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RESUMO 

 

Apesar da utilização de plantas medicinais no combate à malária pela população do Estado do Amapá ser uma 

prática muito difundida, tornam-se necessários estudos que validem as informações etnofarmacólogicas e o uso 

seguro destas plantas. Neste sentido, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento etnodirigido de 

plantas medicinais utilizadas como antimaláricas pela população que reside no Estado do Amapá, por meio da 

aplicação de um formulário estruturado, utilizando uma amostra de 130 pessoas nos municípios de Macapá e 

Santana (AP). Na pesquisa de campo foi constatada a utilização de 16 espécies pertencentes a 13 famílias 

botânicas. Após revisão bibliográfica, verificou-se que sete espécies, entre as citadas, já apresentam até o 

momento, estudos para comprovação ou não de suas atividades antimaláricas, enquanto nove espécies eram 

passíveis de estudos.  Entre as espécies que não apresentavam estudos, selecionou-se Amasonia campestris 

(Aubl.) Moldenke, conhecida popularmente como mendoca, para realização de abordagem fitoquímica e 

avaliação da atividade antiplasmódica in vitro contra cepas de Plasmodium falciparum e in vivo utilizando o 

modelo murino (Plasmodium berghei), bem como ensaio de toxicidade aguda. Os resultados apontaram que o 

extrato bruto etanólico das raízes de Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke (EBEAc), apresenta diversas 

classes de substâncias químicas, como: ácidos orgânicos, açucares redutores, fenóis e taninos, alcalóides e 

heterosídeos antocianicos. Quanto à atividade antimalárica, o EBEAc apresentou redução de 96% da parasitemia 

na dose de 90 µg/ml e atividade antiplasmódica moderada, com valor da CI50 = 28,7 µg/mL nos testes in vitro e 

atividade antimalárica parcial apenas na maior dose testada (1000mg), com redução de parasitemia de 42,1% no 

5
0 

dia nos testes in vivo. Na avaliação da toxicidade aguda, estimou-se a dose letal aguda como maior que 2000 

mg/kg. Não foram registrados sinais clínicos de toxicidade ou neurotoxicidade nos animais tratados com 

EBEAc, porém a análise histológica do fígado demonstrou alteração no citoplasma dos hepatócitos, compatíveis 

com degeneração hidrópica, sugerindo, portanto, ligeira toxicidade hepática, ainda que de pouca intensidade e de 

forma reversível caso o estímulo seja cessado. Este é o primeiro estudo relatando o uso de A. campestris, sendo 

indicada a realização de estudos mais detalhados sobre sua atividade antiplasmódica e estudos fitoquímicos 

visando o isolamento de compostos ativos e elucidação de mecanismos de ação. 

Palavras-Chave: Plantas Medicinais; Malária; Toxicidade, Histopatologia. 



 

ABSTRACT 

 

Because the disseminated use of medicinal plants against malaria, it is necessary studies that validate ethno 

botanical information and the safe use of these plants. On this way this research aimed to perform an ethno 

directed  survey of medicinal plants used as antimalarial by the population who lives at Amapá State, through the 

application of a structured survey, having a sample with 130 people on the counties of Macapá and Santana 

(AP). In the field work it was found the use of 16 species belonging to 13 botanical families. After literature 

review, it was verifies that seven species among the ones already quoted, they have showed till this moment, 

studies to proof or not their antimalarial activity. While nine didn’t have any study. Between the species that 

didn’t have study about it was selected the specie Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke, popularly known as 

mendoca, to perform phytochemical screening and antimalarial evaluation in vitro against strains of Plasmodium 

falciparum and in vivo the model (Plasmodium berghei), as well as, acute toxicity. The results show mendoca 

crude ethanolic extract of Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke (EBEAc) has a bunch of classes of chemical 

substances as: organic acids, reductor glycosides, phenols and tannins, alkaloids and anthocyanins. The EBEAc 

howed reduction of 96% of the parasite infection in the dose of 90µg/ml and moderate antiplasmodial activity, 

with CI50 value of 28.7µg/mL on the in vitro assays and partial antimalarial activity just on the biggest dose 

tested (1000mg/kg), with reduction of parasite infection of 42.1% on the 5
th

 day of tests in vivo. In the evaluation 

of acute toxicity it was estimated the lethal dose as being bigger than 2000mg/kg. That was not detected clinical 

signals of toxicity or neurotoxicity on the animals treated with EBEAc, however the histological analysis of the 

liver showed alterations on the cytoplasm of the hepatocytes, so, it has slightly hepatotoxicity, compatible with 

hydropic degeneration, even with low intensity and stopped with the stimuli. This is the first study reporting the 

use of Amasonia campestris, being indicated to perform studies more detailed about its antiplasmodial activity 

and phytochemical studies with the goal of isolate bioactive compounds and elucidation of mechanisms of 

action.  

Keywords: Medicinal plants, Malaria, Toxicity, Histopathology 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A malária é uma doença tropical e parasitária considerada um dos maiores problemas 

sociais e econômicos no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a 

mortalidade associada à doença é estimada em um milhão de mortes a cada ano. É 

considerada uma das enfermidades parasitárias mais antigas, acometendo um quarto da 

população mundial. Está presente principalmente nos países do Terceiro Mundo, 

concentrando-se nas Américas, Sudeste Asiático e África Central, sendo que o maior foco da 

doença está no continente africano, onde ocorre mais de 90% dos casos (BRASIL, 2001).  

A malária humana é uma doença parasitária que tem como agentes etiológicos 

protozoários do gênero Plasmodium, sendo transmitida ao homem pela picada da fêmea do 

mosquito do gênero Anopheles. É caracterizada por febre alta acompanhada de calafrios, 

suores e cefaléia, que ocorrem em padrões cíclicos, dependendo da espécie do parasito 

infectante. No Brasil, três espécies causam a malária em seres humanos: P. vivax, P. 

falciparum e P. malariae. Uma quarta espécie, o P. ovale, só é encontrado em áreas restritas 

do continente africano, podendo ser ocasionalmente diagnosticado no Brasil.  

É uma doença debilitante, que provoca febres e anemia, e torna o organismo suscetível 

a outras moléstias, apresenta elevada taxa de morbi-mortalidade principalmente em crianças, 

representando, portanto, um sério problema de saúde pública. (SANTOS, 2005). Diminui o 

rendimento no trabalho, exige deslocamento das vítimas para locais que tenham condições de 

fazer diagnóstico e em alguns casos pode ser letal, sobretudo em indivíduos mal nutridos. Em 

caso de malária na gravidez, pode ocorrer má formação do feto, atraso no desenvolvimento 

intrauterino ou mesmo abortos, além de sequelas permanentes nas crianças (BRASIL, 2001). 

A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) relata que toda pessoa é susceptível à 

infecção por malária. No entanto, indivíduos que desenvolvem atividades em assentamentos 

ou regiões que estejam relacionadas com o desmatamento, exploração mineral, extrativismo 

vegetal, estão mais expostos à doença; fatores que contribuem para o alto índice da doença na 

região amazônica. 

No Brasil, a transmissão está basicamente restrita aos estados que compõem a região 

amazônica. A alta incidência nesses estados está relacionada, em grande parte, a fatores 

ambientais como temperatura, umidade, altitude e cobertura vegetal, adequados à proliferação 

do mosquito vetor. Além de fatores como: condições precárias de habitação e de ambiente de 

trabalho tornam mais fáceis o contato do mosquito vetor com os seres humanos (TAUIL, 

2002). 
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O tratamento da malária é complexo, longo e muitas vezes ineficaz devido à 

reinfecção do paciente, fenômeno muito comum em regiões endêmicas. Isto acontece porque 

muitas das estratégias consideradas eficazes para o combate a doença são pouco acessíveis 

nos países endêmicos, como: nível de escolaridade, condições socioeconômicas, 

quimioterapia eficiente, controle do vetor por meio de inseticidas e o uso de mosquiteiros 

impregnados com inseticidas para evitar a infecção (SOARES, 1998). 

Segundo Marques (1986) apud Couto (2001), os casos de malária oriundos da 

Amazônia além de evidenciar o movimento migratório interno como fator responsável pela 

disseminação da doença na região, também identifica as áreas de garimpo, projetos de 

colonização e agropecuários como os principais focos de manutenção e disseminação da 

malária para a região Amazônica e desta para outras regiões do país. 

No que se refere à situação da doença no Estado do Amapá, o Estado é considerado 

como área de alto risco da endemia, com Incidência Parasitária Anual (IPA) acima de 24 

casos a cada 1.000 habitantes. Nesta perspectiva, o estado configura um quadro em que a 

doença vem se mantendo com uma incidência elevada, apesar das políticas de controle 

aplicadas e do empenho da equipe de endemias que atua nesse controle (ANDRADE, 2007). 

Na falta de uma vacina que previna a doença, a ação terapêutica com o uso de drogas 

antimaláricas ainda permanece como o principal instrumento de combate e controle. Portanto, 

a descoberta de novas substâncias com propriedades antimaláricas são essenciais para o êxito 

das ações. Diante deste fato, destaca-se que grande parte da população dos países em 

desenvolvimento utiliza plantas medicinais no tratamento de malária e que a produção de 

novos medicamentos sintéticos demanda altos custos; portanto, a triagem de extratos e 

moléculas selecionadas a partir de plantas constitui uma estratégia promissora e de custo 

menos elevado.   

As plantas medicinais contribuem de maneira significativa no controle terapêutico 

mundial e, em particular nos países em desenvolvimento. Segundo a OMS, aproximadamente 

três bilhões de pessoas em todo o planeta confiam nas chamadas “medicinas tradicionais” 

para suas necessidades básicas de saúde. No Brasil das cento e vinte mil espécies de plantas, 

dezenas de milhares possuem propriedades medicinais. O uso de plantas é corrente no País e 

muitas vezes é a única alternativa terapêutica para uma grande porcentagem da população; 

mas é praticamente ignorado pela comunidade médica como solução concreta e objetiva de 

boa parte dos problemas de saúde (DI STASI, 1996) 

Apesar da utilização de plantas medicinais no combate à malária pelas populações 

amazônicas ser uma prática muito difundida, enriquecida pela vasta biodiversidade e pela 



21 

miscigenação das culturas indígena e negra, muitas são pouco conhecidas ou possuem uso 

restrito em determinadas regiões. Segundo Amorozo (1996), o estudo de plantas medicinais a 

partir de seu emprego por diversos grupos da sociedade pode fornecer muitas informações 

úteis para a elaboração de estudos farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos sobre estas 

plantas, com uma grande economia de tempo e dinheiro. Ele nos permite planejar a pesquisa 

tomando por base um conhecimento empírico já existente. Neste sentido, a investigação 

etnofarmacológica é um dos recursos mais adotados atualmente na seleção de espécies para 

estudos fitoquímicos e farmacológicos, pois direciona os estudos partindo do uso terapêutico 

já alegado por um grupo que detém o conhecimento empírico. 

De maneira geral, o principal critério para a seleção de uma espécie vegetal ser 

utilizada na elaboração de um medicamento, é que ela apresente eficácia, ou seja, a espécie 

deve ter comprovadamente, através de análises específicas em laboratório, atividade 

farmacológica que justifique seu uso. Contudo, mesmo com a comprovação da atividade, é de 

fundamental importância que a espécie não seja tóxica. É desejável ainda que a espécie seja 

de fácil obtenção, de preferência de origem local e fácil multiplicação, pois, visando o futuro 

da espécie tornar-se um fitoterápico, é necessário que seja economicamente viável.   

Estudos toxicológicos são de extrema importância quando se pretende avaliar o uso de 

plantas medicinais por uma dada população, pois esses estudos têm a finalidade de avaliar a 

idéia errônea de que produtos fitoterápicos, por serem naturais, são isentos de efeitos tóxicos 

ou adversos, e demonstrar que somente o uso popular de plantas medicinais não serve como 

validação da eficácia e segurança destes produtos (SIMÕES et al., 1998). 

Diante da perspectiva de encontrar na rica biodiversidade do Estado do Amapá, 

espécies vegetais que possam gerar produtos eficazes no tratamento da malária, este trabalho 

teve como objetivo geral realizar um estudo etnodirigido de plantas medicinais utilizadas 

como antimaláricas no Estado do Amapá, bem como realizar testes antimaláricos in vitro e in 

vivo e ensaios de toxicidade aguda da espécie Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke, citada 

por informantes que participaram da pesquisa como eficaz no tratamento da doença. 

Objetivando melhor organização dos resultados obtidos, esta tese foi dividida em três 

capítulos. O primeiro capítulo aborda um estudo etnobotânico de plantas utilizadas pela 

população do Estado do Amapá no combate a malária. Para cumprir este objetivo, foram 

aplicados formulários nos municípios de Macapá e Santana, abordando questões sobre a 

ocorrência da doença e o uso de plantas medicinais. As informações foram caracterizadas 

segundo o nome popular da planta, a forma de aquisição, parte usada, modo de preparo e se o 

entrevistado usava e acreditava no potencial das plantas medicinais para cura da doença. Após 
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o levantamento das plantas citadas, as mesmas foram analisadas com base em dados da 

literatura, através de publicações científicas, visando à seleção de uma espécie que não 

apresentasse, até o momento da realização deste estudo, informações científicas sobre a 

comprovação ou não de seus usos tradicionais como antimaláricos.  

Após análise das plantas citadas, selecionou-se a espécie Amasonia campestris (Aubl.) 

Moldenke para estudos de comprovação ou refutação da atividade antimalárica. A escolha da 

espécie teve como embasamento o fato de não terem sido encontrados, após uma vasta 

pesquisa bibliográfica, estudos químicos, farmacológicos e toxicológicos referentes à espécie.  

Portanto, o segundo capítulo relata os resultados obtidos a partir da realização de ensaios 

antimaláricos in vivo e in vitro do extrato bruto etanólico da raiz de A. campestris (Aubl.) 

Moldenke, bem como uma análise qualitativa dos principais metabólitos presentes no extrato, 

através de screening fitoquímico.  

O terceiro capítulo descreve os resultados obtidos a partir do ensaio de toxicidade pré-

clinica aguda do extrato bruto etanólico da raiz de Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 

administrados em dose única, por via oral, em ratos Wistar; mediante observações no 

screening hipocrático e análises de possíveis alterações bioquímicas, hematológicas e 

histopatológicas. 

Com este estudo foi possível conhecer espécies medicinais utilizadas pela população 

estudada no combate a malária e correlacionar os resultados obtidos nos ensaios antimaláricos 

com as informações etnofarmacológicas a cerca da espécie Amasonia campestris (Aubl.) 

Moldenke, assim como, avaliar a toxicidade aguda oral da espécie. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 MALÁRIA: TRANSMISSÃO, ASPECTOS CLÍNICOS E TRATAMENTO 

 

A malária é uma doença tropical, infecciosa, parasitária, que tem como agentes 

etiológicos protozoários do gênero Plasmodium; é transmitida ao homem pela picada de um 

mosquito do gênero Anopheles, o qual inclui mais de 400 espécies. No Brasil, já foram 

encontradas treze espécies de anofelinos naturalmente infectadas, porém somente algumas 

estão relacionadas com a transmissão da doença. As principais espécies transmissoras da 

malária, tanto na zona rural quanto na urbana, são: Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, 

Anopheles (Nyssorhynchus) aquasalis, Anopheles (Kerteszia) cruzii e Anopheles (Kerteszia)  

bellator. A espécie antes conhecida como Anopheles (Nyssorhynchus) albitarsis, atualmente é 

considerada um conjunto de quatro espécies, com diferentes capacidades vetoriais. Duas delas 

já foram encontradas infectadas por Plasmodium, no Brasil; são elas o Anopheles 

(Nyssorhynchus) marajoara, que existe tanto no interior como no litoral, encontrada 

naturalmente infectada no Estado do Amapá (POVOA et al., 2001) e o Anopheles 

(Nyssorhynchus) deaneorum, encontrado nos estados do Acre e Rondônia (FREITAS, 1989).  

O A. darlingi é a espécie de maior importância epidemiológica: pela abundância, pela 

ampla distribuição no território nacional (atingindo todo o interior do país), pelo alto grau de 

antropofilia e endofagia e pela capacidade de transmitir diferentes espécies de Plasmodium. 

Têm como criadouros preferenciais, coleções de água limpa, quente, sombreada e de baixo 

fluxo, situação muito frequente na região amazônica (DEANE, 1989, OLIVEIRA-

FERREIRA et al., 1990, PÓVOA, 2002 apud TAUIL, 2002). O A. aquasalis Curry distribui-

se pela faixa litorânea que vai do Amapá até o norte de São Paulo. Tem como criadouros 

preferenciais coleções de água salobra (DEANE, 1989 apud TAUIL, 2002). 

Popularmente, os vetores da malária são conhecidos por “carapanã”, “muriçoca”, 

“sovela”, “mosquito-prego” e “bicuda”. A transmissão é feita através da picada da fêmea do 

mosquito Anopheles, infectada por Plasmodium. As fêmeas alimentam-se sempre de sangue, 

já os machos alimentam-se de fluídos de plantas e flores e, portanto, não transmitem a malária 

(BRASIL, 2005a).  

Somente quatro, de aproximadamente 120 espécies de Plasmodium, são responsáveis 

por infectar seres humanos; sendo o homem o único reservatório com importância 

epidemiológica para a malária. No Brasil, três espécies causam a malária em seres humanos: 



24 

P. vivax, P. falciparum e P. malariae. Uma quarta espécie, o P. ovale, só é encontrado em 

áreas restritas do continente africano (FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-VILLAR, 2008). 

Não há transmissão direta da doença de pessoa a pessoa. Pode ocorrer a transmissão 

induzida, por meio de transfusão de sangue contaminado, uso compartilhado de seringas 

contaminadas ou até mesmo de mãe para feto, na gravidez. O período de incubação da 

malária varia de acordo com a espécie de Plasmodium. Para P. falciparum, de 8 a 12 dias; P. 

vivax, 13 a 17; e P. malariae, 18 a 30 dias (FERREIRA, 2006). 

Em comum, todas as espécies de Plasmodium atacam as células do fígado e glóbulos 

vermelhos, que são destruídos ao serem utilizados na reprodução do protozoário. O início da 

infecção ocorre quando esporozoítos infectantes são inoculados nos seres humanos pelo 

mosquito durante o repasto sanguíneo. Uma vez alcançada a corrente sanguínea, os 

esporozoítos migram pelo corpo até atingirem os hepatócitos, onde se processa o 

desenvolvimento parasitário, cerca de 30 minutos após a infecção. Após a invasão dos 

hepatócitos, inicia-se o ciclo assexuado do plasmódio. Esta primeira fase do ciclo é 

denominada exo-eritrocítica, pré-eritrocítica ou tissular e, portanto, precede o ciclo sanguíneo 

do parasita (BRAGA, 2005). A fase perdura por seis dias para a espécie P. falciparum, oito 

dias para a P. vivax e 12 a 15 dias para a P. malariae. 

Ao final do ciclo tecidual, os esquizontes rompem o hepatócito, liberando na corrente 

sangüínea à outra forma evolutiva chamada merozoíta. Cada hepatócito rompido libera cerca 

de 2.000 merozoítos quando a infecção é devida ao P. malariae; 10.000, quando devida ao P. 

vivax e 40.000, quando devida ao P. falciparum. Uma parte dos merozoítas permanece no 

fígado e continua a se reproduzir e outra parte cai novamente na corrente sanguínea e penetra 

as hemácias para dar seguimento ao processo reprodutivo (BRASIL, 2005a).  

Os merozoítos que invadem as hemácias dão início ao segundo ciclo de reprodução 

assexuada dos plasmódios: o ciclo sanguíneo ou eritrocítico. Durante um período que varia de 

48 a 72 horas, o parasito se desenvolve no interior da hemácia até provocar a sua ruptura, 

liberando novos merozoítos que irão invadir novas hemácias. A ruptura e consequente 

liberação de parasitos na corrente sangüínea traduz-se clinicamente pelo início do paroxismo 

malárico, que se repetirá com o término do novo ciclo (em dois dias, quando a infecção for 

devida ao P. falciparum ou P. vivax e em três dias, quando devida ao P. malariae) (BRASIL, 

2005a). 

Inicialmente, no ciclo sangüíneo, o parasito sofre uma série de transformações 

morfológicas – sem divisão celular – até chegar a fase de esquizonte, quando se divide e 

origina novos merozoítos que serão lançados na corrente sangüínea, após a ruptura do 
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eritrócito. Assim, no exame microscópico do sangue pode-se observar variada morfologia do 

parasito – trofozoítos jovens (anéis), trofozoítos maduros, formas irregulares, esquizontes 

jovens e esquizontes maduros. 

Após um período de replicação assexuada, alguns merozoítos se diferenciam em 

gametócitos machos e fêmeas, que amadurecem sem divisão celular e tornam-se infectantes 

aos mosquitos. A função desses gametócitos é reprodutiva, isto é, garantir a perpetuação da 

espécie. Eles podem ser de dois tipos, diferenciados microscopicamente nos esfregaços 

sangüíneos: os microgametócitos (masculinos) e os macrogametócitos (femininos). 

No interior do mosquito, mais precisamente no estômago, inicia-se a reprodução 

sexuada (esporogônica) do parasito, após a diferenciação dos gametócitos em gametas e a sua 

fusão, com formação do ovo (zigoto). Este se transforma em uma forma móvel (oocineto) que 

migra até a parede do intestino médio do inseto, formando o oocisto, no interior do qual se 

desenvolverão os esporozoítos.  

O tempo requerido para que se complete o ciclo esporogônico nos insetos varia com a 

espécie de Plasmodium e com a temperatura, situando-se geralmente em torno de 10 a 12 

dias. Os esporozoítos produzidos nos oocistos são liberados na hemolinfa do inseto e migram 

até às glândulas salivares, de onde são transferidos para o sangue do hospedeiro humano 

durante o repasto sangüíneo (Figura 1) (BRASIL, 2005b; FERREIRA, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo biológico do Plasmodium. 

Fonte: Ferreira (2006). 
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De acordo com o Manual de Terapêutica da Malária (BRASIL, 2001), a doença inicia 

com uma fase sintomática, caracterizada por mal-estar, cefaléia, cansaço e mialgia, a qual 

geralmente precede a clássica febre da malária. O ataque paroxístico
1
 inicia-se com calafrio 

que dura de 15 minutos à uma hora, sendo seguido por uma fase febril, onde a temperatura 

corpórea pode atingir 41
º
C ou mais. Após um período de duas a seis horas, ocorre diminuição 

da febre e o paciente apresenta sudorese profusa e fraqueza intensa.  

Após a fase inicial, a febre assume um caráter intermitente, dependente do tempo de 

duração dos ciclos eritrocíticos de cada espécie de Plasmodium: 48 horas para P. falciparum e 

P. vivax e 72 horas para P.malariae. Entretanto, a constatação desta regularidade não é 

comum atualmente, em decorrência de diversos fatores, entre eles: tratamento precoce 

realizado ainda na fase de assincronismo das esquizogonias sanguíneas; infecção por 

populações distintas de plasmódios e infecção em primoinfectados por retardo da resposta 

imune específica. 

Essas manifestações clínicas mais frequentemente observadas na fase aguda são 

comuns às quatro espécies que parasitam o homem. Adultos não imunes, bem como crianças 

e gestantes, podem apresentar manifestações mais graves da infecção, podendo ser fatal no 

caso de P. falciparum e que, em geral, é devido ao nível de parasitemia. Considera-se 

hiperparasitemia quando estão mais de 2% das hemácias parasitadas no primoinfectado e mais 

de 5% das hemácias parasitadas naqueles indivíduos que já tiveram várias malárias no 

passado (BRASIL, 2001). 

Dos três tipos de Plasmodium existentes no Brasil o falciparum é o mais agressivo, 

pois além de multiplicar-se mais rapidamente, ele invade e destrói mais hemácias que as 

outras espécies, causando, assim, um quadro de anemia mais imediato. Além disso, os 

glóbulos vermelhos parasitados pelo P. falciparum sofrem alterações em sua estrutura, 

tornando-se mais adesivos entre si e às paredes dos vasos sangüíneos, o que causa pequenos 

coágulos que podem gerar problemas cardíacos como tromboses e embolias. Dentre as 

complicações causadas pelo falciparum, existe ainda o que se chama de malária cerebral, 

responsável por cerca de 80% dos casos letais da doença. Neste caso, além dos sintomas 

correntes da malária, aparece ligeira rigidez na nuca, perturbações sensoriais, desorientação, 

sonolência ou excitação, convulsões, vômitos e dores de cabeça, podendo levar o paciente ao 

coma. Por vezes, o quadro da malária cerebral lembra a meningite, o tétano, a epilepsia, o 

alcoolismo dentre outras enfermidades neurológicas (FERREIRA, 2006). 

                                                 

1
 O doente está bem e começa a sentir frio, que vai aumentando rapidamente até apresentar tremores 

generalizados tipo calafrios (SOUZA et al., 1997). 
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O vivax é a espécie com maior prevalência no Brasil, causa uma doença mais branda, a 

terçã benigna, que, no entanto, tem o inconveniente de retornar após ter sido aparentemente 

curada. Isso, porque nas células do fígado do paciente infectado podem permanecer algumas 

formas em hibernação, o que dificulta a medicação. A sintomatologia é variada e depende do 

estado imune do paciente. Sintomas e sinais como artralgia, fadiga, calafrio, tremores, 

náuseas, vômitos e icterícia podem ser acentuados. Também pode ocorrer anemia em grau 

variável, hepatomegalia e esplenomegalia. Em pacientes que apresentam recidivas essa 

sintomatologia costuma ser mais leve. A malária grave por P. vivax não é comum, mas em 

áreas de alta endemicidade pode-se encontrar manifestações atípicas da doença (ANDRADE, 

2007).  

A malária por P. malariae possui quadro clínico bem semelhante ao da malária 

causada pelo P. vivax, apenas apresentando febre sempre baixa e com surgimento de três em 

três dias. A malária por P. malariae também tem recaídas a longo prazo, podendo resurgir 

mesmo 30 ou 40 anos mais tarde (FERREIRA, 2006) . 

O diagnóstico laboratorial específico de rotina é realizado mediante demonstração de 

parasitos, através do método da gota espessa (usado preferencialmente por ser um método 

simples, eficaz, de baixo custo e realizável em qualquer lugar) ou esfregaço ou testes 

imunocromatográficos (testes rápidos) em áreas de baixa endemicidade ou difícil acesso. 

Existem ainda os testes de imunodiagnóstico, como a imunofluorescência indireta (IFI), 

imunoabsorção enzimática (Elisa), aglutinação, precipitação e radiodiagnóstico, não 

utilizados na prática diária. Dentre os métodos de imunodiagnóstico, o IFI e o Elisa são mais 

factíveis operacionalmente
 
(BRASIL, 2005a) 

O tratamento da malária é feito com o emprego de quimioterápicos, sendo o 

diagnóstico correto e o tratamento adequado dos pacientes, considerado primordial para o 

controle da doença. No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio de uma política nacional de 

tratamento da malária, orienta a terapêutica e disponibiliza gratuitamente os medicamentos 

antimaláricos utilizados em todo o território nacional.  

