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RESUMO 
 

 

 

A malária é uma doença de distribuição global, reconhecida por governos de todo o mundo 

como grave problema de saúde pública, ocorrendo em mais de 109 países e territórios e pondo 

em risco mais de 3,3 bilhões de pessoas. Os custos econômicos da doença são também 

relevantes: apenas o continente africano tem um ônus de cerca de US$12 bilhões anuais. 

Hodiernamente, além da cloroquina, o Plasmodium falciparum apresenta resistência aos 

diversos medicamentos usados na rotina, como amodiaquina, mefloquina, quinina e 

sulfadoxina-pirimetamina; a resistência de Plasmodium vivax, apesar de menos estudada, 

também é relatada. A natureza, de um modo geral, é a responsável pela produção da maioria 

das substâncias orgânicas conhecidas, sendo o reino vegetal responsável pela maior parcela da 

diversidade química conhecida e registrada na literatura. A maioria das plantas medicinais 

comercializadas no Brasil, contudo, é de origem exótica, o que torna a busca por plantas 

medicinais endêmicas, além de uma patente necessidade, um fascinante assunto de pesquisa 

acadêmica e de desenvolvimento. Este trabalho teve por objetivo: (i) verificar a atividade 

antimalárica dos extratos etanólico e hidroalcoólico de Boerhavia paniculata Rich. e 

acetônico de Clethra scabra Pers. em camundongos albinos Swiss infectados por Plasmodium 

berghei NK65; (ii) observar possíveis efeitos combinados entre o curso da infecção por P. 

berghei NK65 e a administração destes extratos em camundongos albinos Swiss; e (iii) 

realizar um estudo da  toxicidade aguda destes extratos em camundongos albinos Swiss. 

Notam-se, em todos os extratos, atividades farmacológicas notórias – com inibições da 

parasitemia variando de 22% a 54% - características estas que sugerem atividades relevantes, 

apesar de comparativamente inferior à atividade apresentada pelo grupo controle positivo 

(sempre superior a 90%). O quadro geral da análise de sobrevivência demonstra uma redução 

global dos tempos de sobrevida para todos os grupos testados. A necroscopia não apontou, em 

um quadro geral, qualquer alteração de cor, forma, tamanho e/ou consistência nos órgãos 

avaliados nos estudos – a única exceção recaiu sobre os fígados dos animais submetidos ao 

extrato hidroalcoólico: estes se apresentaram sob um aspecto levemente congestivo, com 

aumento de massa cerca de 28% superior aos outros dois grupos e um p-valor de 0,0365. O 

grupo etanólico 250 mg/Kg foi apontado, pelo pós-teste de Dunn, como a única classe com 

desigualdades simultâneas (p< 0,05) entre os grupos controles positivo e negativo. Os extratos 

analisados, notadamente o extrato etanólico, apresentam, de fato, uma atividade 

antiplasmódica resquicial, embora muito abaixo da percebida para grupos tratados com 

cloroquina; não obstante, os tempos de sobrevida dos animais submetidos aos tratamentos 

com os extratos não se elevam mediante a presença de tal terapêutica. Tanto o estudo tóxico-

farmacológico do sinergismo entre a evolução clínica da malária e a administração dos 

extratos quanto a avaliação isolada de toxicidade nos permitem afirmar a ausência de 

toxicidade dos extratos em nível de SNC e SNA, bem como a não influência destes nos 

padrões de consumo hídrico e alimentar, até as doses de 500 mg/Kg. A análise necroscópica 

nos leva à dedução de um possível efeito hepatotóxico do extrato hidroalcoólico, em doses de 

500 mg/Kg, e uma atividade tecidual inócua do extrato etanólico, em mesma dosagem. 

Propomos uma continuação dos estudos destes extratos, com modificações protocolares 

capazes de abordar, de forma mais clara e objetiva, seus aspectos farmacológicos e 

toxicológicos. 

 
Palavras-chaves: malária, resistência, atividade antimalárica, Clethra scabra Pers., 

Boerhavia paniculata Rich. 



 

 

ABSTRACT 

 
 

Malaria is a disease of global distribution, recognized by governments around the world as a 

serious public health problem, affecting more than 109 countries and territories and 

endangering more than 3.3 billion people. The economic costs of this disease are also 

relevant: the African continent itself has malaria-related costs of about $ 12 billion annually. 

Nowadays, in addition to chloroquine, Plasmodium falciparum is resistant to many drugs used 

in the treatment of malaria, such as amodiaquine, mefloquine, quinine and sulfadoxine-

pyrimethamine; resistance of Plasmodium vivax to treatments, although less studied, is also 

reported. Nature, in general, is responsible for the production of most known organic 

substances, and the plant kingdom is responsible for the most of the chemical diversity known 

and reported in the literature. Most medicinal plants commercialized in Brazil, however, are 

of exotic origin, which makes the search for endemic medicinal plants, besides a patent 

necessity, a fascinating subject of academic research and development. This study aimed to: 

(i) verify the antimalarial activity of ethanolic and hydroalcoholic extracts of Boerhavia 

paniculata Rich. And acetonic extract of Clethra scabra Pers. in Swiss albino mice infected 

by Plasmodium berghei NK65, (ii) observe possible combined effects between the course of 

infection by P. berghei NK65 and administration of these extracts in Swiss albino mice, and 

(iii) conduct a preliminary study of the acute toxicity of these extracts in Swiss albino mice. 

All extracts notable pharmacological activities - with parasite infections inhibitions ranging 

from 22% to 54%.These characteristics suggest that the activities are relevant, although 

comparatively lower than the activity displayed by the positive control group (always above 

90%). The general framework of survival analysis demonstrates an overall reduction in 

survival times for all groups. Necroscopy has not pointed no change in color, shape, size 

and/or consistency in the evaluated organs - the only exception was the livers of rats 

submitted to treatment to hydroalcoholic extracts: these organs have been presented in a 

slightly congestive aspect with mass increasing roughly 28% higher than the other two groups 

and a p-value of 0.0365. The 250 mg/Kg ethanolic group has been pointed out by the Dunn’s 

post test, as the only class with simultaneous inequalities (p<0.05) between positive and 

negative control groups. The extracts, notably ethanol extract, have, in fact, a vestigial 

antimalarial activity, although well below from the ones perceived to chloroquine-treated 

groups; nevertheless, the survival times of the animals fed with the extracts do not rise by 

presence of such therapy. Both the toxicopharmacological studies of the synergism between 

the clinical course of malaria and administration of extracts and the isolated evaluation of 

toxicity allow us to affirm the absence of toxicity of the extracts at the level of CNS and ANS, 

as well as their non-influence on food and water consumption patterns, until dosages of 500 

mg/Kg. Necroscopic analysis leads us to deduct a possible hepatotoxic effect of 

hydroalcoholic extract at dosages of 500 mg/Kg, and an innocuous tissue activity of the 

ethanol extract, in the same dosage. We propose a continuation of the studies of these 

extracts, with protocol modifications capable of addressing more clearly and objectively their 

pharmacological and toxicological aspects. 

 
Keywords: malaria, resistance, antimalarial activity, Clethra scabra Pers., Boerhavia 

paniculata Rich. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 MALÁRIA 
 

1.1.1 Epidemiologia 
 

 

Por definição, a malária é uma doença de etiologia parasitária, causada por 

protozoários sanguíneos do gênero Plasmodium, e naturalmente transmitida por meio da 

picada de mosquitos da família Culicidae, do gênero Anopheles (WHO, 2001; PAHO, 2011; 

SVS, 2010). É uma doença de distribuição global, reconhecida por governos de todo o mundo 

como grave problema de saúde pública, ocorrendo em mais de 109 países e territórios e pondo 

em risco mais de 3,3 bilhões de pessoas (TGF, 2011; WHO, 2009). 

Geograficamente, possui uma distribuição desigual, centrada nos trópicos, com 

alcance também nas regiões subtropicais
1
 dos cinco continentes (SACHS, MALANEY, 2002; 

WHO, 2011) (Figura 1). 

 

Figura 1 - Países ou áreas em risco de transmissão de malária, 2010. Azul escuro: países ou áreas nos quais 

ocorrem a transmissão de malária; Azul claro: países ou áreas com risco limitado de transmissão de 

malária. 

 

Fonte: WHO, 2011 (tradução do autor). 

                                                 
1
 Entre os séculos XVIII e XIX, a malária foi considerada uma das mais importantes doenças endêmicas da hoje 

extinta União Soviética, tendo sido particularmente prevalente no Cáucaso, Transcaucásia (Geórgia, Armênia e 

Azerbaijão), Ásia Central e região do baixo Volga (BRUCE-CHWATT, 1959). Em seu mais grave surto na 

região, no ano de 1924, atingiu a histórica prevalência de 5.983.477 casos, resultando em uma incidência de 417 

casos para cada 10.000 habitantes (idem). 
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A malária, como qualquer outra doença, leva em sua etiologia implicações 

socioeconômico-culturais bastante preocupantes - anualmente, entre 300 e 500 milhões de 

casos de malária são diagnosticados no mundo; destes, 1,5 a 2,7 milhões resultam em óbito 

(OLIVEIRA-FILHO, MARTINELLI, 2009). Meneguzzi (2009) alerta que cerca de 90% 

destas mortes (algo em torno de 1,35 e 2,43 milhões) ocorrem no continente africano, com 

acometimento, principalmente, em crianças menores de cinco anos. 

 No Brasil, no ano de 2010, foram registrados 334.560 casos de malária, com a Região 

da Amazônia Legal concentrando 95,22% dos casos (Figura 2). 

                       

Figura 2 - Casos de malária confirmados no Brasil no ano de 2010. 

 

Fonte: Dados – BRASIL: Sivep-Malária (Região da Amazônia Legal) e SINAN (demais regiões); Mapa - 

WANDERLEY, 2011. 

 

Dentro da Amazônia Legal, algumas regiões inspiram ainda maiores atenções: os 

estados do Acre e de Roraima, para o ano de 2010, foram admitidos como regiões de alto 

risco para a malária, ou seja, com um Índice Parasitário Anual (IPA) igual ou maior a 50 casos 

por 1.000 habitantes, com IPA’s de 53,4 e 51,6 respectivamente (BRASIL, 2011) (Figura 3). 

Na região da Amazônia Legal, no mesmo período, 95,37% dos casos foram 

autóctones; com apenas 2,4% destes importados de outros países (BRASIL, 2011). A região 

extra-amazônica, contudo, revela que menos de 20% dos casos são autóctones - mais de 80% 

dos casos registrados são importados dos estados pertencentes à área endêmica, continente 
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africano e Paraguai (BRASIL, 2011). 

 

 

 
 

Fonte: GPTM, 2010. 

 

Embora muitos progressos tenham sido obtidos na luta contra a doença no país nos 

últimos 60 anos
2
, o número de casos registrados anualmente ainda é muito elevado (TAUIL, 

2002) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Neste contexto, podemos inserir a criação da Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM) 

(1972), a construção do Sistema Único de Saúde (SUS) (1988), a formação da Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) (1990), o Plano de Intensificação de Controle da Malária na Amazônia (2000) e o Plano Nacional de 

Controle da Malária (PNCM) (2003). 

 

Figura 3 - Mapa do Brasil destacando as áreas de risco para malária pelos diferentes níveis de incidência 

parasitária anual (n = número de municípios). 
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Figura 4 – Número de casos de malária. Brasil, 1960 a 2008.
3
 

 

Fonte: SVS, 2009.  

1.1.2 Custos Socioeconômicos  
 

Como toda doença, a malária traz encargos socioeconômicos relevantes para as 

sociedades nas quais é presente. 

 Chima et al. (2003), ao abordarem a situação econômica da malária, discriminam os 

custos econômicos desta doença em três grupos: (i) custos diretos, (ii) custos indiretos e (iii) 

custos totais. Em sua própria definição, caracterizam os custos diretos como correspondentes 

aos gastos decorrentes da prevenção e tratamento da malária, pelos serviços de saúde e por 

particulares; os custos indiretos compõem-se pelo tempo laboral perdido durante o curso 

doença. Somando-se os dois tipos, compõem-se os custos totais. 

Considerando apenas os custos diretos, a nível mundial, poderemos estimar uma 

necessidade anual de US$ 4,2 bilhões para o combate da malária no planeta (RBM, 2011). 

