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RESUMO 

O uso terapêutico de plantas medicinais tem contribuído desde a antiguidade de 

forma benéfica para a saúde. No entanto, muitas espécies carecem de evidências 

científicas que forneçam embasamento para a sua utilização na prática terapêutica. 

Neste contexto, encontra-se a espécie Genipa americana L. (Rubiaceae), conhecida 

popularmente como jenipapo e utilizada como antissifilítica, antiulcerosa e anti-

hemorrágica, contra hematomas, como tônico, afrodisíaco, etc. Visto que, essa 

espécie carece de estudos toxicológicos, o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

toxicidade in vivo (toxicidade aguda e subcrônica) e in vitro (citotoxicidade) do 

extrato dos frutos da G. americana. O extrato hidroetanólico dos frutos de G. 

americana foi preparado por maceração. Foi realizada uma análise fitoquímica 

preliminar para avaliar a presença de metabólitos secundários no extrato. No estudo 

da citotoxicidade do extrato (0,1; 1,0; 10; 100 e 1000 µg/100µL) foram utilizadas 

linhagens de células de fibroblasto de camundongo (3T3) , adenocarcinoma renal de 

humano (786-0), carcinoma hepatocelular de humano (HepG2) e melanoma de 

murino (B16), analisados pelo ensaio do MTT. Para a avaliação da toxicidade aguda 

(dose única de 2000 mg/Kg) e subcrônica (100, 500 e 1000 mg/Kg por 30 dias) 

foram utilizados camundongos Swiss de ambos os sexos. Ao final dos experimentos, 

amostras de sangue e órgãos foram coletados para análise. Os dados entre os 

grupos foram comparados pelo test T ou por ANOVA com pós-teste de Dunnett com 

nível de significância de 5%. O estudo fitoquímico do extrato indicou principalmente 

a presença de iridóides. Os ensaios de citotoxicidade apresentaram resultados de 

até 59% de inibição da proliferação celular frente à linhagem de B16, na dose de 

1000 µg/100µL, e até 29% frente à linhagem 786-0, na dose de 10 µg/100µL. O 

extrato não promoveu morte nas células 3T3 e HepG2. Durante as avaliações in 

vivo, não houve mortes de animais. A análise das amostras de sangue revelou que 

os animais submetidos à avaliação da toxicidade aguda apresentaram leves 

alterações hepáticas, e que os animais submetidos à avaliação da toxicidade 

subcrônica apresentaram alterações no peso relativo do rim esquerdo e na 

concentração plasmática de uréia. Não foram observadas diferenças entre grupos 

testes e controles na avaliação histopatológica dos órgãos coletados. Apesar das 

alterações encontradas nos ensaios de toxicidade in vivo, segundo os critérios 

descritos pelos Guias OECD, sugere-se que o extrato hidroetanólico dos frutos da G. 



 
 

americana seja classificado como de baixa toxicidade. A citotoxicidade do extrato 

sugere que o mesmo possui um possível potencial citotóxico contra a linhagem de 

melanoma (B16).  



 
 

ABSTRACT 

The therapeutic use of medicinal plants has contributed since antiquity in a beneficial 

way for health. However, many species lacks of scientific evidence which provide 

basis for their use in therapeutic practice. In this context is the Genipa americana L. 

species (Rubiaceae), popularly known as jenipapo and used to treat syfilis, ulcer and 

hemorrhagic disturbs. It's also used against bruising, as tonic and as aphrodisiac. 

Due this species lacks toxicological studies, the aim of this study was to evaluate the 

toxicity in vivo (acute and sub-chronic toxicity) and in vitro (cytotoxicity) of the 

hydroethanolic extract from G. americana fruits. The hydroethanolic extract of G. 

americana fruits was prepared by maceration. A preliminary phytochemical analysis 

was performed to assess the presence of secondary metabolites in the extract. The 

cytotoxicity study of the extract (0.1, 1.0, 10, 100 and 1000 mg / 100 ul) were 

performed against normal cells (3T3) and tumor (786-0, HepG2 and B16), analyzed 

by the MTT assay. To evaluate the acute (single dose of 2000 mg / Kg) and 

subchronic (100, 500 and 1000 mg / kg for 30 days) toxicity Swiss mice of both sexes 

were used. At the end of the experiment, blood samples and organs were collected 

for analysis. Data between groups were compared by t test or ANOVA with Dunnett's 

post-test with 5% significance level. The phytochemical study of the extracts mainly 

indicated the presence of iridoids. Results for cytotoxicity tests showed up to 70% 

inhibition of B16 cell line at a dose of 1000 mg / 100 ul, and up to 29% inhibition of 

786-0 at a dose of 10 ug / 100 ul. The extract did not cause death in 3T3 and HepG2 

cells. During the in vivo assays, there were no animal deaths. Analysis of blood 

samples revealed that the animals submitted to the evaluation of acute toxicity had 

changes in AST and ALT, and that the animals evaluated for subchronic toxicity 

showed changes in the relative wet weight of the kidney and plasma urea 

concentration. No differences were observed between groups on histopathological 

evaluation of the collected organs. Despite the changes found in the in vivo toxicity 

tests, using the criteria described by the OECD Guidelines, it is suggested that the 

hydroethanolic extract of the fruits of the G. americana is classified as low toxicity. 

The cytotoxicity of the extract suggests that they have potential against melanoma 

cell lines (B16). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Uma das mais antigas formas de prática medicinal é a utilização de 

plantas na prevenção e tratamento de doenças (BRASIL, 2006a; FRANÇA et al., 

2008). Com base nesta utilização tradicional das plantas medicinais, é intensa a 

pesquisa por espécies vegetais que apresentem atividades terapêuticas favoráveis, 

ou melhores características quando comparadas às drogas alopáticas atualmente 

disponíveis. Constituintes químicos de plantas são utilizados tanto diretamente como 

agentes terapêuticos, quanto como base para síntese e semi-síntese de compostos 

bioativos (CECHINEL FILHO; YUNES, 1998; FOGLIO et al, 2006; BRASIL, 2006b; 

WANG et al, 2013).  

Além de ser fonte de pesquisa e inovação na produção de medicamentos, 

as plantas medicinais são, muitas vezes, os únicos recursos acessíveis para 

cuidados básicos à saúde de grande parte da população de países em 

desenvolvimento (VEIGA JR; PINTO; MACIEL, 2005). Outros fatores também 

influenciam a ascensão da utilização dessas plantas, como a crescente formação de 

uma “consciência ecológica” na população geral, a crença na inocuidade do natural 

e os altos custos de algumas alternativas industrializadas (RATES, 2001; SILVEIRA; 

BANDEIRA; ARRAIS, 2008; BRASIL, 2012). 

Apesar da ampla utilização desses recursos terapêuticos, muitas vezes as 

plantas medicinais são consumidas sem a devida comprovação científica de suas 

atividades farmacológicas e seu perfil tóxico, que devem ser estabelecidos por 

testes não clínicos e clínicos (VEIGA JR; PINTO; MACIEL, 2005; SILVEIRA; 

BANDEIRA; ARRAIS, 2008; FRANÇA et al., 2008). 

Devido a isso, é importante a pesquisa por informações que embasem o 

uso seguro de determinadas espécies vegetais e fitoterápicos de interesse clínico, 

pois, mesmo possuindo baixa toxicidade, sua utilização imprópria associada a outros 

fatores de risco, pode provocar quadros graves que muitas vezes são subnotificados 

(MONTEIRO; CARVALHO JUNIOR, 2007; SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008; 

BRASIL, 2012).  

Neste contexto, despertou-se o interesse de estudar a Genipa americana 

Linnaeus pertencente à família Rubiaceae, que engloba cerca de 13.000 espécies, 

divididas entre 650 gêneros, que estão presentes em regiões tropicais, subtropicais 
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e temperadas em ambos os hemisférios (MARGALHO; ROCHA; SECCO, 2009; 

PEREIRA; KINOSHITA, 2013). Esta é uma espécie arbórea de porte variável que 

pode chegar a 25 m de altura, que apresenta folhas opostas, congestas no ápice do 

ramo, flores amareladas e frutos subglobosos grandes de cor marrom-acinzentados 

com muitas sementes, que está presente desde o México até a Argentina (ERBANO, 

2010; PEREIRA; KINOSHITA, 2013), comumente em solos úmidos e perto da 

margem de rios (SOUZA et al, 2008).  

São citados em seu uso popular o emprego dos frutos, das cascas, do 

caule, das folhas e da raiz, em forma de chás, macerados, cozidos, além do uso in 

natura (ERBANO, 2010). 

Dentre as atividades farmacológicas podemos citar a ação antissifilítica, 

antiulcerosa, anti-hemorrágica, uso contra torções, lesões, luxações e hematomas, 

como tônico, fortificante, afrodisíaco, usado também por tribos indígenas para tingir 

a pele em festividades, dentre outras (GOTTLIEB, 1982; SCHULTES, 1985; 

COIMBRA JR et al, 1996; MENDES; CARLINI, 2007; ALBUQUERQUE et al, 2007; 

CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 2010; ERBANO, 2010; BREITBACH et al, 

2013). 

Apesar das diversas pesquisas voltadas às atividades farmacológicas e 

da utilização tradicional da Genipa americana L. como planta medicinal, são 

escassos os estudos voltados à avaliação toxicológica desta espécie vegetal. Devido 

a isso, o presente estudo tem como objetivo analisar o extrato dos frutos da Genipa 

americana L., a fim de determinar sua toxicidade in vitro e in vivo, demonstrando 

suas propriedades biológicas e toxicológicas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Plantas medicinais e Fitoterápicos – Considerações Gerais 

 

A utilização tradicional de plantas na manutenção, prevenção, 

diagnóstico, melhoria ou tratamento da saúde e de doenças físicas e mentais 

baseadas em crenças e cultura popular é definida pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) como medicina tradicional, alternativa ou complementar. Suas 

abrangentes contribuições à medicina convencional são ressaltadas pela sua 

crescente utilização por profissionais em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (WHO, 2014). 

Silveira, Bandeira e Arrais (2008) relataram que na atenção primária a 

saúde, aproximadamente 65 a 80% da população mundial utilizam a medicina 

tradicional para o tratamento de suas doenças. Ela constitui o principal ou único 

recurso para o tratamento à saúde para 80% da população de países em 

desenvolvimento, que muitas vezes não tem acesso a atendimento de saúde básico, 

exames ou medicamentos (VEIGA JR; PINTO; MACIEL, 2005). 

Têm-se renovado e crescido a cada ano que passa o uso de plantas 

medicinais, tanto como recurso terapêutico quanto como fonte de pesquisa para o 

desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos e isolamento de substâncias ativas, 

com ou sem a modificação destas (WHO, 1998; RATES, 2001). Razões que vão 

desde a dificuldade de atendimento médico e acesso a medicamentos alopáticos até 

a cultura populacional relacionada ao uso de plantas na cura de doenças (VEIGA 

JR; PINTO; MACIEL, 2005), associadas à crença de que o natural é inofensivo, 

impulsionam sua utilização por grande parte da população (RATES, 2001; BRASIL, 

2012). 

Com base não apenas na busca e inovação, mas devido à necessidade 

de se garantir a utilização segura e eficaz de plantas medicinais e de fitoterápicos, e 

também devido à crescente aceitação do uso de fitoterápicos por profissionais de 

saúde (SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008; MENEZES et al, 2012), a OMS 

recomendou, no final da década de 1970 com a criação do Programa de Medicina 
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Tradicional, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à integração da 

medicina tradicional na atenção básica à saúde (BRASIL, 2006b). 

Assim, passou-se a pensar no desenvolvimento de políticas voltadas à 

utilização da medicina tradicional como prática nos cuidados primários à saúde, 

como forma de integrá-la como mais uma opção de tratamento medicamentoso 

destinado à população (SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008; BRASIL, 2012). 

No Brasil, que possui a maior parcela de biodiversidade do planeta e uma 

rica diversidade étnica e cultural relacionada ao uso de plantas medicinais, desde 

2006, foram desenvolvidas políticas voltadas ao estabelecimento de diretrizes para a 

atuação pública na área de plantas medicinais e fitoterápicos, reunidas na Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), aprovada pelo Decreto Nº 

5.813, de 22 de junho de 2006. Esta política possui como objetivo geral o 

estabelecimento de diretrizes para garantir o acesso seguro e o uso racional de 

plantas medicinais e de fitoterápicos (BRASIL, 2006b). 

Em consonância com a PNPMF, a Portaria Interministerial nº 2.960 de 

2008, aprovou o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, e instituiu 

o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, formado por 

representantes de órgãos governamentais e não governamentais (DAB, 2012). 

Além destas, outras normas e guias foram criados visando os mesmos 

objetivos, e também o registro e a notificação de medicamentos fitoterápicos e de 

produtos tradicionais fitoterápicos. Mais recentemente, a RDC nº 26 de 13 de Maio 

de 2014, publicada em substituição à RDC nº 14 de 31 de Março de 2010, 

apresentou novas definições a serem utilizadas, bem como normas para registro e 

comercialização desse tipo de produto. 

A RDC 26/2014 define planta medicinal como “espécie vegetal, cultivada 

ou não, utilizada com propósitos terapêuticos”, e fitoterápico como “produto obtido 

de matéria-prima ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade 

profilática, curativa ou paliativa, incluindo medicamento fitoterápico e produto 

tradicional fitoterápico, podendo ser simples, quando o ativo é proveniente de uma 

única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o ativo é proveniente de mais 

de uma espécie vegetal” (BRASIL, 2014). 