A cloroquina foi a droga utilizada durante muitos anos para as quatro espécies de 

plasmódios que parasitam o homem, até o surgimento da resistência do P. falciparum ao 

tratamento. Atualmente, além da cloroquina, o P. falciparum apresenta resistência a diversos 

outros antimaláricos, tornando o seu tratamento difícil e um desafio para as autoridades de 

saúde responsáveis pelo controle da malária. (BRASIL, 2001).  

Atualmente os fármacos antimaláricos são baseados em produtos naturais ou 

compostos sintéticos produzidos a partir da década de 40 (FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-
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VILLAR, 2008). Esses fármacos são específicos para cada etapa do ciclo de vida do 

Plasmodium e podem ser classificados de diferentes maneiras de acordo com suas 

características químicas, farmacológicas, seu local de ação no ciclo biológico do parasito, as 

finalidades com que podem ser utilizados, seu modo de obtenção, entre outras. Em termos 

práticos, os antimaláricos mais utilizados são aqueles classificados segundo as características 

químicas e de acordo com o local de ação no ciclo biológico do parasito (BRASIL, 2001).  

Ressalta-se que os fármacos antimaláricos podem atuar contra mais de uma forma do 

protozoário e serem efetivos contra uma espécie, mas totalmente ineficazes contra outras. O 

tratamento do paciente deve ser precedido de informações como: gravidade da doença, 

espécie de plasmódio, idade, histórico de exposição anterior à infecção e susceptibilidade dos 

parasitos aos antimaláricos convencionais (FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-VILLAR, 

2008). 

Entre as principais drogas antimaláricas destacam-se: quinina, cloroquina, primaquina, 

mefloquina e artemisinina e seus derivados (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Principais drogas antimaláricas 

Quinina  

 

Isolada em 1820 da casca da Chichona 

officinalis, ativa contra formas eritrocíticas de 

P. falciparum e P. vivax 

Cloroquina 

 

Isolada a partir da quinina. Possui atividade 

esquizonticida para todas as espécies e 

gametocitocida para P. vivax e P.malariae. 

Primaquina 

 

Sintetizada pela primeira vez nos Estados 

Unidos em 1946. Ativa contra gametócitos de 

todas as espécies de malária humana e contra 

hipnozoítos do P. vivax.  
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Mefloquina 

 

É quimicamente relacionada com a quinina. 

Potente esquizonticida sangüíneo, de ação 

prolongada contra o P. falciparum resistente à 

cloroquina. 

Artemisinina e seus derivados 

São esquizonticidas sanguíneos potentes e de 

ação rápida, provocando a eliminação do 

parasito e melhora dos sintomas em menos 

tempo que a cloroquina ou a quinina (BRASIL, 

2001). 

Fonte: França, Santos e Figueroa-Villar (2008). 

 

2.2 A MALÁRIA NO BRASIL E NO MUNDO  

 

A malária é reconhecida como um grave problema de saúde pública no mundo, 

ocorrendo em mais de 40% da população de mais de 100 países e territórios. Sua estimativa é 

de 300 a 500 milhões de novos casos e 1 milhão de mortes por ano (BRASIL, 2005a).  

A transmissão ocorre em países da América Central, América do Sul, América do 

Norte (México), África, Índia, Sudeste da Ásia e Oriente Médio. Entretanto, mais de 90% dos 

casos ocorrem em países africanos (SANTOS, 2005). 

Na América Latina, o maior número de casos é verificado na Amazônia Brasileira, 

onde ocorrem aproximadamente 99% dos casos.  A região é considerada a área endêmica do 

país, sendo composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  

No Brasil a transmissão da malária não é completamente estável, de acordo com a 

incidência parasitária anual (IPA) costuma-se classificar as áreas endêmicas como de alto 

risco (IPA>50/1.000 hab.), médio risco (IPA entre 10-49/1.000 hab.) e baixo risco 

(IPA<10/1.000 hab.) (Figura 2). De acordo com Brasil (2011), até 2010, 49 milhões de pessoa 

moravam em áreas de risco. 
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Figura 2 - Mapa do Brasil destacando as áreas de risco para malária. 

Fonte: BRASIL (2010). 

 

Na região extra-amazônica, 92% dos casos registrados são importados dos estados 

pertencentes à área endêmica e da África. Casos autóctones esporádicos ocorrem em áreas 

focais restritas desta região. Destacam-se os municípios localizados às margens do lago da 

usina hidrelétrica de Itaipu, áreas cobertas pela Mata Atlântica nos estados do Espírito Santo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia; a região Centro-Oeste, nos estados de Goiás 

e Mato Grosso do Sul, e a região Nordeste, nos estados do Piauí, Pernambuco e Ceará 

(SANTOS, 2005). 

Dentre os fatores que contribuíram para os altos índices da doença na região 

amazônica, nas décadas de 70 e 80, destaca-se a ocupação desordenada da região, incentivada 

por diversos órgãos governamentais. Esse desenvolvimento intensificado acelerou o processo 

migratório, atraindo moradores de outras regiões do país, devido aos projetos de colonização, 

expansão da fronteira agrícola, construção de estradas e hidrelétricas, projetos agropecuários, 

extração de madeira e mineração e a instalação de inúmeros garimpos. As precárias condições 

socioeconômicas da população migrante determinaram a rápida expansão da doença 

(FRANÇA; SANTOS; FIGUEROA-VILLAR, 2008). 

Na década de 90, a malária aumentou de forma preocupante, atingindo sua maior 

incidência, com 632.813 casos, dos quais 99,7% concentraram-se na Amazônia Legal. Diante 

da grave situação, no ano 2000 o Ministério da Saúde intensificou suas ações em parceria com 

os municípios e estados amazônicos visando reduzir a incidência de malária na região. Entre 
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as ações adotadas, o Ministério da Saúde, através da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), lançou o Plano de Intensificação das Ações de Controle da Malária na Amazônia 

Legal (PIACM). O Plano seria aplicado inicialmente em 254 municípios, selecionados entre 

os estados da Amazônia Legal responsáveis pela maior quantidade de casos da doença. A 

meta principal era reduzir em 50% a incidência da malária até dezembro de 2001, usando 

como estratégias a mobilização política, estruturação dos sistemas locais de saúde, 

diagnóstico e tratamento precoce, educação em saúde e mobilização social, capacitação dos 

recursos humanos e ações interinstitucionais (ANDRADE, 2007). 

Com o PIACM, observou-se ao final de 2002 o maior declínio de casos de malária dos 

últimos 40 anos. Apesar dos resultados obtidos, foram detectados vários problemas que 

estariam colaborando para a manutenção dos altos índices da malária na região amazônica. 

Em função disto, no final de 2002, o Ministério da Saúde lançou o Programa Nacional de 

Prevenção e Controle da Malária (PNCM), com os objetivos de reduzir a letalidade e a 

gravidade dos casos, reduzir a incidência da doença, eliminar a transmissão em áreas urbanas 

e manter a ausência da doença em locais onde a transmissão já tivesse sido interrompida. O 

Programa utiliza várias estratégias para atingir seus objetivos, sendo as mais importantes o 

diagnóstico precoce e o tratamento oportuno e adequado dos casos, além de medidas 

específicas de controle do mosquito transmissor (BRASIL, 2005c; ANDRADE, 2007). 

Outra estratégia utilizada foi a implantação, pela Secretária de Vigilância em Saúde 

(SVS/MS) no ano de 2003, do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da 

Malária (SIVEP - Malária) na região amazônica, que visa melhorar o fluxo, a qualidade e a 

oportunidade de informações entre os municípios, estados e o nível nacional. Este sistema foi 

concebido com moderna tecnologia de informação, permitindo a entrada e análise de dados 

por meio da internet, o que possibilita agilidade na análise das informações epidemiológicas 

para a adoção de medidas de controle adequadas e oportunas. 

A Secretaria de Vigilância em Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana 

de Saúde também vem desenvolvendo, desde 2001, o Projeto da Rede Amazônica de 

Vigilância da Resistência às Drogas Antimaláricas (RAVREDA), com o objetivo de 

monitorar a resistência às drogas antimaláricas em toda Região Amazônica, utilizando 

protocolos padronizados para avaliação da suscetibilidade dos parasitos aos medicamentos. 

Fazem parte da rede amazônica Bolívia, Brasil, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e 

Venezuela (BRASIL, 2005c).  
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2.3 A MALÁRIA NO AMAPÁ  

 

Tomando por base o estudo feito por Cardoso e Goldenberg (2007), o qual descreve a 

trajetória da malária no Estado do Amapá entre 1970-2003, nota-se uma carência de dados no 

Estado em períodos anteriores a 1970, devido o fato de ainda não haver um sistema eficiente 

de registro de informações na Secretaria de Saúde do Estado. Evidenciou-se ainda, através 

dos dados de lâminas positivas, a presença de todas as espécies de plasmódios existentes no 

país. 

De maneira geral, na década de 70, a influência do desenvolvimento da região 

amazônica através da construção de estradas e usinas hidrelétricas trouxe, não somente um 

fluxo migratório de pessoas em busca da oferta de emprego, mas também a difusão de 

endemias, e entre elas a malária. Na tabela 1 são demonstradas as lâminas positivas de 

malária por espécie de plasmódio, população e índice parasitário anual – IPA (por mil 

habitantes) no Estado do Amapá, no período de 1970 a 2003 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados de lâminas positivas no Amapá no período referente a 1970-2003. 

Ano 
Lâminas 

positivas 
*
 

População
**

 

IPA 
P. falciparum P. vivax 

P. falciparum 
+ P.vivax 

P. 

malariae 
Total 

1970 1.104 650 3 1 1.758 116.000 15,1 

1971 2.990 1.338 6 2 4.363 116.000 37,4 

1972 1.603 1.018 15 0 2.636 130.102 20,3 

1973 592 682 5 0 1.279 135.000 9,5 

1974  1.652 1.443 17 0 3.112 137.000 22,7 

1975  3.529 2.357 53 1 5.940 132.066 45,0 

1976 3.683 3.282 65 0 7.030 133.131 52,8 

1978  3.864 2.911 42 1 6.818 169.779 40,1 

1980 611 1.106 10 0 1.729 184.853 9,3 

1984  3.071 4.164 25 0 7.260 244.720 29,7 

1986  3.849 4.330 40 0 8.219 265.498 31,0 

1990 4.362 6.272 43 0 10.677 269.633 39,6 

1994 1.778 10.450 21 5 12.254 317.597 38,6 

2000 5.108 30.074 92 4 35.278 477.032 74,0 

2001  6.289 18.075 104 19 24.487 498.735 49,1 

2003 6.027 10.309 218 87 16.643 534.835 31,1 

Fonte: Cardoso e Goldenberg (2007). 



33 

O pico de 1971 ocorre ainda na vigência da Superintendência de Campanhas de Saúde 

Pública (SUCAM), que segundo Loiola (2002) apud Cardoso e Goldenberg (2007), não 

possuía uma estrutura adequada para atender o aumento populacional decorrente da política 

de desenvolvimento da Amazônia, atraídos pelos grandes projetos regionais. O estudo 

descreve ainda que, no ano de 1974, a malária volta a subir, constituindo um elevado pico em 

1976. Registra-se, nesse período, a inauguração da Hidroelétrica Coaracy Nunes e a 

instalação do Projeto Jarí, ao lado da fábrica de celulose. Esse desenvolvimento ocasionou 

além de desmatamento, o afluxo de migrantes, configurando o ambiente favorável à 

transmissão da doença. 

A partir dos anos 80, observa-se novamente um aumento no número de casos no 

estado, período que coincide com a introdução dos garimpos para extração de ouro, entre eles, 

um núcleo isolado no Lourenço, no município de Calçoene. Avaliações epidemiológicas da 

época revelavam que os garimpos respondiam por 79% do total de casos de malária do 

Estado. 

Na década de 90, destaca-se a criação da Área de Livre Comércio de Macapá e Santana 

(ALCMS), em 1991, que registrou nos anos seguintes, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), mais da metade do crescimento populacional do Estado, 

devido à imigração proveniente, principalmente, dos estados do Pará, Maranhão e Ceará. 

Nesse período várias famílias em busca de oportunidades de emprego chegaram ao Estado e 

passaram a criar novos bairros sem infraestrutura adequada e a invadir áreas de ressaca (termo 

regional usado para titular áreas alagadas, ricas em biodiversidade, comuns no estado do 

Amapá) criando com isso condições propícias para a existência de focos de vetores. 

Em 2000, observa-se novamente um aumento nos casos de malária não somente no 

Estado, mas em toda a Amazônia Legal, fazendo com que os três níveis de Governo (federal, 

estadual e municipal) somassem esforços para combater a doença. Diante desta grave 

situação, houve a implementação de diversas frentes, dentre elas a implantação do PIACM 

(no Amapá a partir do segundo semestre de 2001), que gerou uma redução da incidência da 

malária na ordem de 30,6%, no mesmo ano.  

Em 2012, de acordo com dados do SIVEP, dos dezesseis municípios do estado, seis 

contribuíram com 80% dos casos, sendo eles: Macapá (3.485) Oiapoque (n=3.413), Mazagão 

(n=1.813), Porto Grande (n=1.445), Santana (n=1.304), Calçoene (n=1.208) e Pedra Branca 

do Amapari (n=704).  
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Os municípios de Santana, Oiapoque e Macapá, estão entre os municípios 

considerados prioridades para as ações, devido ao volume de casos recebidos de outras áreas, 

o que aumenta a vulnerabilidade dos mesmos.  

Os municípios de Calçoene e Porto Grande também são considerados áreas de grande 

risco, em função da localização e funcionamento de garimpos na região. Em Calçoene, está 

localizado o garimpo do Lourenço, considerado o maior garimpo a céu aberto do Estado 

(COUTO, 2001). 

 

2.4 O USO DE PLANTAS MEDICINAIS NO TRATAMENTO DA MALÁRIA 

 

A procura por moléculas oriundas de produtos naturais para combater a malária 

constitui-se em uma importante arma, pois, por apresentarem diversidade estrutural, as 

mesmas podem ser sintetizadas para formar novos compostos que podem ser usados como 

estratégias para o controle da doença. Como exemplo pode-se citar duas das principais drogas 

utilizadas no tratamento da doença, quinina e artemisina, as quais foram isoladas de espécies 

que já tinham tradição milenar em seu uso popular (DOLABELA, 1997).  

O uso da quinina, data do século XVII, com a vinda dos padres jesuítas à América 

Latina. Os jesuítas aprenderam com os nativos e indígenas as propriedades de uma planta 

utilizada para o tratamento de alguns tipos de febre, a qual ficou conhecida como “pó dos 

Jesuítas”. Esta planta foi levada para Europa, onde se espalhou, recebendo o nome de 

Cinchona em 1735 (FRANÇA; FIGUEROA, 2008; MAFRA, 2009). Em 1820, os químicos 

franceses Pierre Pelletier e Joseph Caventou identificaram o alcaloide quinina (Quadro 1) 

como o ingrediente ativo da casca da Cinchona officinalis,. Logo após sua descoberta, a 

demanda e o uso da quinina espalhou-se rapidamente pela Europa, América do Norte e Ásia, 

e até meados do século passado  era o principal quimioterápico utilizado no combate à 

malária. O uso só foi reduzido em função da sua alta toxicidade e do surgimento de cepas de 

P. falciparum resistentes; porém, sua importância voltou a aumentar na atualidade, em função 

do surgimento da resistência a outros fármacos. 

A artemisina, uma lactona de sesquiterpeno que apresenta um peróxido como ponte de 

ligação, isolada da espécie Artemisia annua, de uso milenar na China, alterada quimicamente 

resultou em moléculas de baixa toxicidade, eficazes no tratamento da malária grave por P. 

falciparum resistente aos antimaláricos, inclusive na forma cerebral (DOLABELA, 1997). 
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Neste contexto, as plantas têm oferecido extraordinária contribuição e as substâncias 

isoladas a partir dos seus extratos continuam a representar uma importante fonte para a 

obtenção de protótipos candidatos a novos fármacos antimaláricos. 

 Saxena et al. (2003) relatam que  alcalóides de origem vegetal tem sido amplamente 

descritos na literatura como portadores de atividade antiplasmódica, sendo que no período de 

1990 a 2000 mais de uma centena de substâncias ativas desta classe foram descritas, algumas 

até mais potentes que a cloroquina.   

Nota-se a importância dos estudos com plantas medicinais tomando como base o fato 

da OMS financiar pesquisas com produtos naturais para tratamento da malária. Entre os 

financiamentos concedidos pode-se citar as pesquisas realizadas pelo grupo Research 

Iniciative on Tradicional Antimalarial Methods (RITAM) criado em 1999, na Universidade de 

Oxford, Inglaterra, e que mantém uma Divisão de Pesquisas em Doenças Tropicais. No 

Brasil, destaca-se os estudos realizados pelos pesquisadores do Laboratório de Malária do 

Centro de Pesquisas René Rachou (CPqRR), órgão da Fundação Oswaldo Cruz, que usa, 

desde os anos 80, a abordagem etnofarmacológica na busca de novos antimaláricos. 

No Amazonas, pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA), tentam chegar à cura da malária através das plantas amazônicas. Atualmente está 

sendo estudada a planta nativa Simaba guianensis, popularmente conhecida como “cajurana”. 

Esta espécie é usada pelos índios da região e possui várias substâncias antimaláricas descritas. 

Os estudos in vitro possibilitaram o isolamento, da casca do tronco da planta, de duas 

substâncias com atividade antimalárica igual ou superior ao da artemisinina, cuja atividade 

antimalárica é muitas vezes superior ao da quinina e de seus derivados. Outra espécie que 

apresentou resultados bastante promissores é a Esenbeckia febrifuga (A. St.-Hil.) A. Juss, 

popularmente conhecida como “quina do mato” e “três folhas” e utilizada pelos habitantes da 

região amazônica no tratamento de febres e malária. A espécie está sendo estudada por uma 

equipe de pesquisadores, entre eles, a equipe do Laboratório de Malária do Instituto Evandro 

Chagas – PA (DOLABELA et al., 2008). 

De acordo com Wright (2010) apud Gomes (2011) para que uma substância de origem 

vegetal se torne de fato uma droga antimalárica, sugere-se que sejam seguidos alguns critérios 

de seleção: 

-  A substância deve apresentar atividade antiplasmódica potente, tanto em cepas de P. 

falciparum resistentes, como as não resistentes à cloroquina; 

-  Deve ser seletivamente tóxica aos parasitas da malária; 

-  Deve erradicar parasitas da malária em camundongos, sem apresentar toxicidade; 
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- Deve ser ativa quando utilizada por via oral. 

 

2.5 METABOLISMO SECUNDÁRIO  

 

As células vegetais dividem seu metabolismo em primário e secundário. O 

metabolismo primário é caracterizado por processos metabólicos que desempenham uma 

função essencial no vegetal, como fotossíntese, respiração e transporte de solutos. Os 

compostos provenientes desse processo têm uma distribuição universal, como os 

aminoácidos, carboidratos, lipídios, ácidos nucléicos e clorofila (PERES, 2004). 

O metabolismo secundário, geralmente, não é empregado para executar funções 

celulares vitais, porém, estes produtos são frequentemente indispensáveis para a 

sobrevivência da planta no ecossistema, pois possuem um papel contra herbívoros, ataque de 

patógenos, competição entre plantas e atração de organismos benéficos como polinizadores, 

dispersores de semente e microorganismos simbiontes (PERES, 2004). Além disso, os 

produtos secundários das plantas compreendem uma riqueza de compostos interessantes para 

o ser humano, pois tem grande aplicabilidade por seus efeitos terapêuticos (RIGOTTI, 2011).  

De acordo com Briskin (2000), produtos secundários envolvidos na defesa através de 

atividade citotóxica contra patógenos podem ser úteis como agentes antimicrobianos na 

medicina e aqueles envolvidos na defesa contra herbivoria através de atividade neurotóxica 

podem ter efeitos benéficos no homem atuando como antidepressivos, sedativos, relaxantes 

musculares ou anestésicos.  

Existem três grandes grupos de metabólitos secundários: terpenos, compostos 

fenólicos e alcalóides (Figura 3). Os terpenos são sintetizados a partir do ácido mevalônico 

(no citoplasma) ou do piruvato e 3-fosfoglicerato (no cloroplasto). Os compostos fenólicos 

são derivados do ácido chiquímico ou ácido mevalônico.  Os alcalóides são derivados de 

aminoácidos aromáticos (triptofano, tirosina), os quais são derivados do ácido chiquímico, e 

também de aminoácidos alifáticos (ornitina, lisina) (PERES, 2004). 
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Figura 3 – Principais vias do metabolismo secundário e suas interligações. 

Fonte: Peres (2004) 

 

Terpenos: são classificados de acordo com a quantidade de unidades de isopreno em: 

hemiterpenóides (C5); monoterpenóides (C10); sesquiterpenóides, (C15); diterpenóides, 

(C20); triterpenóides, (C30) e carotenóides (C40) (PERES, 2004). 

Os terpenos estão envolvidos em diferentes funções nos vegetais, desde a composição 

de alguns óleos essenciais (monoterpenos), o que confere características como a atração de 

polinizadores, ação inseticida e antimicrobiana (sesquiterpenos), dentre outras (OLIVEIRA, 

2008). 

Do ponto de vista farmacológico, os grupos de princípios ativos de natureza terpênica 

mais interessantes são: monoterpenos e sesquiterpenos constituintes dos óleos essenciais, 

derivados de monoterpenos correspondentes aos iridóides, lactonas sesquiterpênicas que 

formam parte dos princípios amargos, alguns diterpenos que possuem aplicação na terapêutica 

e os triterpenos e esteróides entre os quais se encontram as saponinas e os heterosideos 

cardiotônicos (RIGOTTI, 2011). 

As saponinas são reconhecidas pela formação de espuma em certos extratos vegetais. 

Essas substâncias são parecidas ao sabão, porque possuem uma parte solúvel (glicose) e outra 

lipossolúvel (triterpeno). Nas plantas, as saponinas desempenham um importante papel na 

defesa contra insetos e microorganismos. 

Exemplos: monoterpenos (pineno, nerol, citral, cânfora, mentol, limoneno), diterpenos 

(fitol, vitamina A1), triterpeno (esqualeno) e  sesquiterpenos (nerolidol, farnesol). 
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Compostos Fenólicos: classe de compostos com estruturas bastante diversificadas e possuem 

pelo menos um anel aromático no qual, pelo menos um hidrogênio é substituído por um 

grupamento hidroxila (OH-) (CARVALHO et al., 2002). 

De acordo com Ângelo e Jorge (2007) existem cerca de cinco mil fenóis, dentre eles, 

destacam-se os flavonóides, ácidos fenólicos, fenóis simples, cumarinas, taninos, ligninas e 

tocoferóis.  

Dentre os compostos fenólicos, os flavonoides são uma das classes mais importantes 

do ponto de vista farmacêutico, pois possuem qualidades farmacológicas e protetoras para a 

saúde, alguns regulam o sistema imune e as respostas inflamatórias, também existem aqueles 

com qualidades anticancerígenas, antivirais, antitóxicas e protetoras do fígado. Existe um 

considerável interesse no uso dos isoflavonoides para a prevenção do câncer, os 

isoflavonoides daidzeina e genisteina, os quais estão presentes na soja, reduzem 

substancialmente a probabilidade da manifestação dos cânceres de mama ou próstata em 

humanos (RIGOTTI, 2011). 

 

Alcalóides: são compostos orgânicos cíclicos que possuem pelo menos um átomo de 

nitrogênio no seu anel. Na sua grande maioria, possuem caráter alcalino, já que a presença do 

átomo de N representa um par de elétrons não compartilhados. Essa classe de compostos do 

metabolismo secundário apresenta-se estruturalmente bastante diversificada e é reconhecida 

pela presença de substâncias que possuem acentuado efeito no sistema nervoso, sendo muitas 

delas largamente utilizadas como venenos ou alucinógenos, além disso, apresentam uma 

ampla gama de atividades biológicas como: anticolinérgica, emética, antimalárica, anti-

hipertensiva, hipnoanalgésica, amebicida, estimulante do SNC, antiviral, miorrelaxante, 

anestésica, antitumoral, antitussígeno, colinérgica, dentre outras (BARBOSA-FILHO et al., 

2006).  

 

2.6 ESTUDOS ETNODIRIGIDOS 

 

De acordo com Albuquerque e Hanazaki (2006) os estudos com plantas medicinais 

podem ser divididos em quatro abordagens estratégicas:  

- Randômica: usa a coleta ao acaso de plantas para estudos fitoquímicos e 

farmacológicos; 

- Etológica: utiliza a observação de primatas na natureza, analisando suas possíveis 

automedicações;  
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- Quimiotaxonômica: seleciona espécies de uma família ou um gênero para as quais já 

exista conhecimento científico de, pelo menos, uma espécie; e  

- Estudos etnodirigidos: consiste na seleção de espécies de acordo com o uso de 

populações específicas e em determinados contextos de uso. 

Segundo Albuquerque e Hanazaki (2006) o termo “estudos etnodirigidos” foi criado para 

tentar amenizar muitas polêmicas relacionadas ao uso dos termos etnobotânica e 

etnofarmacologia, e consiste em uma abordagem envolvendo as duas formas de estudo, cujo 

objetivo seja contribuir com a descoberta de novos fármacos de interesse farmacêutico ou que 

tenham potencial aplicação nesse setor.  

Para Rates (2001) a seleção de plantas com possível poder farmacológico depende de 

diversos fatores que incluem: conteúdo químico, toxicidade e uso tradicional pela população 

em diferentes culturas, que é conhecido como etnobotânica, ou mais especificamente como 

etnofarmacologia.  

Segundo Souza e Felfili (2006) a etnobotânica resgata conhecimentos tradicionais para 

os mais diversos usos dos vegetais, ajudando a contribuir em um processo de 

desenvolvimento econômico. O estudo da etnobotânica estaria voltado para saber quais 

plantas são mais utilizadas em determinada região, como utilizá-las e a indicação no combate 

e/ou prevenção de patologias. Enquanto a etnofarmacologia, de acordo com Gomes (2010), é 

utilizada para construção de um arquivo sobre práticas do conhecimento tradicional e o uso de 

plantas medicinais na produção de medicamentos para o tratamento de enfermidades. A 

finalidade é que essas informações sejam submetidas a estudos fitoquímicos, para 

comprovação ou não de atividade biológica.  

O termo etnobotânica foi formalmente designado em 1895 pelo americano J.W. 