Para o continente africano, a região mais afetada pela malária, atual e historicamente, 

economistas do Banco Mundial reforçam a gravidade do impacto econômico desta doença ao 

                                                 
3
 Uma consideração sobre a inversão parasitária entre P. falciparum e P. vivax ocorrida no Brasil de forma 

estanque a partir de 1988 e de forma esporádica nos anos de 1966, 1970 e 1983, apresentada no XLVII 

Congresso Brasileiro de Medicina Tropical pelo Dr. Pedro Luiz Tauil, é digna de nota: por apresentarem tempos 

iniguais de formação dos gametócitos (para maiores detalhes, ver seção 1.1.5 [Ciclo Evolutivo]) – 8 a 10 dias 

após o início dos sintomas para P. falciparum e 1 a 2 dias após os sintomas para P. vivax (cf. TAUIL, 2002) – um 

tratamento quimioterápico rápido (isto é, antes de 7 dias após início dos sintomas) compromete a disseminação 

de P. falciparum, porém tem o potencial de gerar uma inversão parasitária entre esta espécie e P. vivax, quando 

entendemos que uma intervenção clínica tão rápida quanto 1 ou 2 dias após o aparecimento dos sintomas da 

malária era algo quase inobservável na realidade do Brasil daqueles períodos. 
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afirmarem que o custo total gerado pela enfermidade, apenas no continente africano, gira em 

torno de US$12 bilhões anuais, com uma redução do crescimento do Produto Interno Bruto 

(PIB) de cerca de 1,3% ao ano (BIRD, 2010).  

 O Brasil, apenas em 2008, destinou cerca de US$ 106 milhões (cerca de R$ 194 

milhões) ao controle da malária no país (PAHO, 2011) – cifra que corresponde a 0,34% das 

despesas totais com saúde pelo governo brasileiro no mesmo ano (BRASIL, 2011). 

1.1.3 Agente Etiológico 
 

A malária é uma doença causada por parasitas sanguíneos do gênero Plasmodium 

(Figura 5) (PAHO, 2011). 

 

Figura 5 - Taxonomia do gênero Plasmodium. 

 

 

Fonte: Dados – NCBI, 2011; Esquema - WANDERLEY, 2011. 

 

O gênero Plasmodium compõe-se de aproximadamente 200 espécies, parasitas de 

répteis, aves e mamíferos (RICHT, AYALA, 2006). Quatro espécies – P. falciparum, P. vivax, 

P. malariae e P. ovale – são descritas como parasitas de humanos (HAYNES et al., 1976; 

MILLER et al., 2002; RIDLEY, 2002). Uma quinta espécie - P. knowlesi -, parasita de 

macacos, vem sendo, recente e crescentemente, descrita como agente etiológico de alguns 

casos de malária humana, de caráter zoonótico, em vários países da Ásia (SINGH et al., 2004; 

JONGWUTIWES et al., 2004; NG et al., 2008). 

 

Algumas espécies parasitas de primatas não humanos, embora com maior raridade, 

também são descritas como causadoras da malária humana de caráter zoonótico: Plasmodium 
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brasilianum (CAPASSO, 1998), Plasmodium schwetzi (CONTACOS et al., 1970), P. simium 

(DEANE et al., 1966), P. cynomolgi (SCHMIDT, 1961) e P. inui (COATNEY, 1966). 

1.1.4 Vetores 
 

A transmissão natural da malária ocorre por meio da picada de mosquitos da família 

Culicidae, do gênero Anopheles (Figura 6) (WHO, 2011). 

 

Figura 6 - Taxonomia do gênero Anopheles. 

 

 

Fonte: Dados – HARBACH, 2011a, b, c; Esquema – WANDERLEY, 2011. 

 

A família Culicidae compõem-se de 3.531 espécies, classificadas em duas famílias e 

113 gêneros. A subfamília Anophelinae possui três gêneros (Anopheles, Bironella e Chagasia) 

e sete subgêneros, com um total de 458 espécies formalmente reconhecidas: Anopheles (182 

espécies), Baimaia (1), Cellia (217), Kerteszia (12), Lophopodomyia (6), Nyssorhynchus (35) 

e Stethomyia (5) (HARBACH, 2011a, b, c). 

No Brasil, as mais importantes espécies vetoras pertencem aos subgêneros 

Nyssorhynchus e Kerteszia - An. (Ny.) darlingi, An. (Ny.)  aqualis, An. (Ny.) albitarsis, An. 

(Ke.) cruzii e An. (Ke.) bellator (MARCONDES, 2009). Destas espécies, An. darlingi é 

considerada a transmissora de maior importância epidemiológica no país, por agregar 

características como alta endofilia e antropofilia, ampla distribuição geográfica e alta 

densidade populacional (ROSA-FREITAS, 1998; CALVO, 2004) (Figura 7). 
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Figura 7 - Distribuição global (projeção de Robinson) de vetores da malária dominantes ou 

potencialmente importantes. 

 

 

Fonte: KISZEWSKI et al., 2004 (tradução do autor). 

1.1.5 Ciclo Evolutivo 
 

A bionomia dos plasmódios é complexa e envolve uma série de relações altamente 

específicas entre o vetor invertebrado e o hospedeiro vertebrado (FRANKE-FAYARD et al., 

2004; RAUCH et al., 2005; CHAAL et al., 2010) (Figura 8). 
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Fonte: CDC, 2010 (tradução do autor). 

1.1.5.1 Ciclo Natural no Hospedeiro Humano 
 

 Quando do repasto sanguíneo, a fêmea de Anopheles infectada pelo plasmódio inocula 

esporozoítos no hospedeiro humano (GONÇALVES, 2010). Estes esporozoítos, através da via 

hematogênica, infectam os hepatócitos e se diferenciam em novas formas denominadas 

esquizontes - num evento conhecido como esquizogonia exoeritrocítica (LASONDER, 2008). 

Neste processo, os esquizontes se diferenciam em merozoítos – neste último processo, há a 

ruptura das células hepáticas infectadas e liberação, na corrente sanguínea, destes merozoítos 

(PRUDENCIO, 2008).         

 Na corrente sanguínea, os merozoítos infectam os eritrócitos, evoluem para a forma 

trofozoítica e iniciam um processo de multiplicação assexuada, descrito como esquizogonia 

eritrocítica. À semelhança do que ocorre nos hepatócitos, a esquizogonia eritrocítica culmina 

no rompimento dos eritrócitos e liberação de novos merozoítos na circulação 

(SRINIVASANA, 2011).        

 Durante o curso da infecção, em concomitância com os processos acima descritos, 

alguns trofozoítos sofrem diferenciação em formas eritrocíticas sexuadas denominadas 

gametócitos - os microgametócitos (formas masculinas) e macrogametócitos (formas 

femininas) (INSELBURG, 1983). 

Figura 8 – Ciclo natural de Plasmodium ssp.  parasitas de humanos com detalhes das etapas 

dos ciclos (a) exo-eritrocítico, (b) eritrocítico e (c) esporogônico. 
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1.1.5.2 Ciclo Natural no Vetor Invertebrado 
 

 Ao se alimentar do sangue do hospedeiro infectado, a fêmea de Anopheles ingere 

macro e microgametócitos (IFEDIBA, 1981). No estômago do anofelino, estes gametócitos 

amadurecem para gametas, os quais se fundem e geram o zigoto (ANDERSON & TRUITT, 

1983). Os zigotos evoluem para formas alongadas e móveis, - os oocinetos; estes invadem a 

parede do intestino médio do anofelino e se desenvolvem em novas formas, denominadas 

oocistos (JANSE et al., 1985). 

 Na fase de oocisto, há posterior maturação para esporozoítos, que causam o 

rompimento das células infectadas e migram até as glândulas salivares do mosquito, fechando 

o ciclo (MATUSCHEWSKI, 2006; PINTO et al., 2007; GHOSH et al., 2009). 

1.1.6 Tratamento 

1.1.6.1 Recomendações da Organização Mundial de Saúde 
 

A Organização Mundial de Saúde, por meio de documento intitulado Guidelines for 

the Treatment of Malaria/WHO – second edition (GTM-2ed), elenca 19 medicamentos 

distintos (distribuídos em 10 classes químicas diferentes), usados em regime de monoterapia 

ou de terapia combinada, na quimioterapia da malária: 
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4-aminoquinolinas (2): 

 Cloroquina 

 Amodiaquina 

Sulfonamidas (1): 

 Sulfadoxina 

Diaminopirimidinas (1): 

 Pirimetamina 

Lactonas sesquiterpênicas (5): 

 Artemisinina 

 Artemeter 

 Artesunato 

 Diidroartemisinina 

 Artemotil 

Lincosaminas (1): 

 Clindamicina 

Arilaminoálcoois (4): 

 Lumefantrina (benflumetol) 

 Halofantrina 

 Mefloquina 

 Quinina 

8-aminoquinolinas (1): 

 Primaquina 

Naftoquinonas (1): 

 Atavaquona 

Biguanidas (1): 

 Proguanil 

Tetraciclinas (2): 

 Tetraciclina 

 Doxiciclina 

 

Este arsenal terapêutico visa interromper o ciclo evolutivo do Plasmodium, atingindo-

o em pontos-chaves de seu desenvolvimento, através da: (i) interrupção da esquizogonia 

sanguínea; (ii) destruição dos hipnozoítos (para P. vivax e P. ovale); e/ou (iii) descontinuação 

do desenvolvimento dos gametócitos (GPTM, 2010). 

1.1.6.2 Tratamento no Brasil 
 

O Ministério da Saúde do Brasil, em seu Programa Nacional de Controle da Malária 

(PNCM) e em concordância com o anexo II do Adaptation of WHO Malaria Treatment 

Guidelines for Use in Countries preconiza a utilização de nove destes medicamentos: 

cloroquina, artemeter, artesunato, lumefantrina, mefloquina, quinina, primaquina, doxiciclina 

e clindamicina. O esquema de tratamento utilizado, contudo, é multidependente, condicionado 

a fatores como a espécie infectante de Plasmodium (P. vivax, P. malariae, P. ovale ou P. 
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falciparum), o tipo de infecção (infecções simples ou mistas), a evolução da doença (malária 

complicada ou não complicada), a idade e o peso do paciente, a existência de comorbidade e o 

estado gestacional (GPTM, 2010). 

1.1.7 Resistência 
 

 

A resistência de cepas de Plasmodium a antimaláricos convencionais é uma realidade: 

hodiernamente, além da cloroquina, o P. falciparum apresenta resistência aos diversos 

medicamentos usados na rotina, como amodiaquina, mefloquina, quinina e sulfadoxina-

pirimetamina (MOTA, 2009). A resistência de P. vivax, apesar de menos estudada, também é 

relatada em partes da Indonésia, Papua Nova Guiné e áreas adjacentes (WHITE, 2009) e até 

mesmo no Brasil (Alecrim et al., 1999). 

Ciente desta problemática, a OMS recomenda que todos os países nos quais haja a 

presença de resistência de cepas à monoterapia convencional (como cloroquina, amodiaquina 

ou sufadoxina-pirimetamina) façam uso de terapias combinadas, preferencialmente as que se 

componham de derivados de artemisinina - as terapias combinadas baseadas em artemisinina 

(ACT’s – artemisinin-based combination therapies)
4,5

 (WHO, 2011; RBM, 2011).  

 Conquanto as ACT’s tenham alcançado reconhecido êxito em muitos países nos quais 

foram implantadas, como a Índia (VALECHA, 2008), países do Sudeste Asiático (ASHLEY 

& WHITE, 2005; VRIES, 2000; GIAO, 2004) e países da África Subsaariana (OGBONNA, 

2008) - notadamente na Tanzânia (MARTENSSON, 2005; KABANYWANY, 2007), Uganda 

(YEKA, 2005), Angola (GUTHMANN, 2006), Sudão (BROEK, 2006), Nigéria (FALADE, 

2008), República Democrática do Congo (BROEK, 2005), Guiné (BONNET, 2007), Mali 

(KADDOURI, 2008), Gana (ADJEI, 2008) e Camarões (WHEGANG, 2010) -, há, 

recentemente, relatos de falhas terapêuticas com este tipo de abordagem (PETERSEN et al., 

                                                 
4
 As ACT’s preconizadas pela OMS são as seguintes: (i) artemeter + lumefantrina; (ii) artesunato + amodiaquina; 

(iii) artesunato + mefloquina; (iv) artesunato + sulfadoxina-pirimetamina; (v) diidroartemisinina + piperaquina; 

(vi) artesunato + tetraciclina ou doxiciclina ou clindamicina (WHO, 2011).  

