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RESUMO 

 

As espécies do gênero Kalanchoe (Crassulaceae) são bastante utitlizadas em 
todo o Brasil, como medicamento para tratar tosse, furúnculos, gastrite e outras 
enfermidades. Nesse cenário destaca-se K. brasiliensis, conhecida popularmente 
como coirama ou saião. Este trabalho tem como proposta a exposição por via oral 
de camundongos a um extrato hidroalcoólico de folhas de Kalanchoe brasiliensis. 
Os animais (total de 100) foram divididos em grupos de 12 (6 machos e 6 fêmeas) 
para avaliação aguda; e grupos de 10 para avaliação subcrônica.Os grupos teste 
foram tratados com doses de 250 mg/Kg, 500 mg/Kg, 1000 mg/Kg e 2000 mg/Kg, 
e o grupo controle recebeu solução salina 0,9 %. Os animais foram observados 
por 14 dias para avaliação aguda e 30 dias para avaliação subcrônica, e nesse 
período analisou-se o aparecimento de sinais clínicos, alterações no peso e no 
consumo de água e ração. Após o período de observação, foram realizadas a 
análise histopatológica dos órgãos, as concentrações séricas bioquímicas e 
parâmetros hematológicos para os grupos da avaliação subcrônica. Não foram 
observadas diferenças e alteração do peso corpóreo entre os grupos, nem de 
consumo de água e ração, também não houve mortes entre os grupos, nos dois 
tipos de ensaios. As análises histopatológicas demonstraram algumas alterações 
compatíveis com baixa toxicidade aguda hepática. Os resultados de glicemia, 
triglicerídeos, ALT, ureia e creatinina mostraram diferenças entre o grupo controle 
e os testes nas concentrações estudadas (p<0,05), porém estas diferenças não 
demonstram mudança relevante no quadro clínico dos animais. Os resultados 
mostraram que o extrato de K. brasiliensis apresenta baixa toxicidade aguda nas 
doses utilizadas e não apresenta toxicidade quando administrado durante 30 dias. 
Isto destaca a importância desta espécie como futuro e promissor candidato a 
fitoterápico, assim que tenha seus ensaios farmacológicos concluídos. 
 
 
Palavras-chaves: Kalanchoe brasiliensis, fitoterápicos, ensaios pré-clínicos, 
toxicidade. 
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Abstrat 
 
The species of the genus Kalanchoe (Crassulaceae) are widely used in Brazil as a 
medicinal product to treat cough, boils, gastritis and other diseases. In this 
scenario stands out K. brasiliensis, popularly known as coirama or saião. This 
paper aims at the oral exposure of mice to a hydroalcoholic extract of leaves of 
Kalanchoe brasiliensis. The animals (total of 100) were divided into 12 groups (6 
males and 6 females) for the acute assessment; and groups of 10 for subchronic 
evaluation. Test groups were treated with doses of 250 mg / kg, 500 mg / kg, 1000 
mg / kg and 2000 mg / kg and the control group received 0.9% saline. The animals 
were observed for 14 days for acute evaluation and 30 days for subchronic 
evaluation, and in that period analyzed the appearance of clinical signs, changes 
in weight and consumption of water and food. After the observation period, 
histopathological analysis of the organs, biochemical serum and haematological 
parameters for the assessment of the subchronic groups were processed. 
Differences and changes in body weight were not observed among the groups, nor 
consumption of water and food, there were no deaths among the groups in the two 
types of assays. Histopathological analysis showed some alterations compatible 
with low acute hepatic toxicity. The results of blood glucose, triglycerides, ALT, 
urea and creatinine showed differences between the control group and the test 
concentrations studied (p <0.05), but these differences do not show relevant 
change in the clinical picture of animals. The results showed that the extract K. 
brasiliensis has low acute toxicity at the doses used and no toxicity when 
administered for 30 days. This highlights the importance of this species as future 
and promising candidate for phytotherapics, so has its pharmacological trials 
completed. 
  
Keywords: Kalanchoe brasiliensis, phytotherapics, pre-clinical trials, toxicity 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil tem uma biodiversidade vegetal e um amplo conhecimento popular 

acerca do uso de plantas medicinais que tem crescido cada vez mais, de forma 

que é notável o estímulo, por órgãos reguladores, da pesquisa e elucidação do 

uso seguro e eficaz dessas plantas, proporcionando um amplo desenvolvimento 

de medicamentos com base nas plantas medicinais (LEITTE e CARTAXO et al., 

2010). 

Desde os anos 1970, a Organização Mundial de Saúde demonstra 

interesse em validar o uso de plantas medicinais (TUROLLA e NASCIMENTO, 

2006; CUNHA, 2009). Turolla e Nascimento (2006) e Agra et al. (2007; 2008)  

relatam que o uso popular, ou mesmo tradicional, não são suficientes para 

garantir o uso das plantas medicinais com segurança e eficácia. 

Evidências toxicológicas demonstram que toda substância é 

potencialmente um agente tóxico, dependendo apenas das condições de 

exposição, como dose, tempo, frequência e via de administração. Assim, uma 

planta de uso terapêutico deve ter sua ação e nível tóxico previamente avaliado, 

para comprovação científica dos critérios de segurança (MELLO, 2006; PIRES 

JR., 2012).  

O avanço no uso dos fitoterápicos gerou medidas tomadas pelo Estado 

para fortalecer e regularizar estes medicamentos, como o Decreto Presidencial Nº 

5.813, de 22 de junho de 2006, no qual foi aprovada a Política Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, constituindo parte essencial das políticas 

públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, 

estabelecendo os elementos fundamentais de transversalidade na implementação 

de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população 

brasileira (BRASIL, 2006; BALBINO, 2012). 

 Na mesma perspectiva de crescimento no uso seguro dos fitoterápicos, em 

2005, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Insumos Estratégicos, por meio do 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

(DAF/SCTIE/MS), em parceria com outros Ministérios e com as colaborações 

científicas, elaborou uma lista de espécies vegetais considerando as já utilizadas 

nos serviços de saúde, o conhecimento tradicional e popular e os estudos 
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químicos e farmacológicos disponíveis. Com todo esse alicerce, em 2008, foi 

construída a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS – 

RENISUS. Esta tem como finalidade subsidiar o desenvolvimento de toda cadeia 

produtiva, inclusive nas ações que serão desenvolvidas no Programa Nacional de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, relacionado à regulamentação, cultivo/manejo, 

produção, comercialização e dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos. 

Além disso, também têm a primordial função de orientar os estudos e pesquisas 

para o desenvolvimento e a inovação na área de plantas medicinais e 

fitoterápicos (BRASIL, 2009).  

 O gênero Kalanchoe (Crassulaceae) está presente em todo o nordeste 

brasileiro e tem seu uso bem amplo em diversas indicações populares. Além 

disso, uma das espécies da Kalanchoe (Kalanchoe pinnata) está descrita na 

RENISUS, o que mostra o potencial terapêutico (MUZITANO, 2008). 

A espécie Kalanchoe brasiliensis proveniente da flora nordestina, é um 

exemplo de planta que vem sendo utilizada em diversas pesquisas e tem 

apresentado atividades satisfatórias, principalmente com ação anti-inflamatória e 

antiulcerogênica (referencia). Estudos mostram também que o extrato de suas 

folhas apresenta potencial efeito analgésico e anti-inflamatório (TREVISAN et al., 

2006), antifúngico, bactericida (SILVA, 2009), anti-ulcerogênico (CRUZ, 2011) e 

antituberculose (LEITÃO et al, 2013). 

 Para elucidar o uso e possibilitar a inclusão das espécies na RENISUS, 

torna-se viável um estudo mais aprofundado sobre as espécies de Kalanchoe, 

bem como especificar doses terapêuticas, efeitos desejáveis e adversos, 

posologia e possíveis interações (BRASIL, 2004; ALMEIDA, 2009; BALBINO, 

2010). 

Quanto ao medicamento, fitoterápico para obtenção do registro é 

necessário comprovar a segurança por meio dos Estudos de Toxicidade Pré-

Clínica com métodos padronizados baseados na legislação brasileira vigente  

(Resolução Nº 90, de março de 2004) e protocolos de toxicidade 

internacionalmente aceitos (OECD Nº 423), para seguir os testes Clínicos de 

forma segura, garantindo produtos fitoterápicos confiáveis (BRASIL, 2004; 

MELLO; LANGELOH; MELLO, 2006; CARVALHO, 2007). 
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 Os estudos pré-clínicos são realizados com o intuito de avaliar os efeitos 

potenciais e os riscos para o ser humano. Os estudos toxicológicos que fazem 

parte dos ensaios pré-clínicos, incluem estudos para avaliação de toxicidade 

geral, aguda a crônica, como ensaios bioquímicos e hematólogicos, avaliando 

também o potencial de mutagenicidade e carcinogenicidade de compostos 

(FREITAS, 2011;  SILVA, 2011). 

Dentro deste contexto, este trabalho se destina a avaliar a toxicidade, in 

vivo, do extrato hidroetanólico das folhas de Kalanchoe brasiliensis em 

camundongos Swiss.   
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A importância das plantas medicinais 

 

A utilização de produtos naturais, com fins medicinais, nasceu junto com a 

humanidade. Há relatos de uso medicinal de plantas nas civilizações mais 

antigas, sendo esta a prática mais antiga utilizada na prevenção, tratamento e 

cura de doenças (FIRMO et al., 2011). 

Um dos primeiros registros relatados do uso de plantas medicinais datam 

do período de 4.000 a.C., no qual consiste em um registro médico com trinta 

fórmulas de origem natural (HELFAND e COWEN, 1990). Outro registro de 2.838 

– 2.698 a.C, constitui um catálogo de origem chinesa, com mais de 365 ervas 

medicinais e venenos. Cerca de 1.500 a. C. há registros de mais de 800 

prescrições descritas com plantas medicinais. Descrições de nomes, doses e 

indicações datam de 500 a.C. (SCHENKEL, GOSMAN e PETROVICK, 2003). 

Mesmo com o passar dos séculos e o avanço na medicina, as plantas de 

uso medicinal sempre tiveram seu uso bastante disseminado e constituem a 

maioria dos medicamentos. A grande diversidade de plantas, a fácil obtenção de 

plantas e a riqueza de substâncias com ações terapêuticas contribuem para 

manutenção do uso de plantas medicinais por grande parte da população (VEIGA 

JÚNIOR e PINTO, 2005). 

As plantas medicinais sempre foram utilizadas na medicina popular, e no 

passado eram os principais agentes terapêuticos. A partir do conhecimento e uso 

popular que muitos medicamentos tradicionais foram descobertos. A tradição do 

uso de plantas medicinais é um dos motivos pelos quais não se tem comprovados 

seus efeitos benéficos, nem mesmo os malefícios prováveis (FRANÇA, 2008; 

FIRMO, 2011). 

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais 

contribuem de forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos 

vegetais, prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, 

apesar de não terem seus constituintes químicos conhecidos. Dessa forma, 

usuários de plantas medicinais de todo o mundo, mantém a prática do consumo 

de fitoterápicos, tornando válidas informações terapêuticas que foram sendo 
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acumuladas durante séculos. De maneira indireta, este tipo de cultura medicinal 

desperta o interesse de pesquisadores em estudos envolvendo áreas 

multidisciplinares, como por exemplo, botânica, farmacologia e bioquímica 

(MARCIEL, 2002). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70-95% da 

população do mundo depende da medicina tradicional para cuidados primários de 

saúde, que incluem práticas como o uso de plantas medicinais. 

Segundo a RDC nº 26/2014, droga vegetal consiste na planta medicinal, ou 

suas partes, que contenham as substâncias responsáveis pela ação terapêutica, 

após processo de coleta, estabilização e secagem, podendo estar na forma 

íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada. Já o fitocomplexo é um conjunto de 

substâncias originadas do metabolismo primário ou secundário do vegetal, 

responsáveis pelos efeitos biológicos de uma planta medicinal ou de seus 

derivados. 

Como medicamento, o fitoterápico é um produto obtido de matéria-prima 

ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com a finalidade profilática ou curativa, 

podendo ser simples, quando o ativo é derivado de apenas uma espécie vegetal, 

ou composto, quando o ativo é proveniente de mais e de uma espécie vegetal 

(BRASIL, 2014). 

Considerando as atividades biológicas dos extratos de plantas medicinais, 

observa-se maior atividade decorrente das misturas complexas de compostos das 

plantas medicinais. Seus componentes têm múltiplas atividades que resultam na 

atividade total da planta, podem incluir efeitos de sinergia, maior 

biodisponibilidade, efeitos cumulativos, ou simplesmente as propriedades 

viciantes dos constituintes (GRAVOTTO et al, 2008; ROBINSON e ZHANG, 2011; 

CARMONA e PEREIRA, 2013). 

Os produtos naturais apresentam alta complexidade molecular e riqueza 

estereoquímica, além de uma ampla diversidade de sistema de anéis. Têm ótima 

capacidade de modular ou inibir as interações proteína-proteína, bem como são 

eficazes para modular processos celulares, como resposta imunitária, transdução 

de sinal, mitose e apoptose (SCHMIDT et al, 2008; CARMONA e PEREIRA, 

2013). 
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Nessa perspectiva, que a espécie Kalanchoe brasiliensis destaca-se para 

ser estudada mais profundamente quanto aos seus efeitos, uma vez que tem 

ampla utilização popular. 

 

2.2  Kalanchoe brasiliensis Cambess  

 

No Nordeste brasileiro, a espécie Kalanchoe brasiliensis Cambess, da 

família Crassulaceae, é conhecida como saião e coirama-branca e tem um amplo 

uso na região para o tratamento de feridas, abscessos, furúnculos e infecções 

genito-urinárias (MORAIS, 2005; SILVA, 2006). 