Apesar da crença na segurança do uso de plantas medicinais, são 

inúmeros os efeitos adversos que podem ser produzidos pelo uso desses produtos 

(RATES, 2001; SILVEIRA; BANDEIRA; ARRAIS, 2008). Por isso, a pesquisa e a 
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realização dos estudos de segurança estabelecidos no “Guia para a condução de 

estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao 

desenvolvimento de medicamentos”, desenvolvido pela ANVISA em 2013 são, 

também, fundamentais para a garantia de medicamentos fitoterápicos (BRASIL, 

2013). 

2.2 Genipa americana L. 

 

A família Rubiaceae, da qual faz parte a Genipa americana, tem 

distribuição cosmopolita, sendo mais abundante nas regiões tropicais, em ambos os 

hemisférios e possui mais de 80% de seus gêneros constituídos predominantemente 

por espécies lenhosas distribuídas taxonomicamente em três subfamílias: 

Cinchonoideae, Ixoroideae e Rubioideae (MARGALHO; ROCHA; SECCO, 2009; 

ICMBIO, 2012; PEREIRA; KINOSHITA, 2013). 

Segundo Delprete (1999, citado por PEREIRA; KINOSHITA, 2013, p.205), 

Rubiaceae é a quarta maior família de angiospermas, possuindo cerca de 650 

gêneros e 13.000 espécies. No Brasil, existem entre 110 a 130 gêneros e 1500 a 

2000 espécies da mesma, estando presentes na região Nordeste 66 gêneros e 277 

espécies pertencentes à esta família (PEREIRA; BARBOSA, 2004; MARGALHO; 

ROCHA; SECCO, 2009; ICMBIO, 2012). 

São destacadas como principais características da Rubiaceae as 

estípulas interpeciolares bem desenvolvidas, tricomas glandulares especializados, 

estrutura da parede do pólen, presença de alcaloides complexos da família do 

triptofano, geralmente ovário ínfero e ausência de floema interno (MARGALHO; 

ROCHA; SECCO, 2009). Erbano (2010) destaca como características dos 

representantes da família Rubiaceae a presença de cavidades ou células secretoras 

de vários tipos, geralmente em tecidos parenquimáticos, além de células que 

apresentam cristais de oxalato de cálcio e substâncias denominadas iridoides. 

Derivado do tupi-guarani, Genipa significa “mancha escura” ou “fruto que 

serve para pintar”. Tal gênero é reconhecido por possuir apenas a Genipa 

americana e a Genipa infundibuliformis como espécies representantes. A primeira 

encontra-se amplamente distribuída na América Central tropical e na América do 

Sul, enquanto apenas existem relatos da última no Brasil centro-meridional 

(BARBOSA, 2008; ERBANO, 2010). 
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Diversos nomes populares são empregados à espécie Genipa americana 

L., no entanto, é conhecida mais comumente como “jenipapo” ou “jenipapeiro”. Tal 

espécie é uma árvore de copa estreita, caule reto, altura média entre 8 a 14 m, 

podendo chegar até 20 metros de altura, tronco liso medindo cerca de 40 a 60 cm de 

diâmetro, folhas concentradas no ápice dos ramos, sendo opostas, acuminadas e 

glabras, de 15-35 cm de comprimento (BARBOSA, 2008). Possui inflorescências em 

cimeiras, terminais ou axilares, flores grandes com corola hipocrateriforme, brancas 

ou amareladas (PEREIRA; KINOSHITA, 2013). Os frutos (FIGURA 01) são 

globosos, com 8 a 10 cm de diâmetro, possuindo polpa adocicada e sementes 

achatadas de cor creme (LORENZI; MATOS, 2008). 

A espécie Genipa americana ocorre em todo o território brasileiro, sendo 

principalmente nativa da floresta pluvial, em várzeas úmidas ou encharcadas 

(LORENZI, 2002, citado por ERBANO, 2010). 

Figura 01 – Frutos da Genipa americana L. (Jenipapo). 

 

Fonte: Laboratório de Farmacognosia – UFRN (2013). 

 

2.2.1 Composição Química 

 

Uma das principais classes de constituintes represente da família 

Rubiaceae são os iridoides (Figura 02). Nas plantas, tais compostos atuam 

principalmente promovendo a defesa desses organismos, durante a interação planta 

e animais herbívoros (NAGATOSHI et al, 2011). Barbosa (2008) relatou que tais 
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substâncias foram encontradas em várias espécies desta família, e em muitos 

representantes de todas as subfamílias.  

 

Figura 02 – Núcleo dos iridoides. 

Fonte: Sampaio-Santos; Kaplan (2001) 

 

Muitos dos constituintes já encontrados na espécie G. americana estão 

sumarizados no Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Constituintes químicos relatados por estarem presente na Genipa 
americana L. 

Autor Parte Substância 

Djerassi, Gray e Kincl (1960) Fruto fresco Genipina 

Tallent (1964)  Fruto seco Ácidos genípico e genipínico  

Guarnaccia et al (1972) 
Extrato metanólico das 
folhas; 

Ácido geniposídico 

Gupta et al (1993)  Folhas e frutos 
Irióides já conhecidos; cafeína; manitol; 
vitamina C; e lactonas miscelâneas 

Ono et al (2005)  Fruto Genamesideos A-D;  

Franco; Janzantti (2005) Fruto 
ácidos 2-metilbutanóico e hexanóico; 
ésteres etílicos do ácido 2- e 3-
metilbutanóico ácidos. 

Ono et al (2007) Fruto Genipacetal, genipamideo, e genipaol 

Costa et al (2010) Fruto  
campesterol, estigmasterol, β-sitosterol,  
sitostanol, Δ5-avenasterol,  
Δ7-estigmasterol e Δ7-avenasterol 

Erbano e Duarte (2010)  Fruto 
Geniposídeo, ácido geniposídico e 
genipina. 

Erbano e Duarte (2010)  Folhas Ácido geniposídico 

Fonte: o Autor (2015). 
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Em 1960, Djerassi, Gray e Kincl encontraram, no fruto fresco, a presença 

de uma substância cristalina, que apresentava cerca de 1% de rendimento do 

extrato, que foi denominada de genipina. Quando em contato com a pele, tal 

substância, inicialmente incolor, produzia uma cor azul-violeta, por uma reação 

ocorrida entre ela e alguns aminoácidos, produzindo uma substância de cor escura. 

Tallent (1964) isolou os ácidos genípico e genipínico dos frutos secos do 

jenipapo, obtendo rendimentos de 0,14% e 0,08%, respectivamente. No extrato 

metanólico das folhas da Genipa americana, avaliado por Guarnaccia et al (1972), 

foi observada a presença do ácido geniposídico. 

Para avaliar a origem da formação da genipina presente na Genipa 

americana, o extrato metanólico utilizado, que apresentou o geniposídeo como 

principal iridoide glicosilado, e uma menor quantidade de ácido geniposídico, quando 

avaliado após um tempo, apresentou a formação de bandas coloridas referentes à 

genipina, sugerindo que ela é formada a partir da hidrólise do geniposídeo durante o 

curso de amadurecimento ou de armazenamento (UEDA; IWAHASHI, 1991). 

Gupta et al (1993) relatou diversos compostos já isolados a partir das 

folhas e frutos de Genipa americana. Dentre eles podem ser citados a cafeína, o 

ácido genípico, a genipina, o ácido genipínico, o ácido geniposídico, o manitol, a 

vitamina C e duas lactonas miscelâneas. 

Desde a descoberta da genipina presente nos frutos da G. americana, 

muitos estudos foram realizados para tentar elucidar os diversos constituintes da 

espécie. Ono et al (2005) identificaram quatro novos componentes chamados 

genamesideos A-D, isolados do fruto de G. americana. Relatou também, a presença 

de glicosídeos iridoides já conhecidos (ácido geniposídico, geniposídeo, 

gardenosideo e genipina-gentiobiosideo). Além disto, o mesmo autor, dois anos 

depois, identificou a presença de três novos monoterpenóides na mesma parte da 

planta, chamados genipacetal, genipamídeo e genipaol, isolados juntamente com 

outros compostos conhecidos (ONO et al, 2007). 

Em relação ao aroma dos frutos de jenipapo (Genipa americana), um 

estudo indicou a presença de elevada quantidade de ácidos carboxílicos e o 

butanóico, sendo os ácidos 2-metilbutanóico e hexanóico, bem como os ésteres 

etílicos do ácido 2- e 3-metilbutanóico, ácidos responsáveis por notas características 

da fruta (FRANCO; JANZANTTI, 2005). Pino, Marbot e Vazquez (2005), no entanto, 

identificaram além do ácido hexadecanóico, o ácido octadecanóico, ácido 
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tetradecanóico, linalol e limoneno como principais constituintes no concentrado de 

aroma e importantes no sabor do fruto. 

Pinto et al. (2006), avaliando o extrato aquoso dos frutos da G. 

americana, encontrou 52 compostos voláteis, dentre os quais 32 foram relatados 

pela primeira vez como responsáveis pelo aroma do jenipapo. Foram descritos, 

dentre seus constituintes, álcoois, ésteres, ácidos e aromáticos. 

Componentes como o campesterol, estigmasterol, β-sitosterol, sitostanol, 

Δ5-avenasterol, Δ7-estigmasterol e Δ7-avenasterol (COSTA et al, 2010), ácidos 

graxos saturados, monoinsaturados e poli-insaturados (COSTA et al, 2011) também 

já foram descritos para a polpa do fruto. 

Erbano e Duarte (2010) descreveram a presença de iridoides glicosídicos 

nos frutos de G. americana, especialmente geniposídeo, ácido geniposídico e 

genipina, das folhas, o ácido geniposídico, e em cultura de células e tecidos calosos 

da espécie, o tarenosídeo, ácido geniposídico e gardenosídeo. 

2.2.2 Uso Popular  

 

A família Rubiaceae possui diversos relatos na literatura de suas muitas 

aplicações na medicina popular. As espécies que compõem esta família apresentam 

atividades que vão desde sua utilização para o fumo até usos como vermífugo e 

cicatrizante. As principais atividades descritas para as espécies desta família são os 

usos como estimulante, contra intoxicações, como purgativo, cicatrizante, emético, 

contra cólicas menstruais, febre, tosse e inflamações, dentre outras (GOTTLIEB, 

1982; SCHULTES, 1985; ALBUQUERQUE et al, 2007). 

De modo semelhante às diversas espécies da família a qual faz parte, a 

G. americana é bastante empregada na medicina popular. Todas as suas partes são 

utilizadas. Hansen et al (2008), destacou o jenipapeiro (G. americana L.) dentre 

inúmeras espécies frutíferas, por sua utilização pela população nordestina. Índios 

Kayapo, do estado do Pará, usam preparações tópicas contendo essa espécie como 

remédios para a fertilidade (ELISABETSKY; POSEY, 1989). 

Mulheres grávidas da tribo de índios Kuna, das ilhas San Blas (Panamá), 

fazem uso do infuso das folhas de G. americana a partir do terceiro até o quinto mês 

de gestação no intuito de regular o crescimento do feto. A espécie é utilizada 

também em pinturas de pele para combater a fraqueza em índias jovens e sobre 



21 
 

dentes a ser extraídos para reduzir a dor (frutos), contra gonorreia (decocto das 

raízes), como tônico (flores) e para o tratamento de doenças venéreas e escorbuto 

(GUPTA et al, 1993). 

Gottlieb (1982), Schultes (1985) e Coimbra Jr et al (1996) relataram o uso 

de G. americana como pigmento para tatuar a pele, principalmente em populações 

ameridianas da Amazônia. O decocto ou cataplasma das cascas, em regiões de 

caatinga, são utilizados sobre o local afetado contra hematomas, fraturas, torções e 

luxações (ALBUQUERQUE et al, 2007; CARTAXO; SOUZA; ALBUQUERQUE, 

2010). 

Os frutos de G. americana podem ser consumidos in natura, ou 

transformados em doces, geleias, vinhos e licor (LORENZI; MATOS, 2008). Podem 

ainda, ser utilizados como corante para tingir o corpo, tecidos, redes ou utensílios de 

madeira (ERBANO; DUARTE, 2010). Seu chá é utilizado como tônico contra 

anemias (AGRA et al, 2008), digestivo, diurético, contra contusões, urticárias, 

inflamações vaginais e, em forma de banhos, para o tratamento de úlceras sifilíticas 

(BREIBACH et al, 2013). O xarope produzido com o jenipapo é empregado contra 

inflamações respiratórias, bronquite e tosse (ERBANO; DUARTE, 2010). 

As folhas podem ser usadas em infusões para o tratamento de doenças 

hepáticas (AGRA et al, 2008). Quando cozidas são empregadas como antissifilítica e 

antidiarreica, e, o suco das folhas maceradas, como febrífugo (ERBANO; DUARTE, 

2010). O decocto das raízes e das cascas também é usado como tônico, fortificante 

e afrodisíaco (MENDES; CARLINI, 2007). 

O quadro 2 expõe resumidamente o uso popular da espécie Genipa 

americana L., em suas diversas preparações. 
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Quadro 02 – Uso popular da Genipa americana L. 

