

* Teste ANOVA 

Média e desvios padrão do número de estros antes e após o tratamento via oral de camundongas Swiss (n=20) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

p* 
GC GT75 GT150 GT300 

Antes  0,80 ± 0,44 0,40 ± 0,54 0,20 ± 0,44 0,20 ± 0,44 0,191 

Após  0,74 ± 0,49 0,74 ± 0,40 0,92 ± 0,35 0,86 ± 0,33 0,869 

*Teste ANOVA  

 

Média e desvios padrão do número de intervalo de dias entre os estros após o tratamento via oral de camundongas Swiss 

(n=20) pelo EECP. 

M1d-28d 
GRUPOS 

p* 
GC GT75 GT150 GT300 

  6,40 ± 7,63 5,25 ± 5,18 3,00 ± 0,81 5,60 ± 2,70 0,778 

* Teste ANOVA 

 

Média e desvios padrão do número de proestros antes da administração do extrato (M0d) e após (M1d-28d) o tratamento via oral 

de camundongas Swiss (n=20) pelo EECP. 

 
GRUPOS 

p* 
GC GT75 GT150 GT300 

Antes  0,20 ± 0,44 0,20 ± 0,44 0,40 ± 0,54 0,60 ± 0,89 0,698 

Após  0,00 ± 0,00 0,12 ± 0,18 0,00 ± 0,00 0,00 ± 0,00 0,149 

* Teste ANOVA 

 

 Média e desvios padrão do número de diestros antes da administração do extrato (M0d) e após (M1d-28d) o tratamento oral de 

camundongas Swiss (n=20) pelo EECP. 

 GRUPOS 
p* 

GC GT75 GT150 GT300 

Antes  4,80 ± 0,83 4,80 ± 1,30 5,40 ± 0,54 5,20 ± 1,09 0,716 

Após  4,96 ± 0,80 4,54 ± 1,05 4,85 ± 0,49 4,71 ± 0,70 0,863 

* Teste ANOVA 
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Apêndice E 

 

Eritrograma e plaquetograma (média ± desvio padrão) de camundongas Swiss tratadas por via oral 

com o EECP nas doses de 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2). Grupo controle (GC) tratado com 

solução salina. 

Parâmetro GC G1 G2 p* 
Hemácias (x106/µL) 7,45 ± 0,84a 7,94 ± 0,24ab 8,37 ± 0,30b 0,026 

Hematócrito (%) 38,05 ± 4,54a 41,56 ± 0,95ab 42,30 ± 1,77b 0,035 

Hemoglobina (g/dL) 11,82 ± 1,57 12,60 ± 0,72 13,11 ± 0,81 0,126 

VCM (fL) 51,13 ± 1,01ab 52,41 ± 1,22a 50,5 ± 1,00b 0,017 

HCM (g/dL) 15,84 ± 1,26 15,81 ± 0,87 15,65 ± 1,16 0,944 

CHCM (pg) 31,04 ± 2,05 30,26 ± 1,36 30,96 ± 1,99 0,711 

Plaquetas(/µL) 876,66 ± 230,07 1026,66 ± 209,63 1016,66 ± 214,07 0,296 

*Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

Leucograma (média ± desvio padrão) de camundongas Swiss tratadas por via oral com o EECP nas 

doses de 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2). Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

 GRUPOS  

Parâmetro GC G1 G2 p* 

Leucócitos (x103 mm3) 5250,57 ± 3131,33 4916,66 ± 1890,41 5133,33 ± 1433,41 0,966 

Bastonetes (x103 mm3) 2,08 ± 0,66 2,16 ± 0,75 1,83 ± 0,75 0,698 

Segmentados (x103 mm3) 17,08 ± 3,94a 23,50 ± 4,84b 18,50 ± 5,46ab 0,032 

Eosinófilos (x103 mm3) 1,66 ± 0,88 1,16 ± 0,40 1,33 ± 0,51 0,355 

Linfócitos (x103 mm3) 68,33 ± 3,33ab 65,66 ± 5,24a 73,0 ± 5,02b 0,022 

Monócitos (x103 mm3) 11,0 ± 4,41a 7,5 ± 1,51ab 5,33 ± 1,5b 0,007 

*Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

 

Eritrograma e plaquetograma (média ± desvio padrão) de camundongos Swiss (n=5) tratados por via 

oral (VO) ou via intraperitoneal (IP) com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg do EECP. Grupo 

controle (GC) tratado com solução salina. 