 
5
 Sobre as ACT’s, é salutar citar o trabalho de Maude et al (2009), realizado no Camboja (uma região que, 

juntamente com Tailandia [“fronteira Tailândia-Camboja”], é historicamente reconhecida por ser o epicentro da 

resistência medicamentosa à malária [cf. WONGSRICHANALAI & MESHNICK, 2008]), no qual, baseado em 

técnicas de data mining, prediz que, caso o uso de monoterapias baseadas em artemisinina continue na região e 

não haja intervenção neste paradigma (i.e. mudança do esquema para ACT’s), haverá um aumento exponencial 

na proporção de infecções resistentes e um lento aumento na prevalência da malária - estima-se que, até 2030, a 

prevalência da malária no Camboja irá dobrar em relação ao ano de 2008 e a resistência à artemisinina irá se 

aproximar de 100%. 



  

28 

 

2011) (Figura 9), atribuídas invariavelmente a esquemas inadequados de tratamento, 

discordantes com as recomendações da OMS (JACKSON et al, 2006). 

 

Figura 9 - Eficácia de drogas antimaláricas e terapias combinadas em áreas com transmissão de malária. 

(A) Mapa de endemicidade mostrando as áreas e países onde houve transmissão de malária em 2009. (B-

E) Representação gráfica da porcentagem média das falhas do tratamento (triagens clínicas com, no 

mínimo, 28 dias de acompanhamento); (B) Falha no tratamento com cloroquina; (C) Falha no tratamento 

com amodiaquina; (D) Falha no tratamento com sulfadoxina-pirimetamina; (E) Falha no tratamento com 

artemeter + lumefantrina. CQ: cloroquina; AQ: amodiaquina; SP: sulfadoxina-pirimetamina; AM: 

artemeter; LM: lumefantrina. 

 

 

Fonte: PETERSEN, 2011 (tradução do autor). 
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1.2 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FÁRMACOS 
 

1.2.1 Definições 
 

 

Alvarenga (2011), com propriedade, lembra-nos da necessidade de uma exata 

definição dos termos daquilo sobre o que se deseja dissertar. No campo da pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) de novos princípios bioativos, em especial na área de produtos 

naturais, é importante que tenhamos o correto entendimento de alguns termos
6
 correntemente 

utilizados, a fim de não incorremos em uma visão limitada e, quando muito, equivocada das 

etapas, produtos e possibilidades de tal processo. Seguem-se seis dicotomias fundamentais 

ao entendimento do P&D em produtos naturais: (i) Produtos Naturais e Medicamentos 

Biológicos; (ii) Medicamento Fitoterápico e Medicamento Fitoterápico Tradicional; (iii) 

Fitomedicamento e Fitofármaco; (iv) Planta Medicinal e Droga Vegetal, (v) Estudo Clínico e 

Triagem Clínica; (vi) Estudo
 
Não-Clínico e Estudo

 
Pré-Clínico.  

1.2.1.1 Estudo
7
 Clínico e Triagem Clínica 

 

A European Medicines Agency (EMEA), em documento intitulado Note for Guidance 

on Good Clinical Practice (2002), define ”estudo clínico” como: 

 

 “Any investigation in human subjects intended to discover or verify the clinical, 

pharmacological and/or other pharmacodynamics effects of an investigational product(s), and/or to 

identify any adverse reactions to an investigational product(s), and/or to study absorption, distribution, 

                                                 
6
 É pertinente alertar que as definições fornecidas nesta seção são provindas, majoritariamente, de normas do 

Ministério da Saúde do Brasil e não de organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas (em 

particular, de sua agência especializada, a Organização Mundial de Saúde). O motivo de tal preferência limita-se 

ao fato de, como nos lembra Mazzuoli (2010), os atos unilaterais da ONU (decisões, resoluções, etc.) “não 

integrarem imediatamente os ordenamentos internos dos seus Estados-partes, não revogando, ipso jure, as 

normas domésticas com eles incompatíveis”. Apesar de o Brasil basear seus entendimentos em “documentos de 

agências reconhecidas pela vigilância sanitária de medicamentos (Food and Drug Administration - FDA 

European Medicines Agency - EMEA), e de instituições de interesse na área (International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - ICH, 

Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD, National Cancer Institute - NCI, World 

Health Organization - WHO), visando uma maior harmonização com a regulamentação internacional” (BRASIL, 

2010), algumas definições carecem, no corpo do documento, de referências diretas às definições e/ou 

documentos internacionais destas mesmas instituições; nesta situação, preferimos conservar a terminologia 

adotada exclusivamente na norma nacional. 
7
 É possível a substituição do termo “estudo” por outros vocábulos, como “triagem”, “ensaio”, “fase” e “teste”, 

sem prejuízo da definição (EMEA, 2002; FILHO, 2010; FDA, 2010; ANVISA, 2010). 
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metabolism, and excretion of any investigational product(s) with the object of ascertaining its safety 

and/or efficacy.” 

 

E acrescenta: “the terms clinical trial and clinical study are synonymous.” (grifo nosso). 

1.2.1.2 Estudo
8
 Não-Clínico e Estudo

9 
Pré-Clínico  

 

 

Em mesmo documento, a EMEA define também o termo “estudos não-clínicos” – este 

entendido como “biomedical studies not performed on human subjects.”.
10

 Aqui se 

enquadram, por força da definição, tanto os estudos farmacológicos (eficácia terapêutica) 

quanto os estudos de toxicidade.        

 A ANVISA, apesar de não fazer menção direta ao termo, discrimina alguns tipos de 

estudos não clínicos. São estes: “toxicidade de dose única (aguda), toxicidade de doses 

repetidas, toxicidade reprodutiva, genotoxicidade, tolerância local e carcinogenicidade, além 

de estudos de interesse na avaliação da segurança farmacológica e toxicocinética 

(Administração, Distribuição, Metabolismo e Excreção – ADME)” (ANVISA, 2010). 

1.2.1.3 Produtos Naturais e Medicamentos Biológicos 
 

 A definição de “produto natural” não está prevista na legislação brasileira vigente 

(ANVISA, 2011). Há, contudo, a possibilidade de estendermos o conceito de “produto”, 

entendido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em sua resolução nº 

328, de 22 de julho de 1999, como “substância ou mistura de substâncias naturais (minerais, 

animais e vegetais) ou de síntese usada com finalidades terapêuticas, profiláticas ou de 

diagnóstico” e abarcarmos a própria definição de “produto natural”.   

 Outra possibilidade semântica, porém imbuída de uma maior limitação conceitual, é 

admitirmos o termo como sinonímia da expressão “medicamento biológico”, descrito na 

resolução n.º 80, de 18 de março de 2002 - ANVISA, como “produto farmacêutico, de origem 

                                                 
8
 (idem) 

9
 (idem) 

10
 Nesta definição bastante abrangente, respaldando-nos em uma consequência lógica, podemos incluir os 

estudos in vitro, in vivo e in silico. 



  

31 

 

biológica, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico”.
11

  

1.2.1.4 Medicamento Fitoterápico e Medicamento Fitoterápico Tradicional 
 

 

Segundo a ANVISA, em sua resolução n.º 17, de 24 de fevereiro de 2000, o termo 

medicamento fitoterápico é dado pela seguinte definição: 

 

“[...] medicamento farmacêutico obtido por processos tecnologicamente adequados, 

empregando-se exclusivamente matérias-primas vegetais, com finalidade profilática, curativa, paliativa 

ou para fins de diagnóstico. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso, 

assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade. Não se considera medicamento 

fitoterápico aquele que, na sua composição, inclua substâncias ativas isoladas, de qualquer origem, nem 

as associações destas com extratos vegetais”. 

 

“Medicamento fitoterápico tradicional”, por sua vez, é:  

 

“[...] aquele elaborado a partir de planta medicinal de uso alicerçado na tradição popular, sem 

evidências, conhecidas ou informadas, de risco à saúde do usuário, cuja eficácia é validada através de 

levantamentos etnofarmacológicos e de utilização, documentações tecnocientíficas ou publicações 

indexadas” (idem). 

1.2.1.5 Fitomedicamento e Fitofármaco       
 

Em Consulta Pública n.º 84, de 22 de outubro de 2002, a ANVISA reserva a utilização 

do termo “fitomedicamento” apenas aos “medicamentos fitoterápicos que apresentarem 

estudos clínicos de eficácia e segurança (com posologia, indicação, efeitos colaterais e 

reações adversas bem definidos), realizados com o medicamento em questão”.   

 O texto define, ainda, “princípio ativo de medicamento fitoterápico” como 

“substância, ou classes de compostos químicos (i.e. alcaloides, flavonoides, ácidos graxos, 

etc.), quimicamente caracterizada, cuja ação farmacológica é conhecida e responsável, total 

ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos do medicamento fitoterápico”.   

                                                 
11

 Não entendemos como correta a possibilidade de se intercambiar as definições entre “produto natural” e 

“produto biológico”, este último definido, pela norma anteriormente citada, como “medicamento biológico que 

contém molécula com atividade biológica conhecida, e que não tem proteção patentária”, por compreendermos 

que seja uma definição assaz limitante para a extensão do termo “produto natural” utilizado no meio acadêmico. 
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 Nota-se que este é um conceito mais restrito que o de “fitofármaco” o qual, pela 

descrição de Veiga Junior et al. (2005) é  “[...] a substância ativa, isolada de matérias-primas 

vegetais ou mesmo, mistura de substâncias ativas de origem vegetal". 

1.2.1.6 Planta Medicinal e Droga Vegetal  
 

 

A caracterização do termo “planta medicinal” é dada por norma recente da ANVISA 

(resolução n.º 10, de 9 de março de 2010), ao asseverar que “planta medicinal” é a “espécie 

vegetal, cultivada ou não, utilizada com propósitos terapêuticos”.     

 Em mesmo documento, há também a discriminação da expressão “droga vegetal”, 

assim definida como “planta medicinal ou suas partes, que contenham as substâncias, ou 

classes de substâncias, responsáveis pela ação terapêutica, após processos de coleta ou 

colheita, estabilização, secagem, podendo ser íntegra, rasurada ou triturada”.      

1.2.2 Biodiversidade e o Desenvolvimento de Novos Fármacos 

1.2.2.1 Produtos Naturais: Tendências Globais 
 

O período pós-guerra foi de prosperidade para o desenvolvimento dos fármacos 

sintéticos, como os anti-histamínicos (mepirazina), antipsicóticos (clorpromazina), 

antidepressivos (imipramina) e os ansiolíticos benzodiazepínicos (clordiazepóxido). Este fato 

teve como consequência direta o declínio do uso de plantas medicinais e consequente queda 

do investimento (P&D) em fármacos de origem vegetal (BARREIRO, BOLZANI, 2009).  

Nas últimas décadas, contudo, houve uma importante mudança no paradigma das 

sociedades ocidentais, fazendo com que os produtos de plantas passassem novamente a 

ocupar papel de destaque: a indústria farmacêutica, motivada, em parte, pela descoberta de 

quimioterápicos eficazes como vimblastina (Velban®), vincristina (Oncovin®), 

podofilotoxina e os análogos etoposídeo (VP-16-213; Vepesid®) e teniposídeo (VM-26; 

Vumon®), camptotecina e taxol (paclitaxel; Taxol®) (NEWMAN, CRAGG, 2012), reativou o 

interesse pelos medicamentos de origem vegetal, principalmente pela busca de substâncias 

com estruturas moleculares complexas, praticamente impossíveis de serem obtidas por um 

processo sintético de custo racional (MONTANARI, BOLZANI, 2001). 
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1.2.2.2 A Etnobotânica Como Uma Abordagem Racional ao 

Desenvolvimento de Novos Fármacos 
 

Por definição, a etnobotânica indica o estudo das sociedades humanas, passadas e 

presentes, e suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas simbólicas e culturais com as 

plantas (PATZLAFF, PEIXOTO, 2009). 