O extrato das folhas de K. brasiliensis é popularmente utilizado para o 

tratamento de frieiras, erisipela e para o tratamento de tumores cancerosos, 

diversas úlceras, bem como para reumatismo osteoarticular. Também é relatado 

seu uso no tratamento de icterícia, febre amarela, demais afecções do fígado, 

tumores de próstatas e hemorroidas (AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 2005). No 

Brasil, a espécie é frequentemente utilizada contra tecidos injuriados e processos 

inflamatórios crônicos, utilizada em solução aquosa na forma de infusão (chá). 

(FERREIRA; ROSENTHAL; CARVALHO, 2000; FONSECA-KRUE; PEIXOTO, 

2004; IBRAHIM et al., 2002).  

 

2.2.1 Descrição Botânica 

 

Kalanchoe brasiliensis é um vegetal, sublenhoso, perene, podendo 

apresentar de 30 cm a 1 m de altura. Suas folhas são suculentas, ovais, opostas, 

curtamente pecioladas e crenadas (CORRÊA, 1984; BARROSO, 1991; AMARAL; 

SIMÕES; FERREIRA, 2005). A margem das folhas é ondulada a subcrenada 

(LORENZI; MATOS, 2000).  

As flores são amarelo-alaranjadas, pequenas, abundantes, dispostas em 

cimeira compostas de corimbos ou paniculada, hermafroditas, gamopétalas, com 

corola mais comprida que o cálice e presença de carpelos escamosos que se 

tornam folículos polispermos. Seu fruto é um folículo de 6 cm contendo sementes 

oblongas e castâneas (LORENZI; MATOS, 2000; AMARAL; SIMÕES; FERREIRA, 

2005, ZAPPI, 2014). 
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Figura 01 – Folhas da Kalanchoe brasiliensis 
 

 

 
2.2.2 Composição Química 

 

A pesquisa fitoquímica para o gênero Kalanchoe indica a presença de 

taninos condensados (proantocianidinas) (STEVENS et al., 1995), lectinas 

(ADENIKE; ERETAN, 2004)  e flavonóides (COSTA et al, 2004; ABDELLAOUI et 

al, 2010). 

A espécie K. brasiliensis apresenta diversas classes de substâncias 

químicas em sua composição, entre elas os bufadienolídeos, terpenóides, e 

flavonóides (COSTA et al, 1994). O suco das folhas da K. brasiliensis contém 

vários polissacarídeos, flavonóides, ácido ascórbico e outros componentes 

(FORTES et al, 2008). Embora muito utilizada na medicina popular, seus 

constituintes químicos ainda não foram totalmente elucidados, nem ensaios de 

toxicidade determinados.  

Há uma grande escassez de estudos voltados para isolamento e 

elucidação de compostos, e ensaios não-clínicos para plantas medicinais, tendo a 

maioria dos estudos derecionados à presença de flavonóides.  

A partir do suco das folhas de K. brasiliensis, Costa e cols (1994) isolaram 

e elucidaram sete compostos, todos derivados da patuletina (3,3’,4’,5,7-

pentahidroxi-6-metoxiflavona). Em outro estudo, também foi descrito mais dois 

flavonoides glicosilados derivados da quercetina (3,3’,4’,5,7-pentahidroxiflavona), 

isoquercetina (quercetina 3-O-β-D-glicopiranosídeo) e quercitrina (quercetina 3-O-

α-L-ramnopiranosídeo), e um derivado glicosilado da patuletina kalambrosídeo D 
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(patuletina 3-O-(4”-O-acetil-α-L-ramnopiranosídeo) (ROSSI-BERGMANN et. al, 

1994). 

O fracionamento realizado por Trevisan e Cols. (2006) apresentou 

flavonóides glicosilados na fração acetato de etila: 7-di-O-α-L-raminopiranosil-8-

metoxiquercetina; 3,7-di-O-α-L-aminopiranosil 8-metoxikanferol;3-O-α-L-

raminopiranosil-3,3’,4’,5,7-pentaidroxi-8-metoxiflavona. 

Através de um processo de fracionamento com o extrato das partes aéreas 

da espécie K. brasiliensis, foi obtido um precipitado branco (sal orgânico) de 

rendimento 0,319 %. A análise por RMN identificou como sendo um complexo 

entre um C-hidroxiaminoácido dihidroxiostanóico, e ácido málico, na proporção 

1:2. (COSTA et al., 2006). 

 

2.2.2.1 Flavonóides 

 

Os flavonóides constituem a classe química mais descrita nas espécies do 

género Kalanchoe (COSTA et al, 2008). Esses compostos são acumulados 

principalmente em tecidos superficiais e usados pela planta como filtros contra a 

radiação ultravioleta (UV). (CRUZ, 2011).  

Os flavonoides compõem uma ampla classe de substâncias de origem 

natural, cuja síntese não ocorre na espécie humana. Entretanto, tais compostos 

possuem uma série de propriedades farmacológicas que os fazem atuarem sobre 

sistemas biológicos. Consequentemente, muitas dessas propriedades atuam de 

forma benéfica para a saúde humana. Atualmente, já foram identificadas mais de 

quatro mil substâncias pertencentes ao grupo dos flavonoides (MACHADO et al, 

2008). 

Estruturalmente, os flavonoides (Figura 2) constituem substâncias 

aromáticas com 15 átomos de carbono (C15) no seu esqueleto básico, sendo 

compostos fenólicos, que possuem nessa estrutura anéis aromáticos C6-C3-C6. 

O esqueleto C15 dos flavonoides é biogeneticamente derivado do fenilpropano 

(C6 - C3) e três unidades de acetato (C6). Portanto, flavonóides são derivados de 

benzo-gama-pirona de origem vegetal (BEHLING, 2004; COUTINHO et al, 2009), 

podendo haver facilmente interconversão entre eles. A explicação para a 

existência de uma grande diversidade estrutural dos flavonóides é explicada pelas 
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modificações que tais compostos podem sofrer, tais como: hidroxilação, 

metilação, acilação, glicosilação, entre outras (BEHLING, 2004; COUTINHO et al, 

2009). 

 

Figura 02 – Estrutura básica dos flavonoides 
 

 
 

Os flavonoides atuam modulando células envolvidas com a inflamação (por 

exemplo, inibindo a proliferação de linfócitos T), inibindo a produção de citocinas 

pró-inflamatórias (por exemplo, TNF-α e IL-1), modulando a atividade das 

enzimas da via do ácido araquidônico, além de modularem a enzima formadora 

de óxido nítrico, a óxido nítrico sintase induzida (iNOS). Além de atividade 

antitumoral, antioxidante, antiviral e anti-inflamatória, dentre outras (COUTINHO 

et al, 2009). 

A atividade antitumoral se dá pela inibição da carcinogênese química ou 

biológica, através da atividade antioxidante dos flavonóides. Já esta atividade 

ocorre devido às propriedades de sequestrar radicais livres e por quelar íons 

metálicos, protegendo os tecidos dos radicais livres e da peroxidação lipídica 

(LÓPEZ-LÁZARO, 2002; BEHLING, 2004).  

 

2.2.3 Ensaios Farmacológicos 

 

Ensaios Pré-Clínicos in vitro 

 

Ensaios pré-clínicos, in vitro, demonstraram atividade antiproliferativa 

(COSTA et al., 1994), antihistamínica (ALMEIDA et al., 1997), antitireóide 

(FERRElRA; ROSENTHAL; CARVALHO, 2000), antiviral (SCHIAVO, 2005), 
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anticolinesterásica (TREVISAN et al., 2006), anti-tumoral (MACHADO, 2009), 

antimicrobiana (SILVA et al, 2009) e antiinflamatória (IBRAHIM et al, 2002). 

O suco fresco de caules e folhas de Kalanchoe brasiliensis foi estudado em 

um ensaio de proliferação de linfócitos e compostos desta espécie mostraram 

inibição potente da proliferação de linfócitos (COSTA, 1994). 

Os efeitos citogenéticos e mutagênicos do extrato aquoso de Kalanchoe 

brasiliensis foram testados em células da medula óssea do rato e mostraram que, 

nas doses administradas (125 e 250mg/kg), não aumentou a incidência de 

micronúcleos (SCHER, 2000). 

Machado (2009) demonstrou em seus estudos uma evidente atividade 

antitumoral contra as células do Sarcoma 180, utilizando o extrato bruto da 

Kalanchoe brasiliensis. O extrato hidroalcoólico de K. brasiliensis  apresentou 

atividade  bactericida em alguns dos microrganismos estudados, como 

Straphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candica albicans (SILVA, 

2009) 

 
Ensaios Pré-Clínicos in vivo 

 

Os ensaios pré-clínicos in vivo encontrados estão relacionados à atividade 

imunomoduladora (IBRAHIM et al, 2002), antitumoral (SILVA et al., 2007) e 

antiinflamatória (MOURÃO, 1999; FONSECA et al., 2004; COSTA et al., 2006). 

Ibrahim (2002) investigou os efeitos imunomoduladores da K. brasiliensis 

com a indução da infiltração de leucócitos, e animais tratados com o extrato da 

planta apresentaram redução de células B, sugerindo modulação celular e efeito 

antiinflamatório. 

Mourão (1999) avaliou a atividade antiinflamatória pelo modelo de edema 

de pata induzida por carragenina, e por via intraperitoneal em várias doses, o 

extrato bruto das folhas de K. brasiliensis demonstrou redução do edema da pata 

caracterizando a atividade antiinflamatória. 

A ação antiinflamatória do extrato aquoso das partes aéreas de K. 

brasiliensis também foi testada em relação a sua eficácia no tratamento tópico 

complementar do envenenamento botrópico (Bothrops alternatus) em 

camundongos. Foi observado que o extrato de K. brasiliensis diminuiu o grau de 
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edema e o halo hemorrágico. Com estes, observa-se uma significante atividade 

antiinflamatória do extrato de K. brasiliensis (FONSECA et al., 2004).  

Ensaios Toxicológicos 

 

A toxicidade da espécie K. brasiliensis tem sido estudada ao longo dos 

anos e poucos estudos ainda tem sido realizados. A toxicidade aguda está melhor 

descrita, porém estudos mais detalhados vêm sendo desenvolvidos sobre a 

toxicidades desta espécie (SILVA, 2007; PAIVA; BATITUCCI, 2008). 

Mourão (1999) investigou a toxicidade aguda do extrato das folhas de K. 

brasiliensis colhidas antes (extrato 1) e durante (extrato 2) a floração da planta, 

administrando, por via intraperitoneal, as doses de 0,25 a 5 g/Kg de peso 

corpóreo em camundongos dos extratos e registrou que os dois extratos 

apresentaram  baixa ou nenhuma toxicidade da espécie.  

Paiva e Batitucci (2008) avaliaram os efeitos mutagênicos do extrato bruto 

hidroacoólico utilizando o Teste dos micronúcleos em medula óssea de 

camundongos expostos por gavagem à dose de 250 mg/Kg de peso corpóreo, in 

vivo. Observaram que houve diferença significativa com relação ao controle 

negativo, porém não foi significativo com relação ao controle positivo. Em 

conjunto, os resultado expressam mutagenicidade do extrato, nesta dose testada, 

necessidade de maiores estudos para comprovar os efeitos.  

 

2.3 Ensaios Não Clínicos 

 

A elucidação dos componentes ativos presentes nas plantas, bem como 

seus mecanismos de ação, vem sendo um dos maiores desafios para a química 

farmacêutica, bioquímica e a farmacologia. As plantas contêm inúmeros 

constituintes e seus extratos, quando testados podem apresentar efeitos 

sinérgicos entre os diferentes princípios ativos devido a presença de compostos 

de classes ou estruturas diferentes contribuindo para a mesma atividade. No 

estudo da atividade biológica de extratos vegetais é importante a seleção de 

bioensaios para a detecção do efeito específico. Os sistemas de ensaio devem 

ser simples, sensíveis e reprodutíveis (MARCIEL, et al 2002). 
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Os testes de toxicidade são elaborados com o a finalidade de avaliar ou 

prever os efeitos de substâncias tóxicas nos sistemas biológicos e averiguar a 

toxicidade relativa das substâncias. Suas técnicas compreendem uma série de 

dados que possam ser obtidos por meio de microrganismos e animais de 

laboratório ou seres humanos, visando classificar a toxicidade de uma substância 

química, ou seja, pode-se assim elucidar que se trata de um bioensaio preliminar 

essencial no estudo de substâncias com atividade biológica a fim de avaliar suas 

possíveis interações com o organismo (OLIVEIRA, et al, 2008). 

O controle da produção de moléculas bioativas desperta o interesse no 

bom entendimento do metabolismo secundário de uma planta por meio de 

pesquisas multidisciplinares que envolvam os vários níveis de organização: 

genômico, para determinação da síntese e regulação; enzimática, para estudar a 

biossíntese e degradação; bioquímica, para estudar características desses 

compostos ativos e seus produtos secundários; celular e histológico, para 

procurar os sítios de síntese e distribuição nos tecidos, e no nível da planta para 

estudar a produção de compostos ativos (CARVALHO, et al, 2010). 

A segurança e a eficácia dos produtos vegetais dependem de diversos 

fatores. A eficácia é dada pela comprovação, por meio de ensaios farmacológicos 

pré-clínicos e clínicos, dos efeitos biológicos preconizados para esses recursos 

terapêuticos, e a segurança é determinada pelos ensaios que comprovam a 

ausência de efeitos tóxicos (CARVALHO, et al, 2010). 