Parâmetros 

GRUPOS 

p* GC GT300 GT600 GT1200 

Hemácias (x106/µL) (VO) 8,12 ± 0,28a 7,87 ± 0,47ab 7,74 ± 0,32ab 6,97 ± 0,87b 0,023 

Hemácias (x106/µL) (IP) 6,13 ± 2,41 7,57 ± 0,32 óbito 1 animal 0,531 

Hematócrito (%) (VO) 42,12 ± 2,24a 41,02 ± 2,13ab 41,12 ± 3,10ab 35,64 ± 4,47b 0,019 

Hematócrito (%) (IP) 30,72 ± 10,49 40,4 ± 2,82 óbito 1 animal 0,276 

Hemoglobina (g/dL) (VO) 12,52 ± 0,62 12,32 ± 0,57 12,12 ± 0,88 11,32 ± 1,27 0,193 

Hemoglobina (g/dL) (IP) 9,74 ± 3,72 11,60 ± 0,84 óbito 1 animal 0,540 

VCM (fL) (VO) 51,86 ± 1,52 52,14 ± 0,70 53,14 ± 2,78 50,56 ± 1,38 0,185 

VCM (fL) (IP) 54,12 ± 4,33 53,40 ± 1,41 óbito 1 animal 0,828 

HCM (g/dL) (VO) 15,34 ± 0,43 15,60 ± 0,31 15,62 ± 0,76 15,98 ± 0,55 0,355 

HCM (g/dL) (IP) 15,92 ± 0,64 15,25 ± 0,49 óbito 1 animal 0,251 

CHCM (pg) (VO) 29,66 ± 0,53 30,0 ± 0,32 29,44 ± 0,15 30,72 ± 1,80 0,206 

CHCM (pg) (IP) 29,54 ± 1,14 28,65 ± 0,07 óbito 1 animal 0,349 

Plaquetas(/µL) (VO) 984,0 ± 410,70a 816,0 ± 220,18ab 912,0 ± 241,90ab 456,0 ± 151,26b 0,034 

Plaquetas(/µL) (IP) 716,0 ± 383,51 750,0 ± 70,71 óbito 1 animal 0,906 

           * Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

 

 



64 

 

Leucograma (média ± desvio padrão) de camundongos Swiss (n=5) tratados por via oral (VO) ou via 

intraperitoneal (IP) com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg do EECP. Grupo controle (GC) tratado 

com solução salina. 

Parâmetro 

GRUPOS 

GC GT300 GT600 GT1200 p* 

Leucócitos (x103 mm3) (VO) 2840,0 ± 1293,44 4460,0 ± 1126,05 3060,0 ± 1738,67 3760,0 ± 993,98 0,240 

Leucócitos (x103 mm3) (IP) 3780,0 ± 3436,13 4000,0 ± 848,52 óbito 1 animal 0,933 

Monócitos (x103 mm3) (VO) 6,40 ± 3,91a 8,40 ± 2,51ab 10,0 ± 1,22ab 13,4 ± 4,66b 0,028 

Monócitos (x103 mm3) (IP) 4,0 ± 2,12 5,5 ± 3,53 óbito 1 animal 0,504 

Linfócitos (x103 mm3) (VO) 57,0 ± 7,31 47,8 ± 10,9 45,4 ± 8,38 53,40 ± 10,52 0,235 