Há, recentemente, e sob um caráter inquestionável, uma necessidade mundial de novos 

compostos terapêuticos que agreguem sua facilidade de aceso a baixos custos de produção 

(WHO, 2005; BRANDON, 2005). Para tanto, é fundamental que os países intensifiquem a 

implantação de programas de pesquisa na busca de um melhor aproveitamento das 

biodiversidades nativas (ROVALETTI, 2003).       

 É precisamente neste contexto que a etnobotânica surge como uma abordagem 

bastante racional e auspiciosa ao desenvolvimento de novos fármacos: a intensificação dos 

trabalhos etnobotânicos e leva ao conhecimento das espécies que são tradicionalmente 

utilizadas pela comunidade, podendo servir como instrumento para delinear estratégias de uso 

e conservação das espécies nativas e seus potenciais, principalmente no que se diz respeito 

àquelas de uso medicinais (SILVA, 2009). Neste sentido, esta abordagem se torna uma 

estratégia bastante promissora e efetiva na descoberta de novas drogas antimaláricas
12

 

(ANDRADE-NETO, 2007; DESMARCHELIER, 2010). 

 

1.2.2.3 Biodiversidade Brasileira 

 

A natureza, de um modo geral, é a responsável pela produção da maioria das 

substâncias orgânicas conhecidas, sendo o reino vegetal responsável pela maior parcela da 

diversidade química conhecida e registrada na literatura (VIEGAS Jr., BOLZANI, 2004).  

Sob esta óptica, podemos reconhecer no Brasil três características principais que o 

tornam um país promissor aos estudos etnobotânicos: (i) ostenta uma das maiores 

diversidades vegetais do mundo; (ii) possui inúmeros relatos de experiências vinculadas ao 

conhecimento tradicional das plantas medicinais; (iii) domina a tecnologia necessária para 

correlacionar o saber popular com o científico (SANTOS, 2009).  

É importante notarmos, todavia, que a maioria das plantas medicinais comercializadas 

                                                 
12

 Não podemos olvidar que a história da quimioterapia da malária, de fato e de efeito, consubstanciou-se em 

seus processos iniciais pelas perspectivas etnobotânicas, quando do aprofundamento científico sobre as espécies 

vegetais produtoras de quinina e artemisinina: respectivamente Cinchona spp. e Artemisia annua.  
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no Brasil é de origem exótica, o que torna a busca por plantas medicinais endêmicas, além de 

uma patente necessidade, um fascinante assunto de pesquisa acadêmica e de desenvolvimento 

(PINTO, 2002). 

1.3 BOERHAVIA PANICULATA RICH. 
 

Boerhavia paniculata Rich. (que tem como sinônimo botânico Boerhavia hirsuta 

Willd. e Boerhavia coccinea Mill.) é planta pertencente à família Nyctaginaceae.  

 

Figura 10 – (a) Boerhavia paniculata Rich., com detalhes do (b) ramo, (c) folhas, (d) flores e dos (e) frutos.  

 

Fonte: CIRAD, 2012. 

 

Possui origem subespontânea, sendo uma espécie não-endêmica do Brasil, e possui 

como domínios fitogeográficos a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica, com distribuição 

pelo Nordeste (Ceará, Bahia), Sudeste (São Paulo, Rio de Janeiro) e Sul (Santa Catarina) 

(Figura 12) (SÁ, 2010). 

Chaudhary & Dantu (2011) reportam uma vasta e complexa constituição química desta 

espécie, com a presença de flavonoides, alcaloides, esteroides, triterpenoides, lipidios, 

ligninas, carboidratos, proteínas e glicoproteínas, dentre inúmeras outras substâncias
13

. 

                                                 
13

 De fatos, a revisão feita por Chaudhary & Dantu (2011) é um trabalho bastante vasto e completo, 

apresentando-nos uma série de outros compostos dignos de análise e apreciação; para tanto, sugerimos ao leitor 

uma leitura mais atida do trabalho original “Morphological, phytochemical and pharmacological, studies on 

Boerhaavia diffusa L.”, publicado no ano de 2011 pela Journal of Medicinal Plants Research (vol. 5, p. 2125-

2130). 

a 

b 

c 

d e 
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Figura 11 - Distribuição geográfica de Boerhavia paniculata Rich. no Brasil. 

 

Fonte: Dados - SÁ, 2010, 2010b. ; Mapa - WANDERLEY, 2012. 

 

Coelho e Da Silva (2003) reportam o uso de infusões das folhas de B. paniculata para 

o tratamento de afecções renais e inflamação em comunidades do Mato Grosso. 

Brandão et al. (2009), em uma extensa revisão sobre os usos tradicionais de plantas, 

apontam cinco usos tradicionais das raízes de B. hirsuta: (i) como diurético, (ii) para o 

tratamento de febre intermitente, (iii) no uso contra a hemoptise, (iv) para tratar desordens 

hepáticas e (v) no combate a doenças urinárias. 

A literatura não reporta, explicitamente
14

, o uso de B. paniculata como agente 

antimalárico, porém duas características importantes – sua utilização no tratamento de febre 

intermitente e uso no combate a desordens hepáticas - norteiam nossa atenção para uma 

possível atividade antiplasmódica
15

.  

                                                 
14

 É curioso observarmos que a cultura popular, não raramente, indiferencia as síndromes per se das patologias 

das quais são originárias. Esta indistinção tem implicações relevantes na P&D de novos princípios bioativos, 

com especial ênfase para abordagem etnobotânica, na medida em que novos estudos podem ser racionalmente 

direcionados usando-se, também, como ponto-base de pesquisa, os sintomas tratados por determinada sociedade, 

e não apenas as doenças em si. 

 
15

 Historicamente, a cinchona foi utilizada como agente antifebril, mesmo antes de ser entendido como agente 

antimalárico stricto sensu, como podemos observar nas anotações de Antonio de la Calancha, datadas do século 

XVII: 

“Dase un árbol (cinchona) que llaman de calenturas en tierra de Loja, con cuyas cortezas, de color de canela, 

echas polvos dados en bebida el peso de dos reales, quitan las calenturas i tercianas; an echo en Lima efetos 

milagrosos” (CALANCHA, 1638).  
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1.4 CLETHRA SCABRA PERS. 
 

Clethra scabra Pers., popularmente conhecida pelo nome “carne-de-vaca”, é uma 

planta pertencente à família Clethraceae, espécie composta por três variedades - Clethra 

scabra var. laevigata (Meisn.) Sleumer, Clethra scabra Pers. var. scabra, Clethra scabra var. 

venosa (Meisn.) Sleumer.   

 

Figura 12 - (a) Clethra scabra Pers., com detalhes do (b) ramo, (c) folhas e (d) caule. 

 

 

 

Fonte: LOPES, 2012. 

 

Possui origem nativa, tendo como domínios fitogeográficos a Caatinga, o Cerrado e a 

Mata Atlântica, distribuindo-se geograficamente pelo Nordeste, Sudeste (Minas Gerais, São 

Paulo, Rio de Janeiro) e Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul) (Figura 13) não 

sendo, contudo, endêmica do Brasil (GUIMARÃES, MEDEIROS, 2010). 

Silva et al. (2010), em comunicação pessoal, relatam o uso medicinal de Clethra 

scabra Pers. por populares da região de Colinas/MA para o tratamento da malária. Colinas 

(lat. -6.026
o
 long. -44.249

o
) é município localizado na mesorregião do Leste Maranhense e 

microrregião Chapadas do Alto Itapecuru, situado às margens do rio Itapecuru (IBGE, 2011), 

a 

b 

c 

d 
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distando 437 Km da capital do estado do Maranhão, São Luís (GOOGLEMAPS, 2011) 

(Figura 11). 

 

Figura 13 - Distribuição geográfica de Clethra scabra Pers. no Brasil. 

 

Fonte: Dados - GUIMARÃES, MEDEIROS, 2010; Mapa - WANDERLEY, 2012. 

 

Figura 14 - Localização de Colinas, no Maranhão. 

 

 

Fonte: ABREU, 2006. 

 

Para fins de tratamento, faz-se uso da infusão das folhas da planta - preparo este que, 

de acordo com o uso tradicional popular, deve ser consumido a cada vez que o enfermo sentir 

sede (idem).  
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2 OBJETIVOS  
 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

 Verificar a atividade antimalárica dos extratos etanólico e hidroalcoólico de Boerhavia 

paniculata Rich. e acetônico de Clethra scabra Pers. em camundongos albinos Swiss;  

 

 Realizar um estudo de toxicidade aguda dos extratos etanólico e hidroalcoólico de 

Boerhavia paniculata Rich. em camundongos albinos Swiss; 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Testar os extratos etanólico e hidroalcoólico de Boerhavia paniculata Rich. e 

acetônico de Clethra scabra Pers. para a atividade antimalárica in vivo em modelo 

murino-Plasmodium berghei NK65; 

 

 Investigar o efeito destes extratos na evolução ponderal dos animais;  

 

 Avaliar o impacto da administração dos extratos sobre os padrões de ingestão hídrica e 

alimentar dos camundongos;  

 

 Estudar os efeitos dos extratos nas atividades dos sistemas nervoso central e autônomo 

no modelo murino; 

 

 Analisar as possíveis alterações macroscópicas dos rins, fígado, coração, baço e 

pulmão dos animais submetidos aos extratos etanólico e hidroalcoólico de Boerhavia 

paniculata Rich. 
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3 METODOLOGIA E ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
 

3.1 BIOSSEGURANÇA E ÉTICA NA PESQUISA  
 

 Toda a metodologia do projeto foi respaldada por documentações normativas próprias 

ao uso ético de animais em pesquisa - Resoluções 714/2002 e 879/2008 do Conselho Federal 

de Medicina Veterinária (CFMV) e Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de 

Animais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CEUA/UFRN) -, almejando 

adequar a seriedade das análises com o rigor ético e metodológico próprio e indissociável do 

ambiente acadêmico. 

3.2 APROVAÇÃO EM COMITÊ DE ÉTICA 
 

O presente estudo encontra-se aprovado pela CEUA/UFRN sob o protocolo n.º 

043/2010. 

3.3 LOCAL DE PESQUISA 
 

 O projeto realizou-se no Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose 

(LAbMAT), pertencente ao Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e chefiado pelo Dr. Valter Ferreira de Andrade Neto. 

3.4 ANIMAIS 
 

 Para os experimentos, foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus), 

fêmeas (nulíparas e não-gravídicas), com idades entre 6 e 8 semanas, fornecidos pelos 

biotérios centrais das Universidades Federais do Rio Grande do Norte e do Ceará e pela 

Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará. 

3.5 EXTRATOS ANALISADOS 
 

Para este estudo, foram analisados 3 (três) extratos distintos: extratos etanólico e 

hidroalcoólico de B. paniculata Rich e acetônico de C. scabra Pers.  
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Todos os extratos foram fornecidos pela equipe do professor Dr. Tito da Silva, da 

Universidade Federal do Maranhão. 

3.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

Este estudo seguiu três vertentes principais, e independentes, de análise, a saber: (i) 

avaliação da atividade antiplasmódica; (ii) avaliação da atividade toxicológica;  e (iii) 

avaliação simultânea das atividades antiplasmódica e toxicológica. As três foram 

desenvolvidas sob um modelo murinho de experimentação – utilizando camundongos albinos 

Swiss (Mus musculus Swiss).  

O esquema geral de trabalho é representado pelo fluxograma abaixo: 

 

Figura 15 – Fluxograma do delineamento experimental (quadro geral) do presente trabalho. 

 

Fonte: WANDERLEY, 2012. 

 

 

3.7 ENSAIOS ESQUIZONTICIDAS 
 

3.7.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

O fluxo de trabalho para os ensaios esquizonticidas procederam como se segue: 
  

ESTUDO DA 
ATIVIDADE 

ANTIPLASMÓDICA E 
TOXICOLÓGICA 

ANÁLISE DA 
ATIVIDADE 

ANTIPLASMÓDICA 

AVALIAÇÃO 
SIMULTÂNEA  DAS 

ATIVIDADES  
ANTIPLASMÓDICA E 

TOXICOLÓGICA 

ESTUDO DA 
ATIVIDADE 

TOXICOLÓGICA 
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Figura 122 – Fluxo de trabalho para avaliação da atividade antiplasmódica. 