Os testes de toxicidade de produtos naturais são fundamentais para avaliar 

os efeitos indesejáveis que possam ocorrer e a partir disto comprovar a 

segurança destes, visando a melhoria e uso racional dos mesmos. Este trabalho 

desenvolve ensaios de toxicidade aguda e subcrônica para o extrato da 

Kalanchoe brasiliensis, sendo esta espécie bastante utilizada popularmente.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos Gerais 
 
 

Avaliar a toxicidade do extrato hidro-alcoólico da Kalanchoe brasiliensis 

Cambess, em camundongo, machos e fêmeas, da linhagem Swiss (Mus 

musculus) expostos pela via oral. 

 

 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Avaliar a toxicidade aguda do extrato hidroalcoólíco das folhas de K. 

brasiliensis, administrando, em camundongos Swiss, doses terapêuticas do 

extrato de 250, 500, 1000 e 2000 mg/Kg; 

 Avaliar a toxicidade subcrônica do extrato hidroalcoólico das folhas de 

Kalanchoe brasiliensis, administrando, em camundongos Swiss, doses 

terapêuticas do extrato de 250, 500 e 1000 mg/Kg;  

 Avaliar os efeitos hematológicos causados pelo extrato das folhas de K. 

brasiliensis, em camundongos Swiss, submetidos a doses de 250, 500 e 1000 

mg/Kg do extrato, na avaliação da toxicidade subcrônica; 

  Avaliar a hepatotoxicidade do extrato de K. brasiliensis, através das dosagens 

bioquímicas das enzimas hepáticas e análise histopatológica do fígado;  

 Avaliar alterações histopatológicas no fígado, rins e baço dos animais 

submetidos ao extrato da K. brasiliensis, através da análise histopatológica. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1  Coleta e preparação do extrato de Kalanchoe brasiliensis 

A autorização de coleta foi obtida no Sistema de Autorização e informação 

em Biodiversidade (SISBIO), sob número 35017. Já a autorização para acesso ao 

patrimônio genético pelo Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) está em fase de obtenção via Plataforma 

Carlos Chagas/CNPq. 

As folhas de Kalanchoe brasiliensis Cambess foram obtidas em local de 

cultivo da Asmarana Indústria e Comércio de Produtos Naturais Ltda (Macaíba – 

RN) possuindo como coordenadas geográficas latitude: 5º 51’ 30” S e longitude: 

5º 51’ 30” W. A coleta foi realizada em setembro de 2010. A identificação botânica 

foi realizada pela Profa. Dra. Maria Iracema Bezerra Loyola (Departamento de 

Biologia/UFRN), onde foi depositada uma exsicata sob registro nº 5468.  

A matéria-prima vegetal (folhas sem talos a fresco) foi processada por 

turboextração em liquidificador industrial por 5 minutos com álcool etílico PA 50%, 

na proporção 1:1, p/v (droga vegetal: solvente). O extrato processado foi filtrado a 

vácuo, obtendo-se então o extrato hidroetanólico 50% das folhas (EH) de K. 

brasiliensis. Esse extrato foi liofilizado para a avaliação da toxicidade. 

O extrato hidroetanólico das folhas de Kalanchoe brasiliensis foi fornecido 

pelo laboratório de Farmacognosia do Departamento de Farmácia da UFRN, sob 

coordenação da Profa. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner e com o auxílio 

da mestranda Júlia Morais Fernandes.  

 

4.2 Animais 

O projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) do 

Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

aprovado sob protocolo de nº 002/2013. 

Foram utilizados 88 camundongos da linhagem Swiss (Mus musculus), em 

idade de 6 a 8 semanas, peso médio de 30g e de ambos os sexos. 

Para o estudo de avaliação da toxicidade do extrato, foram utilizadas três 

doses diferentes administradas por gavagem nos animais. Os animais foram 

divididos em quatro grupos distintos. Um grupo controle, o qual foi administrada 
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solução salina via oral, por gavagem. Os outros três grupos divididos de acordo 

com a concentração de extrato administrada, também por via oral. 

Animais, camundongos Swiss (linhagem Mus musculus) adultos de ambos 

os sexos (fêmeas nulíparas e não grávidas), foram divididos aleatoriamente em 

grupos controle e teste (6 machos e 6 fêmeas por grupo) para a avaliação da 

toxicidade aguda e grupos controle e teste (n = 10, sendo 10 machos e 10 

fêmeas) para a avaliação da toxidade subcrônica. Receberam ração comerial 

(Supralab® - Supra) e água ad libitum  (BRASIL, 2004; ALMEIDA, 2008; MATTOS 

et al, 2009; MIZIARA et al, 2012). 

Os animais foram mantidos no biotério do Centro de Ciências da Saúde da 

UFRN, sob condições controladas de iluminação (ciclo 12 h claro/escuro) e de 

temperatura (23 ± 2 °C) recebendo água e ração comercial ad libitum. Os 

protocolos experimentais foram aprovados pelo Comitê de Ética de Uso Animal da 

Universidade Federal do Rio Grande de Norte. 

Os grupos de animais, substâncias administradas e o tempo de manuseio 

estão discriminados nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 1: Distribuição dos animais por grupo, utilizados nos ensaios de Toxicidade Aguda em 

diferentes doses do extrato hidroetanólico de Kalanchoe brasiliensis. 

Toxidade Aguda 

Grupos 
Substância 

Administrada 
Quantidade de 
Animais/grupo 

Tempo de 
administração / 

manuseio dos animais 

Grupo 1 
Controle 

Sol. salina 0,9% 

12 animais: 
- 6 machos; 
- 6 fêmeas 
 
 

Administração de dose única 
e observação do  
aparecimento de sinais de 
toxicidade durante 14 dias. 
(Sinais de toxicidade: 
Alterações da locomoção, 
frequência respiratória, 
piloereção, diarréia, alteração 
do tônus muscular, hipnose, 
convulsão, hiperexcitabilidade 
do sistema nervoso, 
contorções abdominais, 
mortes e respectivos exames 
histopatológicos.) 

Grupo 2   
250 mg/Kg 
de HEFKB 

Extrato: dose 250 
mg/Kg 

Grupo 3  
500 mg/Kg 
de HEFKB  

Extrato: dose 500 
mg/Kg 

Grupo 4  
1000 mg/Kg 
de  HEFKB 

Extrato: dose 1000 
mg/Kg 

Grupo 5 
2000 mg/Kg 
de HEFKB 

Extrato: dose 2000 
mg/Kg 

Número Total de Animais 60 

 HEFKB: Extrato hidroetanólico das folhas de Kalanchoe brasiliensis 
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Tabela 2: Distribuição dos animais por grupo, utilizados nos ensaios de Toxicidade Subcrônica em 
diferentes doses do extrato hidroetanólico de Kalanchoe brasiliensis 

Toxicidade Subcrônica 

 

Grupo 
Dose da 

Substância 
Administrada 

Quantidade de 
Animais/grupo 

Tempo de 
administração / 
manuseio dos 

animais 
Grupo 1 
Controle 

Sol. salina 0,9% 

10 animais: 
- 5 machos 
- 5 fêmeas 
 
 

Administração de doses 
únicas diárias consecutivas 
e observação do 
aparecimento de sinais de 
toxicidade, durante 30 dias. 
(Sinais de toxicidade: 
Alterações da locomoção, 
frequência respiratória, 
piloereção, diarréia, 
alteração do tônus 
muscular, hipnose, 
convulção, 
hiperexcitabilidade do 
sistema nervoso, contorções 
abdominais, mortes e 
respectivos exames 
histopatológicos.) 

Grupo 2   
250 mg/Kg de 
HEFKB 

Extrato: dose 250 
mg/Kg 

Grupo 3  
500 mg/Kg de 
HEFKB  

Extrato: dose 500 
mg/Kg 

Grupo 4   
1000 mg/Kg 
de  HEFKB 

Extrato: dose 1000 
mg/Kg 

Número total de animais 
utilizados:  

40 

* HEFKB: Extrato hidroetanólico das folhas de Kalanchoe brasiliensis 

 

4.3 Avaliação Toxicológica 
 

Preparação 

O extrato das folhas de K. brasiliensis foi utilizado doses distintas, para 

administração oral (v.o.). 

 

4.3.1 Análise de Toxicidade Aguda 

Grupos de 12 Camundongos (6 machos e 6 fêmeas) receberam por via oral 

(v.o.), o extrato na dosagem de 250 mg/Kg, 500 mg/kg, 1000 mg/Kg e 2000 

mg/Kg, respectivamente. Diluído em solução fisiológica no volume de 0,5 mL. 

Grupo controle receberam o mesmo volume de solução fisiológica pela via oral 

(gavagem). Os camundongos foram observados cuidadosamente durante as 

primeiras 24 horas para o início de quaisquer sinais imediatos tóxicos e 

diariamente durante o período de observação de 14 dias para gravar qualquer 
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efeito retardado agudo - como piloereção, diarreia, alterações de locomoção. 

Todos os animais foram eutanasiados após 14 dias de acordo com os Princípios 

Éticos de Experimentação Animal propostos pelo COBEA. 

 

4.3.1.1 Marcadores Bioquímicos  

A função hepática foi avaliada através das atividades das enzimas 

aspartato aminotransferase (AST - EC 2.6.1.1) e alanina aminotransferase (ALT - 

EC 2.6.1.2). A glicemia também foi analisada.  

O metabolismo lipídico foi avaliado a partir das dosagens de colesterol total 

(CT) e triglicerídeos (TG).  

 As determinações das concentrações séricas de glicose, CT e TG foram 

realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos de ponto final, enquanto que as 

dosagens de AST, ALT, ureia e creatinina foram realizadas por ensaios 

enzimáticos cinéticos. Todas as determinações utilizaram kits Labtest Diagnóstica 

apropriados ao analisador bioquímico semi-automatizado Bioplus BIO-2000 

(Bioplus®). Todos os valores de referência seguiram a recomendação do 

fabricante do kit e parâmetros normais observados em animais. 

 Todas as análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

4.3.2 Análise de Toxicidade Subcrônica 

Os camundongos foram tratados pela via v.o por um período de 30 dias, 

para estudos de doses repetidas, com uma solução hidroetanólica do extrato na 

doses de 250 mg/Kg, 500 mg/Kg e 1000 mg/Kg. Alimentos, água de consumo e 

peso corporal foram medidos a cada 3 dias. Durante o período experimental, 

todos os animais foram observados cuidadosamente para o aparecimento de 

quaisquer sinais de toxicidade. No final do experimento, os animais foram 

eutanasiados sob anestesia com Tiopental 150 mg/Kg acordo com os Princípios 

Éticos de Experimentação Animal propostos pelo COBEA  e órgãos selecionados 

(fígado, rim, baço), depois de observação macroscópica, foram retirados e 

processados para exame microscópico de rotina. Amostras de sangue foram 

coletadas por punção cardíaca para análise hematológicas e bioquímicas. 
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4.3.2.1 Análises hematológicas 

 As amostras sanguíneas foram obtidas por punção do plexo axilar de 

camundongos previamente anestesiados com Tiopental (Tiopentax®, Cristália) 

150mg/Kg de peso e coletadas com o anticoagulante heparina sódica 0,2 ml/ml 

de sangue para a realização do hemograma. Foram analisados os resultados de 

número total de eritrócitos (106/mm3), leucócitos (103/mm3); hematócrito (%) e a 

concentração de hemoglobina (g/dl), além de outros parâmetros. 

 

4.3.2.2   Marcadores Bioquímicos  

 

A lesão hepática foi avaliada através das atividades das enzimas aspartato 

aminotransferase (AST - EC 2.6.1.1) e alanina aminotransferase (ALT - EC 

2.6.1.2). A glicemia também foi analisada.  

O perfil lipídico foi avaliado a partir das dosagens de colesterol total (CT) e 

triglicerídeos (TG).  

 As determinações das concentrações séricas de glicose, CT e TG foram 

realizadas por ensaios enzimático-colorimétricos de ponto final, enquanto que as 

dosagens de AST e ALT foram realizadas por ensaios enzimáticos cinéticos. 

Todas as determinações utilizaram kits Labtest Diagnóstica apropriados ao 

analisador bioquímico semi-automatizado Bioplus BIO-2000. 

 Todos os valores de referência seguiram a recomendação do fabricante do 

kit. 

 Todas as análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas no 

Laboratório de Bioquímica Clínica da Faculdade de Farmácia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).  

 

4.3 Análise Estatística 

A análise estatística dos resultados foi realizada pelo SPSS v.20 para 

Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). As variáveis foram testadas para observar se 

tinham ou não distribuição normal pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. Os 

resultados foram apresentados em média, desvio padrão, mediana, range 

interquartílico, mínimo e máximo. Foi aplicado a ANOVA  com pós teste de Tukey-
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Kramer para observar se houve diferença do peso entre os grupos. As variáveis 

não-paramétricas (dosagens bioquímicas) foram analisadas pelo Kruskal-Wallis 

para avaliar as diferenças das variáveis entre todos os grupos. As análises 

histopatológicas foram analisadas pelo teste de Fisher devido à natureza 

qualitativa dos dados, sendo registrada a ausência ou presença de certos 

aspectos pré-estabelecidos durante a observação microscópica. Todos os testes 

foram calculados para um nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

O extrato foi preparado diluindo o extrato seco liofilizado das folhas de K. 

brasiliensis em solução salina 0,9% (solução fisiológica). Foram preparadas as 

doses de 250 mg/kg, 500 mg/kg, 1000 mg/Kg e 2000 mg/Kg para serem 

administradas por via oral nos animais, e analisadas sua toxidade aguda; e doses 

de 250, 500 e 1000 mg/Kg para avaliação da toxicidade subcrônica. 