Linfócitos (x103 mm3) (IP) 56,40 ± 15,33 47,5 ± 2,12 óbito 1 animal 0,521 

Eosinófilos (x103 mm3) (VO) 1,60 ± 1,34 0,6 ± 0,54 1,2 ± 0,44 0,8 ± 0,44 0,234 

Eosinófilos (x103 mm3) (IP) 1,8 ± 0,83 0,5 ± 0,7 óbito 1 animal 0,112 

Segmentados (x103 mm3) (VO) 33,4 ± 8,90 41,6 ± 12,38 41,80 ± 8,55 30,4 ± 11,05 0,235 

Segmentados (x103 mm3) (IP) 36,6 ± 15,07 44,5 ± 2,12 óbito 1 animal 0,520 

Bastonetes (x103 mm3) (VO) 1,6 ± 0,54 1,2 ± 0,44 1,6 ± 0,89 1,8 ± 0,83 0,607 

Bastonetes (x103 mm3) (IP) 1,2 ± 0,44 1,5 ± 0,70 óbito 1 animal 0,517 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05).  

 

Eritrograma e plaquetograma (média ± desvio padrão) de camundongas Swiss (n=20) e camundongos 

Swiss (n=20) tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 150 mg/kg (GT150) e 300 mg/kg (GT300) do 

EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

Parâmetro 

GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 

Hemácias (x106/µL   ♀  8,29 ± 0,55 8,11 ± 0,26 8,25 ± 0,28 7,99 ± 0,43 0,665 

Hemácias (x106/µL   ♂  8,17 ± 0,68 7,98 ± 0,31 8,0 ± 0,21 7,64 ± 0,55 0,388 

Hematócrito  %   ♀  41,14 ± 2,69 40,32 ± 1,28 42,07 ± 0,51 40,32 ± 1,22 0,387 

Hematócrito  %   ♂  41,34 ± 4,49 40,92 ± 2,68 41,02 ± 0,67 39,38 ± 2,30 0,716 

Hemoglobina  g/dL   ♀  12,14 ± 0,95 11,62 ± 0,38 12,17 ± 0,15 11,70 ± 0,36 0,340 

Hemoglobina  g/dL   ♂  12,34 ± 1,15 12,02 ± 0,67 11,88 ± 0,29 11,26 ± 0,74 0,206 

VCM  fL   ♀  49,6 ± 1,41 49,76 ± 1,71 51,07 ± 1,59 50,56 ± 1,43 0,513 

VCM  fL   ♂  50,54 ± 1,88 51,32 ± 2,71 51,34 ± 1,43 51,68 ± 1,75 0,833 

HCM  g/dL   ♀  14,6 ± 0,52 14,28 ± 0,52 14,72 ± 0,41 14,62 ± 0,59 0,612 

HCM  g/dL   ♂  15,04 ± 0,40 15,02 ± 0,71 14,80 ± 0,36 14,68 ± 0,40 0,616 

CHCM  pg   ♀  29,44 ± 0,43 28,78 ± 0,40 28,90 ± 0,20 28,96 ± 0,43 0,082 

CHCM  pg   ♂  29,82 ± 0,71a 29,30 ± 0,33ab 28,90 ± 0,40ab 28,54 ± 0,50b 0,007 

 laquetas /µL   ♀  868,0 ± 271,51 a 992,0 ± 80,74 ab 1115,0 ± 161,14 ab 1220,0 ± 172,77 b 0,048 

 laquetas /µL   ♂  900,0 ± 102,22 898,0 ± 48,16 840,0 ± 254,95 848,0 ± 131,60 0,884 

* Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p<0,05). 

 

Leucograma (média ± desvio padrão) de camundongas Swiss (n=20) e camundongos Swiss (n=20) 

tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 150 mg/kg (GT150) e 300 mg/kg (GT300) do EECP. Grupo 

controle (GC) tratado com solução salina. 