 
 

Fonte: WANDERLEY, 2012. 

3.7.2 Protocolo 
 

Os testes esquizonticidas in vivo obedeceram a um protocolo experimental, descrito 

por PETERS (1964, 1967), e modificado por CARVALHO et al. (1991) denominado teste de 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIPLASMÓDICA  

• 24 animais 

• Infecção por Plamodium berghei NK65 
Mus musculus Swiss 

• Boerhavia paniculata Rich. 

• Clethra scabra Pers. 
02 (duas) espécies 

• Etanólico de  B. paniculata 250 mg/Kg 

• Etanólico de  B. paniculata 500 mg/Kg 

• Hidroalcoólico de B. paniculata 250 mg/Kg 

• Hidroalcoólico de B. paniculata 500 mg/Kg 

• Acetônico de C scabra 250 mg/Kg 

• Acetônico de C. scabra 500 mg/Kg 

• Cloroquina 10 mg/Kg 

• Tween 20 2% 0,2 mL 

08 (oito) grupos 

• Peters (1964, 1967) modificado por Carvalho 
et al. (1991) 

Análise da parasitemia 
sanguínea 

Observação da mortalidade cumulativa 

Avaliação estatística 
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supressão de quatro dias
16

.  

3.7.3 Metodologia 

3.7.3.1 Divisão dos Grupos  
 

Cada ensaio compôs-se de 6 (seis) grupos, compostos, cada um, de 3 (três) animais 

selecionados de forma randômica, de acordo com a seguinte divisão: 1 (um) grupo 

correspondente ao controle positivo, 1 (um) grupo destinado ao controle negativo e 4 (quatro) 

grupos experimentais, os quais receberam os extratos.  

3.7.3.2 Infecção dos Animais 
 

 Os animais sob experimento foram inoculados, através da via peritoneal, com 10
5
 

hemácias parasitadas por Plasmodium berghei NK65.  

3.7.3.3 Preparo do Inóculo Padrão de Plasmodium berghei NK65 
 

 Para o preparo do inóculo correspondente a 10
5
 hemácias parasitadas por Plasmodium 

berghei NK65, seguiram-se três etapas básicas
17

: 

3.7.3.3.1 Cálculo da Porcentagem de Hemácias Parasitadas  
 

Nesta etapa, foram utilizadas cepas de Plasmodium berghei NK65 mantidas in vivo 

pelo Laboratório de Biologia da Malária e Toxoplasmose (LAbMAT).   

 Alíquotas (± 25 µL) dos sangues dos animais infectados foram retiradas por incisão da 

região terminal das caudas e com estas foram realizados esfregaços sanguíneos, corados pelo 

método de Giemsa, com posterior contagem para determinação da parasitemia, segundo a 

fórmula:  

  

                                                 
16

 O protocolo consiste, em essência, no tratamento quimioterápico diário (em regime de tomada de 24/24 horas) 

de animais infectados por cepas de Plasmodium spp. durante os quatro dias consecutivos à infecção, com  

subsequente análise da parasitemia sanguínea no 1º e 3º dias após o término do tratamento (neste caso, os dias 5 

e 7 após a infecção). 
17

 Visando aperfeiçoar esta etapa, no que tange ao tratamento matemático, novas tecnologias foram construídas e 

desenvolvidas, como pode ser conferido no Apêndice “B” deste trabalho. 
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𝐻𝑝 =  
∑ 𝐻𝑖𝑛
𝑖=1

∑ 𝐻𝑡2000
𝑖=1

∗ 100 % 

 

Onde: Hp = porcentagem de hemácias parasitadas; n = número de hemácias 

parasitadas; Hi = hemácias infectadas; Ht = hemácias totais. 

 

3.7.3.3.2 Determinação da Concentração de Hemácias do Sangue Analisado 

  

 Alíquotas do sangue analisado foram diluídas em solução de PBS/Citrato de Sódio 

3,8% (pH 6,8) e as hemácias, contadas em câmara de Neubauer, obedecendo à seguinte 

fórmula: 

 

𝐻𝑚 = 
∑ 𝑄𝑝 ∗ 10425
𝑖=1

1 𝑚𝑙
∗ 𝐹𝑑 

 

 Sendo Hm = número de hemácias por mL de sangue; Qp = número de hemácias 

observadas em cada quadrante menor (quadrantes centrais da câmara de Neubauer) (Figura 

13); Fd = fator de diluição aplicado no preparo da solução. 

 

Figura 133 - Região da câmara de Neubauer utilizada na contagem de hemácias (delimitada em 

vermelho). 

 

 

Fonte: MicrobeHunter, 2011; Wanderley, 2011. 
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3.7.3.3.2 Diluição do Inóculo 
 

 

 Para a diluição do inóculo até a concentração padrão final de 5 * 10
5
 hemácias 

parasitadas por mL de inóculo, calculou-se a concentração de hemácias parasitadas por mL, 

de acordo com a fórmula: 

 

𝐶𝐻𝑝 =
ℎ𝑝

𝑚𝐿
= 𝐻𝑚 ∗ 𝐻𝑝 

 

Sendo CHp = concentração de hemácias parasitadas (hp) por mililitro (mL); Hm = 

número de hemácias por mL de sangue; Hp = porcentagem de hemácias parasitadas. 

A diluição do inóculo dependeu do volume final (Vf) necessário para se obter a 

concentração desejada, como se segue:  

 

𝑉𝑓 =
2 ∗ 104 ∗ ℎ𝑝

𝐶𝐻𝑝
 

3.7.3.4 Administração das Doses 
 

 

Todas as doses, de todos os grupos, foram administradas via gavage num volume final 

de 0,2 mL por dose/animal/dia.  

As doses foram administradas durante quatro dias consecutivos, após a infecção dos 

animais. 

Ao grupo controle positivo foi ministrada uma dose subcurativa correspondente a 

10mg/Kg de massa corporal de um antimalárico reconhecidamente eficaz contra Plasmodium 

berghei NK65 – a cloroquina. O grupo controle negativo recebeu apenas a solução controle 

(Tween 20 2%).          

 Para cada extrato analisado, foram utilizados dois grupos distintos – um grupo 

recebendo a dose de 250 mg/Kg de peso e ao segundo sendo administrada a dose de 500 

mg/Kg de peso, com cada dose dissolvida em solução controle de Tween 20 2%.  
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3.7.3.5 Avaliação da Parasitemia 
 

A avaliação da atividade dos extratos e frações das plantas foi  realizada através da 

determinação da parasitemia em esfregaços sanguíneos dos camundongos, corados pelo 

método de Giemsa, confeccionados nos 5
0
 e 7

0
 dias após inoculação. Os esfregaços 

sanguíneos dos animais nos diversos grupos (controles e experimentais) foram codificados.  

3.7.3.5.1 Cálculo da Redução da Parasitemia 
 

 

O cálculo da percentagem de redução da parasitemia dos grupos testados se deu em 

relação aos controles negativos, após decodificação dos esfregaços, segundo a função:  

 

𝑅𝑝 =

{
 
 

 
 
    0% ,                                               𝑠𝑒                  ∑ 𝑃𝑜𝑛

𝑖=1  > ∑ 𝑃𝑐𝑛𝑛
𝑖=1  ; 

∑ 𝑃𝑐𝑛𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑃𝑜𝑛

𝑖=1

∑ 𝑃𝑐𝑛𝑛
𝑖=1

∗ 100% ,         𝑠𝑒              ∑ 𝑃𝑜𝑛
𝑖=1  ≤ ∑ 𝑃𝑐𝑛𝑛

𝑖=1  .  

 

 

Onde: Rp = redução total da parasitemia; Pcn = parasitemia no grupo controle 

negativo; Po = parasitemia no grupo observado; n = número de animais do grupo. 

 

Utilizou-se como critério de atividade in vivo dos extratos as diretrizes sugeridas por 

Krettli et al. (2001), que considera como ativos os extratos que apresentem  inibições do 

crescimento do P. berghei NK65 superiores a 30%. Os extratos com inibições abaixo de 30% 

são considerados inativos; aqueles com inibições situadas entre 30-60%, definidos como 

possuindo atividade parcial; e aqueles que apresentam atividades acima de 60%, tidos como 

extratos com atividades ótimas. 

A mortalidade dos animais foi acompanhada diariamente até todos os animais do 

grupo controle negativo irem a óbito. 
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3.8 ENSAIOS DE TOXICIDADE 

3.8.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
 

 

 As etapas seguidas quando dos  ensaios de toxicidade estão resumidas na figura 15 

abaixo: 

 
Figura 144 – Representação esquemática das etapas para avaliação da atividade toxicológica de B. 

paniculata Rich. 

 
 

Fonte: WANDERLEY, 2012. 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE TOXICOLÓGICA  

• 15 animais Mus musculus Swiss 

• Boerhavia paniculata Rich. 01 (uma) espécie 

 

• Etanólico de  B. paniculata 
500 mg/Kg 

• Hidroalcoólico de B. 
paniculata 500 mg/Kg 

• Tween 20 2% 0,2 mL 

03 (três) grupos 

• Irwin (1968) modificado por 
Wanderley. (2012) 

Análise 
comportamental 

Consumo hídrico 

Consumo alimentar 

Evolução ponderal 

Análise anatomopatológica 

Avaliação estatística 
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3.8.2 Protocolo 
 

Os ensaios de toxicidade seguiram as recomendações da Resolução 90/2004 da 

ANVISA. 

 

3.8.3 Ambientação e Observação preliminar 
 

Os animais foram mantidos em observação preliminar por sete dias, à temperatura de 

22± 2 °C, com ciclo luz/escuro 12/12 horas e foram identificados, através de marcação caudal, 

para a administração das doses de acordo com o peso. A alimentação, à base de labina 

peletizada, e água, fornecida ad libitum, foram suspensas na noite anterior à administração.  

  

3.8.4 Divisão dos Grupos e Administração das Doses 
  

Cada ensaio compôs-se de 3 (três) grupos, compostos, cada um, de 5 (cinco) animais 

selecionados de forma randômica, de acordo com a seguinte divisão: 1 (um) grupo 

correspondente ao controle  e 2 (dois) grupos experimentais, os quais receberam os extratos 

nas doses de 500 mg/Kg.  

3.8.5 Triagem Farmacológica Comportamental  
 

 Após a primeira administração, foram iniciadas as observações comportamentais nos 

seguintes tempos: 30, 60, 120 e 240 minutos, ao primeiro dia de administração, e uma vez a 

cada 24 h, até completar 10 dias de observação, buscando por possíveis alterações em nível de 

Sistema Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Autônomo (SNA). 

 As observações foram feitas seguindo um protocolo utilizado para avaliação de sinais 

comportamentais gerais, desenvolvidos por Irwin (1968) e modificado, para este trabalho, por 

Wanderley (2011) (Apêndice B). 

3.8.6 Análise da Evolução Ponderal e dos Consumos Hídrico e Alimentar 

3.8.6.1 Evolução Ponderal 
 

 Os animais foram pesados diariamente, a partir do dia seguinte à administração dos 

extratos, até completar 10 dias de análise.  
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Os resultados foram sintetizados de duas formas distintas: de maneira absoluta, na 

qual se comparou a evolução ponderal média absoluta dos grupos testados; e de forma 

relativa, onde houve a relativização dos dados referentes aos grupos submetidos aos extratos 

(grupos “e”) em função dos grupos controles (grupos “c”), culminando em uma razão (“razão 

e/c”) utilizada para a análise comparativa dos dados.  

3.8.6.2 Consumo Hídrico 
 

 Foram disponibilizadas aos grupos mamadeiras com água, num volume diário de 200 

mL/grupo. O consumo de água foi avaliado diariamente, por 10 dias, num regime de 24/24h, a 

partir do dia posterior à primeira administração. 

Os dados de consumo hídrico foram avaliados em função da massa corporal média do 

grupo (consumo hídrico ad mensuram absoluto) e relativizados para cada grupo controle 

(consumo hídrico ad mensuram relativo) utilizando, como parâmetro, a razão e/c, como 

descrita no item 3.8.6.1 (“Evolução Ponderal”). 