 

 Toxidade Aguda 

 

Quatro doses foram administradas nos animais para avaliação da 

toxicidade aguda, são elas 250 mg/Kg, 500 mg/Kg, 1000 mg/Kg e 2000 mg/Kg, 

realizada até a dose máxima estipulada para substâncias que não se tem dado de 

toxicidade conhecida, estabelecido pela OECD. 

Para os grupos de animais submetidos  

as diferentes doses do extrato de K. brasiliensis, foi observado que o peso 

corpóreo dos animais não apresentou diferença estatística significativa entre o 

peso dos machos e das fêmeas, podendo considerar o grupo da machos e de 

fêmeas de mesma dose compondo o mesmo grupo de avaliação de toxicidade. 

Os grupos foram avaliados entre doses e entre sexos. 

A Tabela 03 mostra a evolução ponderal dos pesos dos 48 animais 

estudados, divididos por gênero e doses. 

De acordo com os dados expostos na Tabela 03, os animais machos 

mostraram um aumento de peso com relação aos grupos de fêmeas que 

demonstraram perda de peso, do início do período de observação até o último dia 

observado. Porém, os valores de perda e ganho de peso tanto de grupos controle 

com relação aos testes, quanto de machos com relação às fêmeas não 

demonstraram diferença (p>0,05). Quando observa-se os valores relativos de 

variação de peso corpóreo, é nítido que não houve variação que excedesse 20% 

do peso corpóreo dos animais, percentagem aceitável para indicar sinal de 

toxicidade, logo não caracteriza nenhum sinal clínico de toxicidade, relacionado 

ao peso corpóreo.  

 



Atividade toxicológica do extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis em camundongos 
Swiss 

31 
 

Aldilane Gonçalves da Fonseca 

Tabela 03: Evolução ponderal dos animais tratados com o extrato das folhas de Kalanchoe 
brasiliensis. 

Peso Corpóreo 

Grupos Inicial (g) Final (g) Ganho de Peso 
(g) 

Ganho de 
Peso (%) 

Machos 
Controle 39,90 ± 2,40 42,05 ± 2,02 0,15 0,376 

Teste 1 – 250 mg/kg 34,90 ± 2,26 37,64 ± 2,45 2,74 7,85 
Teste 2 – 500 mg/kg 34,06 ± 0,88 36,70 ± 2,22 2,64 7,75 

Teste 3 – 1000 
mg/kg 

33,34 ± 3,16 34,86 ± 3,49 1,52 4,56 

Teste 4 – 2000 
mg/Kg 

35,43 ± 3,11 36,51 ± 2,72  1,08 2,96 

Fêmeas   Fêmeas 

Controle 35,54 ± 4,25 34,56 ± 3,42 -0,98 2,76 
Teste 1 – 250 mg/kg 28,90 ± 3,08 29,88 ± 2,05 -0,02 0,069 
Teste 2 – 500 mg/kg 34,72 ± 1,65 33,38 ± 4,26 -1,34 3,86 

Teste 3 – 1000 
mg/kg 

33,98 ± 3,27 29,52 ± 3,67 -4,46 13,13 

Teste 4 – 2000 
mg/Kg 

37,90 ± 2,83 36,33 ± 4,21  - 1,57 4,14 

Dados expressos em média ± desvio padrão.  
Não houve diferença dos grupos de dose com relação aos grupos controles (p-valor > 0,05). 
 

 

Os animais foram pesados em dias alternados e foi observado o ganho ou 

perda de peso. Tanto o ganho quanto a perda de peso corpóreo que houve no 

decorrer dos 14 dias, tiveram perfil semelhante entre os grupos. A Tabela 04 

mostra a distribuição da média e desvio padrão dos pesos dos animais, 

distribuídos nos grupos controles e doses do extrato, no decorrer do período de 

observação. 

 

Tabela 04: Variação do peso corpóreo dos animais submetidos às doses do extrato de 
Kalanchoe brasilienses, durante o período de observação, no ensaio agudo. 

PESOS DOS ANIMAIS SUBMETIDOS À DOSES DO EXTRATO DE 
Kalanchoe brasiliensis 

 

 Controle (g)  Teste 1  
250 mg/Kg (g)  

Teste 2   
500 mg/Kg (g) 

Teste 3   
1000 mg/Kg 

(g) 

Teste 4 
2000 mg/Kg 

(g) 
1º Dia 39,38 ± 2,40 34,90 ± 2,26 34,06 ± 0,88 33,34 ± 3,16 35,42 ± 4,09 

3 dias 42,59 ± 2,31 36,42 ± 2,99 35,26 ± 1,67 33,36 ± 1,41 35,09 ± 2,75 

5 dias 42,47 ± 2,43 37,18 ± 2,98 35,44 ± 0,92 34,98 ± 2,28  35,81 ± 1,84 

7 dias 42,76 ± 2,27 38,34 ± 2,56 36,62 ± 0,62 36,64 ± 3,30 36,36 ± 3,75 

9 dias 42,36 ± 2,17 37,22 ± 4,36 36,39 ± 0,92 35,88 ± 3,90 36,42 ± 3,59 

12 
dias 

42,05 ± 2,02 37,64 ± 2,45 36,70 ± 2,22 34,86 ± 3,49 36,78 ± 3,79 

14 
dias 

38,63 ± 1,89 35,06 ± 2,10 34,00 ± 2,16 32,14 ± 3,32 36,43 ± 3,38 

1 
p-Valor referente aos dados de cada dia observado entre todos os grupos estudados, no decorrer 

dos 14 dias de observação.  
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O perfil de variação de peso corpóreo entre os grupos apresentou-se 

semelhantes entre si. Utilizando a ANOVA, foram observadas diferenças entre os 

grupos, no decorrer do período de observação, esta diferença pode ser observada 

pela Tabela 04. O grupo controle apresentou aumento de peso do 1º dia para o 3º 

dia e diminuição de peso do 12º dia para o 14º dia.  O grupo teste de 250 mg/Kg 

apresentou aumento gradativo de peso do 1º dia para o 3º dia, do 3º dia para o 5º 

dia, do 5º dia para o 7º dia e perda de peso do 12º dia para o 14º dia. O grupo 

teste de 500 mg/Kg apresentou leve aumento de peso do 5º dia para o 7º dia, e 

diminuição de peso do 12º dia para o 14º dia. O grupo de 1000 mg/ Kg 

apresentou aumento significativo de peso do 9º dia para o 12º dia, e perda de 

peso significativa do 12º dia para o 14º dia. O grupo de 2000 mg/Kg apresentou 

aumento do 1º dia para o 3º e diminuição de peso do 12º dia para o 14º dia. 

Quando se fez a comparação do peso entre os grupos, pelo ANOVA, com 

pós-teste de Turkey-Kramer, foi observado que houve diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,001) entre o grupo controle e os outros 3 grupos em todos os 

dias, mas quando se comparou os pesos dos 3 grupos que usaram o extrato, 

entre si, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas em 

nenhum dia (p>0,05).   

Uma das formas da toxicidade sistêmica de determinada substância 

manifestar-se pode ser por redução no consumo de água e ração, alteração 

comportamental, apatia, má condição de pelagem e alteração do peso corpóreo 

(MELO, 2001; GONZÁLEZ e SILVA, 2003; PIRES JR., 2012). 

Porém, nenhum dos sinais que podem indicar a toxidade sistêmica, 

relatados por Pires Jr (2012), foram evidenciados nos grupos deste estudo. Não 

houve diferença no consumo de ração ou água em nenhum dos grupos com 

relação ao grupo controle, tanto na avaliação da toxicidade aguda quanto na 

subcrônica. Assim como também não houve mortes entre os grupos, durante todo 

o período do estudo, ou qualquer outra alteração relacionada à toxicidade. 

Os parâmetros bioquímicos, como amostras independentes, foram 

avaliados por Kruskal - Wallis e demonstraram diferença (p > 0,05) entre os 

grupos, para alguns analitos mensurados. Não demonstrou diferença 

estatisticamente significativa entre os gêneros de animais em todos os grupos. A 
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Tabela 05 mostra as médias de cada parâmetro bioquímico estudados em cada 

grupo de dose e controle, além de estarem descritos por sexo. 
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Tabela 05: Resultados das determinações bioquímicas nos grupo controle e nos grupos tratados com as doses do extrato de Kalanchoe 

brasiliensis, no ensaio de toxicidade aguda. 
Doses Glicose Triglicérides Colesterol PT AST ALT Uréia Creatinina 

Macho 
Controle 
 

75,73 ± 43,52 139,07 ± 85,03 120,53 ± 26,93 4,45± 0,79 147,73 ± 75,97 56,70 ± 15,88 74,80 ± 6,18 0,45 ± 0,053 

250 mg/kg 202,00 ± 75,16* 81,20 ± 20,85 202,60 ± 
64,10* 

2,16 ± 1,69 148,60 ± 31,11 55,40 ± 13,22 82,20 ± 12,26 0,48 ± 0,33 

500 mg/kg 215,80 ± 56,44 78,20 ± 14,57 114,40 ± 45,77 5,08 ± 1,57 148,00 ± 18,55 70,80 ± 7,60 70,60 ± 8,08 0,24 ± 0,22 
1000 mg/kg 190,60 ± 67,77 73,20 ± 14,24* 116,40 ± 15,34 4,64 ± 0,83 152,40 ± 56,29 46,80 ± 15,47 76,00 ± 6,96 0,40 ± 0,00 

2000 mg/Kg 
79,83 ± 22,13 233,33 ± 78,56* 135,80 ± 11,08 7,10 ± 4,59 206,25 ± 93,75 138,50 ± 78,59 55,00 ± 10,46 0,47 ± 0,058 

Fêmea 
Controle 
 

99,45 ± 55,56 160,45 ± 64,28 102,00 ± 24,48 4,04 ± 1,22 229,45 ± 41,97 70,40 ± 2,07 51,00 ± 22,16 0,55 ± 0,16 

250 mg/kg 226,20 ± 53, 27* 144,60 ± 44,50 106,60 ± 19,19 5,46 ± 0,55 201,60 ± 195,69 53,00 ± 14,76 59,00 ± 7,91 0,42 ± 0,04 
500 mg/kg 126,80 ± 41,14 81,40 ± 18,15 75,00 ± 14,88 3,76 ± 0,91 127,40 ± 6,88 72,20 ± 5,76 53,20 ± 7,79 0,24 ± 0,22 
1000 mg/kg 234,60 ± 38,60 72,00 ± 8,19* 102,20 ± 10,85 3,64 ± 0,46 147,20 ± 57,84 38,20 ± 12,05 54,80 ± 11,88 0,22 ± 0,16* 
2000 mg/Kg 95,33 ± 27,25* 216,33 ± 55,0*5 85,00 ± 11,24 4,82 ± 0,28 176,67 ± 34,88 208,50 ± 45,82* 52,17 ± 12,51 0,65 ± 0,22 

Dados expressos em média ± desvio padrão. 
*
Grupos que apresentam diferença com relação ao grupo controle (p < 0,05). 
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Os parâmetros bioquímicos avaliados descrevem o perfil metabólico dos 

camundongos submetidos à avaliação da toxicidade aguda, além de poder sugerir 

qual órgão, tecido e até mesmo qual o metabolismo fisiológico está sofrendo 

alterações devido a agressões tóxicas que o extrato possa estar causando 

(ADBEL-BARREY, 2000; BRUSTOLIM, 2007).  

 

Figura 03: Distribuição das médias de concentração de glicose entre os grupos de 

animais, no ensaio agudo. 
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De acordo com os valores de referência para os animais desta espécie, a 

glicose apresentou-se em conformidade, indicando atividade metabólica normal 

envolvendo carboidratos, como pode ser visto na Tabela 05.  

Foi observada diferença significativa entre os grupos de machos 

submetidos a dose de 250 e 2000 mg/Kg e no grupo de fêmeas submetido a dose 

de 250 mg/Kg com o grupo controle correspondente. A Figura 03 mostra a 

distribuição das médias de concentração de glicose por grupos. O grupo de 

fêmeas da dose de 500 mg/Kg não apresentou diferença com relação a nenhum 

outro grupo. O grupo de machos da dose de 1000 mg/Kg  só apresentou 

diferença com relação às fêmeas da mesma dose. As fêmeas da dose de 1000 

mg/Kg apresentaram diferença estatística com relação aos grupos controles, ao 

grupo de machos da mesma dose e os demais grupos de fêmeas. 
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No geral, os grupos de dose que sofreram maiores alterações foram as 

doses de 250 mg/Kg e 1000 mg/Kg, mostrando valores de médias maiores que os 

demais grupos, tanto para machos como para fêmeas. 

A glicose tem o papel importante no metabolismo energético dos 

carboidratos. Diversos mecanismos podem alterar sua concentração sérica, como 

a dieta, a absorção intestinal, resistência à insulina, e outros diversos fatores. O 

aumento na concentração de glicose pode indicar desenvolvimento de diabetes 

melitos, alguma patologia renal ou hepática, e outras patologias quando 

associada a outros achados (SBD, 2011). 

Não podemos afirmar que os animais deste estudo desenvolveram 

diabetes, pois apesar dos valores alterados nos grupos teste de 250 mg/Kg e 

1000 mg/Kg, a mensuração da glicemia de jejum é apenas uma dosagem de um 

determinado momento, que pode ter sido influenciado pelo estresse ou outra 

peculiaridade da espécie. Além disso, esse dado associado a sinais clínicos e 

exames complementares, como a glicosúria ou hemoglobina glicada, é que 

realmente podem diagnosticar a cerca do metabolismo dos carboidratos, 

avaliando a funcionalidade do pâncreas, rins e demais órgãos associados (SBD, 

2011). 

As alterações nos grupos de dose estudadas podem sugerir que a 

presença de taninos condensados, comuns nesta espécie, tenha provocado o 

efeito de elevação da glicose nos animais, já que a estrutura nuclear deste 

substância é composta por anéis de glicose.  