 
GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 
Leucócitos (x103 mm3)  ♀  3780,0 ± 622,09c 3840,0 ± 1616,47 3450,0 ± 888,81 2980,0 ± 892,74 0,590 

Leucócitos (x103 mm3)  ♂  5860,0 ± 1696,46a 3960,0 ± 1465,60ab 3020,0 ± 1518,88b 4100,0 ± 1140,17 ab 0,048 

Monócitos (x103 mm3)  ♀  6,80 ± 2,58a 2,60 ± 0,89b 2,25 ± 1,25b 4,80 ± 0,83ab 0,002 
Monócitos (x103 mm3)  ♂  4,60 ± 2,30 5,0 ± 2,54 5,0 ± 2,12 8,40 ± 3,04 0,098 

Linfócitos (x103 mm3)  ♀  71,80 ± 5,80 73,80 ± 7,75 78,50 ± 7,0 73,60 ± 3,20 0,549 
Linfócitos (x103 mm3)  ♂  68,60 ± 6,54 64,60 ± 7,26 66,80 ± 2,38 53,60 ± 14,20 0,061 

Eosinófilos (x103 mm3)  ♀  1,60 ± 0,89 1,40 ± 0,54 2,75 ± 72,06 2,20 ± 1,30 0,403 

Eosinófilos (x103 mm3)  ♂  1,40 ± 0,54 2,0 ± 1,22 3,40 ± 1,51 2,60 ± 1,51 0,117 
Segmentados (x103 mm3)  ♀  18,40 ± 3,78 20,20 ± 7,04 15,25 ± 6,39 18,20 ± 3,11 0,593 

Segmentados (x103 mm3)  ♂  23,60 ± 5,45 27,20 ± 5,44 23,40 ± 2,51 32,60 ± 13,64 0,259 

Bastonetes (x103 mm3)  ♀  1,40 ± 0,89 2,0 ± 0,70 1,25 ± 0,5 1,20 ± 0,44 0,261 
Bastonestes (x103 mm3)  ♂  1,80 ± 0,83 1,20 ± 0,44 1,40 ± 0,89 2,80 ± 1,48 0,087 

*Teste ANOVA: - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05).  
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Apêndice F 

Valores médios da dosagem sérica (média ± desvio padrão) de AST, ALT, albumina, GGT, colesterol, ureia, creatinina, globulina e proteína 

em camundongas Swiss tratadas por via oral com EECP nas doses de 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2). Grupo controle (GC) tratado com 

solução salina. 

Parâmetros GC G1 G2 p* 
AST (UI/L) 293,81 ± 158,96 232,99 ± 119,75 211,63 ± 119,55 0,533 

ALT (UI/L) 60,16 ± 32,18 47,39 ± 29,23 53,50 ± 26,89 0,700 
Albumina (g/dL) 2,30 ± 0,19 2,21 ± 0,23 2,23 ± 0,11 0,544 

GGT (U/L) 3,66 ± 2,57 6,70 ± 2,83 5,30 ± 3,03 0,100 

Colesterol (g/dL) 70,94 ± 20,95 79,38 ± 16,93 76,06 ± 20,61 0,688 
Ureia (mg/dL) 50,39 ± 7,07a 49,20 ± 12,80 ab 38,21 ± 7,49b 0,032 

Creatinina (mg/dL) 0,94 ± 1,09 1,07 ± 1,06 1,18 ± 1,27 0,917 

Globulina (g/dL) 2,36 ± 0,98 2,74 ± 0,57 2,68 ± 0,56 0,578 
Proteína (g/dL) 4,66 ± 0,89 4,95 ± 0,81 4,91 ± 0,65 0,740 

*Teste ANOVA - Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

 
Dosagem sérica (média ± desvio padrão) de albumina, ALT, AST, colesterol, creatinina, GGT, globulina, proteína e ureia de camundongos 

Swiss (n=5) tratados por via oral (VO) e via intraperitoneal (IP) com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg de EECP. 