3.8.6.3 Consumo Alimentar 
 

 Aos grupos, foram disponibilizadas, também, alíquotas de ração (pellets), num 

proporção diária de 10g/animal. O consumo alimentar foi avaliado diariamente, durante 10 

dias, num regime de 24/24h, a partir do dia posterior à primeira administração. 

Os dados de consumo alimentar foram avaliados em função da massa corporal média 

do grupo (consumo alimentar ad mensuram absoluto) e relativizados para cada grupo controle 

(consumo alimentar ad mensuram relativo) utilizando, como parâmetro, a razão e/c, como 

descrita no item 3.8.6.1 (“Evolução Ponderal”). 

3.8.6.4 Análises Anatomopatológicas 
 

Ao final do período de ensaio (10 dias decorridos a partir da administração das doses), 

foram realizadas as autópsias e exames macroscópicos do fígado, rins, estômago e intestino de 

cada animal analisado, em busca de alterações de forma, cor e/ou tamanho que pudessem 

indicar algum grau de patologia. 
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AVALIAÇÃO SIMULTANEA DAS ATIVIDADES ANTIPLASMÓDICA E 
TOXICOLÓGICA 

• 30 animais 

• Infecção por Plamodium berghei NK65 
Mus musculus Swiss 

• Boerhavia paniculata Rich. 01 (uma) espécie 

• Etanólico de  B. paniculata 250 mg/Kg 

• Etanólico de  B. paniculata 500 mg/Kg 

• Hidroalcoólico de B. paniculata 250 mg/Kg 

• Hidroalcoólico de B. paniculata 500 mg/Kg 

• Cloroquina 10 mg/Kg 

• Tween 20 2% 0,2 mL 

06 (seis) grupos 

• Peters (1964, 1967) modificado por Carvalho 
et al. (1991) 

Análise da parasitemia 
sanguínea 

Observação da mortalidade cumulativa 

• Irwin (1968) modificado por Wanderley. 
(2012) 

Análise comportamental 

Consumo hídrico 

Consumo alimentar 

Evolução ponderal 

Análise anatomopatológica 

Avaliação estatística 

3.9 AVALIAÇÃO SIMULTANEA DAS ATIVIDADES ANTIPLASMÓDICA 

E TOXICOLÓGICA 
 

 

 O processo de avaliação simultânea das atividades antiplasmódica e toxicológica de B. 

paniculata desenvolveu-se como um estudo sinérgico entre a atividade antiplasmódica e o 

estudo do efeito tóxico, utilizando essencialmente as mesmas etapas de cada processo em 

isolado, com exclusão unicamente da análise necroscópica da avaliação toxicológica.  

O esquema geral do processo pode ser apreciado a seguir:  

 
Figura 155 – Representação gráfica do processo de avaliação simultânea das atividades antiplasmódica e 

toxicológica de B. paniculata Rich. 

 
 

Fonte: WANDERLEY, 2012. 
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3.10 AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA 
 

 O teste de Kruskal-Wallis
18

 com pós-teste de Dunn e a Análise Estatística de 

Sobrevivência
19

 (Método de Kaplan-Meier) foram utilizados para o tratamento estatístico dos 

dados obtidos. O programa estatístico utilizado foi o BioEstat 5.0. 

 

4 RESULTADOS  
 

4.1 TRIAGEM PRELIMINAR (AVALIAÇÃO INICIAL DA ATIVIDADE 

ANTIPLASMÓDICA) 

4.1.1 Mortalidade Cumulativa  
 

Em termos comparativos, o quadro geral da análise de sobrevivência demonstra uma 

redução global dos tempos de sobrevida para todos os grupos testados, quando pareados com 

o grupo ao qual foi administrada  a dose subcurativa de cloroquina. Os tempos permaneceram 

aquém até mesmo do grupo controle negativo.  

Intrigantemente, as maiores doses de cada extrato responderam  pelas menores taxas 

de sobrevivência dos animais (Gráficos 1, 2 e 3). 

A análise de sobrevivência dos grupos testados com o extrato acetônico de C. scabra  

define uma redução dos tempos de sobrevida para todos os grupos, com a maior dose (500 

mg/Kg) respondendo por uma redução bastante abrupta quando da comparação com os grupos 

restantes. 

As taxas de sobrevida, nas duas doses, permaneceram invariavelmente inferiores aos 

tempos dos dois grupos controles (Gráfico 3). 

                                                 
18

 Alguns dados referentes aos estudos toxicológicos foram validados por testes de normalidade e 

homocedasticidade.  Optamos, contudo, por usar uma análise de variância não-paramétrica - o teste de Kruskal-

Wallis –, em detrimento de uma análise de variância paramétrica, em todos os ensaios toxicológicos. A decisão 

pela escolha do teste foi norteada principalmente pela limitação do número de elementos por grupo, sempre 

situado entre 3 e 5. Esta faixa amostral é uma característica que se adequa à aplicação do teste de Kruskall-Wallis 

(Kruskall & Wallis, 1952). 

 
19

 A aplicação de uma estatística inferencial para o conjunto de dados da mortalidade cumulativa (análise de 

sobrevivência) foi prejudicada pela alta similaridade dos dados aferidos, fruto das poucas unidades amostrais e 

do horizonte temporal contemplado. A soma destes fatores implicou em funções densidade de sobrevivência 

muito similares ou mesmo idênticas, fato que limitou qualquer tipo análise, paramétrica ou não. Mesmo a análise 

de Kaplan-Meier, utilizada neste trabalho, foi parcialmente atravancada pelas mesmas razões 
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Gráfico 1 – Mortalidade cumulativa de camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 

submetidos à administração do extrato etanólico de B. paniculata. 

 

 

Gráfico 2 – Mortalidade cumulativa de camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 

submetidos à administração do extrato hidroalcoólico de B. paniculata. 

 

 
Gráfico 3 –  Mortalidade cumulativa de camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 

submetidos à administração do extrato acetônico de C. scabra 
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4.1.2 Avaliação da Parasitemia 
 

 

 A progressão da malária não-tratada incorre, quase que invarialvelmente, em um 

aumento consequente e gradual da parasitemia sanguínea, isto foi observado na maioria dos 

extratos analisados, porém não foi percebido no extrato etanólico: este mostrou uma 

parasitemia menos expressiva no 7º dia, em contraste com os grupos restantes (Gráficos 4 e 

5).  

 

Gráfico 4 – Parasitemia média em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados por P. 

berghei NK65 nos dias 5º, 7º e 9º após inoculação. 

 

 

A avaliação da parasitemia dos grupos testes do extrato acetônico de C. scabra revelou 

um padrão crescente e não-linear de infecção; este último ocasionado pelo comportamento 

antagônico ao 5º dia decorrente da duplicação da dose (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5 – Parasitemia média em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados por P. 

berghei NK65 nos dias 5º, 7º e 9º após inoculação. 
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Sobre a redução da parasitemia é válido pontuarmos que houve, de fato, uma 

diminuição dose-dependente em ambos os extratos, com observações de atividade 

antiplasmódica parcial, em pelo menos um dos três dias de estudo, para todos os quatro 

grupos experimentais testados com os extratos de B. paniculata (Gráficos 6 e 7).  

 

Gráfico 6 – Redução da parasitemia em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados 

por P. berghei NK65 nos dias 5º, 7º e 9º após inoculação. 

 

 

O extrato de C. scabra explicitou uma atividade antiplasmódica dose-dependente, com 

reduções, bastante promissoras, atingindo os 60% - estado limítrofe (borderline) entre as 

atividades parcial e ótima (Gráfico 7).  

 

Gráfico 7 – Redução da parasitemia em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados 

por P. berghei NK65 nos dias 5º, 7º e 9º após inoculação. 
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4.2  AVALIAÇÃO SIMULTÂNEA DA ATIVIDADE ANTIPLASMÓDICA 

E TOXICOLÓGICA 
 

Na avaliação da atividade toxicológica, durante os onze dias de estudo, não foram 

observados sinais clínicos de toxicidade em nível de sistemas nervoso central (SNC) e 

autônomo (SNA): essencialmente, todos os dezesseis parâmetros avaliados durante a triagem 

farmacológica comportamental (cf. Anexo “B”) foram assinalados como “sem efeito”. 

4.2.1 Mortalidade Cumulativa  
 

Uma análise de sobrevivência livre de progressão pode incorrer em uma assertiva 

equivocada da realidade quando nos voltamos para os dados de mortalidade cumulativa deste 

ensaio, representados nos gráfico 5 e 6: o grupo controle positivo deteve uma taxa de 

sobrevivência ao 4º dia equivalente a 80%, um inesperado contraste com os outros grupos, 

todos com taxas de sobrevivência iguais a 100% no mesmo período. 

Tal achado torna-se menos expressivo quando contemplamos todos o horizonte 

temporal: o que percebemos, de fato, é uma repetição das observações feitas no ensaio 

anterior, com todos os grupos apresentando uma taxa de sobrevivência inferior ao grupo 

controle positivo (Gráficos 8 e 9).  

 

Gráfico 8 – Mortalidade cumulativa de camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 

submetidos à administração do extrato etanólico de B. paniculata. 
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Gráfico 9 – Mortalidade cumulativa de camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 

submetidos à administração do extrato hidroalcoólico de B. paniculata. 

 

4.2.2 Avaliação da Parasitemia  
 

Aqui, o padrão crescente da parasitemia manteve-se conservado no extrato 

hidroalcoólico, em ambas as doses,  porém  foi invertido no etanólico  - as duas doses deste 

extrato exibiram um padrão decrescente da parasitemia (Gráfico 10). Nota-se que este padrão 

invertido é praticamente identico ao ensaio anterior. 

 

Gráfico 10 - Parasitemia média em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados por P. 

berghei NK65 no 5º e 7º dias após a inoculação. 
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além de não repetir um comportamento dose-dependente, exibiu um comportamento inverso 
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como no ensaio anterior.   

 

Gráfico 11 – Redução da parasitemia em esfregaços sanguíneos de camundongos albinos Swiss infectados 

por P. berghei NK65 no 5º e 7º dias após a inoculação. 

 

4.2.3 Evolução Ponderal  
 

O aspecto geral das curvas desenha vários horizontes, reflexo das discrepâncias de 

peso inatas a cada grupo.  

A constância da massa média do grupo foi característica sustentada por todas as 

classes analisadas; a fuga deste paradigma foi predomínio dos grupos controles, com o grupo 

negativo respondendo por leve aumento ponderal e o grupo positivo sendo descrito por uma 

curva bem menos suavizada (Gráfico 12).  

 

Gráfico 12 – Evolução ponderal média absoluta de camundongos albinos Swiss 

infectados por P. berghei NK65 (* = p<0,05). 
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pós teste de Dunn, como a única classe com desigualdades simultâneas (p<0,05) entre os 

grupos controles positivo e negativo.  

A relativização da curva ponderal do grupo controle positivo nos mostra um 

decréscimo global no peso médio dos grupos estudados (Gráfico 13). 

Gráfico 13 – Evolução ponderal média relativa ao grupo controle positivo (CQ 10 mg/Kg) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 (* = p<0,05). 

 

 

Tais decréscimos ponderais nos grupos estudados seguem o comportamento geral (de 

constância) do grupo negativo (Gráfico 14). 

 

Gráfico 14 – Evolução ponderal média relativa ao grupo controle negativo (Tween 20 2%) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65 (* = p<0,05). 

 

 

 

4.2.4 Consumo Alimentar  
 

0.75

0.85

0.95

1.05

1.15

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

R
a

zã
o

 e
/c

 

Dias de observação 

Evolução ponderal média relativa  

(CONTROLE POSITIVO) 

Etanólico 250 mg/Kg

Etanólico 500 mg/Kg

Hidroalcoólico 250 mg/Kg

Hidroalcoólico 500 mg/Kg

Tween 20 2%

Cloroquina 10 mg/Kg

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

1.05

1.1

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

R
a

zã
o

 e
/c

 

Dias de observação 

Evolução ponderal média relativa 

 (CONTROLE NEGATIVO) 

Etanólico 250 mg/Kg

Etanólico 500 mg/Kg

Hidroalcoólico 250 mg/Kg

Hidroalcoólico 500 mg/Kg

Tween 20 2%

Cloroquina 10 mg/Kg

* 

* 



  

58 

 

O seguimento da linha temporal, para o consumo alimentar, define um comportamento 

quase homogêneo dos grupos, com oscilações pouco acentuadas em torno do grupo positivo e 

conservação do padrão de horizontes de curva observados na evolução ponderal, como pode 

ser apreciado no gráfico 15: 

 

Gráfico 15 – Consumo alimentar ad mensuram absoluto de camundongos albinos Swiss infectados por P. 

berghei NK65. 