Parte 
usada 

Preparo Uso popular Referências 

Folhas 
Infusão; 
Decocto; 
Macerado; 

- Fertilidade; Crescimento do feto; 
Tratamento de doenças hepáticas; 
- Antissifilítica; Antidiarreica; 
- Febrífugo; 

ELISABETSKY; POSEY, 1989; 
GUPTA et al, 1993 
AGRA et al, 2008; 
ERBANO; DUARTE, 2010; 

Frutos 

Pinturas; 
Chá; 
Banhos; 
Xarope; 

- Fraqueza; Dor; Como Pigmento; 
- Tônico contra anemia; Digestivo; 
Diurético; Contra contusões; 
Urticárias, Inflamações vaginais; 
- Inflamações respiratórias; 
- Contra úlcera sifilítica; 

GUPTA et al, 1993; 
GOTTLIEB, 1982; 
SCHULTES, 1985; 
COIMBRA JR et al 1996; 
AGRA et al, 2008; 
ERBANO; DUARTE, 2010; 
BREIBACH et al, 2013; 

Raízes Decocto 
- Contra gonorreia; Tônico; 
Fortificante; Afrodizíaco. 

GUPTA et al, 1993; 
MENDES; CARLINI, 2007; 
ERBANO; DUARTE, 2010; 

Cascas 
Cataplasma; 
Decocto 

-  Hematomas; Fraturas; Torções e 
Luxações; 
- Tônico; Fortificante; Afrodizíaco. 

ALBUQUERQUE et al, 2007; 
MENDES; CARLINI, 2007; 
CARTAXO; SOUZA; 
ALBUQUERQUE, 2010; 

Fonte: o Autor (2015). 

2.2.3  Dados Farmacológicos 

 

Além das notórias aplicações populares das diferentes partes da espécie 

G. americana, já foram encontradas algumas evidências científicas sobre os efeitos 

farmacológicos da espécie.   

Furtado (2006) realizou um estudo com vários extratos de espécies 

vegetais que possuíam potencial para uso medicinal, na tentativa de combater 

verminoses ovinas, e demonstrou que o extrato das folhas da G. americana, 

apresentava elevado índice de inibição do desenvolvimento de ovos de 

trichostrongilídeos. 

Bernard et al (2001), estudando a possível inibição da fosfolipase A2 

(PLA2) por extratos de plantas utilizadas na medicina popular, encontrou uma forte 

inibição dessa enzima pelo extrato hidro propilenoglicólico de G. americana (100% 

de inibição), sugerindo um efeito anti-inflamatório deste. Adicionalmente, já foram 

relatadas as atividades inibidoras da tirosinase (SOUZA et al, 2012b), e da α-

glicosidase (SOUZA et al, 2012a). Sendo esta última importante na prevenção e 

tratamento do diabetes (ARAÚJO et al, 2000). 
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Já foi demonstrado, também, que o extrato metanólico dos frutos de G. 

americana apresentou ação antioxidante e seu óleo essencial forte atividade contra 

diversos microrganismos testados, como Staphylococcus aureus MRSA, 

Enterococcus faecium VRE, Klebsiella pneumoniae e Pseudomonas aeruginosa 

(BARBOSA, 2008). 

Substâncias isoladas da espécie G. americana também tiveram suas 

atividades farmacológicas avaliadas. Tallent (1964) isolou e avaliou os ácidos 

genípico e genipínico, obtidos a partir do fruto seco. Esses compostos apresentaram 

significativa atividade antimicrobiana frente a bactérias gram-positivas e gram-

negativas, a um representante fúngico (Trichophyton menrugruphytes), a uma alga 

(Chlorella vulgaris) e a um protozoário (Tetrahymena gelleii). 

Em avaliação antiproliferativa contra uma linhagem celular TPA (12-0-

tetradecanoilforbol-13-acetato), induzida pelo vírus Epsten Barr, o tarenosídeo, o 

geniposídeo, o ácido geniposídico e a genipina isolados da G. americana foram 

avaliados, sendo o primeiro e o último notavelmente mais ativos (UEDA; IWAHASHI, 

1991). 

Seifried et al (2007) atribuiu atividade antioxidante presente nos frutos do 

jenipapeiro a nutrientes como a vitaminas C e a compostos fenólicos como os 

flavonóides e antocianinas. 

Em 2001, foi observado que os compostos genipina e geniposídeo 

protegem os neurônios e evitam a toxicidade da proteína β-amilóide, relacionada à 

Doença de Alzheimer, em cultura de neurônios do hipocampo. A genipina 

apresentou-se mais ativa em relação ao geniposídeo (YAMAZAKI et al, 2001). 

2.2.4 Dados Toxicológicos 

 

Para fins de registro nacional de um medicamento fitoterápico ou 

notificação e registro nacional de produtos tradicionais fitoterápicos na ANVISA, a 

RDC nº26/2014, do mesmo órgão, estabelece os requisitos mínios para tal. Segundo 

esta mesma RDC, medicamentos fitoterápicos são aqueles obtidos com o emprego 

exclusivo de matérias-primas ativas vegetais, cuja eficácia e segurança são 

validadas, caracterizadas pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, 

sendo seu relatório de segurança referenciado pelo “Guia para a condução de 
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estudos não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao 

desenvolvimento de medicamentos” (ANVISA, 2013). 

O uso de plantas medicinais, por ser de fácil acesso à população geral e 

por muitas vezes não possuir sua eficácia e segurança bem estabelecidas tornando-

se um risco para quem as usa, podendo vir a causar mais efeitos deletérios do que 

trazer benefícios à saúde. Devido a isso, destaca-se a importância das pesquisas 

voltadas para o estabelecimento da segurança de plantas medicinais e fitoterápicos, 

estando incluso nessas as pesquisas envolvendo a toxicidade in vivo e in vitro da 

Genipa americana. 

Recentemente, Finco, Böser e Graeve, (2013) realizou estudo de 

toxicidade in vitro utilizando o extrato dos frutos de G. americana, produzido com 

acetona 80 %, demonstrando a capacidade do mesmo em promover a inibição da 

proliferação celular de HepG2 (carcinoma hepatocelular de fígado humano), com 

atividade dose-dependente.  

Conceição et al (2011) relataram que, apesar de não promover 

citotoxicidade ou interferência na diferenciação celular de células BeWO (linhagem 

de células trofoblásticas humanas), o extrato metanólico dos frutos de G. americana 

promoveu um estado antiproliferativo significativo, relacionado com a inibição e 

reativação de ERK1/2 e p38 MAPK nas mesmas células, sugerindo que os 

esteróides presentes no extrato avaliado podem afetar a regulação de células da 

placenta. De forma semelhante, o extrato etanólico das folhas de G. americana 

avaliado por Fernandez et al (2011), também promoveram um efeito inibitório no 

ciclo celular. 

Cavalcanti et al (2013) publicaram um resumo sobre avaliação da 

toxicidade aguda do extrato etanólico bruto da G. americana, no qual foram 

avaliados sinais clínicos e tentativa de estimativa da DL50 em camundongos que 

receberam doses de 1000, 2000 e 3000 mg/Kg via intraperitoneal e doses de 1500, 

3000 e 4500 mg/Kg via oral. Não foi possível indicar essa estimativa devido à 

ausência de mortes. Além disso, pela ausência de sinais de toxicidade, o extrato 

etanólico dos frutos desta espécie foi descrito como contendo baixa toxicidade. Até o 

momento não foram disponibilizados na literatura estudos completos de toxicidade 

da espécie G. americana. 

Tais resultados disponíveis na literatura necessitam, porém, da 

complementação de estudos mais completos, com análise mais profunda dos efeitos 
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provocados pela utilização do extrato da Genipa americana. Devido a isso, a 

proposta deste trabalho foi realizar estudos complementares in vivo e in vitro, de 

acordo com as normas estabelecidas pela legislação brasileira, a fim de 

proporcionar dados que possam ser utilizados para garantir a segurança do extrato 

analisado e sua consequente inclusão na lista de plantas medicinais e fitoterápicos 

do SUS. 
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3 OBJETIVOS 

3.1  Objetivo Geral 

 

Avaliar a toxicidade in vitro e in vivo do extrato hidroetanólico dos frutos de 

Genipa americana L. 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar a toxicidade aguda e subcrônica do extrato hidroetanólico dos frutos de G. 

americana; 

 Investigar os efeitos do extrato hidroetanólico dos frutos de G. americana em 

linhagens de células 3T3 (fibroblasto de camundongo), B16 (melanoma de 

murinho), 786-0 (adenocarcinoma renal de humano) e HepG2 (carcinoma 

hepatocelular de humano); 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Coleta Secagem e Armazenamento do Material Vegetal 

 

Foram coletadas amostras, no dia 05 de maio de 2012, de folhas, frutos 

verdes e maduros e cascas de G. americana nas seguintes coordenadas 

geográficas: longitude: - 35,1115 (oeste), latitude: - 6,1278 (sul) e altitude: 22 m, que 

se situa nas mediações da Praia de Barreta, município Nísia Floresta, no litoral do 

Rio Grande do Norte.  

Um material testemunho foi depositado no herbário da UFRN, sob 

exsicata de número 12251, e identificado pelo botânico Alan de Araújo Roque. A 

autorização para a coleta do material foi obtida pelo Sistema de Autorização e 

Informação em Biodiversidade (SISBio)/Ministério do Meio Ambiente, sob número 

35017. Para acesso ao patrimônio genético com finalidade de pesquisa científica, foi 

obtida, adicionalmente, uma autorização via Plataforma Carlos Chagas/CNPq, sob 

processo de número 010688/2012-9. 

Os frutos maduros foram conservados em congelador. Posteriormente, foi 

realizada a separação do endocarpo e pericarpo, com auxílio de uma faca, e o 

pericarpo foi utilizado in natura no processo extrativo. 

4.2 Extrato Hidroetanólico dos frutos de Genipa americana L. 

 

O extrato hidroetanólico dos frutos de G. americana foi fornecido pelo 

laboratório de Farmacognosia do Departamento de Farmácia da UFRN, sob 

coordenação da Profa. Dra. Silvana Maria Zucolotto Langassner e da doutoranda 

Jovelina Samara Ferreira Alves. 

Após descongelamento, o pericarpo dos frutos frescos foi fragmentado 

com o auxílio de uma faca. Foram excluídas as sementes e a capa fibrosa que 

envolve as mesmas. O material vegetal obtido foi deixado sob maceração com 

etanol:água (70:30, v/v) durante sete dias, na proporção de 2 g de material vegetal 

para cada 10 mL de líquido extrator, sendo agitados diariamente. Após esse 

período, foi realizada a filtragem do macerado utilizando-se algodão, sendo obtido, 

então, o extrato hidroetanólico do pericarpo dos frutos de G. americana. 
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O líquido foi rotaevaporado para total remoção do solvente orgânico 

(etanol) e redução do volume de água, sob temperatura de 45 ºC, a fim de 

concentrar o extrato. A quantidade de extrato reduzida foi submetida a liofilização 

em Liofilizador Christ, modelo Alpha 1-2 LD. 

4.3 Estudo Fitoquímico 

 

O extrato hidroetanólico dos frutos de G. americana foi analisado por 

cromatografia em camada delgada (CCD), com uso de cromatoplacas de alumínio 

de sílica gel 60 F254 como fase estacionária e do sistema solvente ácido fórmico: 

acetato de etila: metanol: água: (0,5:10,0:0,6:0,2, v/v) como fase móvel. Após 

percorrido o espaço de corrida e completa secagem das placas, as amostras foram 

desvendadas utilizando vanilina, cloreto férrico, Dragendoff e reagente Natura A 

como reveladores. 

4.4 Ensaio do MTT / Curva dose resposta 

 

As células das linhagens 3T3 (fibroblasto de camundongo), B16 

(melanoma), 786-0 (carcinoma renal) e HepG2 (hepatocarcinoma) foram mantidas 

em garrafas de cultivo e repicadas para novas garrafas a cada 3 dias, a fim de 

permitir a expansão clonal e produzir o número de células necessários para as 

análises. As células 3T3, B16 e HepG2 foram cultivadas em meio DMEM 

suplementado com soro fetal bovino 10% (SFB 10%). Já a linhagem 786-0 foi 

cultivada em meio RPMI suplementado com SFB 10%. 

Para as análises de citotoxicidade, as células foram semeadas em 

microplacas de 96 cavidades em um volume de 100 μL na concentração de 1,0 x105 

células/mL em meio suplementado com 10 % soro fetal bovino (SFB) para 

manutenção e crescimento celular, e mantidas por 24 horas em estufa a 37°C com 

5% de CO2. Foi realizado uma etapa de carenciamento, no qual o meio 

sobrenadante dos poços foi substituído por meio sem SFB, 24 horas após o 

plaqueamento. Posteriormente, o meio foi trocado por 100μL de diluições pré-

estabelecidas do extrato em meio suplementado (10% de SFB). Após 24 horas de 

incubação, todo o conteúdo de meio existente nas microplacas foi descartado e 100 
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μL do reagente MTT a 10% foi adicionado a cada poço da placa, incluindo controles. 

4 horas após, o sobrenadante foi descartado, adicionando-se então 100 µL de etanol 

absoluto, para dissolução dos cristais de formazan formados. A absorbância de cada 

placa foi medida a 570nm em leitor de Elisa. 