Parâmetro 

GRUPOS 
p* 

GC GT300 GT600 GT1200 
Albumina (g/dL) (VO) 2,06 ± 0,17 1,93 ± 0,09 1,96 ± 0,20 2,27 ± 0,30 0,088 
Albumina (g/dL) (IP) 1,43 ± 1,28 1,93 ± 0,16 óbito 1 animal 0,630 

ALT (UI/L) (VO) 13,48 ± 6,50a 23,11 ± 13,33ab 38,08 ± 19,34ab 47,40 ± 17,58b 0,011 
ALT (UI/L) (IP) 40,81 ± 24,70 24,22 ± 9,72 óbito 1 animal 0,577 

AST (UI/L) (VO) 237,71 ± 94,90 203,16 ± 137,61 273,56 ± 244,32 293,62 ± 206,47 0,864 

AST (UI/L) (IP) 577,60 ± 287,23 187,15 ± 13,78 óbito 1 animal 0,127 
Colesterol (g/dL) (VO) 94,08± 13,21 119,38 ± 21,21 104,14 ± 16,29 111,69 ± 19,55 0,181 

Colesterol (g/dL) (IP) 96,47 ± 18,71 81,44 ± 0,86 óbito 1 animal 0,333 

Creatinina (mg/dL) (VO) 1,19 ± 0,86 1,01 ± 0,72 0,68 ± 0,51 1,94 ± 1,00 0,124 
Creatinina (mg/dL) (IP) 0,44 ± 0,07 0,28 ± 0,11 óbito 1 animal 0,068 

GGT (U/L) (VO) 6,02 ± 3,95 5,61 ± 2,21 5,43 ± 4,45 4,65 ± 2,49 0,933 

GGT (U/L) (IP) 8,15 ± 7,55 0,28 ± 0,11 óbito 1 animal 0,622 
Globulina (g/dL) (VO) 2,77 ± 0,32 2,91 ± 0,37 2,44 ± 0,28 2,41 ± 0,25 0,059 

Globulina (g/dL) (IP) 3,38 ± 1,06 2,73 ± 0,09 óbito 1 animal 0,549 

Proteína (VO) 4,83 ± 0,30 4,84 ± 0,42 4,40 ± 0,35 4,68 ± 0,54 0,340 
Proteína (IP) 4,82 ± 0,85 4,66 ± 0,07 óbito 1 animal 0,805 

Ureia (mg/dL) (VO) 61,57 ± 6,42 50,21 ± 12,35 57,28 ± 12,45 69,78 ± 14,87 0,110 

Ureia (mg/dL) (IP) 61,21 ± 84,77 46,15 ± 3,83 óbito 1 animal 0,815 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05).  

 

 
Dosagem sérica (média ± desvio padrão) de albumina, ALT, AST, colesterol, creatinina, GGT, globulina, lactato desidrogenase, proteína, 
triglicerídeos e ureia em camundongas Swiss (n=20) e camundongos Swiss (n=20) tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 150 mg/kg 

(GT150) e 300 mg/kg (GT300) do EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

Parâmetro 

GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 
Albumina  g/dL   ♀  2,16 ± 0,60 2,33 ± 0,07 2,38 ± 0,14 2,20 ± 0,04 0,716 
Albumina  g/dL   ♂  2,29 ± 0,29 2,23 ± 0,28 2,12 ± 0,06 2,13 ± 0,20 0,650 

ALT  UI/L   ♀  54,84 ± 18,51 36,49 ± 11,24 43,11 ± 11,54 42,29 ± 10,04 0,218 

ALT  UI/L   ♂  71,64 ± 40,59 39,61 ± 14,49 28,68 ± 4,53 39,03 ± 19,51 0,057 
AST  UI/L   ♀  260,94 ± 134,24 236,39 ± 96,44 173,82 ± 46,58 181,46 ± 53,61 0,575 

AST  UI/L   ♂  195,70 ± 75,90 141,54 ± 49,88 110,63 ± 46,78 245,94 ± 118,52 0,065 

Colesterol  g/dL   ♀  79,19 ± 6,96 84,18 ± 18,64 77,37 ± 7,68 71,57 ± 5,18 0,386 
Colesterol  g/dL   ♂  93,35 ± 17,36 100,35 ± 24,42 90,54 ± 22,14 100,44 ± 7,33 0,792 