O colesterol total, que demonstra a atividade do organismo em metabolizar 

os lipídeos, não apresentou diferença entre os grupos de doses estudadas e 

grupo controle, como visto na na Tabela 05. 

A regulação nos níveis de colesterol total envolve diversos fatores que 

influenciam no metabolismo intracelular e extracelular. Existem duas enzimas 

envolvidas na esterificação do colesterol livre – hidroximetilglutaril coenzima A 

(HMG-CoA) e acil CoA colesterol-O-aciltransferase – utilizando ácido graxo para 

ser armazenado na celular como gotículas. A inibição da HGM-CoA redutase 

também provoca o aumento no número de receptores hepáticos de LDL e, 

consequentemente, diminui os níveis plasmáticos deste colesterol (SILVA, et al., 

2001; ROSENDO, et al., 2007; BURSILL, et al., 2007, CARDOZO,et al., 2008) .  
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Vários estudos de plantas com efeitos hipocolesterolemiantes relacionam 

este efeito à inibição destas enzimas por ação, principalmente dos flavonoides, 

apresentando mecanismo de ação semelhante à medicamentos da classe das 

estatinas. Outros estudos também associam este efeito à atividade antioxidante 

dos flavonoides presentes através da diminuição da lipoperoxidação e aumento 

da atividade de enzimas antioxidantes (BURSILL, et al, 2007, CARDOZO,et al, 

2008). 

Apenas o grupo de machos da dose 250 mg/Kg apresentou diferença com 

relação a todos os demais grupos de doses e controles, tanto machos quanto 

fêmeas. Esta alteração não sugere associação com os efeitos do extrato, já que é 

a menor dose e apenas o grupo de machos apresentou a alteração. Pode ter 

ocorrido alguma variação peculiar deste grupo, ou mesmo a quantidade de 

animais do grupo é pequena (6 animais) para se ter uma  avaliação conclusiva 

deste resultado. 

Os triglicerídeos apresentaram-se de acordo com o esperado, dentro dos 

valores normais para a espécie e mostrou diferença apenas no grupo de dose 

1000 mg/dL, no qual se apresentou levemente menor que os demais, e no grupo 

de dose 2000 mg/Kg, no qual demonstrou valores bem superiores com relação 

aos demais grupos, tanto de machos quanto de fêmeas.  

Os grupos de doses não demonstraram diferença com relação aos grupos 

controles, tanto de machos quanto de fêmeas. Exceto o grupo de machos e 

fêmeas da dose de 2000 mg/Kg  apresentou diferença significativa com relação 

aos demais grupos de animais, machos e fêmeas.  

Os triglicerídeos são depósitos de combustível metabólicos armazenados 

por células especializadas, que formam o tecido adiposo que está sob a pele. A 

maior parte da estocagem de gordura no tecido adiposo e nas células musculares 

é na forma de triglicerídeos. O aumento dos níveis séricos dos triglicerídeos é um 

dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e há urgente necessidade de baixar esses níveis no plasma, 

diminuindo este risco (LEHNINGER et al., 2005; COSTA et al., 2012). 

Os triglicerídeos são compostos de agregados complexos de lipoproteínas. 

Este estudo sugere que a maior dose do extrato apresenta atividade sobre os 

triglicerídeos, diminuindo-os. O exato mecanismo de ação não pode ser descrito, 
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porém é bastante sugestivo que esta diminuição seja proveniente da ação 

inibitória de enzimas envolvidas neste metabolismo, ou ainda do aumento da 

atividade antioxidante dos flavonoides presentes neste extrato vegetal.  

Ainda pode ser observado que, possivelmente, as menores doses 

administradas neste estudo (250 e 500 mg/Kg) não apresentaram atividade 

hipolipidêmica. E somente a maior dose, 1000 mg/Kg, apresenta indícios desta 

ação, refletindo apenas na dosagem de triglicerídeos. 

Diante do resultado encontrado, de redução sérica dos triglicerídeos com a 

gradativa nas doses de 500 e 1000 mg/Kg  do extrato de Kalancheo brasiliensis, 

mesmo não demonstrando diferença, pode ser sugestivo o uso desta espécie 

como fitoterápico no tratamento das dislipidemias. Atribuem esta capacidade ao 

poder antioxidante de determinados componentes, como os flavonoides, que 

apresentam atividade semelhante. No entanto, essa avaliação precisa ser melhor 

investigada. A maior dose estudada – 2000 mg/Kg – apresentou valores bem 

superiores que o esperado, e pode está relacionada a atividade tóxica do vegetal.  

Na Figura 04 pode ser observado o perfil lipídico, caracterizado aqui pelas 

concentrações de colesterol total e triglicerídeos, dos grupos de animais 

submetidos ao ensaio de toxicidade aguda. 

 

Figura 04: Distribuição das médias de concentração de triglicerídeos e colesterol 

total entre os grupos de animais, no ensaio agudo. 
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 As enzimas hepáticas que avaliam a lesão hepática, tipo de lesão e tempo 

de exposição, foram analisadas entre os grupos. Aspartato aminotransferase 

(AST) não demonstrou diferença em nenhum dos grupos de dose e no grupo 

controle, tanto para machos quanto para fêmeas, como demonstrado na Tabela 

05.  

Já a Alanina Aminotransferase (ALT) apresentou diferença no grupo de 

dose 2000 mg/Kg, também observada na Tabela 05.  

O grupo de fêmeas da dose 2000 mg/Kg apresentou diferença em relação 

a todos os grupos de dose e controle, para ambos os sexos, sugerindo que o 

grupo de fêmeas apresentou maior sensibilidade aos efeitos do extrato, na maior 

dose. Os grupos de dose 500 mg/Kg apresentaram-se levemente superiores, 

porém sem demonstrar diferença  com relação aos controles, enquanto que a 

dose de 1000 mg/Kg apresenta valores bem menores com relação aos demais 

grupos, sugerindo esta, a dose de efeito hepatoprotetor. Esse perfil enzimático 

pode ser observado entre os grupos na Figura 05. 

 

Figura 05: Distribuição das médias de atividade das enzimas hepáticas AST e ALT 

entre os grupos de animais, no ensaio agudo. 
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A AST e a ALT são enzimas intracelulares responsáveis pela síntese e 

degradação dos aminoácidos, presentes em grandes quantidades no citoplasma 
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dos hepatócitos. Lesões ou destruição das células hepáticas liberam estas 

enzimas para a circulação. A ALT é encontrada principalmente no citoplasma do 

hepatócito, enquanto 80% da AST está presente na mitocôndria. Em dano 

hepatocelular leve a forma predominante no soro é citoplasmática (ALT), 

enquanto em lesões graves há liberação da enzima mitocondrial (BERTOLAMI, 

2005; BRUSTOLIM, 2007; MOTTA, 2009; AQUINO, 2011; AQUINO, 2012). Na 

fase tóxica aguda a ALT, geralmente, apresenta atividade maior que a AST 

(MOTTA, 2009; MICHAEL et al, 2010), conforme apresentaram os resultados 

deste estudo. 

ALT é uma enzima indicativa de lesão hepática aguda, uma vez que sua 

localização celular é citoplasmática. Assim sendo, num primeiro sinal de lesão 

hepática a primeira enzima a ser liberada dos hepatócitos é a ALT (BERTOLAMI, 

2005; BRUSTOLIM, 2007; MOTTA, 2009; AQUINO, 2011; AQUINO, 2012).  

Na prática clínica de pequenos animais é comum a detecção de 

anormalidades nas atividades séricas das enzimas hepáticas, estas são 

consideradas indicadores sensíveis de alterações hepatobiliares. Muitos 

processos patológicos envolvendo o fígado podem causar elevações nas enzimas 

hepáticas bem distintas, uma vez que a distribuição de cada uma delas é 

específica no lóbulo hepático, e sofre influência de agentes exógenos químicos 

(COSTA et al., 2012). 

As dosagens das enzimas transaminases (ALT e AST) são importantes 

indicadores de lesão celular hepática. Estas enzimas estão amplamente 

distribuídas em várias tecidos e podem fornecer uma avaliação quantitativa do 

grau de dano sofrido pelos hepatócitos. Este estudo sugere que o extrato das 

folhas de Kalanchoe brasiliensis não provocou dano hepático nos animais 

submetidos às diferentes doses, uma vez que não houve diferença estatística 

entre as dosagens dos grupos de doses e do grupo controle. 

A proteína total avalia a concentração das proteínas presentes na corrente 

sanguínea em sua totalidade. A dosagem bioquímica deste analito também serviu 

de parâmetro para avaliar a possível hepatotoxicidade provocada pelo do extrato 

hidroalcoólico de Kalanchoe brasiliensis. 

Somente o grupo de machos da dose 2000 mg/Kg (T4M) apresentou 

diferença com relação ao grupo controle, apresentando valores superiores em 
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relação aos demais grupos, conforme visto na Tabela 05. Este achado não 

proporciona alteração do quadro clínico dos animais, e por ser bastante 

inespecífico não sugere que esteja relacionado a algum efeito proveniente do 

extrato estudado. 

 O fígado é o órgão responsável pela síntese de grande parte das proteínas 

circulantes no organismo, sendo a albumina a de maior significância clínica, cuja 

dosagem sérica reflete a capacidade funcional hepática (SCHINONI, 2006). 

Dessa maneira, um quadro de hipoalbuminemia, ou seja, uma baixa de albumina 

nos níveis séricos do sangue é indicativa de doença hepatocelular, pois mostra 

deficiência da síntese desta proteína pelo fígado (MORIM, 2008). O que não pôde 

ser observado neste estudo, uma vez que as dosagens entre os grupos não 

demonstraram diferença e apresentaram-se dentro dos parâmetros normais, 

como se observa na Figura 06..  

 

Figura 06: Distribuição das médias de concentração de proteínas totais entre os 

grupos de animais, no ensaio agudo. 
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 A função renal, avaliada aqui pelas dosagens séricas de ureia e creatinina, 

apresentou valores dentro da normalidade para a espécie, como pode ser visto na 

Tabela 05.. Nenhum grupo de dose apresentou diferença com relação aos grupos 

controles na concentração de ureia, apenas com relação ao sexo dos animais nos 
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grupos controles. Essa difrença é esperada, devido vários aspectos fisiológicos 

ligados ao sexo, visto na Figura 07. 

 

Figura 07: Distribuição das médias de concentração de ureia entre os grupos de 

animais, no ensaio agudo. 
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Os rins têm por função controlar a homeostase e garantir a excreção de 

resíduos metabólicos, regulando o volume extracelular e balanço eletrolítico e 

acido-básico, pois lesões nestes órgãos podem representar danos irreversíveis 

(JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2004, COSTA, 2012). 

A ureia é produto final do metabolismo proteico de compostos 

nitrogenados. É excretada pelos rins e cerca de 40% é reabsorvida pelos túbulos 

renais, por isso é parâmetro de avaliação da função renal. O nível de ureia é 

comprometido pela função renal, dieta, catabolismo proteico e estado funcional 

normal do organismo (MOTTA, 2009, MICHAEL et al, 2010). Este dado deve ser 

associado a outros parâmetros de avaliação da função renal para ser mais bem 

elucidado. 

As baixas concentrações de ureia sérica não são muito comuns, e não 

despertam preocupação. Porém, podem ser encontradas em algumas patologias 

hepáticas, sem precisar de um diagnóstico. Porém, não é dos resultados 
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encontrados, já que as alterações nas enzimas hepáticas ou na concentração de 

ureia não chega a valores preocupantes. 

Já a creatinina, também expressa na tabela 07, apresentou diferença  para 

os grupos teste 250 mg/Kg e teste 1000 mg/Kg.  

 

Figura 08: Distribuição das médias de concentração de creatinina entre os grupos 

de animais, no ensaio agudo. 
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O grupo de fêmeas submetidos a dose de 1000 mg/Kg apresentou 

diferença com relação ao grupo controle, apresentando média inferior aos demais 

grupos, sugerindo alguma alteração na função renal dos animais deste grupo. 

Porém, correlacionando os dados de função renal desta dose, não há evidências 

de comprometimento renal associado aos efeitos do extrato estudado.  

A creatinina é produzida como resultado da desidratação não enzimática 

da creatina muscular. Difunde do músculo para o plasma de onde é removida 

quase inteiramente e em velocidade relativamente constante por filtração 

glomerular e não é reabsorvida pelos túbulos renais. Por esta razão e por sua 

produção não ser influenciada pelo metabolismo protéico ou outros fatores 

externos, a concentração da creatinina sérica é uma excelente medida para 

avaliar a função renal (BERTOLAMI, 2005; BRUSTOLIM, 2007; MOTTA, 2009; 

AQUINO, 2011; AQUINO, 2012).  
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Qualquer condição que reduz a velocidade de filtração glomerular promove 

uma menor excreção urinária de creatinina, com o consequente aumento na 

concentração plasmática da mesma (MOTTA, 2009). Apesar de não ter sido 

realizada nenhuma dosagem urinária já se pode ter uma prévia do que pode está 

ocorrendo sistemicamente no organismo do camundongo. Valores aumentados 

indicam a deterioração da função renal, sendo que o nível sérico geralmente 

acompanha a severidade da enfermidade. Teores dentro da faixa de referência 

não implicam necessariamente em função renal normal (BERTOLAMI, 2005; 

BRUSTOLIM, 2007; MOTTA, 2009; MICHAEL, 2010; AQUINO, 2011; AQUINO, 

2012; COSTA, 2012). 

Para a avaliação estatística das análises histopatológicas, utilizou-se o 

teste de Fisher, para análises não paramétricas, que compara todos os grupos 

entre si. 