A curva dose resposta foi obtida analisando-se 05 (cinco) concentrações 

de extrato diluído em meio de cultura (1000; 100; 10; 1; 0,1 µg/100µL). A 

concentração obtida nesta curva que promova a redução de 50% na absorbância 

quando comparado às células não-tratadas (controle) será considerada a 

concentração de efeito tóxico (IC50 ou concentração inibitória 50%). 

Os ensaios de citotoxicidade foram realizados no tempo de 24 horas de 

frente às linhagens de células normais (3T3) e tumorais (B16, 786-0 e HepG2). 

Todas as análises foram repetidas para confirmação dos resultados. 

4.5 Grupos de Animais 

 

A avaliação da toxidade foi baseada no Guia para a Realização de 

Estudos de Toxidade Pré-Clínica de Fitoterápicos (de acordo com a Resolução Nº 

90 de março de 2004), no Guia para a condução de estudos não clínicos de 

toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de 

medicamentos (BRASIL, 2013) e nos Guias OECD nº 407 e nº 420. 

Camundongos Swiss adultos (32 ± 7,5 g peso corporal, idade de 6 a 8 

semanas) foram utilizados para a avaliação da toxicidade aguda. Animais de ambos 

os sexos (sendo as fêmeas nulíparas e não grávidas) foram divididos aleatoriamente 

em grupos controle e teste; 12 animais por grupo sendo 6 machos e 6 fêmeas. Para 

o estudo crônico também foram utilizados animais de ambos os sexos (sendo as 

fêmeas nulíparas e não grávidas). Estes foram divididos aleatoriamente em grupos 

controle e testes (5 machos e 5 fêmeas por grupo). Durante os estudos os animais 

receberam alimento (Presence para ratos e camundongos, Presence ®) e água ad 

libitum. 

Respeitando os parâmetros de escolha de dose indicados pela OECD nº 

420, no estudo de toxicidade aguda do extrato hidroetanólico dos frutos de G. 

americana foi realizado inicialmente um estudo observacional, iniciado na dose de 

300 mg/Kg, onde apenas os sinais comportamentais e clínicos (pelo, pele, olhos, 

mucosa e morte) foram observados durante 24 horas. Assim, devido a ausência de 
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alterações nesses parâmetros observacionais, foi seguido um segundo estudo 

observacional, empregando-se a dose de 2000 mg/Kg (dose máxima), e 

consequente estudo principal de toxicidade aguda do extrato em análise, todos por 

via oral com volume final de 0,5 mL, utilizando-se a técnica de gavagem. 

Nos ensaios de toxicidade subcrônica foi utilizado o mesmo extrato nas 

doses de 100, 500 e 1000 mg/Kg e um grupo controle na qual foi administrado 

somente o veículo (solução fisiológica), utilizando a mesma via de administração e 

volume empregados nos testes de toxicidade aguda. 

O estudo utilizou um total de 66 animais divididos em grupos de acordo 

com o ensaio realizado. Os grupos de animais, substâncias administradas e o tempo 

de manuseio estão descriminados nos quadros a seguir: 

 
Quadro 03 – Distribuição dos animais utilizados nos ensaios de Toxicidade Aguda 
do extrato hidroetanólico dos frutos de Genipa americana L. 

Grupo 
Substância 

Administrada 

Quantidade de 
Animais 

Tempo de administração / 
manuseio dos animais 

Machos Fêmeas 

1. Estudo 
Observacional 

Extrato: 300 mg/Kg - 1 
Administração de dose única e 
observação do aparecimento de 
efeitos tóxicos durante o período 
das 24 horas seguintes. 

Extrato: 2000 mg/Kg - 1 

2. Estudo 
Principal 

Solução salina 0,9% 6 6 
Administração de dose única e 
observação do aparecimento de 
sinais de toxicidade durante 14 
dias. 

Extrato: 2000 mg/Kg 6 6 

Número total de animais: 26  

Fonte: o Autor (2015). 

 
 
Quadro 04 – Distribuição dos animais por grupo, utilizados nos ensaios de 
Toxicidade Subcrônica em diferentes doses do extrato hidroetanólico de Genipa 
americana L. 

Toxicidade Subcrônica 

1. Ensaios Bioquímica 

Grupo 
Substância 

Administrada 

Quantidade de 
Animais 

Tempo de administração 
/ manuseio dos animais 

Machos Fêmeas 

1. Controle Sol. salina 0,9% 5 5 Administração de doses 
diárias consecutivas e 
observação do aparecimento 
de sinais de toxicidade, 
durante 30 dias. 

2. Extrato 100 mg/kg 5 5 

3. Extrato 500 mg/kg 5 5 

4. Extrato 1000 mg/kg 5 5 

Número de animais utilizados:  40 
Fonte: o Autor (2015). 

 



31 
 

A quantidade de animais escolhida para os ensaios de toxicidade foi 

determinada pela Resolução RE – nº 90/2004, da ANVISA, que estabelece um “Guia 

para a realização de estudos de toxicidade pré-clínica de fitoterápicos”. Tal guia 

preconiza a utilização de 12 animais por grupo, sendo 6 machos e 6 fêmeas, para 

avaliação da toxicidade aguda, e 20 animais por grupo, sendo 10 machos e 10 

fêmeas, para a avaliação da toxicidade subcrônica, porém, devido a 

indisponibilidade suficiente de animais, foram utilizados nos ensaios subcrônicos a 

metade estipulada deste número. 

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 dieta (Presence para ratos e 

camundongos, Presence ®) ad libitum. Os protocolos experimentais foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal do 

Rio Grande de Norte (CEUA -UFRN) sob o protocolo de número 45/2013. 

4.6 Avaliação Toxicológica in vivo 

 

Preparação 

O extrato dos frutos de G. americana foi preparado em cinco 

concentrações (100, 500 e 1000 mg/kg para toxicidade subcrônica e 300 e 2000 

mg/Kg para toxicidade aguda), via administração oral (v.o.). 

4.6.1 Análise de Toxicidade Aguda 

 

Primeiramente foi realizado um estudo observacional, na dose de 300 

mg/kg, em um animal teste (fêmea), para observação dos efeitos tóxicos. De acordo 

com os resultados observados, deu-se continuidade no estudo com 12 animais, 

sendo 6 machos e 6 fêmeas, mais um grupo controle contendo também o mesmo 

número de animais, com distribuição semelhante.  

Por não ter ocorrido efeitos tóxicos visíveis na dose observacional de 300 

mg/Kg, foi realizado um segundo estudo observacional em outro animal utilizando-se 

a dose de 2000 mg/Kg. Neste estudo, mesmo não sendo observadas reações 

tóxicas iniciais, é prosseguido o estudo principal utilizando a mesma dose 
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paralelamente a um grupo controle, para fins de observação de efeitos tardios nos 

animais submetidos ao extrato em estudo e classificação do mesmo pelo sistema 

Sistema de Classificação Harmonizada Global para Substâncias Químicas e 

Misturas (GHS). 

O extrato preparado, independentemente da concentração em que se 

encontre, foi diluído em solução fisiológica e administrado o volume máximo de 0,5 

mL por animal. Grupo controle recebeu o mesmo volume de solução salina pela 

mesma via. 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 efeito retardado 

agudo. Todos os animais foram eutanasiados após 14 dias de acordo com os 

Princípios Éticos de Experimentação Animal propostos pelo COBEA e os órgãos 

selecionados (fígado, rins e baço), depois de observação macroscópica, foram 

retirados e processados para exame microscópico de rotina. Amostras de sangue 

foram coletadas por punção cardíaca para análises hematológicas e bioquímicas. 

4.6.1.1 Marcadores Hematológicos 

 

As amostras sanguíneas foram obtidas por punção cardíaca de 

camundongos previamente anestesiados com Tiopental (Tiopentax®, Cristália) 150 

mg/Kg de peso e coletadas com o anticoagulante heparina sódica 50 U/mL para a 

realização do hemograma. Foram analisados os resultados de número total de 

eritrócitos (106/mm3), leucócitos (103/mm3) e plaquetas (103/mm3); contagem 

diferencial de leucócitos (%); a concentração de hemoglobina (g/dl); determinação 

do hematócrito (%), e dos índices hematimétricos, tais como: volume corpuscular 

médio (VCM, fl), hemoglobina corpuscular média (HCM, pg) e a concentração de 

hemoglobina corpuscular média (CHCM, %), utilizando aparelho automático ABX 

Micros 60 (HORIBA ABX SAS®). 

4.6.1.2 Marcadores Bioquímicos 

 

Após a utilização para análises hematológicas, o plasma das amostras de 

sangue total obtidas foi separado para realização das análises bioquímicas. 
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Foi avaliada a função renal (ureia e creatinina), a função hepática (AST, 

ALT, proteínas totais e albumina), o perfil lipídico (colesterol total e triglicerídeos) e o 

metabolismo da glicose (glicemia) utilizando kits Labtest Diagnóstica apropriados ao 

analisador bioquímico semi-automatizado RA-50 (Bayer Diagnostics Chemistry 

System, Dublin, Ireland), de acordo com as especificações do fabricante. 

Todas as análises dos parâmetros bioquímicos foram realizadas no 

Laboratório de Pesquisa em Bioquímica Clínica (LPBC) da Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

4.6.1.3 Estudos Histopatológicos 

 

A análise histopatológica foi realizada em colaboração com a Professora 

Claudia Nunes de Oliveira, do Departamento de Patologia da UFRN. 

Os fragmentos de fígado, baço e rins removidos foram fixados por 

imersão em formol tamponado a 10%. Durante o processamento do tecido este foi 

submetido à desidratação. Em seguida foi realizada diafanização em xilol e 

impregnação pela parafina. A inclusão foi realizada em blocos de parafina. Os cortes 

histológicos foram preparados por microtomia, a 4 µm, e corados pela técnica de 

rotina da Hematoxilina Eosina (HE). Exame microscópico detalhado dos fragmentos 

completos dos órgãos foi realizado em ambos os grupos controle e tratamentos. 

Sendo analisada 01 lâmina contendo todos os órgãos por animal. 

A classificação da extensão da lesão foi realizada considerando-se (-): 

negativo/ausente; (+): positivo/presente (não quantificado por ter caráter uniforme 

entre as amostras) ou quantificado em cruzes (+, ++ e +++) se não houver 

uniformidade nas amostras e de acordo com a intensidade (leve, moderada e 

acentuada). 

4.6.2  Análise de Toxicidade Subcrônica 

 

Os camundongos foram tratados por via oral durante um período de 30 

dias, para estudos de doses repetidas, com o extrato hidroetanólico da G. americana 

nas doses de 100 mg/Kg, 500 mg/Kg e 1000 mg/Kg, em 0,5 mL de solução 

fisiológica. O consumo de alimento e água e peso corporal foram medidos 
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semanalmente por pesagem em balança semi analítica. Durante o período 

experimental, todos os animais foram observados cuidadosamente para verificação 

do 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 os órgãos 

selecionados (fígado, rins e baço), depois de observação macroscópica, foram 

retirados e processados para exame microscópico de rotina. Amostras de sangue 

foram coletadas por punção cardíaca para análises hematológicas e bioquímicas. 

Marcadores bioquímicos, hematológicos e análise histopatológica foram 

realizados de acordo com a metodologia descrita anteriormente para os ensaios de 

toxicidade aguda. 

4.7 Análise Estatística 

 

Os dados serão apresentados com suas respectivas médias e desvios 

padrão, sendo comparados grupos teste (tanto da análise de toxicidade aguda 

quanto da toxicidade subcrônica) com seus respectivos controles. 

Para a comparação estatística dos dados obtidos nas análises de 

toxicidade aguda e estudos de toxicidade subcrônica foi realizada a análise da 

normalidade da distribuição das amostras, e então, aplicada a ANOVA a dois fatores 

(grupo e sexo) para os resultados obtidos nas análises bioquímicas, hematológicas e 

dados obtidos na avaliação da variação de peso dos animais, peso dos órgãos e 

consumo de água e ração. 

Os dados obtidos nas análises histopatológicas foram analisados por Qui-

quadrado, com pós-teste de Wilcoxon, que compara todos os grupos teste ao grupo 

controle sinalizado. 

Esses testes foram escolhidos devido à natureza dos dados obtidos, onde 

os valores médios encontrados para cada grupo (controle e testes 100, 500 e 1000 

mg/Kg), por analito, foram comparadas entre si, verificando se existe alguma 

diferença entre os mesmos, ou até alguma relação da resposta com a dose 

analisada. O pós-teste foi aplicado sempre que a ANOVA ou o Qui-quadrado 

apresentou alguma diferença significativa, a fim de saber em quais grupos teste 

essa diferença ocorre. 
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Para todas as análises estatísticas realizadas foi considerado o nível de 

significância de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Preparo do Extrato e Estudo Fitoquímico dos Frutos de G. americana 

 

Após a coleta foi obtido um total de 1135,46 g do pericarpo do fruto de G. 

americana fresco. O extrato bruto desse material, após secagem completa, forneceu 

um rendimento total de 113 g. 

O perfil fitoquímico do extrato hidroetanólico dos frutos de G. americana 

apresentou, quando revelado com vanilina sulfúrica, seis bandas (FIGURA 03) com 

os Rf= 0,10 (cor marrom), 0,40 (cor cinza escuro), 0,50 (cor cinza escuro), 0,56 (cor 

cinza escuro), 0,66 (cor azul) e 0,70 (cor roxa). Já com a utilização do revelador 

cloreto férrico, empregado para revelação de compostos fenólicos, apresentou única 

mancha de Rf= 0,72. Na placa revelada com o corante Dragendoff, empregada para 

descobrimento de alcaloides, não houve o aparecimento de manchas. A utilização 

do revelador Natura A, após submetida a placa à luz UV (356 nm), apresentou 

banda de coloração azul fluorescente (Rf = 0,52), característica de iridoides, que já 

haviam sido relatados na literatura para os frutos da espécie. (WAGNER; BLADT, 

2001).  