 

 

 A variação mais peculiar recaiu sobre o consumo do grupo hidroalccoólico 250 

mg/Kg, que fugiu ao paradigma geral de queda de consumo ao 9º dia,  quando analisamos o 

9º dia e análise (Gráfico 16). 

 

Gráfico 16 – Consumo alimentar ad mensuram relativo ao grupo controle positivo (CQ 10 mg/Kg) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65. 
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daquele grupo em relação a este (Gráfico 17).  

 

Gráfico 17 – Consumo alimentar ad mensuram relativo ao grupo controle negativo (Tween 20 2%) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65. 

 

 

Conquanto as flexões gráficas sugiram um comportamento inarmônico do grupo 

hidroalccoólico 250 mg/Kg, a avaliação estatística não apontou significância (p>0,05) destes 

padrões. Os teste estatíticos confirmaram, também, a não-significância para todos os outros 

grupos analisados.  

4.2.5 Consumo Hídrico  
 

O consumo hídrico ad mensuram altera os padrões gráficos percebidos até o momento: 

quebra-se a percepção de horizontes bem definidos, consequência das sobreposições e 

inversões bruscas do padrão de ingestão hídrica. 

Embora não significativas (p>0,05), tais inversões definem padrões curiosos de 

consumo, mormente quando nos detemos no 3º e 6º dias de análise: estes períodos 

correspondem a um acentuado pico de consumo do grupo hidroalccólico e a uma abrupta 

queda de ingestão hídrica do hidroalcoólico 500 mg/kg (Gráfico 18).  
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Gráfico 18 – Consumo hídrico ad mensuram absoluto de camundongos albinos Swiss infectados por P. 

berghei NK65. 

 

 

Esta peculiaridade, quando em relação ao grupo positivo, aponta algo notável: há, 

entre o 1º e 10º de análise, um comportamento similar entre os dois grupos (hidroalcoólico 

250 e 500 mg/Kg), com picos e vales gráficos obedecendo à mesma tendencia, com um atraso 

de 24 horas (Gráfico 19). 

 

Gráfico 19  – Consumo hídrico ad mensuram relativo ao grupo controle positivo (CQ 10 mg/Kg) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65. 

 

 

A análise do sétimo dia, quando da relativização ao grupo controle negativo, mostra-
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ingestão daquela classe (Gráfico 20).  
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Gráfico 20 - Consumo hídrico ad mensuram relativo ao grupo controle negativo (Tween 20 2%) de 

camundongos albinos Swiss infectados por P. berghei NK65. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE TOXICOLÓGICA  
 

O estudo da atividade toxicológica reiterou os dados aferidos anteriormente, com 

nenhum sinal clínico de toxicidade sendo observado em nível de SNC e SNA.  

4.3.1 Massa Média dos Órgãos  
 

A necroscopia não apontou, em um quadro geral, qualquer alteração de cor, forma, 

tamanho e/ou consistência nos órgãos avaliados nos estudos – a única exceção recaiu sobre os 

fígados dos animais submetidos ao extrato hidroalcoólico: estes se apresentaram sob um 

aspecto levemente congestivo, com aumento de massa cerca de 28% superior aos outros dois 

grupos e um p-valor de 0,0365 . 

Com única exclusão dos fígados do grupo hidroalcoólico, a pesagem dos órgãos 

estudados explicitou diferenças ponderais mínimas entre os grupos e resultados estatísticos de 

baixa significância, quando comparados ao grupo controle (Gráfico 21). 
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Gráfico 21 – Massa média dos órgãos de camundongos albinos Swiss submetidos à administração aguda 

dos extratos de B. paniculata Rich. (p) Kruskal-Wallis: estômago, intestino, rim direito, rim esquerdo, 

fígado, baço, coração e pulmão (* = p<0,05). 

 

4.3.2 Evolução Ponderal  
 

A evolução ponderal comportou-se de forma manifestadamente regular, com todos os 

grupos apresentando uma tendência geral de ganho de massa corporal ao final das 

observações.  

O grupo hidroalcoólico apresentou peculiaridades interessantes: um aumento médio de 

massa superior a 7% em um período inferior a vinte e quatro horas, no 9º dia, com um ganho 

ponderal médio final de 18% (em contraste com os grupos controle e etanólico que 

responderam por ganhos de 3% e 6% respectivamente) (Gráfico 22). 

 
Gráfico 22 - Evolução ponderal média absoluta de camundongos albinos Swiss submetidos à 

administração aguda dos extratos de B. paniculata Rich. (* = p<0,05). 
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Este comportamento refletiu de forma significativa na avaliação estatística: o p-valor 

foi de 0,042. 

 Tal variação não possui outra explicação senão a morte de um animal (por sinal, o 

mais esquio do grupo) entre os dias 8 e 9, o que elevou a média da classe de forma bastante 

abrupta (Gráfico 23). 

 
Gráfico 23 - Evolução ponderal média relativa de camundongos albinos Swiss submetidos à administração 

aguda dos extratos de B. paniculata Rich. (* = p<0,05). 

 

4.3.3 Consumo Alimentar  
 

O padrão alimentar de ingestão figura-se com variações discretas e compassadas  em 

termos de consumo alimentar ad mensuram absoluto; graficamente, é  modelado por  picos e 

vales semi-sobrepostos (Gráficos 24 e 25).  

 

Gráfico 24 - Consumo alimentar ad mensuram absoluto de camundongos albinos Swiss submetidos à 

administração aguda dos extratos de B. paniculata Rich. 
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Gráfico 25 - Consumo alimentar ad mensuram relativo de camundongos albinos Swiss submetidos à 

administração aguda dos extratos de B. paniculata Rich. 

 
  

Os grupos caracterizaram-se por uma alta semelhança estatística (p>0,05). 

4.3.4 Consumo Hídrico  
 

A evolução do consumo hídrico possui um comportamento global decrescente, com 

quedas acentuadas de ingestão nos 4º, 5º e 7º dias e aumentos relativos de consumo nos dias 8 

e 10 (Gráficos 26 e 27).  

 

Gráfico 26 - Consumo hídrico ad mensuram absoluto de camundongos albinos Swiss submetidos à 

administração aguda dos extratos de B. paniculata Rich. 
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Gráfico 27 - Consumo hídrico ad mensuram relativo de camundongos albinos Swiss submetidos à 

administração aguda dos extratos de B. paniculata Rich. 

 
 

A cadência destas variações repercute de forma quase intuitiva na avaliação estatística, 

pois não houve significância estatística para este parâmetro (p>0,05). 

4.4 DISCUSSÃO  
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significativa (p<0,05), atividade in vitro contra P. falciparum 3D7 - as respectivas projeções 
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bastante escassa, restando-nos uma abordagem mais cautelosa, porém igualmente racional, 

baseada na quimiossistemática, notadamente de espécies do mesmo gênero.   

 Aqui, reportamo-nos aos trabalhos de Hilou et al. (2006), que define uma ED50 de 

564,95 mg/Kg para o extrato aquoso de B. erecta; e Ramazani et al. (2010), no qual, 
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superior a 66% em camundongos BALB/C infectados por P. berghei ANKA, com doses de 

300 mg/Kg durante 4 dias.     

Estes estudos, embora bastante promissores, exigem uma análise assaz comedida 

quando pareados com nossos dados, pois possuem informações que, se não forem avaliadas 

com extremo rigor, podem implicar em falsas suposições. A título de esclarecimento: 

Ramazani et al. (2010) valeram-se de uma linhagem isogênica (BALB/C) em seus estudos; 

aqui, trabalhamos com camundongos Swiss, uma linhagem heterogênica e, por isso, com um 

potencial atávico de responder de forma menos linear a uma determinada ação – em nosso 

específico caso, a um misto de infecção por P. berghei e metabolização de drogas. 

 No tocante à toxicidade dos extratos, é oportuno mencionarmos Orisakwe et al. (2003) 

que, em avaliação do potencial tóxico do extrato aquoso de B. diffusa em ratos Wistar e doses 

orais de até 2000 mg/Kg, observaram significância estatística (p<0,05) para os parâmetros de 

consumo hídrico, alimentar e evolução ponderal; não percebendo, contudo, alterações em 

nível de órgãos como pulmões, fígado, coração, rins e baço.   

 Dados semelhantes já haviam sido estudados pelo grupo de Hiruma-Lima (2000): os 

autores não verificaram, em camundongos albinos Swiss e com doses de até 5000 mg/Kg, 

alterações significativas na evolução ponderal e na massa dos órgãos.  

 Notadamente, este mesmo trabalho de Hiruma-Lima et al. reporta uma relevante 

atividade antinoceptiva e imunomoduladora dos extratos de B. diffusa, fato tal que pode ser 

aproveitável quando discorremos sobre a avaliação simultânea da infecção de P. berghei 

NK65 e a administração dos extratos de B. paniculata. Parece-nos razoável, baseados na ideia 

que tais características possam ser conservadas, isolada ou simultaneamente, em outros tipos 

de extratos (Mehrotra et al., 2002; Sumanth, Mustafa, 2007), que é possível haver 

impercepção de alguns sinais tóxicos avaliados em nosso trabalho e, desta forma,  uma má 

interpretação dos dados aferidos, de forma a supor, equivocadamente, um limiar terapêutico 

mais amplo. Não nos foge à percepção, também, que os extratos possam desencadear, de 

igual forma, efeitos farmacológicos diversos acerca da atividade antimalárica, de tal sorte que 

estas atividades, em outras situações, possam ser desejáveis, mas que, em nosso contexto, 

tornam-se totalmente prescindíveis. De forma mais clara, Chude et al. (2001) sugerem que as 

folhas de B. diffusa possuem uma atividade hipoglicemiante em ratos com diabetes induzido 

por aloxano. Pari e Satheesh (2004), em um ensaio semelhante, obtiveram resultados que 

validam esses achados, acrescentando uma interessante equivalência: a administração oral de 

uma dose de 200 mg/Kg do extrato aquoso das folhas de B. diffusa reduziu a glicose 



  

67 

 

plasmática de animais diabéticos a patamares próximos, da glibenclamida, quando 

administrada em doses de 600 µg/Kg.       

 Estes dois trabalhos nos sugerem que um possível agravamento da hipoglicemia 

malárica (por incompensação ou descompensação dos baixos níveis plasmáticos de glicose) 

possa ter contribuído no sentido de reduzir a taxa de sobrevida dos animais. 

4.4.2 Análise Farmacológica 
 

 

Por mais que nos detenhamos em uma análise fitoquímica para discorrer sobre a 

atividade dos extratos apreciados neste trabalho, é legítimo nos remetermos, também, a uma 

análise estritamente farmacológica do processo. À guisa não apenas de síntese, mas 

principalmente de adequação à simplicidade metodológica de nosso modelo, sugerimos  esta 

análise alternativa, pouco explorada na literatura, mas basilar em um estudo deste porte. 

Este estudo possui uma natureza quali-quantitativa, pois não se propõe unicamente a 

perceber efeitos farmacológicos (estudo qualitativo), mas, em análise última, compara 

também a eficácia e potência destes extratos com um medicamento padrão – neste caso, a 

cloroquina (estudo quantitativo). Desta feita, o estudo dos resultados obtidos passa, 

necessariamente, pela análise de parâmetros farmacodinâmicos e farmacocinéticos. 

4.4.2.1 Considerações Farmacodinâmicas 
 

 

Notam-se, em todos os extratos, atividades farmacológicas – com inibições da 

parasitemia variando de 22% a 54% - características estas que sugerem atividades relevantes, 

apesar de comparativamente inferior à atividade apresentada pelo grupo controle positivo 

(sempre superior a 90%). No que tange aos tempos de sobrevida, os grupos submetidos aos 

extratos situaram-se, invariavelmente, aquém dos resultados desejados – sempre com tempos 

de sobrevida inferiores aos observados no grupo controle positivo.  