 Foi observada congestão hepática, e devido à constância dos valores 

encontrados nos grupos avaliados, não pôde ser aplicado o teste de distribuição 

conjunta de frequências, sendo tais achados presentes em 100% nos grupos 

avaliados.  

 A congestão é um acúmulo de sangue estancado no fígado, devido à 

ingestão de comidas gordurosas em adição de traumas, prisão de ventre, 

intoxicação ou má drenagem do sangue no fígado entre outras possíveis doenças 

(VASCONCELOS, 2007). Apesar de ser um achado bastante inespecífico,  não se 

pode afirmar que são provenientes do extrato.  

No fígado, a Esteatose Hepática (EH) também esteve presente em todos 

os grupos de doses e controle. Degeneração Hidrópica (DH), Reação Inflamatória 

(RI) e Hematopoise Extra Medular (HEM) também estiveram presentes nos 

grupos submetidos ao extrato da K. brasiliensis. Já os achados de necrose ou 

apoptose estiveram presentes nos grupos submetidos às doses de 500 mg/Kg e 

1000 mg/Kg (Figuras III (A), IV (A), V e VI). As amostras hepáticas dos animais 

submetidos à dose de 1000 mg/Kg apresentaram a esteatose hepática 

macrovascular, mais intensa e bem distribuída por todo o tecido, como pode ser 

visualizado na figura VI. 

Tanto os achados de Esteatose Hepática (EH), quanto os de Reação 

Inflamatória (RI) e Hematopoese Extra Medular (HEM) – Figura 11 – 
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apresentaram p-valor > 0,05, o que refere que não houve diferença significativa 

quando comparado os grupos controle e testes. 

A EH ou fígado gorduroso apresenta significado clinico quando o acúmulo 

de lipídeos nos hepatócitos representa mais de 5% do peso deste órgão. Como a 

esteatose promove lesões hepáticas é, portanto, considerado um dos fatores que 

mais causa doenças hepáticas (PINTO et al. 2012). 

A RI é um conjunto de alterações que ocorrem no tecido em decorrência de 

lesão, sejam por bactérias, traumatismos, substâncias químicas entre outros 

fatores. No tecido, liberam substâncias que provocam alterações secundárias que 

promovem a vasodilatação, a migração dos leucócitos e liberação de citocinas 

(RIBEIRO et. al., 2010).  

A HEM é um mecanismo fisiológico compensatório, com a formação de 

células sanguíneas normais fora da médula, já que a mesma está incapaz de 

suprir a demanda corporal. A presença de HEM esta associada à 

hemoglobinopatias congênitas ou desordens de substituição medular e qualquer 

órgão pode estar envolvido, contudo o fígado e o baço são os sítios mais comuns 

(MOREIRA et. al., 2001; MARCHIORI et. al., 2008). 

Pode-se dizer, contudo, tendo em vista os resultados estatísticos obtidos, 

que as alterações observadas nas análises histopatológicas relacionadas à HEM, 

ao acúmulo de lipídeos (EH) e às RI nas células do fígado, encontrado nos 

animais estudados, provavelmente não foram provocadas pelo uso do extrato.  

No rim, houve apenas congestão na totalidade das amostras, decorrente 

de manipulação ou coloração das amostras e nenhuma outra alteração patológica 

ou de toxicidade pôde ser observada. Podem ser visualizados tecidos renais 

normais dos grupos controle e testes nas figuras III (B) e IV (B). O baço de todos 

os animais não apresentou nenhuma anormalidade. 

Os achados histológicos desta avaliação da toxicidade aguda, nas doses 

estudadas, sugerem que o extrato, provavelmente, não tenha causado as 

alterações encontradas, tanto devido a inespecificidade dos achados, quanto as 

correlações com as dosagens biquímicas aqui analisadas. Apenas a dose mais 

alta – dose de 1000 mg/Kg - pode ter alguma relação com a toxicidade desta 

espécie. 
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Figura 09: Tecido hepático normal com presença de esteatose (A) e tecido renal 
normal (B) com presença de congestão em animal controle (A: Objetiva 4x e B: 
Objetiva 10x). 

  

 
Figura 10: Tecido hepático de animal de animal submetido à dose 250 mg/Kg de K. 
brasiliensis, com presença de esteatose e degeneração hidrópica (A) e tecido renal 
normal de animal de animal submetido à dose 250 mg/Kg de K. brasiliensis (A: 
Objetiva 4x e B: Objetiva 10x). 
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Figura 11: Tecido hepático com presença de apoptose, hematopoese extra 
medular, esteatose hepática e congestão em animal submetido à dose de 500 
mg/Kg da K. brasiliensis (A) e tecido hepático com presença de apoptose, 
hematopoiese extramedular e degeneração hidrópica  em animal submetido à dose 
de 1000 mg/Kg do extrato da K. brasiliensis (B) (10x). 

  
 
 
 

Figura 12: Tecido hepático com presença de esteatose macrovacuolar em animal 
submetido à dose de 1000 mg/Kg do extrato das folhas de K. brasiliensis (A) e (B). 
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 Toxidade Subcrônica 

 

A avaliação da toxidade subcrônica foi realizada com 40 animais 

distribuídos em 3 grupos de doses, sendo elas 250 mg/Kg, 500 mg/Kg e 1000 

mg/Kg; e um grupo controle (solução salina 0,9%). 

O extrato foi administrado aos animais durante 30 dias seguidos, sem 

intervalos e sem grande variação nos horários de administração. Os animais 

foram pesados em dias alternados e observada a ingestão de alimentos e água, 

que não apresentou diferença estatística significativa (p > 0,05).  

 

Tabela 06: Variação do peso corpóreo dos animais submetidos às doses do extrato de 
Kalanchoe brasiliensis, durante o período de observação. 

Peso Corpóreo 

Grupos Inicial (g) Final (g) Ganho de 
Peso (g) 

Ganho de 
peso (%) 

Machos 
Controle 44,82  43,05 -0,3322 0,74 

Teste 1 – 250 mg/kg 43,24 39,82 - 1,7 0,39 
Teste 2 – 500 mg/kg 44,32 38,72 - 2,65 5,98 
Teste 3 – 1000 mg/kg 46,74 45,72 0,2 0,43 

Fêmeas 
Controle 36,18 33.68 - 0,7563 2,09 

Teste 1 – 250 mg/kg 37,38 32,88 - 0,9 2,40 
Teste 2 – 500 mg/kg 37,02 32,86 - 0,85 2,43 
Teste 3 – 1000 mg/kg 37,02 34,26 - 0,65 1,76 

*
Valores expressos em média ± desvio padrão. Aplicado ANOVA com p-valor < 0,05 para os 
grupos. 

 
 

O peso dos animais variou entre 28,12 g a 31,60 g. Na tabela 08, observa-

se as médias e desvio padrão do peso dos animais desta avaliação.  

O ganho e a perda de peso entre os grupos de animais controle e testes, 

ou machos e fêmeas foi bastante semelhante. Em todos os grupos houve perda 

de peso do primeiro dia de experimento até o último e 30º dia. Porém, esta perda 

de peso não apresentou diferença para os grupos controle e teste, bem como 

fêmeas e machos. O perfil de evolução de peso corpóreo foi bastante semelhante 

entre os grupos. 

Na tabela 07 podem-se observar os pesos absolutos e relativos dos órgãos 

dos animais que foram extraídos para análise histopatológica. O peso do rim 

direito mostrou diferença entre os machos e fêmeas dos grupos controles, o que 
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já é esperado para espécie, bem como os pesos absolutos e relativos do rim 

esquerdo e baço (p<0,05). 

Apenas para o fígado dos machos do grupo Teste 2 – dose 500 mg/Kg, 

apresentou diferença com relação ao grupo controle (p<0,05), com valor de média 

de peso inferior ao grupo controle. 

O peso corporal e dos órgãos é um dos parâmetros mais empregados em 

avaliações toxicológicas para indicar o surgimento de efeitos tóxicos de uma 

determinada substância no organismo animal (PIRES JR, 2012). A ausência de 

alterações nestes parâmetros fisiológicos avaliados demonstrou a baixa 

toxicidade do extrato de Kalanchoe brasiliensis, apresentado nos resultados. 

Os resultados encontrados de peso corpóreo dos animais corroboram com 

os estudos de Mourão (1999) que apresentaram ausência de alteração no peso 

corpóreo em animais submetidos ao extrato da Kalanchoe brasiliensis. Mourão 

(1999) utilizou o extrato da mesma espécie, nas mesmas doses, porém por via 

intraperitoneal (i.p.) e expôs a necessidade de mais estudos relacionados à 

toxicidade deste extrato, inclusive por outras vias de administração, como é o 

caso deste trabalho. 
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Tabela 07: Peso corpóreo final (g) e peso absoluto (g) e peso relativo dos órgãos dos animais tratados com o extrato de Kalanchoe brasiliesis, na 
avaliação subcrônica. 

Pesos Absoluto e Relativo dos Órgãos 

Peso Absoluto dos Órgãos (g) Peso Relativo dos Órgãos (%) 

Grupos Peso Total (g) Rim Direito 
(g) 

Rim 
Esquerdo (g) 

Fígado (g) Baço (g) 
 

Rim Direito 
(%) 

Rim 
Esquerdo (%) 

 

Fígado (%) 
 

Baço (%) 

Machos 
Controle 43,05 ± 3,88 0,283 ± 0,021*

 
0,280 ± 0,023*

 
1,926 ± 0,196 0,157 ± 0,029*

 
0,658 ± 0,038 0,651 ± 0,032 4,474 ± 0,179 0,364 ± 0,056 

250 mg/kg 39,82 ± 3,30 0,267 ± 0,024 0,265 ± 0,030 1,621 ± 0,240 0,131 ± 0,039 0,673 ± 0,080 0,669 ± 0,101 4,064 ± 0,412 0,335 ± 0,121 
500 mg/kg 38,72 ± 3,10 0,275 ± 0,014 0,257 ± 0,028 1,482 ± 0,223* 0,151 ± 0,038 0,713 ± 0,06 0,665 ± 0,073 3,815 ± 0,326 0,387 ± 0,070 
1000 mg/kg 45,72 ± 3,86 0,293 ± 0,027 0,306 ± 0,027 2,252 ± 0,275  0,188 ± 0,037 0,637 ± 0,09 0,669 ± 0,033 4,918 ± 0,299 0,410 ± 0,069 

Fêmeas 
Controle 33,68 ± 2,59 0,183 ± 

0,004
*
* 

0,186 ± 0,024*
 

1,528 ± 0,241 0,163 ± 0,031* 0,546 ± 0,049 0,554 ± 0,069 4,529 ± 0,616 0,484 ± 0,076 

250 mg/kg 32,88 ± 2,51 0,202 ± 0,011 0.191 ± 0,009 1,346 ± 0,148 0,139 ± 0,025 0,615 ± 0,028 0,583 ± 0,032 4,092 ± 0,255 0,428 ± 0,106 
500 mg/kg 32,86 ± 1,43 0,203 ± 0,052 0,175 ± 0,008 1,377 ± 0,073 0,132 ± 0,021 0,616 ± 0,141 0,533 ± 0,022 4,203 ± 0,383 0,404 ± 0,069 
1000 mg/kg  34,26 ± 1,07 0,198 ± 0,018 0,185 ± 0,230 1,394 ± 0,186  0,129 ± 0,027 0,577 ± 0,05 0, 540 ± 0,057 4,063 ± 0,207 0,376 ± 0,071 

Valores expressos em médias ± desvio padrão 
*
p- Valor (p < 0,05), mostrando diferença estatística entre os grupos. 
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 Após os 30 dias de tratamento, todos os animais, em jejum de no mínimo 

12 horas, foram eutanasiados com tiopental e coletado o sangue total e soro para 

determinações hematológicas e bioquímicas, respectivamente. 

O perfil hematológico, para os grupos de animais, pode ser observado na 

Tabela 08. 

Nenhum parâmetro hematológico apresentou diferença com relação ao 

grupo controle correspondente (p>0,05). Porém, houve diferença com relação a 

machos e fêmeas dos grupos controle, como esperada para espécie, como pode 

ser observado na tabela 08 (DIALLO et al, 2010; GUIMARÃES, 2011). 

Em sua maioria, os parâmetros hematológicos, visualizados na Tabela 11, 

mostram que não houve diferença entre os grupos controles e testes. Como por 

exemplos, os dados de plaquetas e granulócitos que se apresentam bastante 

semelhantes entre os grupos. 
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Tabela 08: Valores hematológicos dos animais submetidos a diferentes concentrações do extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis, na 
avaliação subcrônica. 