 

Figura 03 – Análise por CCD do extrato dos frutos de G. americana utilizando como 
adsorvente: gel de sílica 60 F254, sistema solvente: ácido fórmico: acetato de etila: 
metanol: água: (0,5:10,0:0,6:0,2, v/v) e os reveladores: vanilina (A), dragendoff (B), 
cloreto férrico (C) e reagente Natural A (D) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o Autor (2014). 

 

A B C D 
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5.2 Avaliação Toxicológica in vitro 

 

Todos os resultados das doses analisadas em linhagens de 3T3, B16, 

HepG2 e 786-0 encontram-se demonstrados na Figura 04. 

Avaliação contra a linha celular 3T3 mostrou que após 24 horas de 

exposição o extrato não promoveu a morte celular significativa. Foram observadas 

crescimento de 66,9% na dose de 0,1 µg/100µL, 64,7% na dose de 1,0 µg/100µL, 

73,4% na dose de 10 µg/100µL e 39,7% na dose de 100 µg/100µL. Frente a esta 

linhagem celular, na concentração de 1000 µg/100µL, o extrato promoveu 26,8% de 

morte celular (Figura 04-A).  

As células 3T3 são uma linhagem de fibroblastos normais de 

camundongo (Mus musculus). Esta linhagem foi utilizada como fonte para 

comparação da atividade do extrato analisado em células tumorais em relação à 

mesma, que é uma linhagem de células normais. Hafidh et al (2012), utilizou em 

seus estudos células monunocleares do sangue periférico purificadas como controle 

negativo em células normais, o que permitiu acessar o índice de seletividade do 

extrato para as células em relação às células normais pela comparação da dose 

necessária para inibir 50% do crecimento das células normais e a dose necessária 

para inibir 50% das células tumorais. No presente estudo, não foi possível calcular o 

índice de seletividade, pois nenhuma das doses utilizadas do extrato hidroetanólico 

dos frutos da Genipa americana promoveu a morte de 50% da linhagem de células 

3T3. 

Em 1999, Sung et al avaliou a atividade citotóxica da genipina, um dos 

compostos mais abundantes na espécie G. americana, frente à linhagem de 

fibroblastos de camundongos 3T3. Eles observaram que o composto possuía uma 

toxicidade 10 mil vezes inferior à toxicidade do glutaraldeído, comumente utilizado 

como reagente de cross-link, atividade que também é naturalmente realizada pela 

genipina. 

As células B16 são obtidas a partir de tecido de melanoma de pele de 

camundongos (Mus musculus). Frente à esta linhagem de células, o extrato não 

promoveu alterações significativas no crescimento e morte celular nas doses de 0,1 

a 100 µg/100µL. Na dose de 0,1 µg/100µL promoveu 1,9 % de crescimento, na dose 

de 1,0 µg/100µL promoveu 2,1% de crescimento, na dose de 10 µg/100µL promoveu 

0,8% de inibição e na dose de 100 µg/100µL promoveu 12,8% de inibição. Porém, 
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na concentração de 1000 µg/100µL o extrato promoveu 59% de morte celular 

(Figura 04-B). 

Alguns iridoides isolados por Akihisha et al (2010) demonstraram boa 

atividade inibitória da melanogênese em células B16 (de 44,3 – 66,3% de melanina). 

Este estudo não demonstrou citotoxicidade evidente dos compostos analisados, 

porém com notável ação inibitória da melanogênese quando comparado ao Arbutin, 

amplamente conhecido por sua ação despigmentante. Apesar da G. americana 

possuir em sua composição principalmente iridoides, tais achados de citotoxicidade 

não corroboram com os encontrados no presente estudo, no qual o extrato analisado 

apresentou atividade citotóxica em 59% das células para a linhagem B16 na dose de 

1000 µg/100µL. 

As diferenças entre as atividades do presente estudo em relação ao 

estudo apresentado por Akihisha et al (2010) pode ser devido à atividade de outras 

substâncias presentes no extrato na Genipa americana, que, apesar da presença 

dos iridoides, promoveram a morte celular na linhagem B16. 

A avaliação do extrato dos frutos da G. americana promoveu crescimento 

celular da linhagem HepG2 em todas as concentrações utilizadas, indo desde 862,1 

até 1128,3% de crescimento. Os resultados das doses encontram-se demonstrados 

no Figura 04-C. 

Tais dados não corroboram com os resultados encontrados por Finco, 

Böser e Graeve (2013), que utilizou o extrato dos frutos de G. americana produzido 

com acetona 80%, e demonstrou inibição da proliferação celular de HepG2, com 

atividade dose-dependente, no tempo de 96 horas. Porém, tais diferenças nos 

resultados são explicadas pelas condições de coleta e condições do ensaio de 

citotoxicidade, que se apresentaram divergentes, como por exemplo, o tempo de 

exposição ao extrato no trabalho de Finco, Böser e Graeve, que foi quatro vezes 

superior ao que foi utilizado neste trabalho, além disso, o tipo de extrato avaliado, 

sendo o extrato produzido por Finco, Böser e Graeve mais apolar, devido ao líquido 

extrator utilizado em seus estudos. Todos esses fatores, conjuntamente ou não, 

podem interferir na reprodutibilidade de um ensaio, o que, por fim, gerou resultados 

discrepantes. 
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Figura 04 – Análise por MTT do extrato hidroetanólico dos frutos de G. americana – frente à linhagem de células normais (3T3) e 
tumorais (B16, HepGe2 e 786-0). 

 

 
Legenda: Ga 0,1: dose 0,1 µg/100µL do extrato; Ga 1,0: dose 1,0 µg/100µL do extrato; Ga 10: dose 10 µg/100µL do extrato; Ga 100: dose 100 µg/100µL do 
extrato; Ga 1000: dose 1000 µg/100µL do extrato. Linhagens de células: 3T3 (Fibroblasto de camundongo), 786-0 (adenocarcinoma renal de humano), 
HepG2 (carcinoma hepatocelular de humano) e B16 (melanoma de murino). Fonte: o Autor (2015). 
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Contra a linha de células 786-0 extrato promoveu a morte celular de 

21,4% na concentração de 0,1 µg/100µL, 20,9% na concentração de 1,0 

µg/100µL, 29,3% na concentração de 10 µg/100µL, 5,2% na concentração de 

100 µg/100µL e 8,6% na concentração de 1000 µg/100µL (Figura 04-D). 

As análises realizadas nos permitem inferir que o extrato 

hidroetanólico dos frutos da G. americana tem potencial para maiores 

investigações na atividade citotóxica, especialmente frente a células B16 e 786-

0, tendo em vista que o mesmo é um extrato bruto, e seus componentes ativos, 

após concentrados possam promover um percentual ainda maior de inibição do 

crescimento celular nessas linhagens. 

5.3 Avaliação Toxicológica in vivo 

5.3.1  Análise da Toxicidade Aguda 

 

Durante todo o período de estudo, os animais não apresentaram 

quaisquer alterações comportamentais ou clínicas aparentes. Não ocorreu 

nenhuma morte de animal até o final do estudo.  A avaliação de peso corpóreo, 

a variação total deste ao final dos ensaios e os pesos relativos dos órgãos 

coletados (rins, fígado e baço) não apresentaram diferenças significativas entre 

os grupos controle e teste, tanto quando analisados separadamente os sexos 

(Tabela 01a) quanto quando os mesmos foram analisados em conjunto (Tabela 

01b). 

Os resultados encontrados estão condizentes com os esperados 

para variação de peso corpóreo, nos quais este parâmetro não deve 

ultrapassar 20% do peso médio inicial (OECD, 2001). 

Cavalcanti et al (2013), realizando estudo de toxicidade aguda do 

extrato etanólico dos frutos da G. americana nas doses de 1000, 2000 e 3000 

mg/kg via intraperitoneal e doses de 1500, 3000 e 4500 mg/kg via oral em 

camundongos, encontrou resultados semelhantes, com baixa toxicidade aguda 

tanto via oral quanto intraperitoneal. Ele avaliou sinais clínicos e tentou estimar 

a DL50, porém, não foi possível devido à ausência de mortes. 
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Tabela 01a – Efeito do extrato nas mudanças de peso corpóreo e peso relativo 
dos órgãos em camundongos tratados e do grupo controle no estudo de 
toxicidade aguda. 

 
MACHOS FÊMEAS 

Controle  T2000 
p-

valor 
Controle T2000 

p-
valor 

Peso dia 0 (g) 39,6 ±0,57 40,9 ±1,29 0,272 31,5 ±1,26 32,3 ±1,55 0,714 

Peso dia 7 (g) 42,0 ±1,28 43,5 ±2,73 0,545 33,5 ±1,85 31,6 ±1,74 0,350 

Peso dia 14 (g) 44,7 ±1,97 45,5 ±3,68 0,936 33,4 ±1,87 32,7 ±1,61 0,952 

Δ de peso (g) 5,0 ±1,73 4,5 ±2,83 0,969 1,9 ±1,02 0,4 ±1,68 0,553 

Percentual de 
variação do peso 

12,62 % 11,00 % - 6,03 % 1,24 % - 

Peso relativo do 
rim direito (%) 

0,72 ±0,03 0,68 ±0,07 0,731 0,65 ±0,08 0,69 ±0,05 0,704 

Peso relativo do 
rim esquerdo (%) 

0,71 ±0,04 0,67 ±0,05 0,688 0,63 ±0,07 0,66 ±0,06 0,718 

Peso relativo do 
fígado (%) 

4,61 ±0,94 4,58 ±0,35 1,000 4,27 ±0,66 4,60 ±0,77 0,855 

Peso relativo do 
baço (%) 

0,30 ±0,05 0,32 ±0,05 0,829 0,32 ±0,03 0,38 ±0,08 0,253 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. n = 6 animais por grupo. Legenda: Δ: 
variação do peso; T2000: Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 

 
 
 
Tabela 01b – Efeito do extrato nas mudanças de peso corpóreo e peso relativo 
dos órgãos em camundongos tratados e do grupo controle no estudo de 
toxicidade aguda. 

GRUPO Controle  T2000 
p-valor 

Grupo Sexo 

Peso dia 0 (g) 35,6 ±4,3 36,6 ±4,7 0,050 0,000 

Peso dia 7 (g) 37,8 ±4,6 37,6 ±6,5 0,821 0,000 

Peso dia 14 (g) 39,0 ±6,2 39,1 ±7,2 0,966 0,000 

Variação de peso (g) 3,47 ±2,12 2,48 ±3,09 0,215 0,000 

Percentual de variação do peso 9,75 % 6,78 % -  

Peso relativo do rim direito (%) 0,68 ±0,07 0,68 ±0,06 0,975 0,271 

Peso relativo do rim esquerdo (%) 0,67 ±0,07 0,67 ±0,05 0,973 0,081 

Peso relativo do fígado (%) 4,44 ±0,79 4,59 ±0,57 0,610 0,583 

Peso relativo do baço (%) 0,31 ±0,04 0,35 ±0,07 0,061 0,071 

Valores apresentados em média ± desvio padrão. n = 12 animais por grupo. Legenda: T2000: 
Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 
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Os resultados nos ensaios de toxicidade aguda do extrato para as 

análises de glicose, proteínas totais, albumina, ureia e creatinina não 

apresentaram diferenças entre os grupos, tanto quando avaliados grupos 

separados por sexo, quanto quando tal fator não era separatriz entre os grupos 

(Tabela 2a e 2b). 

Análises de ureia e creatinina são realizadas para a avaliação da 

função renal, sendo indicativos de lesão renal, quando se apresentam 

elevados. Além desses fatores, outras avaliações podem ser realizadas, como 

o clearance de creatinina e a relação ureia/creatinina (LANB et al, 2008). A 

avaliação realizada, associando-se resultados bioquímicos e histopatológicos, 

sugere que o extrato não promoveu lesões renais na dose aguda estudada. 

Isso pode ser afirmado devido a ausência de alterações bioquímicas nas 

análises de ureia e creatinina, e nas análises histopatológicas dos rins dos 

animais tratados em relação ao grupo controle. 

 
 
Tabela 02a – Efeito da administração do extrato de G. americana na dose de 
2000 mg/Kg em parâmetros bioquímicos de camundongos tratados no estudo 
de toxicidade aguda. 

 MACHOS FÊMEAS 

 Controle T2000 Controle T2000 

Glicose 66,5 ±18,5 55,3 ±25,9 57,3 ±7,3 72,0 ±36,6 

Triglicérides 126,5 ±31,6 151,5 ±36,2 91,2 ±17,1 118,8 ±23,0 

Colesterol 
Total 

122,0 ±10,5 135,3 ±10,4 70,0 ±8,4 90,3 ±11,8 * 

Proteínas 
Totais 

5,3 ±0,68 5,1 ±1,10 5,6 ±0,35 5,8 ±0,60 

Albumina 2,3 ±0,25 2,1 ±0,14 2,0 ±0,14 2,2 ±0,26 

AST 103,2 ±31,9 164,7 ±44,7 * 155,8 ±21,6 199,5 ±46,4 

ALT 103,3 ±5,2 143,2 ±30,3 * 42,8 ±9,1 117,2 ±30,5 * 

Uréia 71,5 ±4,2 69,0 ±11,8 50,7 ±5,5 46,0 ±4,7 

Creatinina 0,78 ±0,15 0,83 ±0,12 0,70 ±0,09 0,78 ±0,34 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 6 animais por grupo, * α < 0,05 (diferença 
significativa comparada ao controle). 
Legenda: T2000: Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 
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Tabela 02b – Efeito da administração do extrato de G. americana na dose de 
2000 mg/Kg em parâmetros bioquímicos de camundongos tratados no estudo 
de toxicidade aguda. 