Creatinina  mg/dL   ♀  1,14 ± 1,00 1,52 ± 1,42 1,20 ± 1,13 0,44 ± 0,21 0,558 

Creatinina  mg/dL   ♂  1,09 ± 1,32 1,34 ± 0,81 0,58 ± 0,41 2,24 ± 1,00 0,083 
GGT  U/L   ♀  6,10 ± 1,16 5,59 ± 1,33 7,50 ± 3,09 14,21 ± 12,33 0,184 

GGT  U/L   ♂  5,69 ± 1,91 4,02 ± 2,20 3,66 ± 1,70 6,98 ± 2,84 0,102 

Globulina  g/dL   ♀  4,70 ± 2,18 3,17 ± 0,17 3,09 ± 0,18 3,18 ± 0,30 0,124 
Globulina  g/dL   ♂  3,22 ± 0,54 3,53 ± 0,28 3,29 ± 0,12 3,36 ± 0,30 0,540 

Lactato desidrogenase  ♀  58,21 ± 15,19 57,43 ± 1,90 69,77 ± 16,89 60,97± 6,12 0,398 

Lactato desidrogenase  ♂  88,96 ± 9,79 92,75 ± 9,36 86,46 ± 6,07 93,44 ± 6,60 0,505 
 roteína  ♀  6,69 ± 2,42 5,51 ± 0,18 5,47 ± 0,17 5,39 ± 0,27 0,354 

 roteína  ♂  5,50 ± 0,43 5,77 ± 0,47 5,42 ± 0,13 5,50 ± 0,42 0,543 

Triglicerídeos  ♀  88,16 ± 32,49 131,10 ± 71,63 82,07 ± 41,45 132,23 ± 42,38 0,288 
Triglicerídeos  ♂  207,16 ± 58,25 187,38 ± 78,68 121,14 ± 40,08 175,84 ± 31,47 0,123 

Ureia  mg/dL   ♀  39,23 ± 16,30a 41,90 ± 8,09ab 68,22 ± 18,65b 64,18 ± 12,79bc 0,012 

Ureia (mg/dL   ♂  59,98 ± 11,95 52,55 ± 4,25 62,25 ± 12,69 51,98 ± 10,97 0,334 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05).  
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Apêndice G 

 

Peso relativo (g) (média ± desvio padrão) do cérebro, coração, pulmão, estômago, fígado, rim, corno uterino e ovário de 

camundongas Swiss tratadas por via oral com EECP nas doses de 300 mg/kg (G1) e 2.000 mg/kg (G2). Grupo controle (GC) 

tratado com solução salina. 

 GRUPOS  

Órgão GC G1 G2 p* 

Cérebro 1,10 ± 0,14 1,09 ± 0,13 1,13 ± 0,08 0,887 

Coração 0,41 ± 0,04 0,41 ± 0,02 0,42 ± 0,05 0,916 

Pulmão 0,60 ± 0,11 0,59 ± 0,04 0,58 ± 0,04 0,946 
Estômago 0,85 ± 0,12 0,89 ± 0,08 0,85 ± 0,06 0,717 

Fígado 4,74 ± 0,44a 4,75 ± 0,35ab 4,09 ± 0,24c 0,007 

Rim direito 0,50 ± 0,05 0,50± 0,04 0,50 ± 0,05 0,943 
Rim esquerdo 0,49 ± 0,04 0,47 ± 0,03 0,47 ± 0,08 0,757 

Corno uterino direito 0,19 ± 0,08 0,20 ± 0,08 0,14 ± 0,06 0,312 

Corno uterino esquerdo 0,16 ± 0,06 0,19 ± 0,07 0,13 ± 0,05 0,275 

Ovário Direito 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,004 0,213 

Ovário Esquerdo 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,004 0,529 

    Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 
Peso relativo (média ± desvio padrão) de cérebro, pulmão, coração, fígado, estômago, rim, epidídimo e testículo de 

camundongos Swiss (n=5) tratados por via oral (VO) e via intraperitoneal (IP) com 300 mg/kg, 600 mg/kg e 1.200 mg/kg 

de EECP. 