Harshberger e inicialmente entendido como o uso de plantas por aborígenes. Durante muito 

tempo, por força da influência inicial desta definição, foi entendida somente com base neste 

conceito. A partir de meados do século XX, a etnobotânica passou a ser compreendida como 

o estudo das inter-relações entre povos primitivos e plantas. Porém, o entendimento atual 

expandiu a definição do termo, estendendo o seu campo tanto para o estudo das populações 

tradicionais quanto das sociedades industriais, em uma inter-relação populações 

humanas/ambiente botânico. Com essa ampliação, e a colaboração da antropologia cultural, 

bem como de outras ciências relacionadas (fitoquímica, ecologia, economia e linguística), 

ocorreu uma ainda maior diversificação de objetivos e métodos obtidos a partir destes estudos 

(ALBUQUERQUE, 2002). 
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De maneira conceitual a designação mais aceita pelos pesquisadores é de que dentro 

da etnobotânica, a exploração científica interdisciplinar de substâncias biologicamente ativas, 

tradicionalmente empregadas ou observadas pelas sociedades, utilizando plantas como 

remédio é definido por etnofarmacologia (BRUHN, 1982). Estes estudos são considerados 

multidisciplinares e como descrevem Maciel et al., (2002), despertam o interesse de 

pesquisadores das mais diversas áreas como a botânica, farmacologia e fitoquímica, 

enriquecendo o conhecimento e intensificando a utilização de muitas plantas. As pesquisas 

com plantas medicinais envolvem investigações da medicina tradicional e popular 

(etnobotânica); isolamento, purificação e caracterização de princípios ativos (química 

orgânica: fitoquímica); investigação farmacológica de extratos e dos constituintes químicos 

isolados (farmacologia); transformações químicas de princípios ativos (química orgânica 

sintética); estudo da relação estrutura/atividade e dos mecanismos de ação dos princípios 

ativos (química medicinal e farmacologia) e, finalmente, a operação de formulações para a 

produção de fitoterápicos (farmacotécnica). 

 

2.7 TOXICIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS 

 

As plantas são capazes de produzir diversas substâncias tóxicas em grandes 

quantidades, aparentemente para sua defesa contra vírus, bactérias, fungos e animais 

predadores. Muitas dessas substâncias são responsáveis por propriedades medicinais e 

aromáticas, sendo utilizadas na medicina popular e despertando interesse científico pelas suas 

atividades biológicas. No entanto, plantas empregadas como medicamentos são xenobióticos, 

e como todo corpo estranho, os produtos de sua biotransformação são potencialmente tóxicos 

até que se prove o contrário (LAPA et al., 2002).  

A ausência de informações sobre os prováveis riscos que o uso de certas plantas pode 

provocar é um dos principais fatores que levam a intoxicações. Pode parecer trivial quando 

comparada com aquela apresentada pelos medicamentos convencionais; entretanto, a 

toxicidade de plantas medicinais é um problema de saúde pública (ALVES, 2007). Por isso, 

não se pode considerar que por se tratar de produtos naturais, essas substâncias sejam inócuas; 

sendo extremamente necessária a realização de ensaios toxicológicos para fornecer a 

comunidade dados científicos sobre segurança e toxicidade das mesmas.  

A toxicologia experimental desenvolve estudos para esclarecer os mecanismos de ação 

dos agentes tóxicos sobre sistemas biológicos e a avaliação dos efeitos decorrentes dessa 

ação. Dessa forma, estudos relacionados à composição química e aos seus efeitos podem 
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contribuir de modo efetivo na busca e potencial utilização de vegetais na produção de novas 

drogas com segurança e eficácia (OGA, 1996). 

De acordo com Elisabetisky (2003) mesmo em casos onde já se conheça o mecanismo 

de ação de uma determinada planta e já tenham sido realizado ensaio in vitro para detectá-lo, 

a maior parte dos compostos que eventualmente interagem com as enzimas ou receptores em 

questão não é, infelizmente, biodisponível; ou, quando o é, acaba por demonstrar toxidade 

inesperada em humanos. Diante desta realidade, a indústria farmacêutica considera razoável a 

relação de 1:10.000 entre compostos comercializado/estudados. Estatísticas demonstram que 

de cada dez compostos descobertos, quatro seguem para a fase de desenvolvimento, enquanto 

existe uma taxa de 50% de desistência devido à toxicidade/efeitos adversos, antes mesmo que 

uma fase clínica I completa seja deslanchada. 

 

2.8 Amasonia Campestris (Aubl.) Moldenke 

 

Amasonia Campestris (Aubl.) Moldenke pertence à família Lamiaceae, gênero 

Amasonia. Está amplamente distribuída nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste 

do Brasil, ocorrendo desde o Amazonas até o Espírito Santo, sendo encontrada no Amapá, 

Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia e Goiás. Esta espécie habita no domínio 

amazônico em locais sombreados e bordas de florestas, em latossolos, e em ambientes 

savanóides; no cerrado, cerradão e campo rupestre, e em áreas de transição entre caatinga e 

cerrado (SANTOS, 2011).  

De acordo com Santos (2011), desde o seu estabelecimento Amasonia foi colocado 

próximo de outros gêneros da família Verbenaceae até a efetiva publicação desta família por 

Saint.-Hilaire (1805). Só recentemente foi sugerida por Cantino (1992) a sua transferência 

para a família Lamiaceae. 

A primeira descrição para a espécie foi feita por Aublet (1775), o qual descreveu o 

gênero Taligalea, sendo denominada Taligalea campestris, baseado em uma espécie da 

Guiana Francesa. A sinonímia Amasonia só foi proposta sete anos após por Linnaeus, em 

1782. O nome Amasonia foi dado em homenagem a um reconhecido viajante americano de 

sobrenome Amason, contemporâneo de Linnaeus. Em 1934, uma nova combinação para 

Taligalea campestris foi proposta por Moldenke, sendo a espécie reconhecida a partir de 

então sob o binômio Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke (SANTOS, 2011). 

Moldenke (1939) monografou Amasonia, detalhando os caracteres essenciais para o 

reconhecimento das espécies e fornecendo dados de distribuição geográfica, que 
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configuraram seu trabalho como maior referência para o gênero Amasonia.  Após revisão, 

Moldenke (1939) considerou oito espécies pertencentes ao gênero: Amasonia angustifolia, A. 

arborea, A. calycina, A. campestris, A. hirta, A. lasiocaulis, A. obovata e A. spruceana 

(SANTOS, 2011). 

A. campestris é um subarbusto de 0,2-1 m. Apresenta ramos de 4-7 mm diâm., 

castanhos a vináceos, com folhas geralmente agrupadas na região mediana, pecioladas, 

cilíndricas e subquadrangular, oboval a oblanceolada, com ápices agudas e margens serradas. 

Com flores tubulares pequenas e amarelas acompanhadas de brácteas florais avermelhadas 

(RAMIREZ, 2007; SANTOS, 2011). 

Mendoca, rabo de arara, bambã de arara, são listados como nomes vernaculares para 

A. campestris. Na medicina popular a raiz é a principal parte da planta utilizada no tratamento 

de problemas no útero, hemorragias e inflamações de mulher (COELHO-FERREIRA, 2009). 

Neste estudo a espécie foi citada para cura da malária. 

Destaca-se que há uma escassez de estudos sobre o gênero Amasonia, sendo descritos 

até o momento somente estudos de sistemática e biologia reprodutiva, o que o torna um grupo 

promissor para condução de estudos químicos, farmacológicos e toxicológicos. 
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ESTUDO ETNOBOTÂNICO SOBRE PLANTAS UTILIZADAS COMO 

ANTIMALÁRICAS NO ESTADO DO AMAPÁ 

 

 

 

 

 

 



44 

RESUMO 

 

A seleção de espécies vegetais para o desenvolvimento de pesquisas, adotando como base a indicação popular 

alegada para uma determinada patologia, é considerada pelos pesquisadores e pela indústria farmacêutica 

caminho precioso para a descoberta de novos fármacos. Neste contexto, este estudo teve como objetivo realizar 

um levantamento etnodirigido de plantas medicinais utilizadas como antimaláricas pela população que reside no 

Estado do Amapá. O levantamento de dados ocorreu no período de agosto de 2010 a abril de 2011, nos 

municípios de Macapá e Santana (AP), por meio da aplicação de formulário estruturado utilizando uma amostra 

de 130 pessoas que procuravam o sistema de saúde dos referidos municípios para realização dos exames para 

diagnóstico de malária, das quais 28,2% eram do sexo feminino e 70,8% do sexo masculino, com a finalidade de 

investigar quais plantas utilizavam no combate à malária, bem como, parte usada, modo de preparo e a forma de 

aquisição. Na pesquisa de campo foi constatada a utilização de 16 espécies pertencentes a 13 famílias botânicas. 

As espécies que tiveram maior representatividade, em termos de citações, foram Quassia amara L. (75,38%), 

Physalis angulata L. (16,92%), Euterpe oleracea Mart. (8,46%), Croton cajucara Benth. (7,69 %) e 

Pothomorphe umbellata (L.) Miq. (7,69%). Em relação às partes das plantas mais utilizadas, houve predomínio 

da casca (53,55%), seguida de raiz (32,24%) e folhas (13,11%). Após revisão bibliográfica nos principais bancos 

de dados disponíveis, verificou-se que sete espécies, entre as citadas, já apresentam até o presente momento, 

estudos para comprovação ou não de suas atividades antimaláricas, enquanto nove espécies são passíveis de 

estudos.  Assim, pretende-se com esse trabalho contribuir para o conhecimento da flora medicinal do Estado do 

Amapá utilizada no tratamento da malária e com disponibilidade de dados que sirvam de subsídios para futuros 

estudos farmacológicos, toxicológicos e fitoquímicos. 

Palavras-chave: Malária, Etnofarmacologia, Amapá. 
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ABSTRACT 

 

The selection of vegetal species to the research development, adopting as base the popular indication alleged to 

determinate pathology, it is considered by researchers and by the pharmaceutical industry a precious way to the 

discovery of new drugs. On this contest, the goal this study was to perform a survey ethnobotanical of medicinal 

plants utilized as antimalarial medicine by the population who lives at Amapa State. The survey of data 

happened on a period from august of 2010 to april 2011, at the cities of Macapa and Santana (AP), by applying a 

structured survey using a samples of 130 people, from which 28.3% were female and 70.8% were male, with the 

finality of investigate what plants they used against malaria, as well as mode of preparation and acquisition form. 

On the field research was found the use of 16 species belonging to 13 botany families. The species that biggest 

representatively, on terms of citation, were Quassia amara L. (75,38%), Physalis angulata L. (16,92%), Euterpe 

oleracea Mart. (8,46%), Croton cajucara Benth. (7,69 %) e Pothomorphe umbellata (L.) Miq. (7,69%). In 

relation to the plant`s part most used, there were predominance of the bark (53.55%), followed by root (32.24%) 

and leafs (13.11%). After review of bibliography on the main data bank available, it was verified that 7 (seven) 

species, among the quoted, they have already showed till the present moment, studies to proof or not their 

antimalarial activities, while 09 species are liable of studies. By this way, this work aims to contribute to the 

medicinal flora knowledge of Amapa State used on the treatment of malaria and with availability of data that 

serve as aid to future pharmacological, toxicological and phytochemical studies. 

Keywords: Malaria, Ethnopharmacology, Amapa 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O uso de plantas no tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à 

espécie humana.  Nas regiões mais carentes do país e até mesmo nos grandes centros urbanos, 

plantas medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e encontradas em 

quintais residenciais (MACIEL et al., 2002). De acordo com Dorigoni et al., (2001), a 

utilização dessas plantas tornou-se uma prática generalizada na medicina popular, que vem 

sendo utilizada não só nas zonas rurais como também no meio urbano, como forma 

alternativa ou complementar aos tratamentos da medicina oficial.  

Davis (1995) e Clément (1998) apud Oliveira (2009) relatam que nos séculos XVIII e 

XIX, o interesse que predominava entre as sociedades industrializadas (também chamadas de 

ocidentais e “civilizadas”) com relação ao conhecimento sobre sociedades mais isoladas ou 

não industrializadas, era restrito aos benefícios econômicos que poderiam ser obtidos a partir 

desse conhecimento. Tais sociedades eram designadas como “aborígenes” e “primitivas” e o 

conhecimento que detinham era menosprezado, considerado como destituído de valor por não 

possuir um caráter científico. Hoje em dia, estudos etnobotânicos podem enfocar tanto as 

sociedades industrializadas quanto as não industrializadas, incluindo populações tradicionais e 

não tradicionais.  

Costa e Mayworm (2011) relatam que estudos feitos em comunidades urbanas como 

os quintais de bairros populares nas periferias de grandes centros, ou em núcleos urbanos 

isolados têm sua importância, pois nestas comunidades ocorre o chamado cultivo “ex situ” de 

muitas espécies da flora local e de outros lugares, que muitas vezes não ocorrem mais nas 

áreas naturais devido as mais diversas ações humanas.  

O estudo de plantas medicinais a partir de seu emprego por diversos grupos da 

sociedade pode fornecer muitas informações úteis para a elaboração de estudos 

farmacológicos, fitoquímicos e agronômicos sobre estas plantas, com uma grande economia 

de tempo e dinheiro. Ele nos permite planejar a pesquisa a partir de um conhecimento 

empírico já existente (AMOROZO, 1996). A investigação etnofarmacológica é um dos 

recursos mais adotados atualmente na seleção de espécies para estudos fitoquímicos e 

farmacológicos, pois direciona os estudos partindo do uso terapêutico alegado por um 

determinado grupo que detenha um conhecimento empírico. 

A seleção etnofarmacológica de plantas para pesquisa e desenvolvimento, baseada na 

alegação feita de um dado efeito terapêutico em seres humanos, pode ser um valioso atalho 

para a descoberta de fármacos. Neste contexto, o uso tradicional pode ser encarado como uma 
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pré-triagem quanto à propriedade terapêutica, porém isso não implica em admitir que plantas 

medicinais ou remédios caseiros sejam destituídos de toxicidade (HARVEY, 2002). Outra 

vantagem é que o método etnofarmacológico permite a formulação de hipóteses quanto às 

atividades farmacológicas e às substâncias ativas responsáveis pelas ações terapêuticas 

relatadas pelas populações usuárias (ELISABETSKY; SETZER, 1985). 

Desta forma, levantamentos etnofarmacológicos são respeitados no meio acadêmico e 

pela indústria farmacêutica, pois o conhecimento levantado pode servir como base para 

pesquisas futuras com os princípios ativos encontrados em determinada planta, partindo das 

informações que foram coletadas. Nicoletti (2003) alega que a utilização de plantas 

medicinais na cultura popular é constante fonte de investigações científicas, porque, na maior 

parte dos casos, há confirmação do efeito terapêutico a elas atribuído, através dos resultados 

obtidos nos estudos desenvolvidos com emprego de drogas de origem vegetal. 

A procura por moléculas oriundas de produtos naturais para combater a malária 

constitui-se em uma importante arma, pois, por apresentarem uma diversidade estrutural, as 

mesmas podem ser sintetizadas para formar novos compostos que podem ser usados como 

estratégias para o controle da doença. Como exemplo, pode-se citar duas das principais 

drogas utilizadas no tratamento da doença, quinina e artemisina, as quais foram isoladas de 

espécies que já tinham tradição milenar em seu uso popular (DOLABELA, 1997). 

Ricardo (2011) ressalta que o campo de pesquisa da farmacologia vive em constante 

renovação de conhecimentos de novos fármacos para as mais diversas patologias. Muitas das 

informações e dos conhecimentos que se tem hoje são graças aos conhecimentos obtidos da 

cultura popular sobre o uso de remédios para determinados males que afetam ou afetavam a 

humanidade. 

No Estado do Amapá, o conhecimento tradicional acerca das plantas medicinais é uma 

das maiores riquezas da população. No entanto, com a disseminação do emprego de 

medicamentos alopáticos, a medicina natural passada de geração a geração ficou um pouco 

esquecida, sendo uma das principais dificuldades, atualmente, a coleta de informações 

etnofarmacológicas junto às comunidades locais. Ressalta-se que a maioria dos municípios do 

Estado é considerada área de risco de malária e a população residente nestes locais tem por 

hábito a utilização de plantas medicinais para resolver seus problemas de saúde. Apesar do 

uso constante e indiscriminado, estas espécies precisam ser amplamente estudadas e 

comprovadas cientificamente. 

Neste contexto, um dos principais objetivos deste estudo foi conhecer as plantas 

medicinais utilizadas pela população do Estado do Amapá no tratamento da malária, foi 
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realizado um estudo etnobotânico visando fornecer referencial teórico que venha colaborar 

para estudos fitoquímicos e farmacológicos das espécies citadas que não possuam, até o 

presente momento, estudos que comprovem cientificamente, ou não, a propriedade curativa 

atribuída.   

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi desenvolvido no Estado do Amapá, localizado no extremo Norte do 

Brasil (figura 1), o qual é composto por 16 municípios e ocupa uma área de 142.828,521 km
2
, 

com uma população estimada em 669.526 habitantes, dos quais 499.116 residem nos 

municípios de Macapá e Santana de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 

- IBGE (2010). O Estado faz fronteira ao Norte com a Guiana Francesa, ao Sul e Oeste com o 

Estado do Pará e a Leste com o Oceano Atlântico. Em todo o Estado predomina o clima 

equatorial quente-úmido e períodos de chuvas intensas, com temperaturas máximas estimadas 

em 36º C e mínimas em 20º C. 

O Estado do Amapá é considerado o mais preservado da federação brasileira. Em sua 

área territorial estão situadas Unidades de Conservação federais, sendo cinco estaduais, duas 

municipais e quatro Reservas Particulares do Patrimônio Natural, que somadas às áreas 

indígenas alcançam 76% de áreas sob proteção. O Amapá, como parte integrante da Região 

Amazônica, apresenta características que justificam a alta incidência de malária no Estado, 

como: a) condições climáticas peculiares, com chuvas torrenciais e enchentes, o que favorece 

a manutenção de extensos criadouros de anofelinos; b) elevada temperatura e umidade do ar; 

c) expressivos fluxos migratórios e baixos níveis socioeconômicos e culturais da maioria da 

população; d) resistência dos plasmódios ao tratamento convencional (ANDRADE, 2007). 

Essas características, associadas ao clima e as peculiaridades de natureza fisiográfica, como: 

cerrado, regiões de várzeas, regiões de lagos e a costa atlântica, oferecerem habitat natural 

para os anofelinos, tornando a área endêmica para a malária. 

Deve-se destacar ainda, as mudanças políticas e econômicas ocorridas no Estado do 

Amapá nas últimas décadas, o que alterou significativamente a configuração espacial do 

Estado, principalmente da capital Macapá. Portilho (2010) elege a transformação do 

Território do Amapá para Unidade Federativa (Estado) em 1988 e a criação da ALCMS 

(Decreto Federal n° 8.387, de 30/12/91), como os principais eventos que colaboraram tanto 
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para o aumento populacional do Estado do Amapá, quanto para a expansão da malha urbana 

de Macapá, provocada por um considerável contingente de migrantes que aportaram as 

cidades de Macapá e Santana, principalmente. 

De acordo Andrade (1995), o processo de urbanização que ocorreu em todo o Estado 

do Amapá e principalmente em Macapá, aumentou os problemas sociais e ambientais, 

percebendo-se que a expansão da pobreza urbana, e a ocorrência de epidemias e endemias 

foram reflexos desse processo, trazendo, como consequência, a involução das condições de 

vida e bem-estar social. Portilho (2010) relata ainda que de acordo com dados do IBGE 

(2000), o Estado do Amapá alcançou na década de 1980, uma taxa de 59,1% de sua 

população vivendo em cidades. Na década seguinte, 1990, em função das mudanças políticas 

e econômicas ocorridas no Estado, esse percentual saltou para 80,9%, para, em 2000, chegar a 

um patamar de 89,0% da população do Estado localizada na zona urbana, sem parar de 

crescer em toda a década atual, concentrada principalmente em Macapá e Santana, cidades 

portuárias, por onde chega grande parte dos novos habitantes dessas duas cidades.  

Diante do quadro apresentado, foram selecionados os municípios Macapá e Santana 

para desenvolvimento da pesquisa. O município de Macapá destaca-se por ser a capital do 

Estado e possuir um grande fluxo migratório de pessoas oriundas dos municípios do próprio 

Estado. Faz limites ao norte com os municípios de Cutias e Amapá, ao sul com Santana, a 

leste com o Rio Amazonas e Itaubal e a oeste com Santana, Porto Grande e Ferreira Gomes. 

Possui uma população de 398.204 habitantes em uma área de 6.408 km
2
 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA, 2010). De acordo com dados do SIVEP, 

em 2012 o município apresentou 3.445 exames positivos para malária, dos quais 2.653 foram 

autóctones e 792 importados de outra unidade federativa. 

O município de Santana destaca-se por ser o segundo maior município do Estado e por 

possuir uma zona portuária a qual recebe um fluxo intenso de pessoas oriundas da região 

conhecida como ilhas do Pará - Arquipélago Marajoara (Afuá, Breves e Chaves). Limita-se ao 

norte com o município de Porto Grande, ao sul com Mazagão, a leste com Macapá e Rio 

Amazonas e a oeste com Porto Grande e Mazagão. Possui uma população de 101.262 

habitantes em uma área de 1.579 km
2
 (IBGE, 2010). De acordo com dados do SIVEP, em 

2012 o município apresentou 1.304 exames positivos para malária, dos quais 1.111 foram 

autóctone e 193 importados de outra unidade federativa. 
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Figura 1 – Mapa do Brasil (Estado do Amapá em destaque). 

Fonte: Brasil (2009b) 

 

2.2 ESTUDO ETNOBOTÂNICO 

 

2.2.1 Escolha dos locais de aplicação dos formulários 

 

Um dos objetivos desta pesquisa foi investigar se as pessoas que procuravam 

atendimento no sistema de saúde para diagnóstico da malária nos municípios de Macapá e 

Santana, conheciam, usavam e acreditavam que as plantas medicinais possuem atividades 

curativas frente à doença. Diante desta perspectiva, o primeiro contato foi com o Coordenador 

da Vigilância em Saúde (CVS) do Município de Macapá, na época do início do estudo; o 

mesmo informou que os maiores fluxos de exames de diagnóstico da malária de pessoas 

oriundas dos diversos municípios do Estado, que estivessem com suspeita da doença, eram 

realizados no Terminal Rodoviário de Macapá, no qual havia um posto da vigilância sanitária 

onde eram coletadas amostras de sangue para realização dos mesmos. Ainda segundo o 

Coordenador, outro local de grande fluxo era a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Perpétuo 

Socorro, que apresentava um elevado número de atendimentos de casos de malária, quando 

comparada às outras UBS do município.  

Em relação ao Município de Santana, os atendimentos dos munícipes e de muitas 

pessoas oriundas da região conhecida como região das ilhas (PA), e que atravessam em 

pequenas embarcações em busca de atendimento médico em Santana, entre estas, pessoas que 

estejam com suspeita de malária, são atendidas no Hospital de Emergências do município; 

fato que direcionou a aplicação dos formulários para o referido local. Desta maneira, este 

estudo selecionou os três locais descritos acima para aplicação dos formulários, tomando 
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como base o fluxo de pessoas que procuravam o sistema de saúde dos referidos municípios 

para realização dos exames para diagnóstico de malária. 

 

2.2.2 Escolha dos informantes 

 

A metodologia de pesquisa para levantamento dos dados teve como referencial a 

amostra aleatória simples, sendo que os formulários foram aplicados a pessoas maiores de 21 

anos, que estavam na fila para realização do exame de malária e que se mostraram dispostas a 

colaborar com o estudo. Como o objetivo era conhecer as espécies usadas para tratamento da 

malaria pela população do Estado do Amapá de forma geral e não somente informações 

advindas de pessoas residentes em comunidades tradicionais, utilizou-se, como sugere 

Amorozo (1996) uma amostra aleatória da população.  

 

2.2.3 Coleta de dados  

 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto de 2010 a abril de 2011. A 

aplicação dos formulários foi realizada através da técnica classificada como estruturada, e as 

perguntas foram previamente formuladas e realizadas para todos os informantes. Os 

formulários continham perguntas abertas e fechadas e abordavam, principalmente, questões 

sobre a ocorrência da doença e o uso de plantas medicinais. As informações foram 

caracterizadas segundo o nome popular da planta, a forma de aquisição, parte usada, modo de 

preparo e se o entrevistado acreditava no potencial das plantas medicinais. Dados 

sócioculturais dos informantes, como origem, escolaridade, sexo e idade foram também 

solicitados (APÊNDICE A).  

De acordo com Albuquerque, Lucena e Cunha (2008), os formulários podem conter 

perguntas abertas ou fechadas. As perguntas abertas dão maior liberdade de expressão ao 

informante, inclusive podendo acrescentar novas informações. Já as perguntas fechadas são 

dicotômicas ou de múltipla escolha e são muito úteis pela uniformidade das respostas  

A abordagem dos informantes foi realizada diretamente nos locais escolhidos para 

aplicação dos formulários. Foi escolhida a técnica da abordagem direta as pessoas que 

estavam esperando para realização de exames para diagnóstico de malária. Antes da aplicação 

dos formulários os entrevistados foram esclarecidos quanto aos objetivos da pesquisa e 

somente após obtenção de consentimento verbal e assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (APÊNDICE B) pelo informante, o formulário foi aplicado.  
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A pesquisa foi realizada obedecendo às regras fundamentais propostas por Posey 

(1987) apud Ricardo (2011), em que os autores sugerem: 

 

a) Tratar os informantes da mesma forma como tratar os especialistas científicos, uma vez que 

eles guardam heranças de conhecimentos e procedimentos relativos ao uso de plantas, 

oriundos de pais para filhos, passando de geração a geração;  

b) Não menosprezar os informantes que dominam poucos conhecimentos ou completamente 

ignorados por nossa ciência;  

c) Não eliminar dados que, superficialmente, possam parecer absurdos. Eles podem conter 

codificações de relação evolutivas ou de animais mitológicos, cuja função é proteger os 

recursos naturais e preservar o equilíbrio ecológico.  

 

2.2.4 Coleta e identificação de material botânico 

 

Como as informações coletadas através dos formulários fizeram referência às espécies 

por seus nomes vernaculares, tornou-se imprescindível a ajuda de um mateiro experiente para 

o reconhecimento e coleta das espécies consideradas mais relevantes para os objetivos do 

estudo (Figura 2). As coletas foram realizadas nos Municípios de Mazagão (AP) e Porto 

Grande (AP). O material coletado foi prensado no local e etiquetado com as informações 

sobre a planta e o material de coleta e logo após, seco em estufa a 60
o
, sendo posteriormente 

montadas as exsicatas, seguindo-se as técnicas usuais de herborização. A identificação final 

foi realizada a partir da análise das exsicatas, por comparação com espécimes já identificadas 

e depositadas no herbário Amapaense (HAMAB). 

Para as espécies que não foram coletadas, chegou-se ao nome científico, sempre que 

possível, através das publicações científicas, preferencialmente as publicações locais (SILVA, 

2002. SANTOS, 2004, NETO, S. V. C.; SENNA, C. S. F.; COUTINHO, R. S, 2009) 

contendo inventários de espécies coletadas no Estado e identificadas botanicamente, de 

maneira que fossem minimizados os erros na identificação quando correlacionado com a 

nomenclatura popular mencionada.  
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Figura 2 – Coleta de material botânico 

Fonte: autora (2012) 

 

2.3 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Após a coleta dos dados procedeu-se a categorização das informações obtidas e a 

análise minuciosa das espécies citadas, primeiramente em publicações Regionais. 

Posteriormente realizou-se a busca de informações em literaturas científicas, na qual utilizou-

se os principais bancos de dados eletrônicos disponíveis, entre eles o Portal de Periódicos 

CAPES, além de cartilhas, relatórios, teses, dissertações e livros. Essa busca bibliográfica 

tinha como principal objetivo obter informações a cerca de estudos químicos, toxicológicos e 

especialmente estudos testando a atividade antimalárica de todas as espécies citadas. 