 Controle T2000 
p-valor 

Grupo Sexo 

Glicose 61,9 ±14,2 63,7 ±31,4 0,865 0,716 

Triglicérides 108,8 ±30,5 135,2 ±33,6 * 0,028 0,006 

Colesterol Total 96,0 ±28,6 112,8 ±25,8 * 0,001 0,000 

Proteínas Totais 5,47 ±0,54 5,42 ±0,92 0,867 0,094 

Albumina 2,15 ±0,25 2,18 ±0,20 0,786 0,183 

AST 129,5 ±37,8 178,6 ±46,4 * 0,003 0,009 

ALT 73,1 ±32,4 130,2 ±32,0 * 0,000 0,000 

Uréia 61,1 ±11,8 57,5 ±14,7 0,227 0,000 

Creatinina 0,74 ±0,12 0,81 ±0,24 0,409 0,409 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 12 animais por grupo, * α < 0,05 (diferença 
significativa comparada ao controle).  
Legenda: T2000: Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. 

Fonte: o Autor (2015). 

 
 

 

Quando avaliados os resultados separados por sexo, as análises 

bioquímicas apresentaram alterações dos valores de colesterol total para as 

fêmeas, AST para machos e ALT em ambos os sexos, com valores 

aumentados nos grupos testes em relação aos controles. Já analisando os 

dados obtidos conjuntamente, considerando-se apenas o tratamento realizado 

em cada animal, observam-se alterações nas concentrações de colesterol total 

e triglicerídeos e nas atividades de AST e ALT, sendo mais elevados 

apresentados pelo grupo que recebeu a dose aguda do extrato. 

De acordo com dados observados por Diniz et al (2006), os valores 

padrão para análise bioquímica de camundongos Swiss podem apresentar uma 

ampla faixa de concentração média, observando-se algumas padronizações 

disponíveis na literatura. Ele observou que dependendo da linhagem animal e 

das condições às quais o mesmo é submetido, as concentrações de colesterol 

total padronizadas vão desde 26 a 132,24 mg/dL e as concentrações de 

triglicérides vão de 87 ± 5,03 mg/dL para fêmeas e 115 ± 7,63 mg/dL para 

machos. 

Apesar das análises para esses dois analitos apresentarem-se 

elevadas nos animais teste em relação ao grupo controle, não foram 
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observadas alterações discrepantes quando comparadas aos valores padrão 

encontrados em alguns biotérios que possuem parâmetros bioquímicos para 

camundongos Swiss estabelecidos. Diversos fatores podem causar alterações 

nas análises bioquímicas dos animais, dentre eles podem ser citadas sexo, 

linhagem, genótipo, idade, dieta, manuseio e ambiente (DINIZ et al, 2006).  

O aumento nas concentrações de triglicérides e colesterol total 

refletem possíveis alterações causadas pelo extrato no metabolismo desses 

lipídeos, que ocorre principalmente no fígado. Tais resultados corroboram com 

uma possível toxicidade hepática aguda induzida pela utilização do extrato. 

Para os resultados de AST e ALT em ambos os sexos, os grupos 

teste apresentaram valores maiores do que os dos grupos controle. Tais 

resultados sugerem que o extrato avaliado induziu a uma leve toxicidade aguda 

hepática nos animais submetidos ao mesmo, porém, tais análises são apenas 

indicativos de lesão hepática, sendo necessário para a confirmação e definição 

do tipo de lesão a análise microscópica do fígado. 

O estudo microscópico dos órgãos coletados na avaliação aguda da 

toxicidade dos frutos da G. americana (Figura 05) não revelou alterações 

quando comparados ao grupo controle, tanto no fígado, quanto nos rins e baço 

dos animais tratados. Todos os animais do estudo agudo, controles e testes, 

apresentaram congestão nos rins, e alterações como esteatose, degeneração 

hidrópica, vacuolização e necrose no fígado, porém tais achados foram 

encontrados igualmente em ambos os grupos. A análise do baço, no entanto, 

demonstrou órgãos com estrutura normal para todos os animais. 

A análise histopatológica é a avaliação para determinar tipo e 

extensão da lesão de um órgão e ela traz informações que dão a definição da 

intensidade e fase da doença, além de possibilitar a monitorização dos diversos 

tratamentos empregados. Nas avaliações de toxicidade de um agente químico 

esta é uma avaliação fundamental para determinar se o agente avaliado 

promoveu lesões nos órgãos do animal (OECD nº 420, 2001). 
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A B 

Figura 05 – Análise histopatológica do fígado de animais no estudo da 
Toxicidade Aguda de Genipa americana L. 

Legenda: (A) Microscopia do fígado de animal controle apresentando esteatose disseminada 
por toda a área e foco de necrose (seta). (B) Microscopia do fígado de animal teste (recebeu 
por via oral 2000mg/Kg do extrato avaliado) apresentando degeneração hidrópica em toda a 
área. Fonte: O autor (2015). 

 

 

As aminotransferases têm como fonte, principalmente, o fígado, o 

músculo esquelético, o coração, o rim e as hemácias. Podendo auxiliar no 

diagnóstico de doenças do parênquima hepático, infarto do miocárdio e em 

doença muscular (MOTTA, 2009b). AST e ALT são indicadores que auxiliam na 

detecção de lesões celulares hepáticas (MESSIAS et al, 2010). Quando ocorre 

uma lesão, tais enzimas extravasam para a corrente sanguínea, promovendo o 

aumento da concentração sérica das mesmas (THRALL, 2007). Por estar mais 

abundante no citoplasma dos hepatócitos, em casos de lesão hepática leve, a 

ALT é encontrada em maior concentração no soro em relação ao AST. Já em 

lesões mais graves, ocorre a inversão dessa proporção (MOTTA, 2009b). 

Na avaliação dos parâmetros hematológicos (Tabelas 03a e 03b), 

quando considerados grupos separados por sexo, somente as fêmeas 

apresentaram alterações significativas nos resultados de hematócrito, VCM, 

HCM e CHCM. Na avaliação realizada, considerando-se somente os 

tratamentos utilizados, foram observadas alterações apenas no HCM, CHCM e 

número de leucócitos totais (estando estas duas últimas análises com valores 

reduzidos em relação ao controle). 
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Tabela 03a – Parâmetros hematológicos avaliados nos ensaios de Toxicidade 
Aguda do Extrato dos Frutos de G. americana. 

 MACHOS FÊMEAS 

 Controle T2000 Controle T2000 

Hematócrito 60,9 ±4,2 61,4 ±6,9 53,8 ±4,0 63,2 ±6,7 * 

Hemoglobina 16,7 ±1,3 17,4 ±1,6 18,2 ±0,8 18,5 ±1,7 

Nº hemácias 10,1 ±0,6 10,4 ±1,0 9,2 ±0,8 10,3 ±1,0 

VCM 60,3 ±1,5 59,0 ±1,8 58,8 ±0,8 61,3 ±1,4 * 

HCM 16,5 ±0,3 16,8 ±0,4 19,9 ±1,2 18,0 ±0,4 * 

CHCM 27,4 ±1,0 28,4 ±0,9 34,0 ±2,0 29,2 ±0,7 * 

RDW 12,1 ± 0,5 12,3 ±0,6 12,1 ±0,6 11,6 ±0,4 

Nº leucócitos 3,1 ±1,6 2,3 ±0,6 5,5 ±2,4 3,5 ±0,9 

% Granulócitos 7,2 ±12,7 2,4 ±0,7 6,7 ±6,4 6,8 ±6,0 

% Linfócitos 81,0±12,3 83,9 ±3,0 81,3 ±8,7 83,4 ±6,9 

% Monócitos 11,8 ±4,8 13,6 ±2,8 12,0 ±3,7 10,0 ±2,9 

Plaquetas 490,3 ±38,0 332,2 ±103,6 406,3 ±149,4 442,3 ±195,6 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 6 animais por grupo, * α < 0,05 (diferença 
significativa comparada ao controle).  
Legenda: T2000: Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 

 

 

Tabela 03b – Parâmetros hematológicos avaliados nos ensaios de Toxicidade 
Aguda do Extrato dos Frutos de G. americana. 

 Controle T2000 
p-valor 

Grupo Sexo 

Hematócrito 57,3 ±5,4 62,3 ±6,5 0,056 0,276 

Hemoglobina 17,5 ±1,3 17,9 ±1,7 0,408 0,029 

Nº hemácias 9,66 ±0,8 10,32 ±1,0 0,075 0,169 

VCM 59,6 ±1,4 60,2 ±1,9 0,413 0,557 

HCM 18,2 ±2,0 17,4 ±0,7 * 0,038 0,000 

CHCM 30,7 ±3,8 28,8 ±0,9 * 0,029 0,000 

RDW 12,1 ±0,5 11,9 ±0,6 0,485 0,204 

Nº leucócitos 4,28 ±2,3 2,89 ±1,0 * 0,037 0,009 

% Granulócitos 7,0 ±9,6 4,6 ±4,6 0,458 0,551 

% Linfócitos 81,2 ±10,2 83,6 ±5,1 0,467 0,973 

% Monócitos 11,9 ±4,1 11,8 ±3,3 0,935 0,253 

Plaquetas 448,3 ±112,8 387,3 ±160,0 0,303 0,822 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 12 animais por grupo. * α < 0,05 
(diferença significativa comparada ao controle). 
Legenda: T2000: Grupo teste na dose aguda de 2000 mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 
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Um dos conhecidos usos populares da espécie G. americana é a 

utilização de seus frutos como tônico para o tratamento da anemia (AGRA et al, 

2008). Apesar de ser caracterizada pela redução da concentração de 

hemoglobina sérica, a classificação das anemias também utiliza outros 

parâmetros hematológicos (como o hematócrito, VCM, HCM e CHCM). O 

aumento do hematócrito nas fêmeas teste avaliadas pode estar relacionado a 

esse possível efeito antianêmico do jenipapo, com as alterações dos valores de 

VCM, HCM e CHCM decorrente dessa modificação dos resultados, já que seus 

valores são estimados matematicamente, a partir dos valores do hematócrito, 

hemoglobina e número de hemácias. 

Apesar das pequenas alterações encontradas nas análises 

sanguíneas de marcadores da função hepática nos animais submetidos ao 

extrato em dose aguda, a avaliação microscópica do órgão revelou lesão 

celular hepática promovida pelo uso do extrato, sendo o mesmo considerado 

como contendo baixa toxicidade aguda. 

 Em estudo de toxicidade realizado com as folhas secas de Hibiscus 

rosa-sinensis L., Nath e Yadav (2015) avaliaram sinais clínicos e morte animal 

durante um período de 14 dias após a ingestão por via oral da dose aguda de 

2000 mg/Kg do extrato metanólico da planta. Os autores não observaram morte 

ou alterações comportamentais e clínicas nos animais avaliados. 

Onwusonye et al (2014), avaliando em camundongos Swiss doses 

únicas de 10 a 5000 mg/Kg do extrato metanólico das folhas secas de Annona 

squamosa, administradas por via oral e com observação durante 4 semanas 

após a administração do extrato, não encontraram alterações nos parâmetros 

bioquímicos e hematológicos dos animais, bem como não foram observadas 

mortes. 

Tais resultados assemelham-se aos encontrados no presente 

estudo, no qual o extrato hidroetanólico dos frutos de Genipa americana não 

promoveu alterações clínicas, bioquímicas, hematológicas ou histopatológicas 

significativas, sendo estimada sua DL50 como superior a 2000 mg/Kg, por via 

oral em camundongos Swiss. 
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5.3.2  Análise da Toxicidade Subcrônica 

 

De modo semelhante aos animais avaliados nos estudos de 

toxicidade aguda, os que fizeram parte da avaliação subcrônica da toxicidade 

do extrato dos frutos da G. americana não apresentaram alterações 

comportamentais, e alterações no pelo, pele e mucosas. A avaliação do 

consumo médio diário de ração tanto estratificado apenas por tratamento 

quanto por tratamento e sexo dos animais demonstrou diferenças significativas 

entre o grupo controle e animais nos quais foram administradas a dose de 1000 

mg/Kg (Tabelas 04a e 04b). Apesar de os demais grupos não estarem 

estatisticamente diferentes, percebe-se uma leve redução do consumo de 

ração, entre cada sexo, gradualmente ao aumento da dose de estudo.  

Assim como na avaliação do consumo de ração pelos animais, o 

consumo médio diário de água apresentou-se reduzido nos grupos das doses 

de 100 e 1000 mg/Kg, em relação ao grupo controle. 

 
Tabela 04a – Consumo médio de água e ração durante o período de estudo 
nos animais controle e teste da Avaliação da Toxicidade Subcrônica do Extrato 
dos Frutos de G. americana. 