Órgão 

GRUPOS 

p* GC GT300 GT600 GT1200 
Cérebro (VO) 1,01 ± 0,07 0,99 ± 0,07 1,00 ± 0,11 1,13 ± 0,02 0,050 

Cérebro (IP) 0,93 ± 0,07 1,02 ± 0,007 óbito 1 animal 0,199 
Pulmão (VO) 0,54 ± 0,04 0,56 ± 0,12 0,56 ± 0,13 0,63 ± 0,12 0,606 

Pulmão (IP) 0,47 ± 0,08 0,45 ± 0,03 óbito 1 animal 0,730 

Coração (VO) 0,43 ± 0,03 0,42 ± 0,04 0,40 ± 0,03 0,38 ± 0,02 0,210 
Coração (IP) 0,43 ± 0,03 0,47 ± 0,02 óbito 1 animal 0,154 

Fígado (VO)  5,51 ± 0,74a   4,81 ± 0,40ab   4,58 ± 0,45b   4,39± 0,25b 0,013 

Fígado (IP) 4,69 ± 0,12 4,52 ± 0,31 óbito 1 animal 0,330 

Estômago (VO) 0,72 ± 0,04 0,66 ± 0,13 0,76 ± 0,16 0,84 ± 0,07 0,136 

Estômago (IP) 0,74 ± 0,08 0,75 ± 0,02 óbito 1 animal 0,837 

Rim Direito (VO) 0,71 ± 0,03 0,62 ± 0,07 0,67 ± 0,11 0,63 ± 0,07 0,325 
Rim Direito (IP) 0,70 ± 0,11 0,70 ± 0,04 óbito 1 animal 0,987 

Rim Esquerdo (VO) 0,70 ± 0,05 0,60 ± 0,07 0,65 ± 0,10 0,59 ± 0,07 0,160 
Rim Esquerdo (IP) 0,70 ± 0,09 0,68 ± 0,06 óbito 1 animal 0,759 

Epidídimo direito (VO) 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,01 0,08 ± 0,008 0,331 

Epidídimo direito (IP) 0,07 ± 0,01 0,08 ± 0,01 óbito 1 animal 0,800 
Epidídimo esquerdo (VO) 0,09 ± 0,01 0,09 ± 0,02 0,09 ± 0,02 0,08 ± 0,005 0,805 

Epidídimo esquerdo (IP) 0,07 ± 0,009 0,08 ± 0,02 óbito 1 animal 0,570 

Testículo direito (VO) 0,29 ± 0,04 0,24 ± 0,06 0,25 ± 0,005 0,24 ± 0,04 0,558 
Testículo direito (IP) 0,23 ± 0,02 0,23 ± 0,02 óbito 1 animal 0,966 

Testículo esquerdo (VO) 0,28 ± 0,04 0,35 ± 0,24 0,25 ± 0,05 0,24 ± 0,04 0,502 

Testículo esquerdo (IP) 0,22 ± 0,03 0,22 ± 0,02 óbito 1 animal 0,907 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 

 

 
Pesos relativos (média ± desvio padrão) de cérebro, pulmão, coração, fígado, estômago, baço, rim, adrenal, corno uterino, ovário, epidídimo, 

testículo, próstata e vesícula seminal de camundongas Swiss (n=20) e camundongos Swiss (n=20) tratados por via oral com 75 mg/kg (GT75), 

150 mg/kg (GT150) e 300 mg/kg (GT300) do EECP. Grupo controle (GC) tratado com solução salina. 