Os dados referentes aos informantes foram organizados em tabelas e gráficos, 

constando: sexo, idade, escolaridade, procedência e confiabilidade nas plantas medicinais. 

Com relação as informações etnofarmacológicas, as tabelas foram originadas contendo nome 

científico, nome popular, família, parte usada e forma de uso. 

Os dados obtidos nesta pesquisa foram analisados por meio de cálculo de percentagem 

e frequência relativa. As tabelas e gráficos foram produzidas no Programa SPSS (Statistical 

Package for Social Sciences) 20.0 e Microsoft EXCELL. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 130 formulários, sendo 43 no Terminal Rodoviário de Macapá 

(33,1%), 43 na Unidade Básica de Saúde do Perpétuo Socorro (33,1%) e 44 no Hospital de 

Emergência de Santana (33,8%), no período de agosto de 2010 a abril de 2011. 
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3.1 CARACTERÍSTICAS DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

3.1.1 Idade e sexo dos participantes do estudo 

 

A idade dos entrevistados abrangeu ampla faixa para ambos os sexos, variando entre 

21 a 79 anos para os homens e 27 a 73 anos entre as mulheres. As faixas etárias mais 

frequentes foram de 31-40 anos, com 37 informantes (28,5%) e de 41-50 anos com 35 

informantes (26,9%). Sendo que a faixa etária de 31-40 anos prevaleceu entre os homens e de 

41-50 anos, entre as mulheres (Figura 3). 

Dos 130 entrevistados, 92 eram do sexo masculino (70,8%) e 38 do sexo feminino 

(28,2%). A predominância do sexo masculino pode ter sido influenciada pela metodologia 

aplicada, pois as entrevistas eram realizadas com pessoas que estavam na fila para realização 

de exame de malária e que estavam dispostas a colaborar com o estudo, não havendo seleção 

e nem preferência de gênero. Porém não se pode deixar de ponderar que as atividades 

extrativistas como a exploração de madeira, seringais, garimpos e de outros produtos vegetais 

ou animais, destacando-se a pesca, são práticas de sobrevivência muito comuns no estado e 

que refletem, provavelmente, ao deslocamento mais intenso dos homens para as áreas de 

maior risco de transmissão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 3 – Distribuição dos indivíduos participantes do estudo por sexo e faixa etária 

              Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 
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3.1.2 Escolaridade dos participantes do estudo 

 

 Em relação ao nível de escolaridade dos entrevistados, observou-se que 30,77%, 

indicaram que possuíam ensino fundamental incompleto; 50,77% ensino fundamental; 

11,54% ensino médio; 0,77% nível superior e 6,15% não souberam informar (Figura 4).  

Os dados revelaram que o nível de escolaridade é maior na faixa etária que 

compreende de 20 até 50 anos, sendo que a maioria revelou apresentar ensino fundamental ou 

ensino médio (Quadro 1), ocorrendo diminuição a medida que a faixa etária aumenta. 

Observou-se ainda que apenas um informante apresentou nível superior. 

A baixa escolaridade às vezes está associada às características socioeconômicas, 

como: baixa renda, condições precárias de moradia e de saneamento. Estas condições, aliadas 

a um processo de urbanização desordenado que o Estado do Amapá vivencia, podem estar 

gerando aumento no número de criadouros e deixando a população mais exposta a doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Nível de escolaridade dos indivíduos participantes do estudo 

Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 
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Quadro 1 – Faixa etária x Nível de escolaridade x Sexo dos indivíduos que participaram do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 

 

3.1.3 Procedência dos participantes do estudo 

 

Apesar dos formulários terem sido aplicados somente nos municípios de Macapá e 

Santana, observou-se que a procedência dos participantes abrangeu 14 dos 16 municípios do 

Estado do Amapá (Figura 5). Os municípios que apresentaram maiores percentuais (Tabela 1) 

de pessoas entrevistadas foram: Santana (23,8%), Mazagão (19,2%), Oiapoque (17,7%) e 

Macapá (10,8%). Apesar da alta incidência de malária nos municípios de Calçoene e Porto 

Grande, não foram entrevistados pessoas residentes nestes municípios durante o período de 

realização da pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 5: Local da entrevista x procedência dos indivíduos que participaram do estudo 

             Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 
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Como 31 dos participantes do estudo residiam no município de Santana, justifica-se o 

elevado número de informantes provenientes do município. Um dos motivos da alta 

incidência de pessoas em busca de realização de exames de malária é decorrente do fato de 

muitos habitantes do município trabalharem e/ou frequentarem lugares onde há focos de 

transmissão da doença, como por exemplo, a Área Portuária. Observou-se ainda que, apesar 

de pessoas oriundas da região conhecida como ilhas do Pará procurarem atendimento médico 

no município, não foram detectadas neste estudo. Das 44 pessoas entrevistadas no município, 

três eram procedentes de Macapá e 10 do município de Mazagão.  

Ressalta-se que, as pessoas procedentes do município de Mazagão foram entrevistadas 

tanto em Macapá quanto em Santana. O município de Mazagão reúne características 

favoráveis ao mosquito transmissor, por ser predominantemente rural e apresentar áreas 

urbanas com características rurais; tendo ainda uma população, na sua maioria, carente 

economicamente, residente em casas inacabadas e sem medidas de proteção contra o 

mosquito. Outra dificuldade é o acesso ao atendimento médico, pois o mesmo apresenta uma 

área territorial extensa e de baixa densidade populacional, o que compromete o diagnóstico e 

tratamento da malária. 

Tabela1 –  Frequência de procedência dos indivíduos participantes do estudo 

Procedência Frequência Porcentual 

 

Laranjal do Jarí 5 3,8 

Pedra Branca do Amaparí 6 4,6 

Mazagão 25 19,2 

Serra do Navio 6 4,6 

Ferreira Gomes 4 3,1 

Oiapoque 23 17,7 

Tartarugalzinho 2 1,5 

Cutias do Araguarí 4 3,1 

Macapá 14 10,8 

Itaubal 2 1,5 

Amapá 2 1,5 

Pracuúba 4 3,1 

Vitória do Jari 2 1,5 

Santana 31 23,8 

Total 130 100,0 

               Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 
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De acordo com dados do SIVEP (2010), dos dezesseis municípios do estado, Macapá e 

Oiapoque estão entre os que apresentam os maiores índices de casos de malária. A cidade de 

Oiapoque fica a aproximadamente a 600 km de Macapá e apresenta alto índice de imigração, 

principalmente de pessoas em busca de trabalho nos garimpos situados na Guiana Francesa, 

os quais são locais de difícil acesso e apresentam altos índices de doenças, sendo a malária 

uma das principais. É importante destacar ainda que, o município de Oiapoque possui extensa 

área de terras indígenas, com seis mil indígenas, representando cerca de 40% da população do 

município. Essas áreas contribuem enormemente para os altos índices da doença na região. 

De acordo com Vieira (2011), a morbidade da população indígena está relacionada ao 

componente ambiental (sazonalidade), às atividades econômicas desenvolvidas (caça e pesca, 

extrativismo e cultivo da mandioca) e as deficiências das ações de controle da malária. 

 

3.1.4 Quantidade de vezes que os participantes do estudo contraíram malária 

 

Os participantes do estudo foram questionados se já haviam contraído malária; caso a 

resposta fosse afirmativa era-lhes indagado a quantidade de vezes.  124 pessoas (95,4%) 

responderam que sim e apenas seis (4,6 %) responderam que nunca haviam contraído a 

doença. Com relação à quantidade de vezes, 50,8% dos informantes afirmaram ter tido a 

doença uma ou duas vezes, enquanto 49,2% afirmaram já ter contraído a doença mais de três 

vezes (Figura 6). Esse número elevado, com duas pessoas relatando que já tiveram até 11 

vezes malária, pode estar relacionado com a infecção por P. vivax, em que a recaída ou 

recrudescência é muito abrangente, levando o indivíduo a associar os sintomas como sendo de 

uma nova infecção. 
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Figura 6 – Número de vezes que os indivíduos participantes do estudo contraíram malária 

Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 

 

No Brasil, são encontradas três espécies de plasmódios que parasitam o homem: P. 

vivax, P. falciparum e P. malariae, no entanto, há predominância das infecções por P. vivax. 

Na Região Amazônica, no período de 2000 a 2011, as infecções por P. vivax representaram 

78,7% dos casos notificados (Brasil, 2013).  

O P. vivax causa um tipo de malária mais branda que o P. falciparum, raramente 

mortal, no entanto mais complicada de ser tratada. Isso acontece porque o P. vivax têm a 

capacidade de manter formas latentes no fígado, os hipnozoítos, que ficam dormentes por 

intervalos variáveis de tempo e podem levar a uma reagudização da doença com elevação da 

parasitemia do indivíduo e novamente aparecimento dos sintomas, dificultando o controle da 

doença (MUELLER et al., 2009 apud ARAÚJO, 2012).  

De acordo com Araújo (2012), o reaparecimento da parasitemia após o tratamento 

pode ter três origens diferentes: recaída, recrudescência ou reinfecção. A recrudescência é 

resultante de parasitos assexuais sanguíneos que sobreviveram ao tratamento (quando ocorre 

falha terapêutica). Já a reinfecção é originada de uma nova inoculação de esporozoítos pelo 

mosquito vetor; enquanto que, a recaída se caracteriza pela ativação dos hipnozoítos no 

fígado. Os hipnozoítos podem ficar dormentes por um tempo superior a 28 dias, podendo ser 

ativados, causando as recaídas.  

Com relação à procedência do entrevistado, os municípios de Oiapoque, Santana, 

Mazagão e Macapá, foram os que apresentaram os maiores números de entrevistados que 

afirmaram já terem adquirido a infecção mais de duas vezes (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Procedência do indivíduo participante do estudo e quantidade de vezes que teve malária 

Procedência  Quantas vezes teve malária? Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Laranjal do Jarí 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Pedra Branca do 

Amaparí 
3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Mazagão 8 6 1 3 0 3 2 0 2 0 0 25 

Serra do Navio 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 

Ferreira Gomes 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 

Oiapoque 3 2 2 3 1 1 4 0 4 1 2 23 

Tartarugalzinho 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Cutias do Araguarí 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

Macapá 6 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 12 

Itaubal 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Amapá 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pracuúba 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

Vitória do Jari 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Santana 8 6 3 5 2 1 3 1 0 0 0 29 

Total 36 27 11 16 4 5 13 3 6 1 2 124 

Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 

 

3.2 DADOS OBTIDOS DO ESTUDO ETNOBOTÂNICO 

 

Todos os participantes do estudo afirmaram conhecer alguma planta utilizada no 

tratamento da malária, no entanto, quando questionados se usavam as plantas que conheciam 

para tratar a doença, a maioria (94 pessoas) afirmou que sim (72,3%), porém 36 pessoas 

(27,7%) disseram que não.  

A alta porcentagem de pessoas que fazem uso de plantas para o tratamento das mais 

diversas enfermidades está relacionada ao fato das plantas medicinais fazerem parte da cultura 

popular do povo amazônico. Além disso, atualmente, muitos fatores têm contribuído para o 

aumento da utilização deste recurso, entre eles, o alto custo dos medicamentos 

industrializados, o difícil acesso da população à assistência médica e a insatisfação com o 

sistema público de saúde, especialmente pela população rural; bem como a tendência, nos 

dias atuais, ao uso de produtos de origem natural (SIMÕES et al., 1998). Outro dado a ser 
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levado em consideração é que, neste estudo 65,2% dos entrevistados reside em municípios 

afastados da capital, onde a utilização, devido aos fatores já citados, é mais frequente.  Com 

relação ao índice de pessoas que afirmaram que não usam, observou-se que 55% residem nos 

municípios de Macapá e Santana, onde o acesso aos medicamentos alopáticos é mais fácil 

devido a instalação de grandes redes de farmácia; ainda como sugere Wayland (2004) apud  

Oliveira (2008), a imagem dos medicamentos convencionais, veiculadas nos meios de 

comunicação, é símbolo da modernidade, do capitalismo e da industrialização e contrasta com 

a imagem do recurso terapêutico antigo e ultrapassado do chá tradicional, principalmente nas 

pessoas mais jovens. 

De acordo com Bocardi (2008), o uso de plantas medicinais não se restringe às zonas 

rurais ou regiões carentes de assistência médica e farmacêutica. Tudo indica que são usadas 

intensamente também no meio urbano, como forma alternativa ou complementar aos 

medicamentos alopáticos. A prova disso é que nos últimos anos, em todo o Brasil, se 

multiplicaram os programas de fitoterapia, apoiados pelos serviços públicos de saúde.  

Diante desta realidade, os levantamentos etnofarmacológicos, onde a escolha de 

espécies vegetais para desenvolvimento de pesquisas é baseada nas informações de um efeito 

terapêutico, podem se constituir num precioso atalho para a descoberta de novos fármacos, já 

que seu uso tradicional pode ser encarado como uma pré-triagem quanto à utilidade 

terapêutica em humanos (ELISABETSKY, 2003). 

Outro dado de extrema importância é que a grande maioria das plantas utilizadas pela 

população é nativa, ou seja, cresce espontaneamente nos diferentes tipos de vegetação do país, 

sendo muitas vezes retiradas das matas ou plantadas em quintais, o que aumenta a 

possibilidade de engano do material coletado. Desta forma, pesquisas etnofarmacológicas, 

associadas a estudos de toxicidade são fundamentais, não somente para comprovação da 

eficácia, mas também visando o uso seguro das mesmas. 

Apesar da utilização de plantas medicinais no combate à malária pelas populações 

amazônicas ser uma prática muito difundida, enriquecida pela vasta biodiversidade e pela 

miscigenação de culturas (negro, índio, branco e caboclo), acredita-se que muitas espécies 

ainda não apresentem estudos que comprovem ou não, a indicação terapêutica popular de seus 

usos. No Estado do Amapá, de acordo com Santos e Coelho-Ferreira (2005) há uma 

composição étnica bastante diversificada, sendo constituída por seis etnias indígenas e uma 

afro-americana que conservam, de maneira importante, seus costumes e tradições, além da 

população cabocla que desenvolve um modo de vida particular. Portanto, a partir deste estudo 

etnofarmacológico, espera-se conhecer as principais espécies de plantas utilizadas como 
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antimaláricas pela população do Estado do Amapá, produzindo informações que servirão de 

base para o desenvolvimento de pesquisas fitoquímicas e toxicológicas, as quais poderão 

gerar protótipos para o desenvolvimento e/ou síntese de novos fármacos no combate a 

malária. 

 

3.2.1 Espécies vegetais citadas  

 

Após levantamento etnodirigido das plantas antimaláricas foi realizada uma extensa 

revisão bibliográfica, tomando como base primeiramente a ocorrência da espécie no Estado, 

neste sentido os dados já publicados cientificamente e descritos por Silva (2002); Santos 

(2004) e Neto et al., (2004), foram fundamentais nesta fase. Em seguida o foco foi 

direcionado para as informações a cerca da existência de estudos químicos, toxicológicos e, 

sobretudo estudos testando a atividade antimalárica das espécies citadas. Essa busca 

bibliográfica tinha como principal objetivo selecionar uma espécie que ainda não tivesse 

dados científicos a cerca de estudos químicos, farmacológicos e toxicológicos descritos, para 

que fossem realizados estudos de atividade antimalárica e teste de toxicidade aguda, que 

viessem a comprovar, ou não, a indicação de seu uso popular no tratamento da malária. 

Neste estudo, 18 espécies foram citadas pelos entrevistados como possuindo 

atividades antimaláricas. No entanto, as plantas citadas popularmente como Saracura- mirá e 

Peroba rosa não foram coletadas e também não foram encontrados dados que identificassem 

botanicamente a espécie no Estado. Portanto, foram descritas 16 espécies, todas já coletas e 

identificadas no Estado do Amapá e que fazem parte do acervo do Herbário Amapaense 

(HAMAB). O Quadro 3 apresenta as espécies citadas em ordem alfabética de seus nomes 

populares, bem como: nomes científicos, parte usada, forma de uso e o número de citações. 

Para a contagem das citações de usos, não foram levadas em consideração as variações de 

formas de preparo ou parte de plantas para uma mesma indicação. 

Foram verificadas 16 espécies, pertencentes a 13 famílias botânicas. Apenas as 

famílias Asteraceae, Lamiaceae e Euphorbiaceae foram registradas 02 (duas) vezes, as 

famílias Lauraceae, Arecaceae, Portulacaceae, Piperaceae, Solanaceae, Apocynaceae, 

Caesalpiniaceae, Rubiaceae, Ulmaceae e Simaroubaceae foram registradas apenas 01 (uma) 

vez. De acordo com Botsaris (2007), a maioria das plantas antimaláricas pertence às famílias 

Asteraceae, Rubiaceae, Apocynaceae e Simaroubaceae. 

O Quadro 3 demonstra as espécies citadas pelos entrevistados e seus respectivos 

números de citações. As espécies que tiveram maior representatividade, em termos de 
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citações, foram a Quina (Quassia amara L.) com 98 (75,38%), Camapú (Physalis angulata 

L.) com 22 (16,92%), Açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) com 11 (8,46%), Sacaca (Croton 

cajucara Benth.) com 10 (7,69 %), Caapeba (Pothomorphe umbellata (L.) Miq.) com 10 

(7,69%) e Picão preto (Bidens pilosa L.) com 6 (4,61%). Levantamento etnofarmacológico 

realizado por Silva (2002) em uma Comunidade Quilombola localizada em Macapá-AP, 

também relatou as espécies Quina (Quassia amara L.), Camapú (Physalis angulata L.), Amor 

crescido (Portulaca pilosa L.) e Sacaca (Croton cajucara Benth.) como espécies utilizadas 

para tratamento da malária, corroborando com este estudo. 

 

Quadro 3 – Espécies citadas no estudo etnobotânico 

Nome 

popular 

Nome científico Família Parte 

usada 

Forma 

de uso 

Número 

de 

citações 

% 

Abacate Persea americana 

Mill. 

Lauraceae  Semente Chá 1 0,77 

Açaizeiro Euterpe oleracea 

Mart. 

Arecaceae  Raiz Chá 11 8,46 

Amor 

crescido 

Portulaca pilosa L. Portulacaceae  Folhas Chá 2 1,54 

Boldo Vernonia 

condensata Backer 

Asteraceae  Folhas Chá 2 1,54 

Caapeba Pothomorphe 

umbellata (L.) Miq. 

Piperaceae  Raiz Chá 10 7,69 

Camapú Physalis angulata L. Solanaceae  Raiz Chá 22 16,92 

Carapanauba Aspidosperma 

excelsum Benth. 

Apocynaceae  Folhas 

Casca 

Chá 4 3,08 

Copaíba Copaifera sp. Caesalpiniaceae Casca Chá 1 0,77 

Cordão de 

São 

Francisco  

Leonotis nepetifolia 

(L.) R. Br. 

Lamiaceae Folhas Chá 3 2,31 

Jenipapo Genipa americana 

L. 

Rubiaceae Fruto Sumo 3 2,31 

Mendoca Amasonia 

campestris (Aubl.) 

Moldenke 

Lamiaceae Raiz Chá 3 2,31 
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Perequiteira Trema micrantha 

(L.) Blume 

Ulmaceae Casca Chá 2 1,54 

Picão preto Bidens pilosa L. Asteraceae Raiz Chá 6 4,62 

Quebra 

pedra 

Phyllanthus niruri 

L. 

Euphorbiaceae   Raiz Chá 4 3,08 

Quina Quassia amara L. Simaroubaceae Casca, 

Folhas 

Chá 98 75,38 

Sacaca Croton cajucara 

Benth. 

Euphorbiaceae Raiz, 

Folhas 

Chá 10 7,69 

Fonte: Pesquisa de campo (2011-2012) 

 

O elevado número de citações para a Quina (Quassia amara L.) já era esperado; pois a 

planta é largamente utilizada na região amazônica em substituição à casca de quinino 

(utilizada para a cura da malária), contendo muitos dos mesmos fitoquímicos encontrados no 

quinino (LORENZI, MATOS, 2008). No entanto, uma especial atenção deve ser dada ao 

assunto, segundo Araujo (2009), as plantas medicinais mais conhecidas entre as pessoas são 

as mais ameaçadas de extinção pelo uso excessivo e maior demanda e, consequentemente, 

devem ser as prioritárias para a conservação. 

 

3.2.2 Partes da planta utilizadas 

 

De acordo com a análise dos dados, das 183 citações, houve predomínio da casca 

(53,55%), seguida de raiz (32,24%) e folhas (13,11%). Houve apenas uma citação para fruto e 

uma para semente.  

Brandão et al., (1992) em uma pesquisa de plantas usadas como antimaláricas na 

Amazônia relataram, entre 21 espécies descritas, o predomínio de folhas (33,33%) e raiz 

(33,33%), enquanto Vigneron et al., (2005) em um levantamento de plantas antimaláricas na 

Guiana Francesa referiram o predomínio de folhas. Estes estudos demonstram que apesar de 

terem sido realizados na mesma microrregião objeto desta pesquisa, no Estado do Amapá, 

neste levantamento, a casca foi a mais citada como a parte das plantas usadas pelos 

entrevistados. 

 

 

 



65 

3.2.3 Preparações terapêuticas 

 

Neste levantamento, 98,36% das citações apontam a preparação na forma de chá como 

principal meio de utilização das plantas medicinais. Este resultado já era basicamente 

esperado, uma vez que o estudo é específico para levantamento de plantas antimaláricas e o 

tratamento da doença é feito essencialmente por via oral. Os relatos para "chá", neste estudo, 

incluem a utilização da planta tanto na forma de infusão como decocção. Por decocção, a 

parte utilizada da planta é colocada em água fria e levada ao fogo até fervura, em seguida é 

coado e posteriormente ingerido ainda quente ou frio. Neste caso, os princípios ativos são 

extraídos por contato com a água em ebulição. O chá por decocção é usado para as partes 

mais duras da planta, como: cascas, raízes, caules e sementes. No chá por infusão, a parte 

utilizada da planta é colocada em um recipiente derramando-se água fervente sobre ela. Este 

processo é utilizado para flores, folhas e também para ervas aromáticas, pois ao ferver as 

essências poderão volatilizar causando a perda de sabor do chá e fundamentalmente do 

princípio ativo. 

 

3.2.4 Local de aquisição das plantas 

 

Quanto ao local de aquisição das plantas, o mais citado foi através da mata (75,4%), 

em seguida na Feira/Comércio (14,6%) e Quintal (10%). A alta incidência da aquisição 

através da mata provavelmente está relacionada ao elevado número de citações da utilização 

da quina, já que a espécie é encontrada nas matas do Estado.  Estes dados mostram que a 

utilização de plantas medicinais é facilitada pela obtenção, pois as mesmas são de fácil acesso 

ou cultivadas pelos próprios usuários.  
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Figura 7 – Local de aquisição das plantas citadas pelos indivíduos participantes do estudo 

Fonte: pesquisa de campo (2011-2012) 

 

Matos (1989) alerta para o uso indiscriminado das plantas medicinais, pois a maioria 

das plantas utilizadas não está sujeita a uma legislação farmacêutica que garanta a qualidade 

do material. Plantas frescas na maioria das vezes são obtidas em cultivos caseiros e as plantas 

secas são adquiridas, na maior parte dos casos, em raizeiros que as comercializam em feiras 

ou mercados. Neste caso, a certeza de que se trata realmente da espécie correta só pode ser 

garantida com base no conhecimento do raizeiro que pode ser de um simples vendedor a um 

especialista no assunto.  

 

3.2.5 Confiabilidade dos entrevistados no uso de plantas medicinais 

 

Foi perguntado aos entrevistados se eles achavam que as plantas medicinais faziam o 

mesmo efeito que os remédios comprados na farmácia; 113 pessoas responderam que sim 

(86,9%) e 17 pessoas responderam que não (13,1%). Esta pergunta tinha como objetivo 

observar a concepção e aceitabilidade dos entrevistados quanto a implementação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF) anunciada pelo Governo Federal, 

através do Decreto n. 5.813 de 22 de junho de 2006. Esse decreto tem como objetivo, de 

maneira geral, garantir à população o acesso mais seguro e o uso racional de plantas 

medicinais e de fitoterápicos, promovendo um maior desenvolvimento em pesquisa e 

produção. Esta política inclui desde o cultivo da planta medicinal, a pesquisa farmacológica, a 

produção do fitoterápico, esclarecimentos à população, desenvolvimento tecnológico e, 

inclusive, exportação desses produtos. Em função desses novos avanços, percebe-se a 

necessidade de alertar as pessoas para o correto uso dessa terapia (BIN et al.,2007).  
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES CITADAS NO ESTUDO ETNOBOTÂNICO 

 

As espécies citadas no levantamento foram agrupadas em duas categorias distintas: A 

categoria I reúne as plantas cujos usos tradicionais encontram apoio em publicações 

científicas, através da realização de ensaios antimaláricos in vivo e/ou in vitro; e a categoria 

II, cujas plantas não apresentam até o presente momento, informações científicas sobre a 

comprovação ou não de seus usos tradicionais como antimaláricos. A Tabela 2 mostra as 

espécies referentes às categorias I e a Tabela 3 as espécies referentes a categoria II. Um dos 

objetivos desta tese foi selecionar uma, entre as espécies da categoria II, para realização de 

ensaios antimaláricos in vivo e in vitro, bem como ensaio de toxicidade aguda. 

 

Tabela 2 - Espécies referentes a categorias I - plantas que apresentam publicações científicas, 

relatando ensaios antimaláricos in vivo e/ou in vitro. 

Nome 

Popular 

Nome Científico Parte Usada Forma de 

Uso 

Ref. 

Caapeba Pothomorphe umbellata (L.) 

Miq 

Raiz Chá Andrade-Neto (2007) 

Camapú Physalis angulata L. Raiz Chá Sá (2011) 

Carapanauba Aspidosperma excelsum Benth Casca, Folhas Chá Gomes (2011) 

Picão preto Bidens pilosa L. Raiz Chá Brandão et al.,  

(1992), Oliveira et al., 

(2003) 

Quebra 

pedra 

Phyllanthus niruri L. Raiz Chá Mustofa et al., (2007) 

Quina Quassia amara L. Casca, Folhas Chá Ajaiyeoba et al., 

(1999) 

Sacaca Croton cajucara Benth Raiz, Folhas Chá Bighetti (1999) 

Fonte: pesquisa de campo (2011-2012) 
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Tabela 3 - Espécies referentes a categoria II -  plantas que não apresentam, até o presente 

momento, publicações científicas, relatando ensaios antimaláricos in vivo e/ou in vitro. 

Nome Popular Nome Científico Parte 

Usada 

Forma 

de Uso 

Ref. 

Abacate
* 

Persea americana Mill. Sementes Chá  Prata-Alonso 

(2011) 

Açaizeiro 

 Amor crescido
* 

Boldo 

Copaíba 

 Cordão de São 

Francisco
* 

Euterpe oleracea Mart 

Portulaca pilosa L. 

Vernonia condensata 

Backer Copaifera sp  

Leonotis nepetifolia (L.) R. 

Br. 

