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Introdução: A ocorrência de reações adversas a medicamentos (RAM) compromete 

significativamente a farmacoterapia, principalmente em enfermidades crônicas, como ocorre 

no manejo da dor, uma manifestação clínica presente em diversas patologias e que interferem 

de forma direta na qualidade de vida do paciente, sendo considerada um importante problema 

de saúde pública (1). Entre os fatores que dificultam o manejo da dor estão as RAM inerentes 

aos fármacos atualmente disponíveis, que frequentemente levam a interrupções no tratamento, 

além do potencial de gerar prejuízos expressivos ao paciente, incluindo gastro e 

nefrotoxicidade, discrasias sanguíneas, entre outros. Na busca por alternativas mais efetivas, 

mas principalmente mais seguras, novas terapias e fármacos originados de produtos naturais 

têm recebido uma atenção especial (2). Deve-se, no entanto, ter cautela diante do senso 

comum de que produtos naturais e seus derivados sejam desprovidos de toxicidade, não 

proporcionando efeitos adversos. Essa máxima é claramente contraditada pelas ocorrências de 

intoxicação associadas ao uso de plantas tidas como medicinais. Visto que o uso tradicional 

destas plantas geralmente não dispõe de embasamento científico, a submissão destes produtos 

a testes pré-clínicos e clínicos é fundamental para garantir sua eficácia e segurança (3). Dentre 

a flora brasileira o gênero Varronia, da família Boraginaceae, se destaca por apresentar várias 

espécies com indicações etnofarmacológicas, como: antimicrobiana, anti-inflamatória, 

analgésica, cicatrizante, anti-helmíntica, antioxidante, antitumoral, antiulcerogênica, entre 

outras. A espécie avaliada no presente estudo é tradicionalmente aplicada ao tratamento de 

contusões e outras condições dolorosas e inflamatórias. Objetivos: Investigar a toxicidade 

oral aguda de uma espécie do gênero Varronia de ocorrência amazônica, destacando 

marcadores hipocráticos (físicos e comportamentais), fisiológicos, necroscópicos e 

histopatológicos. Métodos: O material vegetal foi coletado no município de Castanhal-PA em 

janeiro de 2013, sendo botanicamente identificado, com depósito de exsicata na EMBRAPA-

Amazônia Legal. O extrato aquoso das folhas da espécie em estudo, que por questões 

relacionadas a patente será identificado como Cord001, foi produzido e cedido pelo 

Laboratório de Cromatografia Líquida (LABCROL) da Universidade Federal do Pará. Todos 

os procedimentos experimentais foram conduzidos de acordo com as normas éticas e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais de Experimentação (CEPAE) da 

UFPA, sob o parecer CEUA nº 6029300817. O estudo de toxicidade foi conduzido em fêmeas 

adultas (n = 12; OECD 4501) da espécie Rattus norvegicus, de linhagem Wistar, não grávidas 

e nulíparas, com massa corporal entre 150 e 200 g. Foram alojados em gaiolas com água e 

ração a vontade. Antes do início dos experimentos, os animais foram submetidos a jejum 

prévio de 12h, sendo pesados e divididos randomicamente em dois grupos: Cord001 (n=6), 

tratado oralmente por gavagem com 2.000 mg/kg; e controle, tratado com o veículo de 

dissolução do extrato (salina 0,9%). A partir da administração oral, os animais foram alocados 

em câmaras de observação, sendo realizada avaliação hipocrática por 4 horas, que consistiu na 
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verificação de eventuais alteração em parâmetros físicos e comportamentais como: atenção, 

alerta, analgesia, atividade motora espontânea, locomoção, apetite, apatia, resposta ao tato, 

secreção nasal, piloereção, estereotipia, agressividade, ataxia, sudorese, micção, diarreia e 

convulsão. Ao final das 4 horas de avaliação, os animais foram reconduzidos ao alojamento, 

sendo acompanhada diariamente a ocorrência de morte ou manifestação de sinais de 

toxicidade até o 14° dia pós tratamento. A cada dois dias foi registrado o consumo de água e 

ração. Além do ganho de peso ponderal, calculado pela diferença entre o peso do dia e o peso 

inicial, registrado antes do tratamento oral. No 15º dia após o tratamento os animais foram 

eutanasiados, sendo realizada a avaliação necroscópica, observando a textura, tamanho, 

coloração e consistência dos rins, fígado, estômago e pulmões. Os órgãos foram então 

coletados e fixados em formol tamponado 10% e corados com hematoxilina e eosina (HE) 

para avaliação histopatológica. Resultados e Discussão: Considerando o parâmetro de 

letalidade, a administração oral aguda de Cord001 (2.000 mg/kg) não promoveu mortes no 

período imediatamente posterior ou ao longo dos 14 dias de observação. A avaliação 

hipocrática, realizada nas 4 horas subsequentes a administração, revelou que o extrato não 

altera significativamente a mobilidade geral, incluindo a deambulação total e o 

comportamento de rearing (elevação sobre as patas traseiras). Os comportamentos de 

grooming também foram preservados, bem como as secreções (salivação, lacrimação ou 

sudorese) e produção de urina e bolos fecais, que apresentaram padrões equivalentes aos 

animais controles. Não houve eventos convulsivos, picnose ou piloereção. Esses dados, 

portanto, indicam que o extrato não compromete a consciência, mobilidade ou as funções 

fisiológicas básicas dos animais, mesmo em dose elevada. A avaliação dos animais 

prosseguiu durante 14 dias para verificar possíveis desdobramentos tardios da administração 

aguda da droga. Nesse período, os animais tratados apresentaram consumo de água e ração 

equivalente ao grupo controle. A anorexia e adpsia são manifestações típicas de toxicidade, 

evidenciando o comprometimento central ou digestório do comportamento de nutrição, os 

quais tem grande impacto sobre a saúde e sobrevivência dos animais (4). A ausência de tais 

alterações, mediante exposição a dose limite do Cord001, é um achado positivo em relação ao 

seu potencial terapêutico. Este achado é corroborado pelo ganho de peso observado entre os 

animais tratados, que se revelou equivalente ao do grupo controle. Isto porque o ganho 

ponderal depende de fatores que excedem a ingesta de nutrientes. As mudanças no peso 

corporal além de serem indicadores de efeitos de drogas e produtos químicos tornam-se 

significativas caso a perda de peso corporal seja maior do que 10% do peso inicial (5). Os 

dados obtidos revelam então que o Cord001 não compromete o processo nutricional. Na 

avaliação macroscópica do estômago, fígado, pulmões e rins, verificou-se a preservação de 

sua coloração, consistência e textura superficial, quando comparado aos órgãos dos animais 

controle. Da mesma forma, os cortes histológicos evidenciaram normalidade histológica, não 

havendo sinais de toxicidade. Conclusão/Considerações Finais: Os dados obtidos, a partir 

da aplicação do protocolo de dose limite, evidenciaram que o Cord001 não promoveu mortes 

ou alterações fisiológicas ou comportamentais sugestivas de toxicidade, permitindo classificá-

lo como um xenobiótico de baixa toxicidade (DL50 > 2.000 mg/kg) oral aguda. 

Demonstraram ainda que sua administração aguda em dose elevada não prejudica o processo 

nutricional, bem como não causa alterações macroscópicas ou histológicas no estômago, 

fígado, pulmões e rins. O conjunto destes achados evidencia a segurança do uso agudo de 

Cord001 por via oral, dando suporte a avaliação de suas propriedades terapêuticas. Estudos 

adicionais deverão ser realizados para caracterizar a segurança do Cord001 em padrão 

subagudo e crônico de administração. 
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