 Hemácias 
(g/dL) 

Hemoglo
bina 
(g/dL) 

Hematócrit
o (%) 

MCT MCV HCM (pg) Plaquetas 
(000/mm

3
) 

RDW (%) Linfócitos Monócitos Granulócito
s 

Machos 

Controle 7,87 ± 
3,22 

13,73 ± 
1,71 

50,86 ± 
6,79 

55,71 ± 
1,38 

15,13 ± 0,58 27,23 ± 0,84 499,86 ± 
141,10 

12,91 ± 
0,32 

67,57 ± 
8,97 

9,47 ± 2,90 22,96 ± 7,19 

Teste 1 – 
250 
mg/Kg 

7,40 ± 
1,81 

15,13 ± 
0,99 

53,90 ± 
4,51 

54,67 ± 
2,02 

15,50 ± 0,44 28,17 ± 0,57 466,67 ± 
133,45 

13,07 ± 
0,32 

65,97 ± 
6,45 

9,87 ± 4,90 24,17 ± 2,72 

Teste 2 – 
500 
mg/Kg 

7,70 ± 
3,00 

14,267 ± 
0,5508 

50,0 ± 1,48 53,717 ± 
0,6252 

19,833 ± 
7,766 

28,45 ± 
0,2121 

347,33 ± 
204,91 

13,233 ± 
0,4933 

71,467 ± 
1,124 

10,333 ± 
1,320 
 

18,200 ± 
0,8185 

Teste 3 – 
1000 
mg/Kg 

3,47 ± 
1,01 

15,20 ± 
1,23 

55,23 ± 
4,74 

55,00 ± 
1,00 

15,78 ± 1,02 27,55 ± 0,33 449,75 ± 
54,21 

13,00 ± 
1,03 

61,30 ± 
14,37 

9,95 ± 4,65 28,75 ± 9,89 

Fêmeas 

Controle 7,10 ± 
2,08 

15,37 ± 
0,56 

56,42 ±2,21 54,50 ± 
1,87 

14,87 ± 5,89 27,30 ± 0,65 393,33 ± 
102,77 

12,12 ± 
0,58 

83,87 ± 
2,72 

6,40 ± 1,48 19,73 ± 1,41 

Teste 1 – 
250 
mg/Kg 

6,23 ± 
1,10 

15,13 ± 
1,11 

52,33 ± 
4,84 

55,00 ± 
1,00 

15,47 ± 0,42 28,50 ± 0,42 468,67 ± 
239,55  

12,47 ± 
0,15 

71,80 ± 
3,68 

8,57 ± 2,58 19,35 ± 
0,071 

Teste 2 – 
500 
mg/Kg 

6,03 ± 
2,05 

16,17 ± 
1,3 

56,87 ± 
4,52 

53,67 ± 
0,58 

15,27 ± 0,29 28,43 ± 0,38 351,33 ± 
213,38 

12,33 ± 
0,23 

74,83 ± 
3,33 

6,30 ± 0,52 18,87 ± 2,97 

Teste 3 – 
1000 
mg/Kg 

5,40 ± 
1,85 

14,77 ± 
1,04 

51,57 ± 
4,04 

55,00 ± 
1,00 

15,80 ± 0,60 28,67 ± 0,93 453,33 ± 
149,14 

12,33 ± 
1,01 

71,43 ± 
4,27 

8,83 ± 1,62 19,73 ± 4,10 

P-valor* 0,2649 0,2728 0,3046 0,2134 0,1970 0,0171 0,7700 0,1155 0,0055 0,3188 0,0012 

*p-valor: Calculado pelo ANOVA entre todos os grupos de doses e entre os sexos dos animais. Valores expressos em média ± desvio padrão (n = 5) 
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Figura 13: Distribuição dos valores de Hemácias nos grupos controle e teste 
submetido ao extrato de Kalanchoe brasiliensis. 
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O resultado de hemácias, demonstrado na Figura VII, expressa que os 

machos apresentaram valores superiores de hemácias com relação às fêmeas, o 

que já é esperado baseado em valores referenciais (p<0,05). 

No entanto, esses valores quando comparados entre o mesmo sexo de 

animais, com relação às doses estudadas, é observado que não há diferença 

entre controle e testes (p>0,05). O mesmo pode descrito para os demais 

parâmetros hematológicos. 

 Na figura VIII é demonstrada a distribuição dos valores de linfócitos, 

monócitos e granulócitos nos grupos controle e testes, e não foi observada 

nenhuma alteração entre os grupos.  
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Figura 14: Distribuição dos valores de linfócitos, monócitos e granulócitos entre os 

grupos controles e testes. 
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As características hematológicas em camundongos podem ser 

influenciadas por vários fatores, como linhagem, idade, sexo, espécie, anestesia 

utilizada na coleta, método de contenção e estresse. Com o objetivo de minimizar 

estes fatores, neste trabalho foram utilizados camundongos da mesma linhagem 

(Swiss), da mesma idade e com pesos aproximados. Todos eram procedentes do 

mesmo biotério, criados nas mesmas condições de manejo e recebendo a mesma 

alimentação. No momento da coleta de sangue, todos receberam a mesma 

contenção, conseguindo-se, assim, a padronização dos valores hematológicos 

(DIALLO et al, 2010). 

Substâncias que danificam células-tronco hematopoiéticas ou o estroma 

medular de camundongos podem ocasionar redução na contagem de leucócitos. 

Além disso, mutações ou falhas que diminuem a capacidade dos leucócitos de 

saírem do sangue circulante podem resultar no aumento da contagem de 

leucócitos na região periférica (MEZZOMO, 2010) 

 Devido seu alto índice mitótico, o tecido hematopoiético torna-se alvo dos 

efeitos adversos de muitas substâncias químicas que entram no organismo. 
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Substâncias que agem sob a medula óssea podem ter efeito seletivo, 

manifestando sua toxicidade em determinada linhagem celular, e esta acusando 

alguma alteração na investigação dos parâmetros hematológicos (MEZZOMO, 

2010). 

 Os valores apresentados para os índices hematológicos em camundongos, 

mostraram-se dentro da faixa de referência para espécie de acordo com os 

estudos de Almeida et al (2008) Melo et al (2012), que destacam não serem 

comuns as alterações sanguíneas em animais submetidos à extrato de plantas 

com baixa toxicidade. 

 Os resultados hematológicos demonstrados neste trabalho indicam que o 

extrato não foi tóxico as células vermelhas circulantes, nem interferiu com a sua 

produção e nem de plaquetas. O sistema hematopoiético é um dos alvos mais 

sensíveis de compostos tóxicos e é um parâmetro fisiológico que deve ser 

observado tanto em homens quanto em animais. 
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Tabela 09: Resultados das determinações bioquímicas nos grupo controle e nos grupos tratados com as doses do extrato de Kalanchoe 
brasiliensis, na avaliação da toxidade subcrônica. 

Grupos Glicose Triglicérides Colesterol PT AST ALT Uréia Creatinina 

Macho 

Controle 
 

56,375 ± 34,912 109,80 ± 48,634 70,10 ± 25,632  4,556 ± 1,014 120,30 ± 40,415 52,00 ± 26,051 51,80 ± 9,426 0,508 ± 0,0702 

Teste 1 – 
250 mg/kg 

99,60 ± 23,787 92,60 ± 22,974 64,40 ± 22,244 4,20 ± 0,8367 122,60 ± 26,81 37,40 ± 5,459 45,20 ± 11,713 0,548 ± 
0,08402 

Teste 2 – 
500 mg/kg 

93,00 ± 34,169 92,20 ± 26,243 82,20 ± 35,160 4,60 ± 0,5477 214,20 ± 106,00 85,20 ± 40,69 42,20 ± 1,789 0,600 ± 0,0 

Teste 3 – 
1000 mg/kg 

82,40 ± 22,534 85,800 ± 38,311 80,600 ± 16,273 4,60 ± 1,140 216,80 ± 113,70 85,60 ± 69,20 62,40 ± 8,877 0,694 ± 0,1915 

         

Fêmea 

Controle 64,375 ± 30,863 75,875 ± 22,10 67,00 ± 37,74 3,50 ± 0,9718 159,67 ± 84,714 65,11 ± 58,91 48,30 ± 9,31 0,7355 ± 
0,4784 

Teste 1 – 
250 mg/kg 

97,80 ± 27,087 152,20 ± 20,192
*
 80,40 ± 47,479 5,00 ± 0,7071 130,60 ± 58,188 39,60 ± 5,030 47,00 ± 6,745 0,5975 ± 

0,06898 

Teste 2 – 
500 mg/kg 

96,20 ± 37,265 151,25 ± 98,215 53,750 ± 17,84 4,60 ± 0,8944 116,00 ± 6,519 45,00 ± 5,244 43,80 ± 6,907 0,925 ± 

0,09574
*

 

Teste 3 – 
1000 mg/kg 123,80 ± 20,413

*
 

94,00 ± 66,142 64,40 ± 23,522 4,60 ± 0,1342 156,00 ± 99,817 69,20 ± 31,83* 49,20 ± 12,637 0,600 ± 0,0 

Dados expressos em média ± desvio padrão. 
*
Grupos que apresentam diferença estatística com relação ao grupo controle (p < 0,05). 

 



Atividade toxicológica do extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis em camundongos 
Swiss 

57 

Aldilane Gonçalves da Fonseca 

Não foi observada diferença entre os grupos ou entre sexos (p>0,05). Os 

grupos dos machos não apresentou diferença em nenhuma das dosagens 

mensuradas neste estudo para dosagem de glicose (p<0,05) 

Como pode ser visto na Figura 15, a glicose apresentou-se mais elevada 

no grupo de fêmeas submetido a dose de 1000 mg/Kg, mesmo este grupo 

apresentando diferença com relação ao grupo controle (p<0,05), não se pode 

afirmar o desenvolvimento de diabetes no grupo de animais, pois é necessário 

maior investigação dessa patologia, levando em consideração outros parâmetros 

de diagnóstico. 

 

Figura 15: Distribuição das médias de concentração de glicose entre os grupos de 

animais, no ensaio subcrônico. 
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Tanto na avaliação aguda quanto subcrônica do extrato, a dose de 1000 

mg/Kg, demonstrou médias de glicose superiores com relação aos demais 

grupos, apresentando diferença estatística significativa (p < 0,05) com relação ao 

grupo controle correspondente ao teste. É sugestivo que esta dose tenha algum 

efeito sobre o metabolismo dos carboidratos, corroborando com o exposto na 

avaliação da toxicidade aguda, a presença de taninos condensados neste extrato, 

pode está envolvida com a elevação dos níveis de glicose nos animais 
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submetidos a dose de 1000 mg/Kg, devido a maior concentração dos composto, 

provavelmente, disponibilizar mais os anéis de glicose no organismo dos animais.  

O colesterol total, que demonstra a atividade do organismo em metabolizar 

os lipídeos, não apresentou diferença  entre os grupos estudados, como pode ser 

visto na Tabela 09 

Os dados encontrados na avaliação da toxicidade subcrônica sugerem o 

que já havia sido proposto na avaliação da toxicidade aguda, aqui exposta. É 

sugestivo que o extrato não desenvolva nenhum efeito sobre os níveis de 

colesterol, pois apesar de demonstrar alguma alteração significativa na menor 

dose avaliada em estudo agudo (250 mg/Kg), na avaliação subcrônica os dados 

são seguros quanto aos efeitos do extrato.  

Estudos de plantas com efeitos hipocolesterolemiantes associam este 

efeito à inibição das enzimas envolvidas na esterificação de colesterol e, 

principalmente à ação antioxidante dos flavonoides, através da diminuição da 

lipoperoxidação e aumento da atividade de enzimas antioxidantes (BURSILL, et 

al, 2007, CARDOZO,et al, 2008). 

Para as dosagens de triglicerídeos, apenas o grupo de fêmeas da dose de 

250 mg/Kg apresentou diferença estatística significativa com relação ao seu grupo 

controle (fêmeas). Apresentando valor superior com relação aos demais grupos, 

como pode ser visto na Tabela 09, porém nenhum resultado mostrou alteração do 

quadro clínico, apresentando-se de acordo com as referências. 

Diante do resultado encontrado, de redução sérica dos triglicerídeos nos 

grupos das doses superiores a de 250 mg/Kg sugere que esta espécie vegetal 

apresenta um efeito antioxidante que pode refletir neste parâmetro sérico. 

Na Figura 16 pode ser visto perfil lipídico, caracterizado pelas 

concentrações de triglicerídeos e colesterol total, distribuídos entre os grupos de 

animais submetidos ao ensaio de toxicidade subcrônica. 
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Figura 16: Distribuição das médias de concentração de triglicerídeos e colesterol 

total entre os grupos de animais, no ensaio subcrônico 
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Relacionando a avaliação aguda e subcrônica, observou-se que a maior 

dose apresentava menor média, atribuindo este efeito à atividade antioxidante de 

compostos presentes nesta espécie de planta estudada, provavelmente devido a 

presença de flavonóides. O efeito causado na dosagem de triglicerídeo não se 

apresentou como dose-dependente, em nenhum das avaliações de toxicidade, 

aguda ou subcrônica, mas é possível que maiores doses influenciem mais esta 

dosagem. 

 O que se pode afirmar é que apesar das variações de médias entre os 

grupos de doses, estas não são suficientes para confirmar as alterações dos 

triglicerídeos entre os grupos, já que não foi encontrada diferença estatística 

significativa entre as dosagens de triglicerídeos de cada dose com relação ao 

grupo controle (MIORELLIi e BASTTISTON, 2011). 

As enzimas hepáticas, Aspartato alanina-transferase (ALT) e Aspartato 

amoni-transferase (AST), não demonstraram nenhuma alteração entre os grupos 

controles e testes nas doses estudadas, nem mesmo entre os sexos dos animais. 

Os valores de médias para AST e ALT na avaliação subcrônica  podem ser 

vistos na Tabela 09. ALT não demonstrou nenhum diferença entre os grupos, 

enquanto para AST, o grupo de machos da dose de 1000 mg/Kg, demonstrou 
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diferença com relação ao grupo controle e apresenta-se superior e mais dispersa. 

Este perfil pode ser visualizado na Figura 17. 

  

Figura 17: Distribuição das médias de atividade das enzimas hepáticas AST e ALT 

entre os grupos de animais, no ensaio subcrônico 
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A maioria das substâncias é metabolizada no fígado, através do efeito de 

primeira passagem. Quando administradas doses tóxicas de uma substância, o 

fígado recebe uma grande carga para metabolizar e essas substâncias podem se 

acumular no fígado, agredindo este órgão importantíssimo na metabolização de 

substâncias exógenas e endógenas. (BERTOLAMI, 2005; BRUSTOLIM, 2007; 

AQUINO, 2011; AQUINO, 2012). 