Raiz  

Folhas 

Folhas 

Casca 

Folhas 

Chá 

 Chá 

Chá  

Chá  

Chá 

-- 

Brandão et al., 

(1992) 

Brandão et al., 

(1992) 

-- 

Cruz et al.,(2011) 

Jenipapo
* 

Genipa americana L. Fruto Sumo Santos (2001) 

Mendoca Amasonia campestris 

(Aubl.) Moldenke 

Raiz Chá _ 

Perequiteira Trema micrantha (L.) 

Blume 

Casca Chá -- 

Fonte: pesquisa de campo (2011-2012) 

 

* plantas que já foram citadas em publicações científicas relacionadas a levantamentos etnobotânicos 

e/ou etnofarmacológicos como usadas para cura da malária, porém não foram encontrados estudos de 

ensaios antimaláricos para comprovação, ou não, da atividade, até a conclusão deste estudo. 

 

Após extensa revisão bibliográfica a espécie Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 

foi selecionada para realização de triagem fitoquímica, ensaios antimaláricos e teste de 

toxicidade aguda, a escolha foi baseada frente a escassez de estudo sobre a espécie em 

publicações científicas. 
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4  CONCLUSÃO 

 

 As informações a cerca das espécies utilizadas como antimaláricas no Estado do 

Amapá, obtidas a partir desse estudo, contribuem cientificamente para a flora da região, 

oportunizando conhecimentos necessários para novos estudos químicos e 

farmacológicos. Todos os entrevistados, de acordo com a metodologia descrita, 

afirmaram conhecer pelo menos uma planta medicinal usada no tratamento da doença. 

 Os resultados mostraram que a população do Estado do Amapá faz uso de algumas 

plantas medicinais já amplamente conhecidas e estudadas no meio científico, como por 

exemplo, a quina (Quassia amara L..) e ao mesmo tempo, utiliza plantas cujas 

aplicações não foram ainda estudadas cientificamente. Nesse sentido, este 

levantamento resultou na seleção de uma destas espécies não estudadas (Amasonia 

campestris (Aubl.) Moldenke) para realização de ensaios antimaláricos e teste de 

toxicidade aguda. 

 Os resultados descreveram o uso do chá das raízes de A. campestris como utilizada na 

cura da malária, sendo o primeiro estudo a apontar o uso da espécie como antimalárica. 

Outro fator importante é baseado na carência de informações científicas a cerca do 

gênero Amasonia e da espécie A. campestris, tornando promissores os futuros estudos 

químicos, farmacológicos e toxicológicos. Primordialmente ensaios antimaláricos a fim 

de se comprovar ou refutar a ação antimalárica atribuída à espécie. 

 As plantas medicinais citadas, em sua maioria não são cultivadas nos quintais das 

residências, pois 75,4%, dos entrevistados afirmaram adquirir as espécies utilizadas 

diretamente na mata e outros 10% nas feiras, levando os usuários a não se preocuparem 

com as formas de cultivo e manejo das plantas. Apesar da rica biodiversidade do 

estado, o uso indiscriminado pode levar a escassez das espécies.  

 A predominância do sexo masculino entre os entrevistados (70,8%) pode ter sido 

influenciada pela metodologia aplicada, porém é notório que há um deslocamento mais 

intenso dos homens para as áreas de maior risco de transmissão, em função das 

atividades extrativistas correntes no estado, como a exploração de madeira, seringais e 

garimpos.  

 Apesar da aplicação dos formulários terem sido limitadas aos municípios de Macapá e 

Santana, o estudo abrangeu pessoas procedentes de 14 (catorze) municípios do Estado 

do Amapá. Observando que a população residente nos municípios mais afastados da 
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capital vem em busca de atendimento para confirmação do diagnóstico da doença nos 

dois municípios do estado que apresentam melhores condições para atendimento a 

saúde pública.  

 O alto índice de entrevistados que afirmaram já terem contraído malaria mais de três 

vezes (com citações de até 11 vezes) pode estar relacionado a infecção por Plasmodium 

vivax, espécie predominante nas infecções ocorridas no Amapá, levando o indivíduo a 

associar a recaída ou recrudescência, como sendo sintomas de uma nova infecção. 

 Dentre os participantes do estudo, 86,9% acreditam que as plantas medicinais possuem 

o mesmo poder curativo que os medicamentos alopáticos, assegurando que a Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), de âmbito do Governo 

Federal, é de fundamental importância para a garantia à população ao uso mais seguro 

e racional de plantas medicinais e de medicamentos fitoterápicos.  
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CAPITULO 2 

 

PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA E AVALIAÇÃO ANTIMALÁRICA IN VIVO E IN 

VITRO DE Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke 
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RESUMO 

 

A malária é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium, sendo o tratamento com drogas 

convencionais considerado muitas vezes ineficazes, devido o aumento de casos de resistência dos parasitas às 

terapias utilizadas. Diante deste fato, substâncias isoladas a partir de plantas representam uma valiosa fonte para 

a obtenção de novos fármacos antimaláricos. Nesta perspectiva, este estudo teve como objetivo realizar uma 

abordagem fitoquímica e avaliar a atividade antiplasmódica in vitro contra cepas de Plasmodium falciparum e in 

vivo utilizando o modelo murino (Plasmodium berghei), do extrato bruto etanólico das raízes de Amasonia 

campestris (Aubl.) Moldenke (EBEAc), conhecida popularmente como mendoca e de acordo com levantamento 

etnodirigido realizado neste estudo, utilizada como antimalárica no Estado do Amapá. As raízes foram 

submetidas à extração com álcool etílico à frio e em seguida o extrato foi concentrado em rotaevaporador. Para 

os testes in vitro o EBEAc foi testado nas concentrações entre 90 e 0,12 µg/mL e a atividade antiplasmódica 

avaliada em culturas de P. falciparum pela percentagem de inibição da parasitemia em intervalos de 48h. Para os 

testes in vivo, camundongos Black foram inoculados com 1x10
5
 eritrócitos infectados com P. berghei e o 

tratamento realizado do primeiro ao quarto dia após a infecção, com 0,2ml por via oral, com EBEAc nas doses 

de 1000, 500 e 250 mL/kg/animal. A avaliação da atividade antimalárica foi realizada através da supressão da 

parasitemia no 5
0
, 7

0 
e 9

0
 dias após infecção e a inibição do crescimento dos parasitos determinada em relação ao 

grupo controle negativo. Os resultados da prospecção fitoquímica do EBEAc indicaram a presença de diversas 

classes de substâncias químicas, como: ácidos orgânicos, açucares redutores, fenóis e taninos, alcalóides e 

heterosídeos antocianicos. O EBEAc apresentou atividade antimalárica in vitro com redução de 96% da 

parasitemia na dose de 90 µg/mL e atividade antiplasmódica moderada, com valor da CI50 = 28,7 µg/mL, nos 

testes in vivo o EBEAc apresentou atividade antimalárica parcial apenas na maior dose testada (1000mg), com 

redução de parasitemia de 42,1% no 5
0 

dia e de 37% no 7
0
dia após a inoculação. As demais doses foram 

consideradas inativas. Este é o primeiro estudo relatando o uso de A. campestris como antimalárica, o qual 

apresentou resultados bastante promissores, porém é indicada a realização de estudos mais detalhados sobre sua 

atividade antiplasmódica e estudos fitoquímicos visando o isolamento de compostos ativos e elucidação de 

mecanismos de ação. 

Palavras-chave: Malária, Atividade Antiplasmódica, Fitoquímica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

ABSTRACT 

 

Malaria is a disease caused by protozoans of the genus Plasmodium, and the treatment many times is inefficient 

with conventional drugs, due the resistance of the parasites against the therapies normally used. In front of this 

fact, substances isolated from plants represent a valuable source to obtain new antimalarial drugs. On this 

perspective this study aimed to perform a phytochemical screening and evaluate the antiplasmoidal activity in 

vitro testing Plasmodium falciparum and in vivo testing the model murino (Plasmodium berghei), of the crude 

ethanolic extract of roots of Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke (EBEAc), popularly known as mendoca and 

according to surveys ethnobotanical performed in this study, used as antimalarial in the State of Amapa. The 

roots were submitted to extraction with ethanolic alcohol on cold, followed by concentrate the crude extract with 

rotevapor. For the in vitro assays the EBEAc was tested on the concentrations between 90 and 1.2 µg/mL and the 

antiplasmodial activity evaluated on cultures of P. falciparum by the inhibition of the parasite infection 

percentage on breaks of 48 hours. For the tests in vivo, black mouse were inoculated with 1x10
10

 erythrocytes 

infected with P. berghei and the treatment performed from the first to the fourth day after infection, com 0.2mg 

of EBEAc on the doses of 1000, 500 and 200mL/kg/animal. The evaluation of antimalarial activity was done 

through the suppression of the parasite infection on the 5
th

, 7
th

 and 9
th

 day after infection and inhibition of 

parasite growth determined by the negative control group. The results of phytochemical screening of EBEAc 

showed the presence of many classes of substances as: organic acids, reductor glycosides, phenols and tannins, 

alkaloids and anthocyanins. On the EBEAc the extract showed reduction of 96% of the parasite infection on the 

dose of 90µg/mL and moderate antiplasmodial activity, with CI50 value of 28.7µg/mL on the in vitro assays and 

partial antimalarial activity just on the biggest dose tested (1000mg/kg), with reduction of parasite infection of 

42.1% on the 5
th

 day and of 37% on the seventh day after inoculation. The other doses were considerably 

inactive. This is the first study reporting the use of Amasonia campestris, being indicated to perform studies 

more detailed about its antiplasmodial activity and phytochemical studies with the goal of isolate bioactive 

compounds and elucidation of mechanisms of action.  

Keywords: Malaria, Antiplasmodial activity, Phytochemistry 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo isolamento e identificação de substâncias químicas resultantes do 

metabolismo secundário das plantas, na crescente busca de novos compostos que possam ter 

atividades biológicas, aumenta a cada dia. Neste sentido, a fitoquímica abarca cada vez mais 

espaço aliada a outros ramos da ciência, como botânica, farmacologia e toxicologia, os quais 

em conjunto contribuem para o conhecimento da constituição química dos vegetais, bem 

como suas propriedades farmacológicas e toxicológicas, direcionando assim para o uso seguro 

das espécies e para confirmação ou não da indicação popular quanto ao uso medicinal. 

De acordo com Bero, Frederich e Quetin (2009) é necessário se buscar novas drogas 

com atividade antimalárica, isto se deve ao fato do crescente aumento de parasitas resistentes 

aos principais antimaláricos utilizados. A busca deve ser baseada principalmente na medicina 

popular de vários países que utilizam as plantas para o tratamento ou sintomas da malária, 

pois essas pesquisas em etnofarmacologia e o fracionamento bioguiado resultaram em alguns 

dos principais antimaláricos, como o quinino e artemisinina, e ainda têm levado ao isolamento 

de novos e promissores antimaláricos com uma diversidade de estruturas. 

Com a intensificação dos estudos na busca por substâncias naturais para o combate a 

malária, muitos extratos de ervas já foram testados para verificação da atividade 

antiplasmódica, mas apenas um número limitado de compostos ativos, pertencentes a 

diferentes classes moleculares, foram isolados e identificados.  

Apesar de muitas pesquisas relatarem estudos de atividade antiplasmódica in vivo e in 

vitro de diversos extratos e/ou substâncias isoladas de plantas, é importante destacar que estas 

atividades, muitas vezes, são consideradas moderadas, sugerindo que a espécie em questão 

possa ter apenas um efeito limitado no homem e que a cura da doença seja improvável. No 

entanto, isso pode não significar que o uso destas espécies não tenha valor, já que muitas 

atuam como auxiliar no tratamento da malária, podendo ser benéficas nos casos em que os 

sintomas da doença passam a ser amenizados, como por exemplo, pela redução da anemia, 

alívio da dor, febre e aumento da imunidade (WRIGHT, 2005 apud GOMES, 2011). Ressalta-

se que, a partir dos resultados obtidos nesses estudos, que a etnofarmacologia é uma rica fonte 

para a descoberta de novos compostos antimaláricos.  

Em geral, a avaliação da atividade antimalárica de compostos é realizada por testes in 

vivo e in vitro, que podem ser complementares, pois os dados obtidos pelos testes in vitro 

requerem confirmação com modelos vivos, e são fundamentais para o desenvolvimento de 

novos agentes terapêuticos. No entanto, o procedimento de análise e validação de drogas 
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antimaláricas é relativamente demorado e complicado. A primeira fase da avaliação da droga 

consiste normalmente em duas subfases. A primeira abrange o uso de ensaios para a 

determinação do efeito do composto no crescimento do parasita humano P. falciparum in 

vitro. A segunda fase abrange a análise da eficiência in vivo de drogas selecionadas em 

pequenos modelos animais de malária, utilizando principalmente os parasitas de roedores P. 

berghei, P. yoelii e P. chabaudi em camundongos de laboratório (NOGUEIRA; ROSÁRIO, 

2010). 

O ensaio de triagem in vitro, segundo técnica descrita por Trager e Jansen (1977), é 

um teste tradicional e de baixo custo para pesquisa de novos compostos antimaláricos. O 

ensaio demanda a necessidade de culturas de Plasmodium falciparum, em que eritrócitos 

humanos são infectados com o parasito e mantidos em cultura; em seguida é realizada a 

leitura de amostras de eritrócitos infectados e não infectados em microscópio óptico 

(TRAGER; JENSEN, 1976). Os dados são apresentados como porcentagem do crescimento 

parasitário comparado com culturas não tratadas.  

Os ensaios in vivo são associados a modelos animais e suas questões éticas 

obrigatórias. Nestes testes, são medidos, principalmente a depuração dos parasitas detectados 

por meio de microscopia ótica ou outros métodos mais sensíveis; o tempo gasto entre a última 

dose da droga e a depuração da parasitemia e a dosagem da droga que depura os parasitas 

como resposta a sua utilização (NOGUEIRA; ROSÁRIO, 2010). 

No Estado do Amapá, o conhecimento tradicional acerca das plantas medicinais é uma 

das maiores riquezas da população. No entanto, com a disseminação do emprego de 

medicamentos alopáticos, a medicina natural passada de geração a geração pode acabar 

ficando esquecida. Ressalta-se que a maioria dos municípios do Estado é considerada área de 

risco de malária e a população residente nestes locais tem por hábito a utilização de plantas 

medicinais para resolver seus problemas de saúde. Apesar do uso constante e indiscriminado, 

estas espécies precisam ser amplamente estudadas e comprovadas cientificamente. Portanto, 

após análise das plantas citadas no levantamento etnodirigido, selecionou-se a espécie 

Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke para estudos de comprovação ou refutação da 

atividade antimalárica. A escolha da espécie foi baseada na escassez de estudos químicos, 

farmacológicos e toxicológicos. Consequentemente, este segundo capítulo relata os estudos e 

resultados obtidos a partir da realização de ensaios antimaláricos in vivo e in vitro do extrato 

bruto etanólico da raiz de A. campestris (Aubl.) Moldenke, bem como uma análise qualitativa 

dos principais metabólitos presentes no extrato, através de screening fitoquímico.  
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2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 COLETA E PREPARO DO EXTRATO BRUTO DE Amasonia Campestris (Aubl.) 

Moldenke 

 

As amostras de A. campestris (Aubl.) Moldenke (Figura 1) foram coletadas no 

município de Porto Grande/AP em agosto de 2012 e identificadas no Laboratório de 

Botânica/UNIFAP), sendo que uma exsicata encontra-se depositada no Herbário Amapaense 

(HAMAB), sob número 018681.  

Após coleta, as raízes foram separadas, limpas e secas em estufa de ar circulante a 

40
0
C, por 72 horas. Em seguida, foram moídas em moinho de facas e o pó resultante 

armazenado em sacos plásticos. 

O extrato foi preparado no Laboratório de Pesquisa em Fármacos da UNIFAP a partir 

de 500g de material vegetal pulverizado o qual foi adicionado etanol P.A na proporção de 1:3 

(p/v). A mistura foi submetida à extração por maceração a frio por 48h e o processo repetido 

duas vezes, sendo posteriormente filtrada em papel de filtro qualitativo. 

A solução extrativa foi submetida à evaporação em evaporador rotativo até a remoção 

do solvente e obtenção do extrato bruto etanólico de A. campestris (Aubl.) Moldenke 

(EBEAc). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - A. campestris (Aubl.) Moldenke. A- Planta inteira. B- Raiz  

Fonte: autora (2012) 

 

 

 

A B 



77 

2.2 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA 

 

Uma amostra seca do EBEAc foi submetida a testes de prospecção fitoquímica no 

Laboratório de Farmacognosia da UNIFAP, segundo as técnicas adaptadas de Costa (1982) e 

Matos (1997). Essas análises visaram a análise qualitativa dos metabólitos secundários 

presentes no extrato.  

Neste estudo, foram realizados testes para Ácidos orgânicos, Açucares Redutores, 

Antraquinonas, Polissacarídeos, Alcalóides, Flavonóides, Fenóis e Taninos, Esteróides e 

triterpenos,  Heterosídeos antocianicos, Saponinas  e Depsídeos e depsidonas. 

 

2.2.1 Teste para ácidos orgânicos 

 

Foram dissolvidos cinco miligramas do extrato seco em 5ml de água destilada, 

posteriormente a solução foi filtrada. Transferiu-se 2ml para um tubo de ensaio e adicionou-se 

9 gotas de reativo PASCOVÁ solução A e 1 gota da solução B.  

Resultado: se houver descoloração do reativo, a reação é positiva. 

 

2.2.2 Teste para açucares redutores 

 

Dissolveram-se cinco miligramas do extrato em 5ml de água destilada, em seguida a 

solução foi filtrada. Foram adicionados 2ml do reativo de FEHLING A e 2ml do reativo de 

FEHLING B. Posteriormente a solução foi aquecida em banho maria durante 5 minutos. 

Resultado: O aparecimento de um precipitado vermelho tijolo, indica a presença de açucares 

redutores. 

 

2.2.3 Teste para polissacarídeos 

 

Cinco miligramas do extrato foram dissolvidos em 5ml de água destilada, e 

posteriormente a solução foi filtrada. Adicionou-se 2 gotas de LUGOL. 

Resultado: aparecimento da coloração azul indica resultado positivo. 

 

2.2.4 Teste para alcalóides 

 

Dissolveu-se 5mg do extrato em 5ml de solução de HCl a 5%, e  posteriormente foi 
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filtrado. Separaram-se três porções de 1ml em tubos de ensaio e adicionaram-se de 2 a 3 gotas 

dos seguintes reativos: 

TUBO 3: Reativo de BOUCHARDAT. Resultado: precipitado laranja vermelho. 

TUBO 2: Reativo de DRAGENDORFF. Resultado: precipitado vermelho tijolo. 

TUBO 3: Reativo de MAYER. Resultado: precipitado branco. 

 

2.2.5 Teste para flavonóides 

 

Cinco miligramas do extrato foram dissolvidos em 10 ml de metanol, e posteriormente 

a solução foi filtrada. Adicionou-se 5 gotas de HCl concentrado e raspas de magnésio. 

Resultado: o surgimento de uma coloração rósea na solução indica reação positiva. 

 

2.2.6 Teste para fenóis e taninos 

 

Dissolveram-se cinco miligramas de extrato em 5ml de água destilada, e 

posteriormente foi filtrado. Adicionou-se 2 gotas de solução alcoólica de FeCl3 a 1%. 

Resultado: qualquer mudança na coloração ou formação de precipitado é indicativo de reação 

positiva, quando comparado com o teste em branco.  

 

2.2.7 Teste para Depsídeos e Depsidonas 

 

Cinco miligramas do extrato foram dissolvidos em 5ml de Éter Etílico, e 

posteriormente foi filtrado. Evaporou-se a solução em banho maria, e juntou-se ao resíduo, 

3ml de metanol. Agitou-se e foram adicionadas 3 gotas de solução FeCl3 a 1%. 

Resultado: o aparecimento de coloração verde, azul ou cinza indica reação positiva.   

 

2.2.8 Teste para Antroquinonas  

 

Cinco miligramas foram dissolvidos em 5mL de tolueno, posteriormente foi 

filtrado. Foram adicionados 2ml de solução de NH4OH a 10%, agitou-se suavemente. 

Resultado: o aparecimento da coloração rosa, vermelha ou violeta, indica reação positiva. 
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2.2.9 Teste para esteróides e triterpenóides 

 

Em um béquer, foram colocados 10mL do extrato e levado ao banho-maria até sua 

secura total. Em seguida, extraiu-se o resíduo seco do fundo do béquer com 2mL de 

clorofórmio, por três vezes. Essa solução foi filtrada em um funil, com algodão coberto com 

Na2SO4 anidro. Foi adicionado 1mL de anidrido acético e 3 gotas de H2SO4 concentrado, 

agitou-se suavemente e observou-se a reação.  

Resultado: coloração azul seguida de verde permanente é indicativa da presença de 

esteróides livres. 

Coloração entre parda a vermelha indica a presença de triterpenóides 

 

2.2.10 Teste para saponinas 

 

Saponina espumídica: dissolver alguns miligramas do extrato alcoólico seco em 5mL de 

água destilada. Em seguida, diluir para 15mL e agitar vigorosamente durante 2min em tubo 

fechado. 

Resultado: se a camada de espuma permanecer estável por mais de meia hora, o resultado é 

considerado positivo para saponina espumídica. 

 

2.2.11 Teste para purinas 

 

Numa cápsula de porcelana, juntar alguns miligramas do extrato seco, III gotas de 

solução de HCl 6N e duas gotas de H2O2 concentrado (30%). Evaporar em BM. Deve haver 

formação de um resíduo corado de vermelho. Juntar III gotas de solução de NH4OH 6N. 

Resultado: o surgimento de coloração violeta indica reação positiva. 

 

 

2.3 OBTENÇÃO DO PERFIL CROMATOGRÁFICO 

 

 O EBEAc foi submetido a cromatografia em coluna, através da técnica de 

empacotamento a seco tendo como adsorvente gel de sílica 60, utilizando-se eluentes com 

gradiente crescente de polaridade (Hexano; hexano/Acetato de etila; Acetato de etila; Acetato 

de etila/ Metanol).  
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 Na cromatografia em camada delgada (0,3 mm) analítica, a fase estacionária 

utilizada foi gel de silica GF-254 da Merck. As revelações cromatográficas foram feitas 

através da observação direta das cromatoplacas em câmara com luz ultravioleta, com 

comprimento de onda de 254 e 399 nm e por borrifamento das cromatoplacas com metanol/ 

ácido sulfúrico. 

 

   

2.4 TESTES ANTIMALÁRICOS IN VIVO 

 

2.4.1 Plasmodium berghei 

 

O Plasmodium berghei da linhagem NNK-65 foi cedido pelo Prof. Dr. Valter Ferreira 

de Andrade Neto, coordenador do Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose 

(LABMAT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A cepa é mantida por 

passagem sanguínea semanal de camundongos suíços infectados com o parasita para 

camundongos sadios. O animal doador deverá apresentar uma parasitemia em torno de 10 a 

15%. Para cálculo da percentagem de parasitemia são confeccionados esfregaços sanguíneos 

de camundongos infectados com P. berghei e em seguida as lâminas são fixadas e coradas 

com corante panótico e examinadas em microscópio ótico (1000x). O animal selecionado é 

sangrado por incisão na extremidade da cauda e o sangue é colhido com o anticoagulante 

citrato de sódio a 3,8%. 

A contagem do número de hemácias por mL de sangue é determinada com o auxílio 

da câmara de Neubauer. Após o cálculo da percentagem de parasitemia e do número total de 

hemácias é feita a padronização do inóculo com diluições do sangue parasitado em solução 

tampão de fosfato salina (PBS). Cada animal a ser parasitado recebe 1x10
5
 hemácias 

parasitadas, via intraperitoneal, em um volume de 200µL. 

 

2.4.2 Avaliação da atividade antimalárica in vivo 

 

Neste experimento foram utilizados 25 camundongos Black de 18 ± 2g de peso, 

linhagem C57Bl/6, provenientes do biotério do LABMAT/UFRN.  

Os camundongos foram inoculados por via intraperitoneal com 1x10
-5

 eritrócitos 

infectados com Plasmodium berghei, em um volume final de 0,2ml por animal e 

aleatoriamente divididos em cinco grupos com cinco animais por gaiola. 
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O experimento seguiu o esquema: 

-Grupo I: tratado com EBEAc na dose de 250mg/kg/peso. 

-Grupo II: tratado com EBEAc na dose de 500mg/kg/peso. 

-Grupo III: tratado com EBEAc na dose de 1000mg/kg/peso. 

-Grupo IV: grupo controle tratado com cloroquina na dose de 10mg/kg/peso.  

--Grupo V: grupo controle negativo tratado apenas com água.  

 

A cloroquina, usada como droga controle de referência, foi diluída em água destilada e 

o EBEAc seco foi primeiramente triturado em gral de massa e em seguida diluído em água 

destilada. Todas as amostras foram administradas no volume de 200µL por animal, por via 

oral (gavagem). Os camundongos foram tratados por quatro dias consecutivos. Este teste é 

denominado teste de supressão de Peters (1965) modificado por Carvalho et al., (1991). 

A avaliação da atividade do EBEAc foi acompanhada a partir do 5
0 

dia após a 

inoculação. A determinação da percentagem da parasitemia foi feita através de esfregaços 

sanguíneos dos camundongos, confeccionados aos 5
0
, 7

0
 e 9

0 
dias. Os esfregaços foram 

fixados e corados com corante panótico e examinados em microscópio ótico (1000x).  

A parasitemia foi determinada através da leitura dos esfregaços por contagem do 

número de hemácias parasitadas entre 3000 hemácias totais (CARVALHO et al., 1991). O 

cálculo de redução de parasitemia em termos de porcentagem foi feito em relação ao grupo 

controle não tratado e baseado na fórmula abaixo: 

                   

                  R = GC – GT  x 100 

                                       GC 

Onde:  

GC= média de hemácias parasitadas do grupo controle negativo. 

GT= média de hemácias parasitadas do grupo teste. 

 

Foi estabelecido como critério de atividade do EBEAc in vivo a inibição de 30% ou 

mais (CARVALHO et al., 1991). 
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2.5 TESTES ANTIMALÁRICOS IN VITRO 

 

2.5.1 Cepas de Plasmodium falciparum e cultivo contínuo 

 

A cepa de P. falciparum K1 utilizadas no experimento foi cedida pelo Prof. Dr. Valter 

Ferreira de Andrade Neto (LABMAT/UFRN).  As cepas são mantidas em cultivo contínuo, 

segundo técnica descrita por Trager e Jansen (1976; 1977; 1997). Os parasitos são mantidos 

em hemácias humanas do grupo sanguíneo A
+,

 em meio RPMI 1640 (Roswell Park Memorial 

Institute) suplementado com 10% de soro humano em atmosfera de 3 a 5% de CO2 e 15% de 

O2, conseguida através da queima de uma vela em dessecador mantido a 37
0
C

 
ou em estufa 

úmida de CO2. A manutenção das culturas é feita trocando-se o meio a cada 24h e 

acompanhamento diário da parasitemia através de esfregaços sanguíneos. Parasitemias ≥ 10% 

são consideradas elevadas e prejudiciais ao desenvolvimento normal dos parasitos devido ao 

acúmulo de metabólitos e variações no pH do meio (JENSEN et al., 1983). As culturas são 

diluídas diariamente com hemácias sadias (não parasitadas) sempre que a parasitemia atinge 

10% (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 - Diluição das culturas com hemácias sadias quando a parasitemia atinge 10% 

Fonte: autora (2013) 

 

2.5.2 Preparo do meio RPMI 1640 e amostras a serem testadas 

 

O meio de cultura RPMI 1640 foi preparado dissolvendo-se 10,4g do pó em 900mL de 

água Milli-Q e adicionando-se 5,94g de solução tampão HEPES  e 40mg de Gentamicina. O 
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volume foi completado para 1000mL com água Milli-Q  e em seguida a solução foi 

homogeneizada e filtrada em membrana de 0,22μm e estocada a 4°C. No momento do uso 

85,2ml do meio foram suplementados com 10mL de plasma humano estéril do grupo O
-
 e 

2,8mL solução de bicarbonato de sódio a 7,5% (pH 7,2-7,4), além de 1ml de hipoxantina 

(0,25%) e 1ml de glutamina . Este preparo é chamado meio completo. 