GRUPO 
Machos Fêmeas 

Controle T100 T500 T1000 Controle T100 T500 T1000 

Consumo 
Ração/Animal/

Dia (g) 
7,84 7,23 7,28 5,08* 6,57 5,21 5,50 4,58 

Consumo 
Água/Animal/ 

Dia (mL) 
13,04 7,46* 12,28 7,58* 8,29 6,93 7,67 7,25 

Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg.  n = 5 animais por grupo. 
* α < 0,05. 
Fonte: o Autor (2015). 
 

 
Tabela 04b – Consumo médio de água e ração durante o período de estudo 
nos animais controle e teste da Avaliação da Toxicidade Subcrônica do Extrato 
dos Frutos de G. americana. 

GRUPO Controle T100 T500 T1000 

Consumo 
Ração/Animal/Dia (g) 

7,29 6,20 6,67 4,80* 

Consumo Água/Animal/ 
Dia (mL) 

11,44 7,11* 10,79 7,54* 

Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg.  n = 10 animais por grupo 
* α < 0,05. 
Fonte: o Autor (2015). 
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A avaliação da variação média de peso não apresentou alterações 

entre os grupos teste e controles, comparando-se machos e fêmeas 

separadamente (Tabela 05a). Somente a dose mais alta, quando confrontados 

conjuntamente os sexos, apresentou diferenças entre os machos e fêmeas, 

dentro desta mesma dose. Tais alterações são comuns entre machos e 

fêmeas, tendo em vista que os animais machos apresentam com frequência 

maior ganho de peso com o passar do tempo do que as fêmeas. Apesar dessa 

diferença, não foram observadas mudanças entre os tratamentos realizados, 

separados ou não por sexo (Tabela 05b). 

 

 
 
Tabela 05a – Efeito do extrato dos frutos de G. americana em alterações do 
peso corpóreo e no peso relativo dos órgãos em camundongos tratados por via 
oral no estudo da toxicidade subcrônica. 

GRUPO 
Machos 

 

Fêmeas 

Control
e 

T100 T500 T1000 
Control

e 
T100 T500 T1000 

Peso 
Dia 1 (g) 

49,2 ±1,6 
42,6 
±5,3 

40,4 
±4,4 

34,0 
±2,7 

37,8 ±0,8 
33,8 
±2,3 

30,0 
±2,5 

30,2 
±2,8 

Peso 
Dia 15 (g) 

50,4 ±1,1 
44,0 
±5,5 

40,8 
±2,8 

37,0 
±1,4 

39,0 ±1,6 
35,0 
±2,0 

31,0 
±3,9 

30,2 
±2,4 

Peso 
Dia 29 (g) 

51,2 ±0,8 
45,6 
±5,0 

41,8 
±3,9 

37,8 
±2,2 

41,0 ±2,0 
35,4 
±1,3 

31,4 
±2,7 

30,4 
±2,7 

Variação 
Peso (g) 

2,2 ±2,2 
3,2 
±1,5 

1,4 
±2,6 

4,0 
±2,9 

3,0 ±1,2 
1,6 
±1,1 

1,6 
±2,1 

0,16 
±0,7 

Variação 
Peso (%) 

4,47% 7,51% 3,47% 
11,76

% 
7,94% 4,73% 5,33% 0,53% 

% Rim 
Direito 

0,62 
±0,07 

0,66 
±0,06 

0,72 
±0,06 

0,69 
±0,05 

0,50 
±0,05 

0,55 
±0,05 

0,60 
±0,06 

0,59 
±0,05 

% Rim 
Esquerdo 

0,62 
±0,08 

0,62 
±0,03 

0,70 
±0,04 

0,57 
±0,04 

0,46 

±0,03 
0,51 
±0,06 

0,59* 
±0,03 

0,57* 
±0,04 

% Fígado 
3,94 
±0,51 

4,08 
±0,49 

4,03 
±0,26 

3,89 
±0,19 

4,05 
±0,34 

3,68 
±0,34 

3,90 
±0,92 

3,68 
±0,19 

% Baço 
0,22 
±0,05 

0,30 
±0,21 

0,31 
±0,12 

0,28 
±0,05 

0,27 
±0,04 

0,29 
±0,10 

0,89 
±1,32 

0,35 
±0,07 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 5 animais por grupo. 
* α < 0,05 (diferença significativa quando comparado ao grupo controle). 
Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg.  
Fonte: o Autor (2015). 
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Tabela 05b – Efeito do extrato dos frutos de G. americana em alterações do 
peso corpóreo e no peso relativo dos órgãos em camundongos tratados por via 
oral no estudo da toxicidade subcrônica. 

GRUPO 
Control

e 
T100 T500 

T100
0 

p-valor 

Grupo Sexo 

Variação de peso (g) 2,7 ±1,5 
2,4 
±1,2 

1,6 
±2,1 

2,1 
±2,9 

0,640 0,108 

Percentual de variação do peso 6,20% 
6,28
% 

4,56
% 

6,54
% 

  

Peso relativo do rim direito (%) 
0,56 
±0,09 

0,61 
±0,08 

0,66* 
±0,09 

0,64 
±0,07 

0,001 0,000 

Peso relativo do rim esquerdo 
(%) 

0,54 
±0,10 

0,57 
±0,07 

0,65* 
±0,07 

0,62 
±0,07 

0,000 0,000 

Peso relativo do fígado (%) 
3,99 
±0,42 

3,88 
±0,45 

3,97 
±0,64 

3,78 
±0,21 

0,721 0,276 

Peso relativo do baço (%) 
0,25 
±0,05 

0,30 
±0,16 

0,60 
±0,93 

0,32 
±0,06 

0,347 0,257 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 10 animais por grupo. 
* α < 0,05 (diferença significativa quando comparado ao grupo controle). 
Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg. 
Fonte: o Autor (2015). 

 
 
 

Mesmo tendo ocorrido mudanças no consumo médio diário de água 

e ração pelos animais tratados com o extrato, essas não foram refletidas na 

variação de peso dos mesmos. 

Segundo Estevam (2008), a redução do consumo de água 

geralmente é relacionada à concomitante redução na ingestão de alimentos ou 

a um efeito vasoconstrictor – com consequente elevação da pressão arterial.  

O peso relativo dos órgãos avaliados, na comparação das doses 

estudadas, apresentou leve aumento dos valores médios encontrados em 

ambos os sexos somente para os rins, com diferenças significativas apenas 

para o Rim Esquerdo nas fêmeas às doses de 500 e 1000 mg/Kg, e quanto 

estratificados apenas por tratamento, na dose de 500 mg/Kg em ambos os rins. 

Este órgão demonstrou aumento deste valor nos animais teste em relação aos 

controles. 

A assimetria renal pode ser provocada por diversos fatores, sendo 

determinada tanto por aumento quanto por redução do tamanho do órgão. 



51 
 

Dentre as causas relacionadas ao aumento do tamanho do rim podem ser 

citadas: rim hiperplásico, rim compensatório, trauma renal, trombose de veia 

renal, uropatia obstrutiva, pielonefrite aguda, abscesso renal, cistos ou nódulos 

e neoplasias (LIMA; SILVA JUNIOR; DAHER, 2008). Foi possível observar 

macroscopicamente a presença de alterações no tecido dos rins dos animais 

tratados (Figura 06). 

Figura 06 – Rim de animal macho tratado com 1000 mg/Kg do extrato por via 
oral durante trinta dias no estudo de toxicidade subcrônica da Genipa 

americana L.  
Legenda: (seta) Lesão observada macroscopicamente no rim direito de animal macho tratado 
com 1000 mg/Kg durante a sua remoção para posterior análise microscópica. Fonte: O autor 

(2015). 
 

 

Dentre os parâmetros bioquímicos avaliados, a glicose, o colesterol 

total, os triglicerídeos e a creatinina não apresentaram alterações em nenhum 

dos grupos estudados (Tabelas 06a e 06b). As dosagens de ureia, AST, ALT e 

albumina apresentaram alterações nos grupos de animais machos e a 

dosagem de proteínas totais, nos grupos de fêmeas, comparados aos seus 

respectivos controles. Quando analisados apenas por tratamento, foram 

observadas alterações nas concentrações de ureia, albumina, AST e ALT. Em 

ambos os casos, enquanto a ureia e a albumina se apresentaram elevadas nos 

grupos submetidos ao extrato, as dosagens de AST e ALT estavam menores 

nesses grupos, em relação ao grupo controle. 

Apesar das alterações apresentadas no peso relativo dos rins e na 

concentração sérica de ureia, nos animais tratados com a dose de 500 mg/Kg, 

os valores de creatinina não sofreram quaisquer alterações em nenhum dos 

grupos. 
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Mesmo sendo a determinação sérica da ureia utilizada na prática 

clínica principalmente para avaliar a função renal, em especial em conjunto 

com a creatinina, outros fatores podem mudar significativamente seus valores 

plasmáticos, podendo ser destacada a taxa de produção hepática como fator 

não renal relacionado ao aumento deste analito. A análise da relação da 

concentração sérica de Ureia/Creatinina, quando esta se encontra aumentada 

sem a alteração dos valores normais de creatinina, pode ser indicativa de 

processos que levam a diminuição do fluxo sanguíneo renal, aumento na 

ingestão proteica, ou sangramento gastrintestinal (SODRE; COSTA; LIMA, 

2007). 

 

 

Tabela 06a – Efeito da administração diária do extrato dos frutos de G. 
americana durante 30 dias em parâmetros bioquímicos de camundongos 
tratados no estudo de toxicidade subcrônica. 

GRUPO 

MACHOS FÊMEAS 

Control
e 

T100 T500 T1000 
Control

e 
T100 T500 T1000 

Glicose 
89,4 
±35,5 

86,0 
±18,5 

55,0 
±36,9 

58,2 
±15,7 

46,0 
±10,7 

89,4 
±21,2 

80,8 
±20,3 

78,0 
±31,7 

Col. Total 
142,8 
±28,2 

120,8 
±5,3 

138,6 
±39,0 

141,2 
±41,0 

72,2 
±8,0 

103,2 
±10,7 

97,0 
±31,4 

107,6 
±18,2 

Triglicéride
s 

74,2 
±16,5 

77,6 
±13,5 

75,0 
±23,8 

88,4 
±18,5 

98,2 
±26,4 

83,8 
±15,8 

101,8 
±13,7 

97,0 
±23,1 

Ureia 
50,4 
±4,7 

50,4 
±5,0 

73,2* 
±5,9 

63,8* 
±6,5 

42,4 
±2,7 

45,8 
±5,8 

53,4 
±2,6 

45,0 
±5,2 

Creatinina 
0,48 
±0,08 

0,46 
±0,06 

0,40 
±0,07 

0,38 
±0,05 

0,48 
±0,08 

0,44 
±0,06 

0,54 
±0,13 

0,50 
±0,14 

AST 
189,4 
±111,3 

192,2 
±22,1 

98,4 
±29,2 

61,0* 
±31,4 

160,0 
±58,8 

113,8 
±5,0 

113,8 
±14,3 

75,2 
±20,2 

ALT 
94,0 
±43,0 

30,2* 
±9,9 

30,2* 
±15,2 

26,0* 
±6,6 

43,2 
±14,0 

22,8 
±6,7 

26,8 
±4,3 

35,4 
±19,8 

Prot. Totais 
5,30 
±0,43 

5,78 

±0,33 
5,20 
±0,10 

5,08 
±0,19 

5,40 
±0,20 

4,40* 
±0,32 

5,74 
±0,23 

5,92 
±0,33 

Albumina 
2,57 
±0,81 

4,13* 
±0,29 

3,97* 
±0,69 

3,99* 
±0,22 

3,99 
±0,20 

3,85 
±0,36 

4,07 
±0,38 

4,02 
±0,40 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 5 animais por grupo. * α < 0,05 (diferença 
significativa quando comparado ao grupo controle). Legenda: T100: grupo teste na dose de 
100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; T1000M: grupo teste na dose de 1000 
mg/Kg. Fonte: o Autor (2015). 
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Tabela 06b – Efeito da administração diária do extrato dos frutos de G. 
americana durante 30 dias em parâmetros bioquímicos de camundongos 
tratados no estudo de toxicidade subcrônica. 

GRUPO Controle T100 T500 T1000 
p-valor 

Grupo Sexo 

Glicose 67,7 ±33,7 87,7 ±18,8 67,9 ±31,2 68,1 ±25,8 0,317 0,877 

Col. Total 107,5 ±42,0 112,0 ±12,2 117,8 ±39,9 124,4 ±34,8 0,543 0,000 

Triglicéride
s 

86,2 ±24,3 80,7 ±14,2 88,4 ±23,1 92,7 ±20,3 0,574 0,011 

Ureia 46,4 ±5,5 48,1 ±5,7 63,3* ±11,3 54,4 ±11,4 0,000 0,000 

Creatinina 0,48 ±0,08 0,45 ±0,05 0,47 ±0,13 0,44 ±0,12 0,771 0,052 

AST 174,7 ±85,4 153,0 ±44,0 
106,1*±23,

2 
68,1* ±26,0 0,000 0,231 

ALT 68,6 ±40,3 26,5* ±8,8 28,5* ±10,7 30,7* ±14,8 0,000 0,067 

Prot. Totais 5,35 ±0,32 5,09 ±0,79 5,47 ±0,33 5,5 ±0,51 0,310 0,882 

Albumina 3,28 ±0,93 3,99* ±0,34 4,02* ±0,53 4,00* ±0,30 0,013 0,084 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 10 animais por grupo. * α < 0,05 
(diferença significativa quando comparado ao grupo controle). Legenda: T100: grupo teste na 
dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; T1000M: grupo teste na dose de 
1000 mg/Kg. 
Fonte: o Autor (2015). 
 