Órgão 

GRUPOS 

p* GC GT75 GT150 GT300 
Cérebro  ♀  1,24 ± 0,08 1,29 ± 0,16 1,13 ± 0,09 1,21 ± 0,16 0,346 

Cérebro  ♂  1,05 ± 0,10 0,91 ± 0,12 0,94 ± 0,12 0,98 ± 0,05 0,213 

 ulmão  ♀  0,51 ± 0,07 0,53 ± 0,06 0,51 ± 0,04 0,55 ± 0,06 0,787 
 ulmão  ♂  0,45 ± 0,02 0,45 ± 0,05 0,44 ± 0,03 0,51 ± 0,03 0,050 

Coração  ♀  0,41 ± 0,05 0,39 ± 0,02 0,39 ± 0,01 0,40 ± 0,05 0,759 

Coração  ♂  0,40 ± 0,06 0,41 ± 0,03 0,42 ± 0,06 0,42 ± 0,02 0,867 
Fígado  ♀  4,17 ± 0,48 3,47 ± 0,30 3,58 ± 0,39 3,77 ± 0,37 0,057 

Fígado  ♂  4,82 ± 0,51 4,74 ± 0,73 4,05 ± 0,42 4,67 ± 0,22 0,106 

Estômago  ♀  0,94 ± 0,08 0,83 ± 0,04 0,82 ± 0,06 0,89 ± 0,09 0,091 
Estômago  ♂  0,64 ± 0,04 0,62 ± 0,08 0,72 ± 0,07 0,69 ± 0,03 0,106 

Baço  ♀  0,31 ± 0,04 0,27± 0,07 0,22 ± 0,07 0,28 ± 0,02 0,111 

Baço  ♂  0,25 ± 0,03 0,25 ± 0,08 0,19 ± 0,04 0,31 ± 0,13 0,213 
Rim Direito  ♀  0,50 ± 0,06 0,46 ± 0,04 0,49 ± 0,07 0,47 ± 0,08 0,790 

Rim Direito  ♂  0,71 ± 0,07 0,65 ± 0,07 0,66± 0,07 0,65 ± 0,07 0,522 
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Rim Esquerdo  ♀  0,49 ± 0,05 0,46 ± 0,05 0,45 ± 0,1 0,46 ± 0,07 0,833 
Rim Esquerdo  ♂  0,66 ± 0,06 0,78 ± 0,38 0,66 ± 0,09 0,66 ± 0,03 0,753 

Adrenal Direita  ♀  0,008 ± 0,002 0,009 ± 0,001 0,012 ± 0,005 0,009 ± 0,002 0,183 

Adrenal Direita  ♂  0,004 ± 0,001 0,004 ± 0,001 0,005 ± 0,003 0,005 ± 0,003 0,766 
Adrenal Esquerda  ♀  0,007± 0,003 0,01 ± 0,004 0,01 ± 0,006 0,01 ± 0,006 0,635 

Adrenal Esquerda  ♂  0,006 ± 0,002 0,005 ± 0,001 0,005 ± 0,005 0,004 ± 0,002 0,338 

Corno uterino direito 0,20 ± 0,06 0,16 ± 0,03 0,13 ± 0,03 0,15± 0,03 0,094 
Corno uterino esquerdo 0,20 ± 0,06 0,15 ± 0,04 0,11 ± 0,04 0,17 ± 0,04 0,109 

Ovário direito 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03± 0,01 0,04 ± 0,01 0,594 

Ovário esquerdo 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,266 
Epidídimo direito 0,07 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,677 

Epidídimo esquerdo 0,09 ± 0,02 0,07 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,082 

Testículo direito 0,29 ± 0,05 0,27 ± 0,03 0,23 ± 0,01 0,26 ± 0,02 0,091 
Testículo esquerdo 0,29 ± 0,06 0,26 ± 0,02 0,22 ± 0,01 0,25 ± 0,01 0,062 

Próstata 0,14 ± 0,02 0,16 ± 0,02 0,13 ± 0,05 0,13 ± 0,04 0,523 

Vesícula seminal 0,26 ± 0,04 0,23 ± 0,02 0,25± 0,03 0,24 ± 0,02 0,604 

*Teste ANOVA: Letras diferentes na mesma linha significam diferença estatística pelo teste de Tukey (p< 0,05). 
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Anexo A 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