O EBEAc foi inicialmente preparado em solução estoque 5mg/mL, utilizando meio 

RPMI 1640 incompleto (sem plasma). A partir da solução estoque foram preparadas 

diferentes diluições do extrato a serem testadas (90, 30, 10, 3,3, 1,1, 0,37 e 0,12 µg/mL).    

 

2.5.3 Avaliação da atividade antimalárica in vitro 

 

Para avaliação da resposta do P. falciparum as amostras a serem testadas, hemácias 

parasitadas, com aproximadamente 1-2% parasitemia e predominância de trofozoítos jovens 

(forma de anel) foram ressuspendidas em meio de cultura completo para hematócrito de 3%. 

Esta suspensão foi distribuída em micro-placa (96 poços) de polietileno, colocando-se 175µl 

por poço. Após aproximadamente duas horas de incubação em estufa úmida de CO2 a 37
0
C 

(tempo necessário para sedimentação das hemácias) o meio foi retirado de todos os poços e 

foram confeccionados esfregaços sanguíneos escolhidos aleatoriamente de 6 a 8 poços. 

Procedimento realizado com o objetivo de garantir a uniformidade de distribuição dos 

parasitos nas microplacas. Em seguida acrescentou-se apenas meio de cultura nos poços 

controle ou meio contendo as diferentes concentrações do extrato. 

O teste foi realizado de acordo com Andrade-Neto et al., (2004). Foram transferidos 

25µl de cada diluição das amostras a serem testadas e do controle com cloroquina para a 

microplaca contendo as hemácias parasitadas. As concentrações foram testadas em duplicata. 

A placa foi incubada por 48h a 37
0
C. Após 48h do período de incubação foram 

confeccionados esfregaços de todas as amostras e examinadas ao microscópio óptico para 

determinação da percentagem de hemácias parasitadas. A inibição do crescimento dos 

parasitos foi determinada pela comparação com os de crescimento sem as amostras, segundo 

fórmula abaixo: 

 

% de inibição = (parasitemia do controle - parasitemia com amostra) x 100 

parasitemia do controle 
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Como critério de atividade in vitro foi estabelecido que: 

 

Amostra Ativa (A) = inibição do crescimento dos parasitos em 80 a 100%. 

Amostra Parcialmente Ativa (PA) = inibição do crescimento dos parasitos em 50 a 79%. 

Amostra Inativa (I) = quando a inibição foi menor que 50%. 

 

 Para avaliação da atividade antiplasmódica do EBEAc, foi adotado o esquema 

proposto por Basco et al., (1994) modificado por Dolabela (2007)  apud  Gomes (2011), em 

que o extrato foi classificado de acordo com a faixa de valores da CI50: Ativos (CI50<10,0 

µg/mL); moderadamente ativos (CI50 entre 10,0 e 100,0 µg/mL); Inativos (CI50>100,0 

µg/mL). 

 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para análise da parasitemia nos ensaios antimaláricos foi utilizado ANOVA e o Teste 

de Tukey e para os cálculos de CI50, foi usado o software Microcal Origin 5.0, utilizando o 

teste de probitos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 PROSPECÇÃO FITOQUÍMICA 

 

O EBEAc foi analisado para se conhecer o perfil de seus metabólitos secundários por 

meio de técnicas descritas por Costa (1982) e Matos (1997).  

O metabolismo secundário vegetal, diferente do primário, origina compostos que não 

possuem distribuição universal, mas são imprescindíveis para a sobrevivência de uma espécie 

dentro de um ecossistema, pois desempenham um papel importante na interação das plantas 

com o meio ambiente, como na defesa do vegetal contra herbívoros, ataque de patógenos e 

competição entre plantas. Os produtos secundários também possuem ação protetora em 

relação a estresses abióticos, como mudanças de temperatura, conteúdo de água, níveis de luz, 

exposição à UV e deficiência de nutrientes minerais (PERES, 2004). Os metabólitos 

secundários além de muito diversificados, são comercialmente importantes para os setores 

alimentício, agronômico, de cosméticos e especialmente o farmacêutico, o qual visa 

principalmente o grande número de substâncias farmacologicamente ativas (SANTOS, 2002).  
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O conhecimento da composição química do extrato através de testes químicos 

qualitativos rápidos e de baixo custo (MATTOS, 2000), sugere as possíveis classes de 

metabólitos secundários de interesse farmacológico que estão presentes nos extratos, para que 

se possa delinear o melhor método para sua extração e os bioensaios os quais possam ser 

submetidos.  

De acordo com Falkenberg, Santos e simões (2007), a  análise fitoquímica preliminar 

é utilizada para identificar os grupos de compostos secundários, quando não se dispõe de 

estudos químicos sobre a espécie de interesse, ou pode ser relevante para direcionar a 

investigação para o isolamento e a elucidação estrutural dessas substâncias. Neste estudo, 

essas informações preliminares sobre a composição química da espécie foi de fundamental 

importância, pois apesar de uma vasta pesquisa bibliográfica não foram encontrados estudos 

químicos referentes às espécies pertencentes ao gênero Amasonia. Os resultados das análises 

estão descritas no Quadro1. 

 

Quadro 1 - Resultados dos testes de prospecção fitoquímica, realizados com EBEAc. 

1 Ácidos orgânicos Positivo  

2 Açucares redutores Positivo 

3 Polissacarídeos Negativo 

4 Fenóis e taninos Positivo 

5 Flavonóides Negativo 

6 Alcalóides Positivo 

7 Purina Positivo 

8 Esteróides e triterpenos Positivo 

9 Heterosídeos antocianicos Positivo 

10 Saponinas Negativo 

11 Depsídeos e depsidonas Positivo 

Fonte: autora (2012) 

 

A marcha fitoquímica preliminar apontou a presença de diversas classes de 

substâncias químicas, como: ácidos orgânicos, açucares redutores, fenóis e taninos, 

alcalóides, purinas, esteróides e triterpenos, heterosídeos antocianicos, depsídeos e depsidonas 

no extrato. No entanto, os resultados foram negativos para polissacarídeos, flavonóides e 

saponinas.   

Os terpenos representam uma das maiores e mais diversas classes de metabólitos 

secundários, com pelo menos 55.000 compostos já descritos. Devido a enorme diversidade 
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estrutural representada por esta classe de produtos naturais, são atribuídos aos terpenos um 

grande numero de propriedades biológicas como, anti-câncer e anti-malária (RIGOTTI, 

2011).  

As saponinas têm sido apontadas por suas atividades hemolítica, antiviral e 

antiinflamatória (SIMÕES, 2004). Ressaltando-se que os resultados negativos obtidos neste 

estudo para saponinas, não indicam necessariamente a total ausência desses metabólitos na 

planta, podendo ocorrer da quantidade dessas substâncias serem muito pequenas, o que 

dificultaria sua detecção por reações qualitativas, gerando resultado falso-negativo. 

Com relação aos compostos fenólicos, os resultados foram negativos para flavonóides, 

porém positivos para fenóis e taninos. Bruneton (1985) relata que os compostos fenólicos 

tendem a se solubilizar em água e podem estar ligados a açúcares. São compostos instáveis, 

facilmente oxidáveis em pH alcalino. Do ponto de vista farmacológico possuem atividade 

anti-séptica, antiinflamatória e podem inibir atividade enzimática.  

Os taninos têm sido geralmente empregados no combate à diarréia, hipertensão 

arterial, reumatismo, hemorragias, feridas queimaduras, problemas renais e processos 

inflamatórios (MARTINS et al., 2007).  A presença de fenóis e taninos na espécie em estudo 

pode estar associada ao seu uso popular para problemas no útero, hemorragias e inflamações 

de mulheres.  

Quanto ao uso da espécie como antimalárica, o resultado positivo para a presença de 

alcaloides no extrato é sugestiva de que a espécie possa vir a ter atividade antiplasmódica 

(BASCO et al., 1994). Saxena et al., (2003) refere que a atividade antiplasmódica de 

alcalóides de origem vegetal tem sido amplamente relatada na literatura, sendo que no período 

de 1990 a 2000 mais de uma centena de substâncias ativas desta classe foram descritas, 

algumas até mais potentes que a cloroquina. Destaca-se que algumas espécies citadas no 

levantamento etnofarmacológico realizado neste estudo (ver capítulo 1) descrevem, entre 

outras substâncias, os alcalóides como sendo os responsáveis pela atividade antimalárica.  

 

3.2 PERFIL CROMATOGRÁFICO 

 

A cromatografia em coluna do EBEAc gerou 25 frações. As frações recolhidas com 

Hexano/AcOEt 25% (B, C e D) quando analisadas em CCD  (Hexano/ AcOEt 9:1),  nos 

cromatogramas revelados com ácido sulfúrico/metanol, foi possível visualizar zonas 

cromatográficas de coloração roxa (Figura 3), características de substâncias da classe dos 

triterpenos (MARTELANC, VOVK, SIMONOVSKA, 2009).   
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Figura 3 - Cromatograma em fase normal (Hexano/ AcOEt 9:1), das frações hexano/acetato 25% 

provenientes do EBEAc revelado com metanol/ácido sulfúrico. 

Fonte: autora (2013) 
 

A fração D, aparentemente mais pura, apresentou-se como um sólido branco, de 

aspecto amorfo e através dos resultados obtidos da CCD e do espectro de RMN 
1
H da fração 

(APÊNDICE C), no qual é possível visualizar região de hidrogênios olefínicos e hidrogênios 

ligados à C-3 (4,1, 4,6 e 4,7 ppm) de triterpenos pentacíclicos, supõem-se tratar-se de uma 

mistura de substâncias pertencente a classe dos terpenos.  

Estes resultados, embora preliminares, são de extrema importância, pois os terpenos, 

devido a enorme diversidade estrutural, apresentam grande numero de propriedades 

biológicas como, anti-câncer e anti-malária (RIGOTTI, 2011). Podendo, portanto, estarem 

associados a atividade antimalárica relatada para a espécie 

 

3.3 ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VIVO 

 

O EBEAc apresentou atividade antimalárica apenas na maior dose testada (1000mg), 

com redução de parasitemia de 42,1% no 5
0 

dia e de 37% no 7
0
dia após a inoculação (Tabela 

1, Figura 4). As demais doses foram consideradas inativas de acordo com os critérios 

estabelecidos neste estudo, em que a atividade é considerada a partir da inibição de 30% ou 

mais (CARVALHO et al., 1991). 
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Tabela 1 - Efeito da administração do EBEAc, por via oral (250, 500 e 1000mg/kg) em camundongos 

Black infectados com P. berghei.  

Espécie Doses 

(mg/kg) 

% Inibição de Parasitemia 

5
0 
dia 7

0
dia 9

0
dia 

A. campestris 

250 0 0 0 

500 0 28 0 

1000 42,1 37 10,9 

Fonte: autora (2012) 

 

Com relação à mortalidade dos animais tratados, observou-se que foram bem próximas 

do grupo controle não tratado, com médias de sobrevida de 30 dias para o grupo controle e 

entre 31 e 33 dias para os grupos tratados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Efeito da administração do EBEAc, por via oral (250, 500 e 1000mg/kg) em camundongos 

Black (n=5/grupo) infectados com P. berghei. 

Fonte: autora (2012) 

 

O tratamento da malária humana visa, principalmente, interromper a esquizogonia 

sanguínea, que é a causa da patogenia e dos sintomas clínicos da doença. Segundo Oliveira et 

al., (2009), o tratamento oral previne a progressão da doença para estados severos, ou seja, se 

os fármacos forem administradas corretamente, ocorre a diminuição da morbidade e 

mortalidade causada pela doença. Neste estudo, as amostras do EBEAc foram administradas 

nos animais por via oral (gavagem), considerada a via de escolha no tratamento da malária.  
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Com relação aos resultados, onde o EBEAc apresentou atividade antimalárica parcial 

apenas na maior dose testada (1000mg), vários fatores devem ser levados em consideração, 

primeiramente não se pode esquecer que os extratos brutos obtidos das plantas contêm 

diversas substâncias que podem interferir de maneira antagônica com o princípio ativo, 

resultando muitas vezes na inatividade dos mesmos frente aos plasmódios.  

Além disso, a intensidade dos efeitos, terapêuticos ou tóxicos, depende da 

concentração alcançada no sítio de ação, sendo necessário garantir que o princípio ativo 

atinja, em concentrações adequadas, o órgão ou sistema suscetível ao efeito benéfico 

requerido. Neste sentido, é fundamental escolher doses que garantam a chegada e a 

manutenção das concentrações terapêuticas junto aos sítios receptores. Quando quantidades 

insuficientes estão presentes no sítio receptor, a droga pode ser considerada inútil, tendo 

resultado falso em relação à eficácia da droga. O sucesso terapêutico poderia ter sido atingido 

se a dose e/ou posologia estivessem corretos.  

Da mesma forma que concentrações excessivas no sítio receptor, podem acarretar 

efeitos tóxicos (GOODMAN & GILMAN, 1996). Neste contexto, é necessária não somente a 

comprovação dos efeitos terapêuticos alegados pela população para uma determinada planta, 

mas também avaliar o grau de toxicidade da mesma, pois, na maioria das vezes, ocorre o uso 

indiscriminado destas plantas, em função da maioria não possuir uma legislação que garanta a 

qualidade do material, bem como uma posologia definida que garanta o uso seguro.  

O segundo ponto importante refere-se a  biotransformação, a qual pode ser 

influenciada pela via de administração, no caso deste estudo, via oral. As drogas 

administradas por via oral passam pela barreira gastrointestinal e ganham acesso à circulação 

sistêmica quase sempre pelo sistema porta hepático, desta forma, a droga é exposta ao fígado 

durante sua primeira passagem pelo organismo; estando sujeita a elevada depuração hepática, 

sendo que uma parte pode ser extraída do sangue portal e biotransformada antes de alcançar a 

circulação sistêmica. Este mecanismo é conhecido como metabolismo ou efeito de primeira 

passagem e pode ocasionar em perda significativa na biodisponibilidade do fármaco. O 

próprio trato gastrintestinal pode também proporcionar a biotransformação de fármacos ao 

colocá-lo em contato com certas enzimas; como por exemplo, a biotransformação realizada 

pela CYP3A4, que já se sabe que contribui para a péssima biodisponibilidade por via oral de 

muitos fármacos (GOODMAN e GILMAN, 1996). 
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3.4 ATIVIDADE ANTIMALÁRICA IN VITRO 

 

Como critério de atividade in vitro foi estabelecido que as doses que inibirem o 

crescimento dos parasitos de 80 a 100% são consideradas ativas; 50 a 79% parcialmente 

ativas e menores que 50% inativas. Após a realização do experimento e análise dos 

resultados, observou-se que o EBEAc foi considerado ativo na maior dose testada (90µg/mL), 

apresentando redução do crescimento do parasito em 96% (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Inibição in vitro do crescimento do P.falciparum por EBEAc, em diferentes 

concentrações. 

Fonte: autora (2013) 

 

 

Os resultados indicam que o EBEAc possui uma atividade esquizonticida moderada, 

com valor da CI50 = 28,7 µg/mL (Figura 6).  
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Figura 6 – Gráfico mostrando curva dose-resposta  para demonstração da viabilidade da atividade 

antiplasmódica do EBEAc através dos cálculos de CI50 (Teste de probitos). 

Fonte: autora (2013) 

 

 

Apesar do valor da CI50 neste estudo classificar o EBEAc como moderadamente ativo, 

observa-se que o mesmo reduziu a parasitemia em 96% na dose de 90µg/mL, estes resultados, 

ainda que de maneira preliminar, pois esta é uma triagem inicial, sustentam até o momento o 

uso popular de A. campestris (Aubl.) Moldenke (mendoca) como antimalárico, de acordo com 

levantamento etnodirigido sobre plantas utilizadas como antimaláricas no Estado do Amapá 

(ver Capítulo 1, pg 60).  

Este é o primeiro estudo que analisou a atividade antimalárica de A. campestris, não 

sendo encontrados até o momento estudos farmacológicos ou sobre a composição química da 

espécie, bem como do gênero Amasonia. De maneira que não há dados para comparação desta 

espécie com outras espécies do gênero. No entanto, A. campestris pertence à família 

Lamiaceae, que no Brasil está representada por cerca de 496 espécies (HARLEY et al., 2010) 

algumas já citadas em levantamento etnofarmacológicos como antimaláricas, como, por 

exemplo em levantamento de remédios antimaláricos usados na Guiana Francesa realizado 

por Vigneron et al., (2005), onde foram citadas as espécies Leonotis nepetifolia (L.) R. Br., 

Ocimum campechianum P. Mill. e Plectranthus barbatus Andrews. Apesar de não haver 

garantias que estas espécies por pertencerem a mesma família (Lamiaceae), porém de gêneros 

diferentes, apresentem compostos resultantes do metabolismo secundário que sejam similares 

e que venham a apresentar atividade antimalárica.  
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4 CONCLUSÃO 

 

 A prospecção fitoquímica do extrato bruto etanólico das raízes de A. campestris 

revelou a presença de saponinas, açúcares redutores, esteroides e triterpenos, fenóis e 

taninos e alcalóides. Estas informações apesar de preliminares sobre a composição 

química da espécie foi de fundamental importância, pois não foram encontrados até o 

momento estudos químicos referentes às espécies pertencentes ao gênero Amasonia. 

 

 Este estudo permitiu avaliar pela primeira vez a atividade antimalárica das raízes de A. 

campestris, os resultados indicaram atividade antimalárica tanto nos testes in vitro 

com eritrócitos infectados com cepas de P. falciparum como nos testes in vivo com 

camundongos infectados com cepas de P. berghei; contudo esses ensaios são 

preliminares, sendo necessários estudos mais detalhados sobre sua atividade 

antiplasmódica e composição química. 

 

 Os resultados obtidos para os testes antimaláricos, mesmo que preliminares, 

corroboram com a indicação popular obtida através de estudos etnodirigidos sobre 

plantas medicinais antimaláricas no Estado do Amapá.  
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CAPITULO 3 

 

ESTUDO DA TOXICIDADE AGUDA POR VIA ORAL DE Amasonia campestris 

(Aubl.) Moldenke 
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RESUMO 

 

A espécie Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke é conhecida popularmente como mendoca e utilizada como 

antimalárica pela população do estado do Amapá. Este estudo teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda da 

espécie.  Ratos wistar foram tratados com o extrato bruto etanólico das raízes de Amasonia campestris (Aubl.) na 

dose de 2000mg/kg, por via oral. Os animais foram observados por um período de 14 dias para verificação de 

alterações comportamentais, através de screening hipocrático, e mortalidade. Durante o experimento foi 

verificado diariamente o peso, consumo de água e ração de todos os animais dos grupos tratado e controle. Após 

esse período foram coletadas amostras de sangue dos animais por punção cardíaca para realização dos exames 

hematológicos e bioquímicos, em seguida foi realizada a eutanásia por deslocamento cervical e subseqüente 

retirada dos órgãos para a realização de análises histológicas. A partir dos resultados, estimou-se a dose letal 

aguda por via oral como maior que 2000 mg/kg. Não foram registrados sinais clínicos de toxicidade ou 

neurotoxicidade. Não houve alteração de forma significativa no perfil hematológico dos grupos tratados em 

relação aos grupos controles, embora tenham ocorrido flutuações, não foram indicativas de importância clinica. 

As análises bioquímicas mostraram aumento nas taxas de uréia e triglicerídeos do grupo tratado macho em 

relação ao grupo controle macho. O fígado dos animais tratados apresentou coloração levemente mais clara que 

o controle e a análise histológica demonstrou alteração no citoplasma dos hepatócitos, compatíveis com 

degeneração hidrópica. Desta forma, conclui-se que o extrato etanólico de A. campestris apresenta ligeira 

toxicidade hepática, comprometendo o metabolismo aquoso das células hepáticas, ainda que de pouca 

intensidade e de forma reversível caso o estímulo seja cessado. 

Palavras-chave: Toxicidade, Histopatologia, Degeneração Hidrópica 
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ABSTRACT 

 

The specie Amazonia campestris (Aubl.) Moldenk is known popularly as mendoca and it is used as antimalarial 

by the population of Amapa State. This study aimed to evaluate the acute toxicity of this specie. Wistar mice 

were treated with crude ethanolic extract of the roots of Amazonia campestris (Aubl.) in the doses of 2000mg/kg 

orally. The animals were observed by a period of 14 days to verification of behavioral alterations, hepatic 

screening and mortality. During the experiment it was verified daily the weigh, consumption of water and food 

of all the animals treated and the control. After this period it was collected samples of blood from the animals by 

cardiac puncture to perform hematological and biochemical exams, followed by euthanasia by cervical 

dislocation and subsequently removal of the organs to perform of histological analysis. From the results, it was 

estimated the acute lethal dose as bigger than 2000mg/kg. There weren`t registered clinical signals of toxicity 

and neurotoxicity. There was not significant alteration on the hematological profile of the treated groups in 

relation to the control groups, however it has occurred fluctuations, they`re not indicative of clinic importance. 

The biochemical analysis showed increase of urea and triglycerides of the male group treated in relation to the 

control male group. The liver of the animals treated showed clearer coloration than the control group and the 

histological analysis showed alterations on the cytoplasm of the hepatocytes, compatible with hydropic 

degeneration. By this way, it is concluded that the crude ethanolic extract of A. campestris has slight hepatic 

toxicity, compromising the aqueous metabolism of hepatic cells, even with little intensity and on a reversible 

way if the stimuli is suspense. 

Keywords: Toxicity, Histopathology, Hydropic Degeneration 
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1  INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, embora ocorra a utilização de plantas medicinais por uma parte 

considerável da população, muitas espécies ainda não possuem dados científicos 

comprobatórios de sua ação terapêutica ou de possíveis efeitos tóxicos. O fato torna-se ainda 

mais relevante quando o uso dessas espécies é o único ou o principal recurso medicinal 

disponível, o que é muito comum em algumas comunidades ou grupos étnicos que habitam a 

região Amazônica. 

No estado do Amapá o uso de plantas medicinais como forma alternativa de 

tratamento de doenças é bastante elevado, no entanto, em muitos casos, não são observados 

por parte da população que utiliza os devidos cuidados quanto às formas de cultivo, coleta e 

preparo e, principalmente, quanto aos riscos de toxicidade. 

A toxicidade de plantas medicinais e fitoterápicos quando comparada com a dos  

medicamentos convencionais parece não merecer destaque. Isto na verdade não corresponde à 

realidade dos fatos, uma vez que os efeitos adversos e colaterais constituem um problema 

sério de saúde pública (VEIGA JR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Em se tratando de planta, uma avaliação da toxicologia pré-clínica deve fornecer um 

grau de confiabilidade para o uso da mesma, através da execução de testes com animais de 

laboratório e utilização de protocolos pré-estabelecidos internacionalmente para este tipo de 

avaliação. A avaliação pré-clínica deve contemplar estudos histopatológicos associando as 

lesões em órgãos afetados com alterações bioquímica plasmática, urinária e hematológica 

(COBEA, 1991). Dentre os protocolos elaborados por Instituições Internacionais 

reconhecidas pode-se citar o da Organisation for Economic Cooperation and Development 

(OECD), nos quais foram baseados os testes de toxicidade oral aguda utilizados neste estudo. 

A metodologia foi baseada nas diretrizes da OECD, conforme o Guia 423/2001.  

 Desde 2004, por meio da Resolução 90 de 16 de março de 2004, a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) regulamentou a realização de estudos de toxicidade pré-

clínica de fitoterápicos (BRASIL, 2004b). Neste regulamento é colocado que a toxicidade 

aguda é avaliada após exposição a uma dose única ou dose fracionada administrada no 

período de 24 horas em animais, preferencialmente mamíferos em idade adulta. O estudo 

toxicológico pré-clínico agudo de uma dada droga é de fundamental importância, pois 

caracteriza os efeitos tóxicos produzidos a partir de sua administração, em uma determinada 

concentração, capaz de provocar danos em órgãos de metabolização em animais de 

experimentação (MARIANO, 2012). 
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A toxicidade aguda por ensaios de dose única tem como finalidade avaliar a dose 

máxima que poderá ser utilizada pela população, sem que haja efeitos tóxicos. Muitas drogas 

são liberadas para uso somente após a realização de ensaios de segurança, pois esses ensaios 

podem fornecer informações qualitativas e quantitativas, ou seja, a toxicidade aguda pode 

fornecer dados sobre efeitos nos parâmetros bioquímicos, hematológicos e sinais de 

nocicepção (HAYES, 1994). Portanto, o uso popular e tradicional é considerado insuficiente 

para validar a utilização de determinada planta como eficaz e seguro. 

Para Calixto (2000), há dois tipos de efeitos adversos relacionados ao uso de plantas 

medicinais. O primeiro é considerado intrínseco a estas plantas e pode ser relacionada à sua 

toxicidade, a uma super dosagem e/ou a interação com outros fármacos. O segundo, 

extrínseco, está relacionado a problemas de identificação incorreta, falta de padronização no 

preparo, contaminação, substituição, adulteração de plantas e dosagem incorreta. 

A espécie Amasonia campestris (Aubl.) Moldenke, conhecida popularmente como 

mendoca ou rabo de arara, é utilizada pela população do estado do Amapá como antimalárica, 

além do seu uso para problemas no útero, hemorragias e inflamações de mulheres (COELHO-

FERREIRA, 2009). Até o presente momento, não foram encontrados estudos sobre atividades 

tóxicas da espécie em literaturas, portanto este estudo se faz necessário para um 

direcionamento de uso seguro da mesma.  

Este capítulo teve como objetivo avaliar a toxicidade aguda da espécie, por via oral, 

pelo método de classes, bem como avaliar os parâmetros bioquímicos e hematológicos e 

análise histopatológica de orgãos de ratos wistar tratados com extrato bruto etanólico de A. 

campestris (Aubl.) Moldenke, na dosagem de 2000mg/kg. 

 

2  MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 OBTENÇÃO DO EXTRATO 

 

Para obtenção do extrato bruto etanólico das raízes de Amasonia campestris (Aubl.) 

Moldenke (EBEAc), empregou-se o método da maceração a frio, que consiste em deixar o pó 

da raiz seca em contato com o líquido extrator (etanol) durante um período de 3 a 5 dias. 