Abensur (2011) também destaca que a elevação dos níveis de ureia 

pode estar associada a fatores não renais, como hemorragia gastrointestinal, 

terapia com corticosteroide e dieta rica em proteínas, que levam ao aumento da 

produção deste analito. 

Os resultados encontrados na avaliação do consumo de água, peso 

relativo do rim e concentração plasmática da ureia, corroboram para uma 

possível alteração no metabolismo e funcionamento renal. Em casos onde 

existe um efeito nefrotóxico induzido pelo extrato, este pode acarretar 

vasoconstricção e hipertensão, fatores que podem promover hipodipsia e 

redução do fluxo sanguíneo renal, e consequentemente aumento da 

concentração plasmática da ureia (SODRE; COSTA; LIMA, 2007; ESTEVAM, 

2008). Apesar disto, a ausência de alterações na concentração de creatinina 

sugere que o extrato não promoveu lesões renais. 

De modo oposto aos resultados encontrados na avaliação da 

toxicidade aguda, os valores de AST e ALT dos animais, ao final do estudo de 

toxicidade subcrônica, sofreram redução de suas concentrações séricas em 

relação ao grupo controle, demostrando que, apesar de uma possível alteração 

hepática aguda provocada pelo uso do extrato na dose de 2000 mg/Kg, durante 
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a administração subcrônica do mesmo produto nas concentrações de 100, 500 

e 1000 mg/Kg, ocorreu uma melhora nos índices apresentados pelos animais 

submetidos ao extrato.  

A avaliação histológica do fígado dos animais corrobora com 

resultados das aminotransferases, na qual as alterações de lesão observadas 

(vacuolização, esteatose e degeneração hidrópica) estavam presentes 

igualmente em controles e testes, não podendo ser associada, portanto, ao uso 

do extrato. 

Os resultados obtidos para as atividades de AST e ALT dos animais 

submetidos a doses consecutivas de 100, 500 e 1000 mg/Kg durante 30 dias 

por via oral sugerem um possível efeito hepatoprotetor do extrato quando 

utilizado nestas doses por um médio prazo. 

A concentração média de albumina desses animais, no entanto, 

apresentou valores aumentados em relação ao controle nos machos, quando 

estratificados os sexos, e nos grupos tratados em geral. A albumina é a 

proteína mais abundante do sangue, sendo produzida no fígado. Valores 

aumentados são raros e podem ser encontrados, por exemplo, em casos de 

desidratação aguda, diarreia, esteatorreia, estresse, febre reumática, gravidez, 

intoxicação hídrica, mieloma múltiplo, nefrose, neoplasias, traumatismo, 

tuberculose, úlcera péptica, uremia, vômito e hemoconcentração (MOTTA, 

2009a). 

As proteínas totais e a albumina são auxiliares na detecção de 

doença hepatocelular. Por serem produzidas em grande parte no fígado, 

proteínas circulantes no sangue apresentam redução de sua concentração, em 

especial a albumina, após o fígado sofrer redução de 60 a 80 % de sua função 

(SCHINONI, 2006; THRALL et al., 2007; MORIM, 2008). 

A dosagem de proteínas totais revelou uma média reduzida apenas 

no grupo de fêmeas na dose de 100 mg/Kg, o qual apresentou concentração 

reduzida em relação a todos os demais grupos. Podem ser citadas como 

causas para o desenvolvimento de hipoproteínemia o aumento do volume 

plasmático, a perda renal de proteínas, queimaduras graves, distúrbios na 

síntese proteica, aumento da uricemia, dentre outras (MOTTA, 2009a). Quando 

avaliados os grupos somente pelo tratamento empregado, não são observadas 

mudanças significativas nos resultados de proteínas totais. 
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A associação dos resultados obtidos, mesmo estando separados 

entre os grupos de machos e fêmeas, do aumento dos valores de ureia, a 

redução da concentração de proteínas totais em um dos grupos de fêmeas e o 

aumento relativo do peso do rim podem ser indicativos de injuria renal. A 

análise histopatológica renal, no entanto, desarticula tais indicações, já que não 

foram observadas alterações características de lesão renal nos animais 

tratados nas três doses com o extrato em relação ao controle. 

De modo semelhante ao observado na microscopia dos órgãos dos 

animais submetidos à análise de toxicidade aguda do extrato, o estudo 

microscópico dos órgãos coletados revelou algumas alterações celulares nos 

rins e no fígado. Porém, da mesma forma observada na toxicidade aguda os 

achados foram encontrados igualmente em grupos testes e controle. Todos os 

animais do estudo apresentaram congestão nos rins, e alterações como 

esteatose, degeneração hidrópica, vacuolização e necrose no fígado. Já a 

análise do baço demonstrou órgãos com estrutura normal. 

A histologia de fígado, rins e baço dos animais tratados não 

apresentaram alterações em relação aos controles em nenhuma das doses 

estudadas, quando administradas por via oral diariamente durante 30 dias. 

Os dados obtidos durante a avaliação dos parâmetros 

hematológicos dos animais nos estudos de toxicidade subcrônica do extrato 

dos frutos de G. americana demonstraram valores aumentados nos animais 

submetidos às doses de 100, 500 e 1000 mg/Kg em relação ao grupo controle 

para os valores do hematócrito, concentração de hemoglobina, VCM, HCM e 

número de plaquetas. Tais resultados foram evidenciados em especial nos 

grupos de machos, nas doses de 500 e 1000 mg/Kg, que foram 

significativamente diferentes em comparação ao grupo controle nesses 

mesmos parâmetros. Apesar de também apresentar resultados com valores 

crescentes, os grupos de fêmeas, também das doses de 500 e 1000 mg/Kg, 

somente foram estatisticamente significativos (α<0,05) nos resultados 

encontrados para VCM e número de plaquetas na dose de 100 mg/Kg (Tabela 

07a). 

A análise conjunta dos sexos revelou alterações nos resultados de 

hematócrito, concentração de hemoglobina, número de hemácias, VCM, HCM, 

RDW e número de plaquetas (Tabela 07b). 
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Tabela 07a – Parâmetros hematológicos avaliados nos ensaios de Toxicidade 
Subcrônica do Extrato dos Frutos de G. americana. 

GRUPO 
MACHOS FÊMEAS 

Controle T100 T500 T1000 Controle T100 T500 T1000 

Hematócrito 51,1 ±2,4 
51,6 
±5,9 

57,0 
±4,2 

63,8* 
±3,5 

51,3 ±2,5 
49,4 
±5,8 

57,7 
±5,0 

59,6 
±2,1 

Hemoglobina 14,6 ±1,0 
16,0 
±1,4 

17,2* 
±1,0 

18,6* 
±0,9 

16,3 ±0,6 
15,5 
±1,9 

17,3 
±1,3 

17,8 
±0,6 

Nº hemácias 10,0 ±0,5 
10,1 
±1,1 

10,6 
±0,8 

11,2 
±0,6 

10,1 ±0,5 
9,9 

±1,1 
10,3 
±0,7 

10,7 
±0,3 

VCM 50,8 ±2,2 
51,2 
±1,1 

53,8 
±2,6 

57,2* 
±1,9 

50,8 ±2,2 
50,0 
±1,0 

56,2* 
±2,3 

55,4* 
±0,9 

HCM 14,5 ±0,7 
15,9* 
±0,4 

16,2* 
±0,6 

16,7* 
±0,6 

16,1 ±0,6 
15,6 
±0,6 

16,9 
±0,7 

16,6 
±0,5 

CHCM 28,6 ±2,4 
31,1* 
±0,9 

30,2 
±0,6 

29,2 
±0,6 

31,7 ±0,4 
31,2 
±1,4 

30,1 
±0,5 

30,0 
±1,1 

RDW 13,5 ±0,4 
14,7 
±0,5 

14,1 
±1,5 

13,1 
±0,9 

13,5 ±0,4 
14,0 
±0,2 

12,6 
±0,8 

12,5 
±0,3 

Plaquetas 
147,4 
±146,6 

301,0 
±150,0 

394,4 
±210,3 

427,2* 
±76,7 

118,2 
±85,9 

518,6* 
±159,

5 

262,4 
±71,0 

279,2 
±55,8 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 5 animais por grupo. 
* α < 0,05 (diferença significativa quando comparado ao grupo controle). 
Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg. 
Fonte: o Autor (2015). 

 

 

Tabela 07b – Parâmetros hematológicos avaliados nos ensaios de Toxicidade 
Subcrônica do Extrato dos Frutos de G. americana. 

Grupo Controle T100 T500 T1000 
p-valor 

Grupo Sexo 

Hematócrito 51,2 ±2,3 50,5 ±5,6 57,3* ±4,3 61,7* ±3,5 0,000 0,301 

Hemoglobina 15,4 ±1,2 15,7 ±1,6 17,2* ±1,1 18,2* ±0,8 0,000 0,731 

Nº hemácias 10,1 ±0,5 10,0 ±1,1 10,5 ±0,7 11,0* ±0,5 0,022 0,384 

VCM 50,8 ±2,0 50,6 ±1,2 55,0* ±2,6 56,3* ±1,7 0,000 0,813 

HCM 15,3 ±1,1 15,8* ±0,5 16,5* ±0,7 16,7* ±0,5 0,000 0,033 

CHCM 30,1 ±2,3 31,2 ±1,1 30,1 ±0,5 29,6 ±0,9 0,067 0,022 

RDW 13,5 ±0,4 14,3* ±0,5 13,4 ±1,4 12,8 ±0,7 0,001 0,008 

Plaquetas 132,8 ±114,3 
409,8* 
±185,6 

328,4* 
±163,5 

353,2* 
±100,4 

0,001 0,625 

Valores apresentados em média ± desvio padrão, n = 10 animais por grupo. 
* α < 0,05 (diferença significativa quando comparado ao grupo controle). 
Legenda: T100: grupo teste na dose de 100 mg/Kg; T500: grupo teste na dose de 500 mg/Kg; 
T1000M: grupo teste na dose de 1000 mg/Kg 
Fonte: o Autor (2015). 
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CANICEIRO et al (2007) define a hematotoxicidade como o estudo 

dos efeitos adversos sobre o sangue e a medula óssea provocados por 

xenobióticos, podendo ser causada por lesão direta aos componentes do 

sangue ou como consequência secundária devido lesões em outros tecidos. 

Onwusonye et al (2014), Ntchapda et al (2014) e Nath e Yadav 

(2015) em seus estudos de toxicidade aguda, sub-aguda e sub-crônica, não 

encontraram alterações significativas na avaliação de parâmetros 

hematológicos dos animais submetidos às diferentes concentrações dos 

extratos analisados. 

De modo semelhante ao presente trabalho, Ntchapda et al (2014), 

observou aumento no número de plaquetas nos animais tratados com doses de 

300, 600 e 1200 mg/Kg por via oral, com o extrato aquoso das folhas de Ficcus 

glumosa Del., durante seis semanas. As análises hematológicas são 

importantes para determinar o efeito do produto estudado sobre a medula 

óssea. 

Os resultados encontrados direcionam, no entanto, a um efeito 

benéfico para os componentes sanguíneos, possivelmente promovidos pela 

utilização do extrato dos frutos do Jenipapeiro. Tais achados são condizentes 

aos citados na literatura, no que se refere ao uso popular deste extrato, tendo 

em vista que os frutos são empregados medicinalmente, em um de suas 

utilizações etnofarmacológica, para o tratamento de anemias e fraquezas 

(AGRA et al, 2008). 

A análise conjunta do consumo de água pelos animais, do aumento 

da concentração de albumina, dos resultados obtidos para ureia e dos 

resultados encontrados para o de hematócrito e número hemácias nos animais 

submetidos às diferentes doses do extrato dos frutos de G. americana durante 

30 dias de administração por via oral é indicativa de uma possível desidratação 

dos animais do estudo. 

Os dados histopatológicos destes animais, porém não revelam 

lesões que podem ser associadas ao uso das diferentes doses do extrato, tanto 

em uma dose aguda até 2000 mg/Kg, quanto em doses consecutivas de 100 

até 1000 mg/Kg durante 30 dias por via oral. 
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6 CONCLUSÕES 

Os ensaios de citotoxicidade demonstraram o potencial do extrato 

hidroetanólico de Genipa americana frente a linhagens de células tumorais de 

carcinoma renal e de melanoma. O mesmo não promoveu morte das células 

normais avaliadas (3T3) e da linhagem de células tumorais de 

hepatocarcinoma (HepG2). Com os resultados obtidos, pode-se inferir que o 

extrato possui potencial para mais estudos voltados ao tratamento de células 

de câncer renal e melanoma. 

De acordo com os resultados obtidos, baseando-se nos parâmetros 

estabelecidos pela OECD, sugere-se que o extrato analisado apresenta baixa 

toxicidade aguda, sendo categorizado, segundo o GHS, como classe 5 ou sem 

toxicidade. Sua DL50 é estimada como superior a 2000 mg/Kg. Seu uso é 

considerado seguro quanto utilizado em doses consecutivas durante 30 dias 

até a concentração de 1000 mg/Kg por via oral. 
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