A lesão hepática pode desenvolver-se após o uso de muitas substâncias, 

através de uma variedade de mecanismos. A retirada da droga ofensora 

geralmente leva a uma reversão da lesão. No entanto, alguns tipos de toxicidade 

podem ser associados com um curso progressivo, possivelmente levando a 

fibrose ou cirrose, apesar da descontinuação da substância (LARSON e KAPLAN, 

2011). 

Estas enzimas estão distribuídas em vários tecidos e podem fornecer uma 

avaliação quantitativa do grau de dano sofrido pelos hepatócitos. Este estudo 

sugere, portanto, que o extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis provocou 
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algum dano leve hepático nos animais submetidos à dose de 1000 mg/Kg, 

durante os 30 dias, uma vez que houve diferença estatística  da dosegam de 

AST, entre este grupo de dose e o grupo controle, enquanto que as demais doses 

se mostraram seguras com relação a hepatotoxicidade. Ainda assim, os dados 

isolados não permitem estabelecer a atividade do extrato. 

As proteínas totais, na avaliação subcrônica, apresentaram médias que 

encontram-se expostas na Tabela 09. Não houve diferença entre os os grupos  

submetidos aos extrato e os controles, como pode ser visualizado na Figura 18. 

A dosagem bioquímica deste analito serviu de parâmetro para avaliar a 

hepatotoxicidade do extrato da planta de Kalanchoe brasiliensis. 

 

Figura 18: Distribuição das médias de concentração de proteínas totais entre os 

grupos de animais, no ensaio subcrônico. 
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As dosagens de AST, ALT e proteínas totais demonstram o perfil hepático 

avaliado em lesão e função, logo com os achados é possível afirmar que o extrato 

da K. brasiliensis não promove nenhuma alteração hepática nos parâmetros 

analisados, uma vez que sua função não sofre influência do extrato, demonstrada 

pelas proteínas totais, e nem mesmo a alteração na enzima hepática ALT 

demonstra lesão hepática grave, apenas algum dano leve proveniente de uma 

dose elevada para os animais. 
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Para avaliação da função renal dos animais submetidos às doses do 

extrato das folhas de Kalancheo brasiliensis, foram dosadas a ureia e creatinina, 

que podem ter seus valores de médias por grupo, observados na Tabela 09.  

A ureia não demonstrou nenhuma variação significativa entre os grupos, 

nem entre os sexos, nem entre as doses estudadas, como se observa na Tabela 

09. 

Na avaliação subcrônica, os grupos não demonstraram diferença 

significativa para a dosagem de uréia.Já a creatinina na avaliação subcrônica, o 

grupo de fêmeas submetido a dose de 1000 mg/Kg apresentou média superior 

aos demais grupos.  

Pode-se associar este resultado a histopatologia, na qual apresentou 

achados relacionadas à infiltrado celular característico de inflamação, e com 

aspecto de ascendência pélvica. As fêmeas apresentam maior suscetibilidade a 

infecções de origem externa, este pode ser o motivo pelo qual a alteração 

bioquímica da creatinina relacionada a função renal esteja alterada, e portanto 

não se pode concluir que o extrato seja o causador desta alteração renal. 

 

Figura 19: Distribuição das médias de concentração de ureia entre os grupos de 

animais, no ensaio subcrônico 
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Figura 20: Distribuição das médias de concentração de creatinina entre os grupos 

de animais, no ensaio subcrônico 

Valores Médios de Creatinina por Grupo

TOXICIDADE SUBCRÔNICA
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A análise histopatológica mostrou resultados semelhantes ao ensaio da 

toxicidade aguda, porém, com achados mais consistentes. O fígado da maioria 

dos animais do grupo controle apresentaram tecido normal, como pode ser 

visualizado na Figura IX (A). O tecido renal também apresentou-se sem 

alterações na maioria dos animais do grupos controle (Figura IX (B)). O baço, na 

totalidade das amostras, mostrou-se sem alterações histopatológicas, como pode 

ser visualizado na Figura IX (C), apresentando um tecido do baço normal. 

 
Figura 21: Tecido hepático normal (A), tecido renal normal (B) e tecido do baço 
normal (C) de animal do grupo controle. 

     
 
 
 

 As amostras de rim mostraram-se bastante uniformes com relação aos 

achados histopatológicos, com presença de congestão em todas as amostras; 

devido ocorrer por diversas causas, a congestão é um achado inespecífico e 

A B C 



Atividade toxicológica do extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis em camundongos 
Swiss 

64 

Aldilane Gonçalves da Fonseca 

comum pela manipulação do órgão, ou coloração do mesmo. Bem como 

encontrado na avaliação da toxicidade aguda, a congestão não indica nenhuma 

alteração provocada pelo extrato. 

A reação inflamatória crônica foi encontrada em alguns animais dos grupos 

testes, em todas as doses, porém o achado não demonstra frequência suficiente 

para apresentar diferença significativa entre os grupos, e a característica do 

achado sinaliza alteração de alguma perturbação externa, afastando a 

possibilidade de que o extrato tenha causado tal alteração (Figura X). O tecido 

está bem caracterizado pela vasodilatação e migração de leucócitos (RIBEIRO et. 

al., 2010). O grupo de maior dose apresentou maior frequência nos achados 

renais, tanto em machos quanto em fêmeas, apresentou tumefação tubular em 

mais animais neste grupo, bem como reação inflamatória. 

 

Figura 22: Tecido renal com túbulos renais dilatados e regiões de granuloma (10x) 
(A) Tecido renal com túbulos renais dilatados, células gigantes e resposta imune 
granulomatosa crônica, caracterizada pela infiltração celular intensa (B) 

   

 

As amostras hepáticas foram as que apresentaram maiores alterações 

histopatológicas. O grupo controle apresentou tecido hepático normal, na maioria 

dos animais. Alguns animais também apresentaram achados de alterações, como 

a esteatose hepática. 

O acúmulo de gordura no interior dos hepatócitos tem a finalidade de 

estocar energia para momentos de necessidade, trata-se de um processo natural, 

onde a energia acumulada é muito maior do que de outras fontes como, o açúcar 

e proteínas. A quantidade de lipídeos no fígado é determinada pelo equilíbrio de 

vários processos, como a importação de ácidos graxos livres (AGL) do tecido 
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adiposo, a beta-oxidação de AGL, a esterificação de AGL em triacilglicerídeos e a 

exportação de triglicerídeos nas lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) 

(MUSIAL et al, 2013). 

O fígado apresenta células estreladas que tem a função de controlar os 

níveis de colesterol, levando o excesso de gorduras do sangue para o seu interior. 

Para isso existem dois estoques de energia, um armazenando a gordura 

(triglicérides) e outro para o glicogênio, que será transformado em glicose, caso 

falte alimento ao organismo. Porém, em excesso pode acarretar em uma doença 

metabólica, denominada esteatose hepática, onde o organismo reage contra os 

hepatócitos com acúmulo de gordura, destruindo-os gradativamente devido 

processo inflamatório. Muitas vezes essa reação pode levar ao aparecimento de 

fibrose, que pode levar a formação de nódulos caracterizando cirrose, que 

representa o estágio final de diversas doenças hepáticas crônicas e é 

caracterizada pela presença de fibrose e conversão da arquitetura hepática 

normal em nódulos estruturalmente anormais (MiICHAEL et al, 2010; MIORELLI e 

BASTTISTON, 2011; MUSIAL et al, 2013). No caso deste estudo, não foi 

observado sinais de fibrose, além dos achados de esteatose pontuais, 

característicos de lesão hepática aguda, conforme os resultados alterados de ALT 

confirmam. 

A congestão hepática esteve presente na maioria das amostras de todos 

os grupos de dose e controle. Em todos os grupos de doses também foi 

observada esteatose hepática. No grupo de maior dose estudada, a esteatose 

apresentou-se mais intensa e bem mais distribuída no órgão. 

Hematopoiese extramedular hepática esteve presente nas amostras dos 

grupos que receberam o extrato de K. brasiliensis, assim como a degeneração 

hidrópica, que foi menos frequente, mas apareceu nos grupos T2 e T3 (Figura XI). 

Ainda no fígado, achados de apoptose e necrose isquêmica foram 

encontrados nos grupos T2 e T3, corroborando com achados bioquímicos nestes 

grupos e confirmando alterações dose-dependentes (Figura XII). 
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Figura 23: Tecido hepático com presença de esteatose hepática moderada e 
degeneração hidrópica em animal do grupo de dose 1000 mg/Kg (10x) (A) Tecido 
renal com necrose isquêmica coagulativa  em animal do grupo de dose 1000 mg/Kg 
(10x) (B) 

 

 
 
 

 A apoptose apresentou-se ausente no grupo de dose 250 mg/Kg, 

entretanto nos grupos de dose de 500 mg/Kg e 1000 mg/Kg exibiu p-valor = 

0,051, resultado próximo do limite estabelecido como aceitação da igualdade das 

proporções (α=0,05). Este resultado pode ser devido ao pequeno número de 

animais utilizados e, consequentemente, a baixa quantidade de observações do 

evento. Dessa maneira, nas circunstâncias do estudo realizado, não foi possível 

observar alterações estatísticas para tal análise. Entretanto, devido à proximidade 

do p-valor ao alfa estabelecido, não se descarta a possibilidade deste achado 

está associado ao efeito do extrato sob os animais. Seria indicado repetir o 

experimento utilizando um maior número de animais, para confirmar a igualdade 

entre a frequência de observações encontradas, ou refutar tal achado, 

empregando um teste mais robusto, como um teste paramétrico. 

 Apoptose, ou seja, a morte celular programada, é um mecanismo de 

defesa que é acionado sempre que um patógeno coloniza o organismo ou quando 

o DNA sofre lesão (GRIVICICH, 2007). Dessa forma, os achados apoptóticos 

corroboram para a elevação dos níveis plasmáticos da enzima ALT - avalia lesão 

hepática leve – no grupo de dose de 1000 mg/Kg.  

Estes achados de apoptose nos testes T3 e o aumento de ALT concordam 

com sinais de lesão hepática aguda leve, sugerindo efeito tóxico leve do extrato 

administrado por 30 dias, em camundongos.Os dados da análise histopatológica 

contribuíram com uma melhor conclusão dos resultados encontrados (MICHAEL 
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et al, 2010; AQUINO, 2011; AQUINO, 2012, COSTA et al, 2012). A análise 

microscópica dos órgãos, que não revelou alterações graves de lesão no fígado, 

rins e baço, órgãos importantes no metabolismo. Apenas apresentou achados 

histológicos característicos da espécie. (PIRES JR., 2012). Pequenas alterações 

contribuíram com o perfil bioquímico encontrado, de acordo com a dose estudada. 

As concentrações utilizadas neste trabalho são baseadas em estudos  

desenvolvidos com o extrato de Kalancheo brasiliensis, que demonstraram 

inibição do edema induzido e atividade antiinflamatória em modelos de inflamação 

e outras atividades farmacológicas, tais concentrações abrangem a maioria das 

concentrações utilizadas para diversos estudos com o extrato de Kalancheo 

brasiliensis, por isso foram selecionadas estas doses para avaliar a toxicidade 

(MOURÃO, 1999; COSTA et al, 2006). 

Além disso, as doses foram padronizadas de acordo com o preconizado 

em protocolos experimentais de toxicidades, no qual se utilizam três doses 

distintas para as avaliações necessárias, baseadas na maior dose que observou-

se algum efeito tóxico.  

As doses administradas nos animais apresentaram poucos ou nenhum 

efeitos de toxidade aguda, como foi observado em estudos anteriores 

desenvolvidos por Mourão et al (1999), por via intraperitoneal (i.p.), que avaliaram 

apenas efeitos relacionadas a perda de peso, variação na alimentação e 

hidratação, e sinais clínicos de toxidade aguda, como piloereção, ptose, agitação, 

mortalidade e outros sinais.  

A via de administração utilizada é a via de escolha para o estudo de 

extratos de plantas e principalmente para estudos de toxicidade (OECD Nº 420, 

2002).  

Neste estudo, avaliou-se além dos sinais clínicos para toxidade aguda e 

subcrônica, sinais sistêmicos através dos parâmetros bioquímicos, hematológicos 

e associados à histopatologia, que pudessem dar suporte científico para as 

conclusões de segurança do uso do extrato estudado. Assim sendo, sugere-se 

que o extrato não demonstrou toxicidade acentuada nos animais, nas doses 

estudadas. 
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CONCLUSÕES  
 

Com a realização deste trabalho conclui-se: 

 

 O extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis não apresentou efeitos tóxicos 

agudos nos animais submetidos às diferentes doses do extrato; 

 

 Não houve diferença estatística significativa nos efeitos apresentados entre 

animais machos e fêmeas, em todas as doses estudadas; 

 

 O extrato bruto das folhas não alterou os parâmetros bioquímicos dos 

animais, assim como não apresentou sinais clínicos de toxicidade em 

nenhuma das doses estudadas; 

 

 O extrato das folhas de K. brasiliensis não desenvolveu alterações 

hematológicas significativas entre os grupos de doses estudadas; 

 

 Não houve alterações significativas entre os estudos de toxicidade aguda e 

subcrônica do extrato das folhas de Kalanchoe brasiliensis; 

 

 O extrato apresentou leves alterações hepáticas nas doses de 500 e 1000 

mg/kg do extrato no estudo de toxicidade aguda, através da dosagem das 

enzimas hepáticas, associada aos achados histopatológicos hepáticos, como 

sinal característico do metabolismo do extrato; 

 

 No estudo de toxicidade subcrônica, não houve alterações hepáticas 

características de toxicidade em longo prazo. Caracterizando a segurança do 

uso deste extrato. 
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