Após o período de maceração, o extrato foi filtrado e concentrado em Rota-vapor. O extrato 

bruto alcoólico obtido foi armazenado em um frasco hermeticamente fechado, num local 

fresco e ao abrigo da luz. 
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2.2 TESTE DE TOXICIDADE AGUDA 

 

Para o experimento foram utilizados 24 ratos (Rattus norvegicus albinos), da linhagem 

Wistar, adultos, de ambos os sexos, com massa corporal entre 285-326 gramas. Os animais 

foram mantidos a temperatura controlada (20 ± 3ºC), com água e ração ad libitum durante 

todo o experimento (MARIZ, 2007). 

O EBEAc foi solubilizado em água e administrado por via oral (gavagem) na dose de 

2000mg/kg. Concomitante um grupo de animais recebeu somente água e ração, 

caracterizando o controle. Os grupos controle e teste foram compostos por 12 animais (seis 

machos e seis fêmeas) cada. A partir da administração do extrato até o 14
0
 dia, foi observada 

diariamente a variação de peso (g), consumo de ração (g) e água (mL) de todos os animais Ao 

fim do período de observação, foi coletado o sangue para análises dos parâmetros 

hematológicos e bioquímicos, em seguida os animais foram mortos por tração cervical e 

autopsiados, sendo observadas as características macroscópicas, histopatológicas e peso dos 

principais orgãos relacionados ao estudo, conforme esquema representado na figura 1. 
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Figura 1 – Fluxograma do ensaio de Toxicidade Aguda de Dose Única 

Fonte: autora (2012) 
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A avaliação da toxicidade oral aguda foi baseada na metodologia descrita nas 

diretrizes da Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) conforme o 

Guia 423/2001 (figura 2) “Toxicidade Aguda de Classe”, que determina as doses a serem 

utilizadas no estudo. Esquema conforme representado por Alves (2004).   

O teste de toxicidade aguda pelo método de classes (com a dose de 2000mg/kg) inicia-

se com a administração de 2000mg/kg a três animais. Caso haja a morte de 0-1 animal, pode 

ocorrer duas opções: a amostra não ser considerada tóxica ou entrar na classe 5, cuja DL50 

varia até 5000mg/kg. A morte de dois ou três animais implica na administração de uma dose 

de 300mg/kg. A dose de 2000mg/kg foi escolhida devido não terem sido encontrados relatos 

na revisão bibliográfica de intoxicação ou reações adversas durante o uso da espécie pela 

população. 

O experimento atendeu a Resolução-re nº 90, de 16 de março de 2004 que no seu Art. 

1º determina a publicação da "guia para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de 

fitoterápicos”. De acordo com o guia, a Toxicidade Aguda avalia a toxicidade após exposição 

a uma dose única ou dose fracionada administrada no período de 24 horas e estabelece os 

seguintes critérios: a espécie animal usada deve ser uma espécie de mamífero, devem ser 

utilizados machos e fêmeas (no mínimo seis machos e seis fêmeas, em idade adulta, por dose 

do produto); a via de administração deve ser a mesma via proposta para o uso do produto e  as 

doses devem ser suficientes para observação de possíveis efeitos adversos e estimativa da 

DL50 (dose letal 50% - dose que mata 50% dos animais). Se não forem observados efeitos 

adversos, deve-se utilizar a dose máxima possível. 

Durante todo o experimento foi verificado diariamente o peso, consumo de água e 

ração de todos os animais (controle e tratados). Para construção da curva de evolução 

ponderal, foram utilizadas as médias diárias dos pesos. O consumo de água foi avaliado 

através de mamadeiras graduadas e o consumo de ração pesando-se diariamente a ração 

disponibilizada e contabilizando no dia seguinte o peso consumido. 
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Figura 2 - Classificação de toxicidade iniciando com dose de 2000mg/kg, segundo a OECD 2001 Guia 423
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2.3 SCREENING HIPOCRÁTICO 

 

O método consiste na observação de parâmetros comportamentais e fisiológicos de 

animais de experimentação. 

Após a administração do EBEAc, os animais foram observados quanto à função 

comportamental, motora e sensorial para verificar os potenciais efeitos neurotóxicos, 

imediatamente após a aplicação e nos intervalos de 30min, 1h, 2h, 3h e 4h e depois 

diariamente até o 14
0
 dia do experimento. Essa avaliação seguiu a metodologia proposta por 

Almeida et al., (1999) e consistiu em observar a presença ou não de alterações respiratórias, 

digestivas e neurológicas com o objetivo de quantificar-se os efeitos destes sobre os 

parâmetros: 1- Sistema Nervoso Central - SNC a) estimulante (hiperatividade, irritabilidade, 

agressividade, tremores, convulsão, piloereção, movimento intenso das vibrissas); b) 

depressora (hipnose, ptose, sedação, ataxia, reflexo de endireitamento, catatonia, analgesia, 

resposta ao toque diminuída, perda do reflexo corneal, perda do reflexo auricular); c) outros 

comportamentos (bocejo excessivo, limpeza, levantar, escalar, vocalizar, sacudir a cabeça, 

contorções abdominais, abdução das patas do trem posterior). 2- Sistema Nervoso Autônomo 

- SNA (diarréia, constipação, defecação aumentada, respiração forçada, lacrimejamento, 

micção, salivação, cianose, tono muscular, força para agarrar). 3- Morte.  

A quantificação dos efeitos foi observada utilizando o seguinte critério: (0): sem 

efeito, (-): efeito diminuído; (+): efeito presente e (++): efeito intenso. O apêndice D mostra o 

protocolo utilizado. 

Os sinais de toxicidade foram definidos de acordo com Almeida et al., (1999) e Brito 

(1994) e estão descritos no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Parâmetros das atividades do sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso autônomo e descrição para avaliação dos parâmetros. 

Função Parâmetro Descrição para avaliação do parâmetro 

SNC - 

estimulante 

Hiperatividade Observar se os animais estão hiperativos e excitados 

Irritabilidade e agressividade Assoprar o animal e tocá-lo levemente para examinar reação. 

Tremores Observar se estão presentes ou não. 

Convulsão Observar a presença ou não. 

Piloereção Verificar se há eriçamento de pelos. 

Movimento intenso das vibrissas Verificar aumento no movimento das vibrissas.  

SNC - depressora 

Hipnose Verificar se os animais dormem agrupados. 

Ptose Olho fechado ou semi-fechado mesmo após estímulo. 

Sedação Observar se o animal está quieto, sem movimento, mas se tocado responde ao estímulo.  

Anestesia Ausência de resposta a estímulo doloroso. 

Ataxia Observar se há irregularidades das ações musculares ou falta de coordenação destas ações. 

Reflexo de endireitamento Colocar o animal com o dorso para baixo e verificar a latência com que o animal volta à sua 

posição normal em até 15 segundos. 

Catatonia Colocar o animal apoiado apenas sobre trem posterior com as patas anteriores apoiadas em 

uma barra horizontal (bastão de vidro), os que permaneceram na barra por 30 segundos são 

considerados catatônicos e os que não permanecerem como não catatônicos. 

Resposta ao toque diminuída Tocar o animal com uma pinça e examinar as respostas. 

 Reflexo corneal Aproximar uma pinça, lentamente, até os olhos do animal, sem encostá-la, e verificar se o 

animal tem o reflexo de fechá-los. 

Reflexo auricular Observar a posição da orelha, quanto mais próxima da cabeça, menor é o reflexo. Estalar os 

dedos para observar os reflexos. 
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Outros 

comportamentos 

Bocejo excessivo Verificar se o animal apresenta aumento no ato de bocejar. 

Limpeza Verificar se o animal apresenta comportamento de autolimpeza aumentado. 

Levantar Avaliar se o animal consegue levantar apoiado apenas nas patas traseiras. 

Escalar Avaliar se o animal consegue escalar a grade superior da gaiola. 

Vocalizar Verificar se os sinais sonoros emitidos pelos animais estão aumentados. 

Contorções abdominais Movimento vermiforme do corpo. 

Abdução das patas do trem 

posterior 

Verificar se o animal está com a postura normal ou se o trem posterior está caído 

(intensidade, modo de andar). 

SNA 

Diarréia Verificar presença ou não. 

Constipação Verificar ausência de bolos fecais. 

Defecação aumentada Verficar aumento dos bolos fecais. 

Respiração forçada Observar se a respiração do animal está aumentada.  

Lacrimejamento Examinar nos olhos dos animais a presença de secreção que em geral apresentam tonalidade 

avermelhada. 

Micção Verificar se há aumento de micção. 

Salivação Verificar se há aumento da salivação. 

Cianose Alteração da coloração da pele – azulada. 

Tono muscular Retirar o animal da gaiola e verificar se a musculatura está flácida. 

Força para agarrar Avaliar a capacidade do animal em permanecer seguro a um lápis ou mesmo a grade 

superior da gaiola. 
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2.4 EXAMES HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS 

 

No 14º dia após o início do experimento, foram coletadas amostras de sangue dos 

animais, grupo controle e grupo tratado, por punção cardíaca (aproximadamente 5mL) para a 

realização dos exames hematológicos e bioquímicos. Uma parte do sangue foi transferida para 

um tubo contendo ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) como anticoagulante, com a 

finalidade de realização dos exames hematológicos e a outra parte para um tubo sem 

anticoagulante, para realização das análises bioquímicas. 

O Hemograma tem por objetivo avaliar de forma quantitativa e qualitativa os 

elementos figurados do sangue. Sendo composto pelo eritrograma (estudo dos glóbulos 

vermelhos), leucograma (estudo dos glóbulos brancos) e plaquetograma (estudo das 

plaquetas). 

Através do eritrograma foram analisados os seguintes parâmetros:  

- Contagem de hemácias (Hc): determinação do número de hemácias. Expressa em Hm x 

10
6
/mL. 

- Determinação do hematócrito (Ht): corresponde ao volume ocupado pelas hemácias em 

determinado volume de sangue, e está intimamente relacionado ao tamanho e número dos 

glóbulos vermelhos e é medido em porcentagem (%). 

- Dosagem de hemoglobina (Hb): representa a quantidade da proteína por unidade de 

volume de sangue e é medida em gramas por decilitro (g/dl). 

- Determinação do volume corpuscular médio (VCM): representa a relação entre o volume 

globular (hematócrito) e o número de eritrócitos, expresso em fentolitros (fL). 

- Determinação da hemoglobina corpuscular média (HCM): Indica a quantidade de 

hemoglobina em cada eritrócito.  Expressa em picograma (pg). 

- Concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM): Mede a relação entre o peso 

da hemoglobina e o volume do eritrócito. Expressa em gramas/ decilitros (g/dL)  

O leucograma estuda a série branca ou leucocitária, através da contagem total de 

leucócitos/mm3 de sangue e contagem diferencial de leucócitos. Através do leucograma 

analisam-se as células responsáveis pela defesa do organismo e a capacidade de resposta 

destas células frente a diferentes situações.  

Os exames bioquímicos realizados foram: ácido úrico (mg/dl), glicemia (mg/dl), 

triglicérides (mg/dl), colesterol total (mg/dl), creatinina (mg/dl), uréia (mg/dl), L-alanina-

aminotransferase - ALT (TGP) e L-aspartato-aminotransferase – AST (TGO) (UI/L). 

Os exames foram realizados em Laboratório de Análises Clínicas Terceirizado. 
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2.5 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA 

 

Após a coleta do sangue foi realizada à eutanásia por deslocamento cervical e 

subseqüente retirada dos órgãos para a realização de análises histológicas. Foram retirados o 

fígado, pulmão e rins, os quais foram acondicionados e mantidos com solução tampão de 

formol 10%. Em seguida os órgãos retirados foram pesados e realizou-se a inspeção 

macroscópica para verificação de alterações visíveis e então procedeu-se a preparação das 

lâminas para a observação histológica. Os cortes histológicos obtidos foram mantidos sobre 

lâminas de vidro, fixados com xilol e corados com hematoxilina e eosina (HE) e a observação 

realizada em microscópio óptico. 

 

2.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m). As 

diferenças estatísticas entre os grupos controle e experimental foram determinadas pela 

análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste t de Tukey, através do software Graphpad 

Instat (versão 3). As diferenças estatisticamente significativas foram indicadas quando p é 

menor que 0,05.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 TOXICIDADE AGUDA 

 

Na dose testada (2000 mg/kg), nenhum dos animais expostos apresentou mortalidade 

nas primeiras 24 horas após a exposição e durante todo o período do estudo. Com estes 

resultados, observou-se que a toxicidade oral aguda da raiz de A. campestris (Aubl.) 

Moldenke é maior que 2000 mg/kg  e classificada como categoria 5, segundo os critérios do 

protocolo experimental adotado neste estudo. Segundo o Guia 423 (OECD, 1996) a amostra é 

considerada praticamente atóxica quando apresenta um valor de DL50 acima de 2000mg/kg ou 

entre 2000 e 5000mg/kg e não aconselha, neste caso, a realização do teste com a dose de 5000 

mg/kg, como forma de proteção a vida dos animais utilizados nos experimentos e também 

devido as dificuldades de solubilização e administração das amostras; a não ser em casos em 

que sejam necessários esta dosagem como forma de proteção a saúde humana. Como 

verificou-se, neste estudo, que não houve mortes ou aparecimento de sinais e sintomas de 
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toxicidade, evidenciado pelo screening hipocrático, pela avaliação da evolução ponderal, 

consumo de água e ração e ainda pelos resultados histopatológicos, não houve necessidade de 

administrar doses menores do extrato para repetição dos testes. 

Segundo Valadares (2006), os testes que avaliam a toxicidade aguda são utilizados 

com o objetivo de classificar e rotular substâncias de acordo com o seu potencial de 

toxicidade ou letalidade. No entanto, para que os resultados sejam aceitos pelas agências 

regulatórias dos diversos países é fundamental que os mesmos sejam conduzidos seguindo 

protocolos internacionalmente adotados (Globally Harmonised System - GHS), como aqueles 

publicados pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD).  

 

3.1.1 Consumo de ração e água 

 

Durante todo o período do estudo foi anotado diariamente o peso, o consumo de água 

e ração dos animais, para análise da avaliação ponderal ou possíveis alterações no 

comportamento alimentar. De acordo com Raubert, Mello e Mello (2006) os sinais de 

intoxicação sistêmica podem ser avaliados a partir da redução da massa corporal, consumo de 

água ou alterações comportamentais dos animais que estão em experimento. 

A seleção de espécies vegetais para pesquisas tendo como base o uso popular serve 

como atalho para a descoberta de novos fármacos, mesmo sabendo que estas espécies não 

estão isentas de efeitos colaterais ou tóxicos. Embora a espécie A. campestris (Aubl.) 

Moldenke seja utilizada pela população como antimalárica além do seu uso para problemas 

no útero, hemorragias e inflamações de mulheres (COELHO-FERREIRA, 2009) não existem 

estudos sobre atividades tóxicas, não sendo encontrado ate o momento nenhuma literatura 

especifica na área medica sobre esta espécie, portanto este estudo se faz necessário para o uso 

seguro da mesma.  Ressalta-se ainda, que no estado do Amapá o uso de plantas medicinais 

como forma alternativa de tratamento de doenças é bastante elevado, no entanto, em muitos 

casos, não são observados por parte da população que utiliza os devidos cuidados quanto às 

formas de cultivo, coleta e preparo e principalmente quanto aos riscos de toxicidade. 

Para Mello (2001), alterações no desenvolvimento ponderal e no consumo de ração e 

água, além de alterações comportamentais, são indícios de manifestações tóxicas. Na análise 

da evolução ponderal observou-se que a administração, por via oral, do EBEAc não alterou de 

forma significativa a massa corporal dos animais dos grupos tratados quando comparados aos 

grupos controles, apesar de ter ocorrido um significativo aumento no consumo de ração no 
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grupo tratado macho de 22,2 ± 7,3g quando comparado com seu grupo controle (Tabela 1, 

Figura 3). 

 

Tabela 1 - Evolução ponderal diária de ratos wistar tratados com dose única de 2000mg/kg do EBEAc 

Dias após o tratamento GCM 

 

GTM 

 

GCF 

 

GTF 

0 304,7 ± 32,5 319,4 ± 21,1 291,4 ± 11,1 297,7 ± 13,4 

1 300,6 ± 16,4 289,8 ± 30,5 294,4 ± 12,0 298,7 ± 11,1 

2 304,0 ± 18,0 299,2 ± 26,9 296,6 ± 10,5     300,7 ± 9,9 

3 297,6 ± 19,3 306,7 ± 32,3 288,3 ± 18,0 299,9 ± 12,4 

4 299,7 ± 20,0 310,3 ± 32,6 288,3 ± 18,0 301,7 ± 12,7 

5 301,5 ± 21,2 313,6 ± 34,1 297,7 ± 11,7 301,9 ± 12,8 

6 309,3 ± 21,4 315,2 ± 34,7 293,5 ± 12,1 302,5 ± 12,2 

7 312,3 ± 25,9 318,6 ± 32,4 299,9 ± 10,6 304,0 ± 15,1 

8 302,9 ± 21,7 314,6 ± 33,9 298,7 ± 10,6 305,4 ± 17,0 

9 313,7 ± 25,6 307,3 ± 26,9 298,6 ± 10,1 305,8 ± 16,1 

10 316,0 ± 28,6 322,0 ± 20,2 291,4 ± 19,7 305,2 ± 18,0 

11 320,3 ± 28,4 328,3 ± 20,0 291,4 ± 19,7 305,4 ± 18,0 

12 324,5 ± 31,3 335,4 ± 22,7     298,8 ± 9,4 305,3 ± 18,5 

13 323,8 ± 31,8 326,6 ± 26,5 297,1 ± 11,6 303,2 ± 19,3 

14 311,0 ± 34,6 305,0 ± 33,0 285,6 ± 9,6 292,9 ± 18,4 

Evolução ponderal diária do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) em ratos wistar machos e fêmeas, 

durante 14 dias. Os dados representam a Media ± Desvio Padrão de n = 6/grupo. GCF = Grupo 

Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo 

Tratado Macho. Teste estatístico aplicado Tukey (não significativo). 

Fonte: autora (2012) 
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Figura 3 – Efeito do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) sobre o desenvolvimento ponderal em 

ratos wistar machos e fêmeas, durante 14 dias. Os pontos representam a Media ± EPM de n = 6/grupo. 

GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM 

= Grupo Tratado Macho. Teste estatístico aplicado Tukey (não significativo). 

Fonte: autora (2013) 

 

Neste estudo, os dados do consumo de água e consumo de ração apresentados na 

Tabela 2 e nas Figuras 4 e 5, demonstram que houve aumento tanto no consumo de água 

como de ração dos grupos tratados quando comparados aos seus controles, porém as variações 

estatisticamente significativas ocorreram apenas no aumento do consumo de água do GTF 

quando comparado ao GCF e no aumento do consumo de ração do GTM quando comparado 

ao seu Grupo Controle. O aumento de ingestão hídrica por parte do GTF não gerou alterações 

importantes, já que o peso corporal e o consumo de ração dos animais não foram alterados, 

supondo-se que este aumento esteja associado a variações metabólicas.  

 

Tabela 2 - Consumo de água e ração em ratos wistar machos e fêmeas tratados com dose única de 

2000mg/kg do EBEAc, durante 14 dias. 

Parâmetros GCM 

 

GTM 

 

GCF 

 

GTF 

Água (mL) 188,1 ± 7,5 202,8 ± 12,6 155,7 ± 9,3 237,1 ± 23,7 

Ração (g) 113,2 ± 2,4 135,5 ± 3,7 95,4 ± 2,7 105,2 ± 3,0 

Os dados representam a Media ± Desvio Padrão de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF 

= Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado Macho. (ANOVA - 

Teste Tukey).  

Fonte: autora (2012) 
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Figura 4 – Efeito do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) sobre o consumo de ração em ratos wistar 

machos e fêmeas, durante 14 dias. Os pontos representam a Media ± EPM de n = 6/grupo. GCF = 

Grupo Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = 

Grupo Tratado Macho. (ANOVA - Teste Tukey). 
Fonte: autora (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Efeito do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) sobre o consumo de água em ratos wistar 

machos e fêmeas, durante 14 dias. Os pontos representam a Media ± EPM de n = 6/grupo. GCF = 

Grupo Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = 

Grupo Tratado Macho. (ANOVA - Teste Tukey). 

Fonte: autora (2012) 
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3.1.2 Screening Hipocrático 

 

O screening Hipocrático é considerado um teste útil e comumente utilizado na triagem 

preliminar de plantas para detecção de possíveis efeitos tóxicos (LUCIO et al., 2000). Este 

teste fornece uma estimativa geral da toxicidade de uma substância sobre a disposição geral, 

atividade e coordenação do sistema motor, reflexos e atividades sobre o sistema nervoso 

central e sobre o sistema nervoso autônomo (MALONE; ROBICHAUD, 1983). 

A administração do EBEAc na dose única de 2000mg/kg não alterou de forma geral o 

comportamento dos animais dos grupos tratados quando comparados aos grupos controle. No 

entanto, verificou-se que uma fêmea do GTF (correspondente a 16,6% para n=6) apresentou 

piloereção, tremores, resposta ao toque diminuída e respiração forçada nas primeiras 4h de 

observação. Com relação ao GTM, observou-se que dois animais apresentaram piloereção e 

uma leve sedação (correspondente a 33,33% para n=6) também somente nas primeiras 4h de 

observação. Durante o tratamento essas alterações foram normalizadas, e não foram 

observados sinais clínicos de toxicidade e nenhuma morte foi registrada, supondo-se que o 

extrato administrado de forma aguda é bem tolerado por via oral em ratos de ambos os sexos, 

não interferindo na coordenação motora e também não influenciando em outras atividades 

fisiológicas relacionadas com o Sistema Nervoso Central ou Sistema Nervoso Autônomo. No 

entanto, é importante se levar em consideração que esta é uma avaliação estimativa e 

preliminar das possíveis propriedades tóxicas do extrato testado e que a mesma forneceu 

informações acerca dos riscos resultantes de uma exposição de curta duração. 

 

3.1.3 Análise dos exames hematológicos e bioquímicos 

 

Observou-se que o tratamento oral dos animais com o EBEAc na dose de 2000mg/kg 

não alterou de forma significativa o perfil hematológico dos grupos tratados em relação aos 

grupos controles (Tabela 3), embora tenham ocorrido flutuações, não houve indicativo de 

importância clinica, visto que estes valores encontram-se dentro de parâmetros 

hematológicos, para ratos, descritos na literatura (MELO et al., 2012) 

A avaliação dos parâmetros hematológicos fornece indícios de manifestações tóxicas 

locais e sistêmicas induzidas pelos fármacos. Alterações no número de células circulantes 

podem indicar o comprometimento da hemotopoese (formação das células do sangue) devido 

a interferências na multiplicação, maturação ou diferenciação celular (GRAÇA, 2004). O 
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tempo de instalação e a reversibilidade ou não das lesões, também sugerem os prováveis 

mecanismos de injúria desencadeados (WEISS, 1993).  

De acordo com Verrastro e Lorenzi (1998) a medida do valor da hemoglobina é a mais 

importante na avaliação da série vermelha. Quando os valores encontrados estiverem abaixo 

dos valores normais (considerando-se as variações de sexo e idade), pode-se diagnosticar 

anemia; e quando tais valores forem superiores aos normais, acompanhados por aumento de 

eritrócitos, permite o diagnóstico de uma policitemia ou eritrocitose. Como não foram 

observadas alterações significativas nos resultados obtidos para o hematócrito, hemoglobina e 

índices hematimétricos, conclui-se que a administração aguda do EBEAc  obtido das raízes de 

A. campestris (Aubl.) Moldenke, na dose de 2000mg/kg, não causam danos diretos nos 

eritrócitos, pelo menos em grau suficiente para causar anemia. 

 

Tabela 3 - Parâmetros hematológicos obtidos de ratos wistar, tratados por via oral com EBEAc 

(2000mg/kg) 

Parâmetros 

Hematológicos 

GCF 

     

GTF 

 

GCM 

 

GTM 

 

Hemácias (mm
3
) 8,5 ± 0,4 8,1 ± 0,6 7,4 ± 0,3 7,4 ± 0,1 

Hemoglobina (g/dL) 14,9 ± 0,5 14,2 ± 0,8 14,2 ± 0,4 14,1 ± 0,2 

Hematócrito (%)  46,5 ± 2,4  43,6 ± 2,8  43,7 ± 1,8  43,1 ± 1,1 

VCM (fL) 54,0 ± 5,4 53,4 ± 0,8 59,0 ± 1,0 58,0 ± 1,0 

HCM (pg) 17,3 ± 0,3 17,4 ± 0,3 19,4 ± 0,4 19,0 ± 0,3 

CHCM (g/dL)  32,0 ± 0,5 32,5 ± 0,3 32,8 ± 0,5 32,7 ± 0,4 

Plaquetas (mm
3
) 713,6 ± 76,6 597,6 ± 217,5 830,2 ± 80,8 740,8 ± 187,5 

Leucócitos totais (mm
3
) 4,6 ± 0,9 3,5 ± 0,8 8,9 ± 1,7 9,1 ± 2,1 

Granulócitos (%) 1,4 ± 0,4 0,8 ± 0,3 2,1 ± 0,4 1,5 ± 0,2 

Linfócitos (%) 93,4 ± 1,16 94,8 ± 1,55 89,8 ± 2,16 92,0 ± 0,66 

Monócitos (%) 5,1 ± 0,9 4,3 ± 1,3 8,0 ± 1,6 6,3 ± 0,5 

Os dados representam a Media ± Desvio Padrão de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF 

= Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado Macho. (ANOVA - 

Teste Tukey).  

Fonte: autora (2012) 

 

Na análise da série leucocitária também não foram verificadas alterações relevantes, os 

valores permaneceram dentro dos limites de referência, sugerindo a ausência de evidências de 

efeitos deletérios do extrato sobre a série leucocitária. Os leucócitos possuem importantes 

funções na resposta imune, devido principalmente a sua grande capacidade de adaptação a 
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diferentes condições metabólicas. Inúmeros fatores fisiológicos podem exercer influência 

sobre os leucócitos, entre esses o estresse, a idade, o sexo, a raça, a espécie animal e a 

digestão (MATOS, 1995).  

Também não foram observadas alterações na contagem das plaquetas dos grupos 

tratados em comparação aos grupos controle, demonstrando a não interferência do extrato na 

coagulação sanguínea.  

Com relação às análises bioquímicas observou-se que o tratamento oral dos animais 

com o EBEAc na dose de 2000mg/kg não foi capaz de promover diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos (controle e teste) na maioria dos parâmetros avaliados (Tabela 

4), no entanto, as taxas de uréia e triglicerídeos do GTM em relação ao GCM apresentaram-se 

aumentadas (Tabela 4). 

Os efeitos tóxicos de determinadas substâncias podem muitas vezes comprometer 

alguns sistemas e órgãos, porém o fígado é um dos mais suscetíveis à ação de compostos 

químicos. Entre os fatores que levam a essa suscetibilidade, pode-se citar o fato de que as 

substâncias administradas por via oral sofrem absorção no trato gastrintestinal e são 

transportadas para o fígado pela veia porta hepática. Desta forma, um agente tóxico vai passar 

primeiramente pelo fígado para posteriormente ser distribuído na corrente sanguínea 

(HODGSON; LEVI, 1997). Devido à diversificada natureza da atividade funcional do fígado 

e as variadas respostas aos ataques provocados pelos xenobióticos, a seleção de testes 

apropriados para avaliar a hepatotoxicidade de uma substância torna-se uma tarefa muito 

difícil (PLAA; CHARBONNEAU, 1994).  

Neste estudo as provas de função hepática verificadas foram: triglicerídeos, colesterol 

total, alanina-aminotransferase (ALT) e aspartato-aminotransferase (AST). Os exames 

tiveram como objetivo rastrear um possível comprometimento das funções de síntese e 

metabolização do fígado, bem como uma possível lesão tecidual.  

Em situações de monitoramento de drogas hepatotóxicas, particularmente na hepatite 

tóxica, geralmente os níveis de ALT apresentam-se mais elevados que de AST. As 

aminotransferases AST e ALT são enzimas intracelulares que se encontram praticamente em 

todos os tecidos (miocárdio, músculo esquelético, rins, pâncreas, baço cérebro e pulmão), 

porém em maior concentração nas células hepáticas. No hepatócito, a AST encontra-se tanto 

no citoplasma quanto na mitocôndria e a ALT encontra-se somente no citoplasma, portanto a 

primeira a aparecer em maior concentração no plasma. A ALT é utilizada para medir processo 

inflamatório ou necrótico do fígado e diagnosticar desordem hepatocelular leve. A AST é útil 

em doenças crônicas em atividade. No caso de uma lesão hepática grave, seus níveis séricos 
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aumentam traduzindo alteração total do hepatócito (MOTA, 2000). Os resultados obtidos 

acerca dos níveis das aminotransferases não sofreram alteração após a administração aguda do 

EBEAc na dose de 2000mg/kg em ratos wistar, no entanto, somente através da análise 

histopatológica do fígado é possível avaliar se de fato não houve interferência do extrato 

sobre a função hepática dos ratos. 

O aumento na taxa de triglicerídeos do GTM em relação ao GCM (Figura 6) pode 

estar relacionado com efeitos tóxicos do extrato frente ao fígado. De acordo com Sherlock 

(1978) é comum níveis de triglicerídeos séricos elevados em indivíduos que abusam de óleos 

e gorduras na dieta e ainda em pacientes com desordens hepáticas, refletindo uma 

mobilização excessiva de ácidos graxos livres dos depósitos de gorduras e a resultante 

reesterificação pelo fígado antes do seu transporte de volta para a periferia.  

 

Tabela 4 - Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de ratos wistar, tratados por via oral com EBEAc 

(2000mg/kg). 

Parâmetros 

Bioquímicos 

GCF 

      

GTF 

 

GCM 

 

GTM 

 

Glicose (mg/dL) 134,2 ± 31,5 118,2 ± 14,7 196,6 ± 21,2 175,0 ± 15,8 

Uréia (mg/dL) 43,6 ± 3,3 39,4 ± 3,0 50,4 ± 2,1 62,0 ± 3,5 

Creatinina (mg/dL) 1,0 ± 0,15 1,0 ± 0,08 1,1 ± 0,04 1,2 ± 0,10 

Ácido úrico (mg/dL) 1,5 ± 0,2 1,9 ± 0,3 1,8 ± 0,5 1,4 ± 0,2 

Triglicerídeos (mg/dL) 122,0 ± 20,6 93,0 ± 16,8 97,8 ± 16,2 181,4 ± 44,0 

CT (mg/dL) 69,0 ± 11,2 60,6 ± 8,6 63,8 ± 2,7 60,2 ± 6,3 

AST (U/mL) 40,4 ± 8,4 39,0 ± 2,3 5,6 ± 0,8 8,0 ± 1,8 

ALT (U/mL) 26,8 ± 5,7 22,6 ± 3,1 40,8 ± 9,6 39,4 ± 8,0 

Os dados representam a Media ± Desvio Padrão de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF 

= Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado Macho. (ANOVA - 

Teste Tukey).  

Fonte: autora (2012) 
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Figura 6 - Efeito do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) sobre as taxas de triglicerídeos em ratos 

wistar machos e fêmeas, após 14 dias da administração de uma dose única por via oral. Os pontos 

representam a Media ± EPM de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado 

Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado Macho. (ANOVA - Teste Tukey). 

Fonte: autora (2012) 

 

Para análise do EBEAc (2000mg/kg) sobre a função renal foram dosados os níveis de 

uréia, ácido úrico e creatinina. As taxas de ácido úrico e creatinina não promoveram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (controle e teste), no entanto, as 

taxas de uréia do GTM em relação ao GCM apresentaram-se aumentadas. 

Valores aumentados nas taxas de acido úrico, segundo Gonzales e Silva (2003), 

podem ser em decorrência de neoplasias de células sanguíneas, doenças hepáticas, 

insuficiência renal, endocrinopatias, ingestão de substâncias tóxicas ou drogas, e em falhas 

genéticas das enzimas necessárias para seu correto metabolismo. Como os resultados obtidos 

não apresentaram elevação nas taxas supõe-se que a administração aguda do EBEAc não 

induz alterações referentes às patologias que apresentam o perfil de ácido úrico elevado. 

Para Adebayo et al., (2003) a elevação nos níveis plasmáticos de uréia e creatinina 

fornece indícios de sobrecarga renal, insuficiência renal aguda ou, ainda, de aumento no 

catabolismo protéico. No presente trabalho o resultado das taxas séricas de creatinina do 

grupo tratado em relação ao grupo controle não apresentou diferenças estatisticamente 

significativas; porém, houve aumento na taxa de uréia do GTM em relação ao GCM (Figura 

7). A uréia é um produto nitrogenado não protéico, sintetizado no fígado, através do ciclo da 

omitina, resultante do catabolismo de proteínas exógenas (dieta) e endógenas. A excreção 

renal da uréia é conseguida pela filtração glomerular, e suas concentrações são inversamente 
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proporcionais à taxa de filtração glomerular. De acordo com Motta (1989) as concentrações 

de uréia são facilmente alteradas na presença de dieta rica em proteínas, catabolismo protéico 

e função renal deficiente. Este aumento, assim como a elevação dos teores de triglicerídeos, 

pode estar relacionado a possíveis efeitos tóxicos do extrato frente ao fígado, ou ao aumento 

do consumo de ração por parte do GTM, uma vez que a uréia e o principal produto da 

metabolização das proteínas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Efeito do tratamento com EBEAc (2000mg/kg) sobre as taxas de uréia em ratos wistar 

machos e fêmeas, após 14 dias da administração de uma dose única por via oral. Os pontos 

representam a Media ± EPM de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle Fêmea, GTF = Grupo Tratado 

Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado Macho. (ANOVA - Teste Tukey). 

Fonte: autora (2012) 

 

3.1.4 Análise macroscópica  

 

Foi realizada a avaliação macroscópica dos órgãos presentes na cavidade abdominal e 

torácica dos ratos dos grupos tratados e controle.  

Na análise dos pulmões, coração, baço e rins dos grupos tratados, machos e fêmeas, 

com EBEAc (2000 mg/kg), não foram evidenciadas alterações na estrutura, rigidez ou 

coloração das superfícies, quando comparados aos respectivos grupos controles, tratados 

apenas com água. Em relação ao fígado, nos animais controle apresentaram superfície externa 

lisa, brilhante, pardo clara. Contudo, nos animais tratados, este órgão apresentou-se com uma 

coloração levemente mais clara em relação ao controle. 
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3.1.5 Peso dos orgãos 

 

Não foram registradas alterações significativas nos pesos dos orgãos dos animais 

tratados em relação aos respectivos grupos controle (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Média de peso dos orgãos de ratos wistar machos e fêmeas tratados com EBEAc 

(2000mg/kg), durante ensaio de toxicidade aguda por14 dias.  

Orgão GCM 

 

GTM 

 

GCF 

 

GTF 

Fígado 10,29 ± 0,4 10,65 ± 0,5 6,92 ± 0,2 7,02 ± 0,3 

Pulmão 

Baço 

Coração 

Rins 

1,72 ± 0,02 

1,05 ± 0,04 

     1,33 ± 0,13 

2,40 ± 0,10 

1,63 ± 0,06 

1,01 ± 0,03 

     1,27 ± 0,13 

2,19 ± 0,10 

1,28 ± 0,05 

0,71 ± 0,02 

0,86 ± 0,03 

1,79 ± 0,05 

1,26 ± 0,02 

0,90 ± 0,09 

0,86 ± 0,03 

1,82 ± 0,04 

Os dados representam a Media ± e.p.m (erro padrão da média) de n = 6/grupo. GCF = Grupo Controle 

Fêmea, GTF = Grupo Tratado Fêmea, GCM = Grupo Controle Macho e GTM = Grupo Tratado 

Macho. (ANOVA - Teste Tukey). 

Fonte: autora (2012) 

 

3.1.6 Análise microscópica  

 

Para a análise histopatológica foram colhidas amostras do pulmão, fígado e rins, com 

o intuito de investigar a capacidade do extrato em produzir alterações agudas histológicas nos 

animais tratados, como lesões celulares reversíveis (degenerações) e irreversíveis (necrose e 

apoptose). 

Os resultados obtidos demonstraram não haver alterações citoarquiteturais 

significativas na análise dos tecidos dos pulmões e rins dos grupos tratados e controle 

(machos e fêmeas), analisados. Demonstrando assim, a não interferência da administração 

aguda dose única (gavagem) de 2000 mg/kg do EBEAc nas características dos tecidos em 

estudo. 

Nos pulmões não foi evidenciada a presença de corpos estranhos, processos 

inflamatórios ou presença de líquido no interior dos alvéolos. observou-se arquitetura 

parenquimatosa lobular normal, constituída por alvéolos septados, revestidos por uma camada 

de epitélio simples composto por pneumócitos tipo I (células pavimentosas) e pneumócitos 

tipo II (células cuboidais), brônquios e bronquíolos (Figura 8).  
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Figura 8 – Análise histopatológica do tecido pulmonar.   

(A) e (B) referem-se aos grupos controle, macho e fêmea, respectivamente.  (C) e (D) 

referem-se aos grupos tratados, macho e fêmea, com EBEAc na dose de 2000mg/kg. 

Observar alvéolos pulmonares, bronquíolos pulmonares e integridade tecidual, não 

havendo significativas entre grupo controle e tratado.  

 Fonte: autora (2013) 

 

Nos rins observou-se arquitetura lobular e glomerular preservada com pirâmides 

regulares recobertas por tecido cortical. A córtex apresentou glomérulos distribuídos 

regularmente e cápsula de Bowman. Não foram encontradas anormalidades histológicas nos 

túbulos contorcidos proximais e distais e também não foram observadas lesões fibróticas, 

hemorrágicas ou áreas de enfarte (Figura 9), portanto o achado de aumento na taxa de ureia 

no GTM não esta relacionado com um possível efeito toxico ao nível renal (Tabela 3). 
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Figura 9 – Análise Histopatológica do tecido renal.   

(A) e (B) referem-se aos grupos controle, macho e fêmea, respectivamente.  (C) e (D) 

referem-se aos grupos tratados, macho e fêmea, com EBEAc na dose de 2000mg/kg. 

Observar cortéx renal com glomérulo e túbulos proximais, não havendo significativas 

entre grupo controle e tratado.  

Fonte: autora (2013) 

 

O fígado dos animais tratados apresentou arquitetura lobular, com veias hepáticas 

terminais de paredes finas, regularmente distribuídas. No entanto, os cortes histológicos 

demonstraram alteração sutil no citoplasma dos hepatócitos, que se apresentaram tumefeitos, 

levemente opacos, com vacúolos pequenos, claros, sem modificação da posição do núcleo, 

alterações estas compatíveis com degeneração hidrópica (Figura 10)  

A degeneração hidrópica é caracterizada pelo acúmulo de água no interior da célula devido à 

lesão química ou tóxica, alterando, assim, o funcionamento da bomba de Na
+ 

e K
+

, fazendo 

com que haja um influxo de H
2
O para dentro da célula na tentativa do equilíbrio eletrolítico, 

resultando no aumento da osmolaridade citoplasmática e afluxo de líquido para dentro da 

célula, deixando-a tumefeita ou edemaciada (THOMSON, 1983). Esta lesão deixa as células 

com citoplasma claro à coloração histológica, com aspecto granuloso e alteração da proporção 

citoplasma/núcleo e vacuolização citoplasmática que aumenta de volume, frequência e 

intensidade de acordo com o estágio da lesão. Em estágios avançados, provoca compressão 

dos capilares sinusóides deixando-os pouco visíveis e dificultando a circulação sanguínea 

(COELHO, 2011). 
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Figura 10 - Análise Histopatológica do tecido hepático 

(A) e (B) referem-se aos grupos controle, macho e fêmea, respectivamente. Hepatócitos 

com aspecto normal (C) e (D) referem-se aos grupos tratados, macho e fêmea, com 

EBEAc na dose de 2000mg/kg. Observar degeneração hidrópica, com presença de 

hepatócitos tumefeitos e com pequenos  vacúolos.  

Fonte: autora (2013) 

 

A degeneração hidrópica é considerada um edema intracelular reversível, originada a 

partir de agressões de diversas naturezas, como tóxicas, infecciosas e imunológicas. No 

presente estudo, como a degeneração foi observada somente nos grupos tratados com EBEAc 

na dose de 2000mg/kg, é possível sugerir que alguma substância presente no extrato possa ter 

causado essa lesão pelo fato da grande afinidade metabólica hepática, característico de 

substancias terpênicas, e alguns alcalóides, principalmente os pirrizolidinicos (SILVA, 2006).   

A redução da produção de ATP e a modificação da integridade da membrana dos 

hepatócitos são fenômenos que induzem à retenção de sódio, redução de potássio e aumento 

da pressão osmótica intracelular, alterando a entrada de água no citoplasma e ocasionando 

expansão isosmótica da célula, que passa a apresentar a aparência vacuolar característica da 

lesão. Essa expansão leva a um rearranjo na distribuição das organelas citoplasmáticas 

conferindo ao citoplasma o aspecto granuloso, o qual foi visualizado ao microscópio óptico 

(PEREIRA, 2006).  

A análise histopatológica do fígado apresentou relação com a análise macroscópica, 

onde houve diferença de coloração do órgão nos animais tratados, que apresentaram 
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tonalidade levemente mais clara em relação ao controle. De acordo com Pereira (2006), a 

palidez do fígado pode estar associada à degeneração hidrópica, pois nesse tipo de alteração 

as células aumentadas de volume comprimem os capilares prejudicando a circulação de 

sangue no órgão. 

Ressalta-se que a ingestão de algumas substâncias tem efeito direto e dose-dependente 

sobre o fígado, pressupondo que a quantidade ingerida é que determina o seu potencial 

hepatotóxico. Segundo Junqueira e Carneiro (1990), algumas substâncias tóxicas podem 

induzir proliferações celulares anormais que desorganizam os mecanismos autorreguláveis 

nas células. De acordo com Banks (1992) apud Rabelo (2008), substâncias tóxicas podem 

causar lesões agudas nas células, e que durante a exposição, podem ocorrer alterações nas 

funções orgânicas e no tamanho do órgão, bem como aumento do tecido conjuntivo, porém 

estas lesões podem ser totalmente recuperadas quando o agente causador não estiver mais 

presente. Neste estudo pode-se pressupor que doses menores que 2000mg/kg do EBEAc não 

provoquem este tipo de lesão, porém especial atenção deve ser dada a ingestão de doses acima 

de 2000mg/kg, pois caso persista a agressão poderão ocorrer danos irreversíveis que levem a 

morte da célula. 

O fígado é o principal órgão para metabolização de drogas e detoxificação. Muitos 

xenobióticos são biotransformados e eliminados pelo fígado, principalmente na forma de 

conjugados, sem maiores consequências. No entanto, alguns são concentrados a níveis 

tóxicos, enquanto outros são bioativados a compostos intermediários reativos que podem lisar 

o fígado de diversas maneiras (KULKARNI, 1994 apud RABELO, 2008). Consequentemente 

estudos pré-clínicos de hepatotoxicidade são indispensáveis para implementação de novas 

drogas, uma vez que as lesões neste órgão inviabilizam o uso da droga na terapêutica.  

Segundo Rabelo (2008), existem, basicamente, seis tipos de alterações hepáticas que 

podem ser induzidas por drogas, sendo: 1- Alteração da homeostase do cálcio intracelular;     

2 – Interrupção do fluxo biliar por substâncias que afetam proteínas de transporte;                   

3 – Citotoxidade mediada por anticorpos; 4- Indução de respostas citolíticas diretas por 

células T; 5- Morte celular programada (apoptose) decorrente de agressão imuno-mediada e; 

6- Estresse oxidativo ocasionado pela agressão dos fármacos as mitocôndrias. 

Neste estudo supõe-se que a lesão ocasionada (degeneração hidrópica) nos grupos 

tratados com EBEAc na dose de 2000mg/kg, possa ter sido gerada por estresse oxidativo, o 

qual é ocasionado pela agressão dos fármacos às mitocôndrias seja por inativação ou ligação a 

enzimas respiratórias ou ao DNA mitocondrial, desregulando a oxidação dos ácidos graxos e 
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a produção de energia celular. Isto resulta no aparecimento de metabolismo anaeróbico, 

acidose lática e acúmulo de triglicérides nas células (RABELO, 2008).  

Esta suposição está baseada nos resultados bioquímicos que apresentaram elevação da 

taxa sérica de triglicérides do GTM. Como a lesão detectada apresentou grau de intensidade 

baixo, não foi visualizada esteatohepatite na análise microscópica, mas pode ter ocorrido em 

grau suficiente no GTM para a elevação das taxas séricas. De acordo com Guyton & Hall 

(2002), o fígado desempenha diferentes funções, porém muitas dessas funções encontram-se 

interligadas, e esta interdependência fica mais evidente quando este órgão é afetado, tendo 

varias funções atingidas simultaneamente.  

Entre outras funções, o fígado é responsável pela gliconeogênese, síntese de gorduras, 

formação de uréia e proteínas plasmáticas, bem como remoção ou excreção de fármacos e 

outras substâncias. Desta forma, pode-se sugerir que uma possível agressão de substância(s) 

presentes no extrato, para metabolização e/ou biotransformação, possam estar 

comprometendo o metabolismo aquoso das células hepáticas, ainda que de pouca intensidade 

e de forma reversível caso o estímulo seja cessado, causando degeneração hidrópica nos 

hepatócitos e elevação das taxas séricas de triglicerídeos e uréia.   
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3 CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo foi o primeiro que avaliou a toxicidade aguda da espécie Amasonia 

campestris (Aubl.) Moldenke e teve como intuito colaborar com a comunidade 

científica na complementação de dados sobre esta espécie, tornando mais segura sua 

utilização. 

  Pelo método de classes, a raiz de A. campestris (Aubl.) Moldenke se enquadra 

categoria 5  (substância com DL50 superior a 2000 mg/kg e menor que 5000 mg/kg), 

sendo considerada de baixa toxicidade. 

 O extrato alcoólico das raizes A. campestris (Aubl.) Moldenke na dose de 2000 mg/kg. 

mostrou possuir baixa toxicidade aguda, evidenciada pela ausência de sinais clínicos 

relevantes no screening hipocrático, bem como ausência de morte durante todo o 

período de observação. 

 A administração aguda oral do extrato avaliado não produziu efeitos tóxicos sobre a 

maioria dos parâmetros bioquímicos e hematológicos estudados, sugerindo que o 

extrato testado foi biotransformado e eliminado sem provocar aparente lesão nos rins 

dos ratos. 

 Os cortes histológicos demonstraram discreta toxicidade hepática, com pequena 

degeneração hidrópica no citoplasma dos hepatócitos. Indícios de que no EBEAc 

existem substâncias potencialmente tóxicas ao fígado, entretanto a alteração apresenta 

ser reversível, mas caso persista a agressão poderão ocorrer danos irreversíveis que 

levem a morte da célula. 

 Levando em consideração os resultados obtidos neste estudo, pode-se constatar que a 

determinação da toxicidade crônica pré-clínica é de extrema necessidade para uma 

melhor avaliação do perfil tóxico dessa espécie, após a exposição repetida de doses. 

Assim sendo, ressalta-se a importância da continuação dos estudos farmacológicos e 

toxicológicos de A. campestris (Aubl.) Moldenke, bem como de isolamento e 

identificação dos seus princípios ativos e tóxicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo foi o primeiro a relatar o uso da espécie Amasonia campestris (Aubl.) 

Moldenke como antimalárica. Observou-se que a abordagem etnofarmacológica continua 

sendo um dos principais meios para obtenção de informações que levem a descoberta de 

novos fármacos, bem como a validação do uso de plantas medicinais. Neste sentido, o 

levantamento etnodirigido realizado no Estado do Amapá proporcionou informações 

relevantes sobre as espécies utilizadas para o tratamento da malária no Estado, permitindo 

selecionar espécies promissoras que servirão de base para futuros estudos de bioprospecção. 

O estudo permitiu ainda evidenciar a atividade antimalária das raízes da espécie A. 

campestris, tanto nos ensaios in vitro com cepas de P. falciparum, como nos testes in vivo 

utilizando camundongos infectados com P. berghei, contudo salientamos a necessidade de 

estudos antimaláricos posteriores com princípios ativos isolados, visando a determinação da 

substância responsável pela atividade ora relatada. 

Os ensaios in vivo de toxicidade aguda permitiram uma análise mais segura quanto aos 

efeitos tóxicos da espécie A. campestris, revelando que a mesma possui baixa toxicidade 

quando administrada em dose única até 2000mg/kg, porém recomenda-se a realização de 

ensaios de toxicidade crônica com a finalidade de observar os efeitos do uso da espécie em 

períodos mais prolongados. 

Por fim, este estudo contribuiu para correlacionar a indicação popular da espécie A. 

campestris como antimalárica com ensaios em laboratório, indicando que de fato a espécie 

apresenta caracerísticas promissoras de atividade antimalárica, merecendo estudos 

multidisciplinares que venham validar a espécie para um uso totalmente seguro por seres 

humanos. 
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APÊNDICE A 

 

FORMULÁRIO 

 

LOCAL: ____________________________________________ DATA: __________ 

NOME DO PACIENTE: ____________________________________ 

IDADE: ______________________            SEXO:________________ 

PROCEDÊNCIA:__________________________________________ 

ESCOLARIDADE _________________________________________ 

 

1. O Sr./ Sra. Já teve malária? 

 

2. Caso positivo. Quantas vezes 

 

3. O (A) Sr./ Sra. Costuma usar plantas medicinais para tratar a doença? Conhece alguma 

planta usada no tratamento? 

 

 

4. Caso afirmativo. Qual(is) plantas? 

 

PLANTAS PARTE USADA MODO DE PREPARO 

   

   

   

   

   

   

 

5. Onde o  Sr./ Sra costuma adquirir estas plantas? 

 

6. O (A)  Sr./ Sra acha que as plantas medicinais fazem o mesmo efeito que os remédios 

comprados em farmácia? 

 

 

_____________________________ 

Responsável 
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APÊNDICE  B 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,________________________________________________________________________

_____________, RG:___________________, nascido em ___/___/___ e domiciliado 

à__________________________________________________________________________

________________________________, município de ________________________. 

Declaro que consinto em participar como voluntário do projeto “Estudo etnobotânico de 

plantas utilizadas como antimaláricas pela população do Estado do Amapá” sob 

responsabilidade do(a) pesquisador(a) Profa. Elizabeth Viana Moraes da Costa. Declaro que 

fui satisfatoriamente esclarecido que: A) o estudo será realizado a partir de entrevistas; B) 

que não haverá riscos para minha saúde, C) que posso consultar os pesquisadores 

responsáveis em qualquer época, pessoalmente ou por telefone (3312-1739), para 

esclarecimento de qualquer dúvida; D) que estou livre para, a qualquer momento, deixar de 

participar da pesquisa e que não preciso apresentar justificativas para isso; E) que todas as 

informações por mim fornecidas e os resultados obtidos serão mantidos em sigilo e que, 

estes últimos só serão utilizados para divulgação em reuniões e revistas científicas sem a 

minha identificação; F) que serei informado de todos os resultados obtidos, 

independentemente do fato de mudar meu consentimento em participar da pesquisa; G) que 

não terei quaisquer benefícios ou direitos financeiros sobre os eventuais resultados 

decorrentes da pesquisa; H) que esta pesquisa é importante para o estudo, melhor 

entendimento. Assim, consinto em participar do projeto de pesquisa em questão.  

 

_____________________________, ____de _________________________de 2010.  

 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Voluntário Pesquisador  

 

 

OBS: Este termo de apresentar duas vias, uma destinada ao usuário ou seu representante 

legal e a outra ao pesquisador.  
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Espectro de RMN 1H

Fração D

APÊNDICE  C 
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APÊNDICE D 

IDENTIFICAÇÃO: _________PESO INICIAL__________PESO FINAL_________DATA: ________________ 

Atividade Farmacológica                               Quantificação dos Efeitos 

(0) sem efeito  (-) efeito diminuído  (+) efeito presente  (++) efeito intenso 
 

                    Até 30min   1h      2h        3h         4h    2
0 
dia     3

0 
dia      4

0 
dia    5

0 
dia   6

0 
dia   7

0 
dia   8

0 
dia   9

0 
dia    10

0 
dia  11

0 
dia  12

0 
dia  13

0 
dia  14

0 
dia  15

0 
dia    

1- SNC                    

a) Estimulante                    

- Hiperatividade                    

- Irritabilidade                    

- Agressividade                    

- Tremores                    

- Convulsões                    

- Piloereção                    

- Movimento 

intenso das vibrissas 

                   

- Outros                    

b) Depressora                    

- Hipnose                    

- Ptose                    

- Sedação                    
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- Anestesia                    

- Ataxia                    

- Reflexo do 

endireitamento 

                   

- Catatonia                    

- Analgesia                    

- Resposta ao toque 

diminuída 

                   

- Perda do reflexo 

Corneal 

                   

- Perda do reflexo 

auricular 

                   

C) Outros 

Comportamentos 

                   

- Ambulação                    

- Bocejo excessivo                    

- Limpeza                    

- Levantar                    

- Escalar                    

- Vocalizar                    

- Sacudir a cabeça                    

- Contorções 

abdominais 

                   

- Abdução das patas 

do trem posterior 
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- Pedalar                    

- Estereotipia                    

2- SNA                    

- Diarréia                    

- Constipação                    

- Defecação 

aumentada 

                   

- Respiração forçada                    

- Lacrimejamento                    

-Micção                    

- Salivação                    

- Cianose                    

- Tono muscular                    

- Força para agarrar                    

3- Morte                    

 

 

 2
0 
dia 3

0 
dia 4

0 
dia 5

0 
dia 6

0 
dia 7

0 
dia 8

0 
dia 9

0 
dia 10

0 
dia 11

0 
dia 12

0 
dia 13

0 
dia 14

0 
dia 15

0 
dia 

CONSUMO DE 

ÁGUA 

              

CONSUMO DE 

RAÇÃO 

              

 