Três são as inferições farmacodinâmicas imediatas destes dados: 

 

 Os extratos não possuem compostos com a atividade farmacológica desejada; 

 Os extratos possuem compostos com atividade farmacológica aquém da pretendida 

para um medicamento a ser utilizado no tratamento da malária; 



  

68 

 

 Os extratos possuem compostos com atividade farmacológica esperada, mas 

apresentam também substâncias que antagonizam a atividade dos possíveis 

compostos antiplasmódicos. 

A primeira inferição é bastante prematura: a metodologia utilizada no trabalho não 

contempla a análise individual das substâncias dos extratos e uma aceitação imediata desta 

hipótese pode prejudicar visceralmente os planos para o desenvolvimento de novos 

medicamentos para o combate da malária, uma vez que há o risco de descartarmos compostos 

importantes sem antes lhes submetemos a análises mais minuciosas. Uma possibilidade de 

análise pode ser norteada no sentido de se realizar subfracionamentos dos extratos utilizados 

e, talvez, a de isolar entidades químicas específicas, para melhor apreciação do pool de 

substâncias dos extratos em questão. Entendemos que essa é uma conduta desejável, contudo 

bastante dispendiosa, e que pode ser mais bem norteada se novas abordagens forem 

elaboradas.  

Para a segunda hipótese, é salutar pontuarmos que houve, notoriamente, um aumento 

do efeito observado ao dobrarmos a dose administrada. Neste prisma, é fundamental que 

compreendamos que variações positivas de efeito, observadas com o incremento das doses 

aplicadas são calorosamente desejadas em um experimento deste feito. A explicação desta 

afirmação é conduzida pelo estudo da relação entre o efeito observado e a concentração 

aplicada de uma droga qualquer, que nos é fornecida pela seguinte equação: 

  

𝐸 =  
𝐸𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝐶

𝐸𝐶50 + 𝐶
 

 

Onde: E = efeito observado na concentração C; Emax = efeito máximo observado, quando todos os 

receptores são ocupados pela droga; EC50 = concentração da droga responsável por 50% do efeito máximo; C = 

concentração da droga (PUNAREEWATTANA, 2011). 

 

Esta é uma equação que resulta em uma função logarítmica, o que matematicamente 

implica em dizer que as variações no efeito observado, em detrimento da concentração 

aplicada, só possuem módulo nulo (ou seja, 
𝑑𝐸

𝑑𝐶
= 0) em três situações distintas: (i) quando 

não há, efetivamente, atividade biológica da droga para o efeito observado
20

; (ii) quando a 

                                                 
20

 De fato, quando uma determinada substância não desencadeia qualquer efeito orgânico, tal afirmação, no 

contexto apresentado e por força da definição, torna-se inconsistente. Portanto, visando à adequação desta 

assertiva, admitimos, para este trabalho unicamente, que os compostos considerados inativos possuem, sim, uma 
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substância analisada possui uma baixa potência farmacológica e as concentrações estudadas 

encontram-se em regiões relativamente distantes do ponto no qual se percebe o início dos 

efeitos biológicos (lim𝐶→−∞
𝑑𝐸

𝑑𝐶
 = 0); ou (iii) quando 𝐶 se aproxima do valor de 𝐸𝑚𝑎𝑥 

(lim𝐶→+∞
𝑑𝐸

𝑑𝐶
 = 0) (HOFFMANN, 1991). Estas são hipóteses que, certamente, não se aplicam 

aos dados observados.  

Qualquer outra situação, com 
𝑑𝐸

𝑑𝐶
≠ 0 (e é precisamente este o nosso cenário) indicam 

que há, necessariamente, substâncias com capacidade de desencadear efeitos orgânicos 

terapêuticos, independentemente de sua potência e/ou eficácia. 

A terceira sugestão, igualmente possível, direciona-nos a duas novas situações: (i) a 

presença de antagonistas ou agonistas inversos nos extratos analisados e/ou (ii) a existência de 

um estreito limiar terapêutico característicos da(s) substância(s) ativa(s), fato este que pode 

suplantar os efeitos farmacológicos, em razão da elevada toxicidade do(s) composto(s).  Esta 

última hipótese foi parcialmente explorada quando da avaliação simultânea da atividade 

antiplasmódica e toxicológica e isolada da toxicidade aguda dos extratos: os resultados 

iniciais apontam para uma refutação da hipótese. 

4.4.2.2 Considerações Farmacocinéticas  
 

 

Caso elejamos a abordagem dos dados sob uma óptica fundeada na farmacocinética, é 

válido elencarmos dois parâmetros: 

 

 A taxa de absorção das substâncias; 

 O grau de depuração (clearance) orgânica das substâncias (CL); 

O primeiro parâmetro implica, em última análise, na biodisponibilidade da(s) 

substância(s). Este é um parâmetro de elevada importância para um estudo deste porte, pois a 

via de administração de escolha para as análises foi a via oral - por definição, a única via na 

qual é possível obter uma biodisponibilidade de 100% é a via endovenosa.   

A biodisponibilidade (B) é compreendida como a fração de uma droga que atinge a 

circulação sistêmica em sua forma inalterada e é calculada em razão da fração absorvida (𝑓𝑎) 

                                                                                                                                                         
atividade biológica; contudo, o início desta atividade ocorrerá apenas quando a dose administrada atingir 

patamares infinitos de concentração (𝐶 → +∞). 
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e da fração que escapa ao metabolismo de primeira passagem (𝑓𝑒) (BIRKETT, 1998), segundo 

a equação: 

 

𝐵 =  𝑓𝑎 + 𝑓𝑒  

 

Em teoria, podemos conceber a existência de substâncias ativas que não sejam 

absorvidas pelo trato gastroentérico, resultando em uma biodisponibilidade de 0% (ou 

próximo disto) e, desta forma, não causando qualquer efeito no sistema biológico analisado – 

neste caso, o P. berghei NK65. 

Uma possibilidade de estudo, neste sentido, é uma mudança protocolar na qual a 

administração de extrato(s) por via endovenosa seja um ponto a ser considerado. Esta é uma 

discussão já em andamento pelo grupo, mas que ainda esbarra em questões éticas e 

operacionais bastante significativas. 

Por fim, se considerarmos a premissa de que há, efetivamente, substâncias com 

atividade antiplasmódica nos extratos sob investigação, com uma biodisponibilidade em 

patamares considerados ótimos para o(s) composto(s), somos capazes de justificar a ineficácia 

relativa dos extratos baseando-nos em um provável alto grau de depuração (clearance) 

orgânica, característica que reduz o tempo de meia-vida
21

 plasmática (𝑡1
2⁄
) e impossibilita a 

manutenção da concentração terapêutica pelo tempo necessário à atividade desejada. 

Uma alternativa experimental é a manipulação do clearance total (𝐶𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) pela 

alteração do clearance renal (𝐶𝐿𝑟𝑒𝑛𝑎𝑙) (GUYTON, HALL, 1997; STRASINGER, DI 

LORENZO, 2008). A expressão matemática que define o clearance orgânico total, e esclarece 

a afirmação anterior, é estruturada como a seguir: 

 

𝐶𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝐿ℎ𝑒𝑝á𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝐶𝐿𝑟𝑒𝑛𝑎𝑙 + 𝐶𝐿𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 ó𝑟𝑔ã𝑜𝑠 

 

O clearance renal, por sua vez, segue a seguinte equação: 

 

𝐶𝐿𝑟𝑒𝑛𝑎𝑙 = 𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 + 𝑠𝑒𝑐𝑟𝑒çã𝑜 − 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟çã𝑜 

                                                 
21

 O tempo de meia-vida plasmática (𝑡1
2⁄
) é inversamente dependente do volume de distribuição (𝑉) e do 

clearance (𝐶𝐿) (DHILLON, GILL, 2006), como na fórmula que se segue: 

 

𝑡1
2⁄
=
0,693 ∗ 𝑉

𝐶𝐿
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Teoricamente, é possível alterar o clearance total pelo aumento da reabsorção tubular, 

pois esta atividade é estreitamente dependente do pH urinário e do pKa das substâncias 

eliminadas (TRACY, 1997; WILKINSON, 2001; FRANCISCH, 2005).  Como, a priori, 

desconhecemos os pKas das substâncias envolvidas nos extratos, podemos supor que há 

variados graus de equilíbrio (constantes de dissociação) o que implica, dada uma mesma 

condição fisiológica (i.e. pH urinário), em uma igual variedade de taxas de reabsorção tubular. 

A acidificação ou alcalinização do filtrado glomerular é uma prática relativamente simples de 

se aplicar na rotina – estudos neste sentido estão sendo realizados com o intuito de viabilizar 

tais aplicações. 

Outra possibilidade para a observação desta hipótese é a mudança do esquema 

terapêutico (p.ex. 12/12h por 4 dias) e análise comparativa dos efeitos. 

5 CONCLUSÕES 
 

 

Fundeados nos resultados aferidos, podemos concluir, ainda que preliminarmente e 

sob as condições experimentais adotadas, que os extratos analisados, notadamente o extrato 

etanólico de B. paniculata e o extrato acetônico de C. scabra, apresentam, de fato, uma 

atividade antiplasmódica resquicial, embora muito abaixo da percebida para grupos tratados 

com cloroquina. Não obstante, os tempos de sobrevida dos animais submetidos aos 

tratamentos com os extratos não se elevam mediante a presença de tal terapêutica.  

Tanto o estudo tóxico-farmacológico do sinergismo entre a evolução clínica da malária 

e a administração dos extratos de B. paniculata quanto a avaliação isolada de toxicidade nos 

permitem afirmar a ausência de toxicidade dos extratos em nível de SNC e SNA, bem como a 

não influência destes nos padrões de consumo hídrico e alimentar, até as doses de 500 mg/Kg. 

A análise necroscópica nos leva à dedução de um possível efeito hepatotóxico do 

extrato hidroalcoólico, em doses de 500 mg/Kg, e uma atividade tecidual inócua do extrato 

etanólico, em mesma dosagem.  
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6 PERSPECTIVAS 
 

 As variáveis de um estudo como o apresentado são inúmeras, complexas e dignas de 

análises mais aprofundadas.  

Podemos sugerir, mesmo que prematuramente, a interrupção dos estudos destes 

extratos, apenas como possíveis candidatos a medicamentos fitoterápicos; contudo, os 

resultados não nos autorizam a cessar, em circunstância alguma, as buscas por possíveis 

fitofármacos.  

Mesmo desconsideradas todas as argumentações supracitadas nas seções anteriores, a 

baixa atividade antiplasmódica observada nos testes pode ser ainda útil quando pensada como 

uma alternativa às terapias combinadas convencionais: novos testes que busquem por 

possíveis efeitos de agonistas (aditivos ou sinérgicos) entre os extratos estudados e 

medicamentos antimaláricos convencionais devem ser rigorosamente apreciados. 

Por fim, propomos uma continuação dos estudos destes extratos, com modificações 

protocolares capazes de abordar, de forma mais clara e objetiva, seus aspectos farmacológicos 

e toxicológicos. 
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APÊNDICE A – CONSTRUÇÃO DE SOFTWARE PARA OTIMIZAÇÃO 

DE ROTINAS MATEMÁTICAS DESENVOLVIDAS PELO LABMAT EM 

SEU SETOR DE MALÁRIA 
 

 

A1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 A necessidade de se otimizar rotinas é uma realidade logística em qualquer ambiente 

sério de trabalho. Na academia, em específico, tecnologias que se proponham a este fim são 

invariavelmente desejadas, mormente quando incorporam um baixo custo de aquisição e 

manutenção a uma facilidade de uso. 

 

A2 OBJETIVOS 

 

A2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Criar um aplicativo laboratorial capaz de concatenar as principais rotinas matemáticas 

desenvolvidas pelo LAbMAT em seu setor destinado ao estudo da malária. 

 

A2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Construir uma ferramenta digital capaz de possibilitar a contagem manual de tipos 

celulares específicos (i.e. eritrócitos e Plasmodium spp.) em detrimento dos contadores 

analógicos convencionais; 

 

 Desenvolver um aplicativo que agregue as rotinas matemáticas básicas desenvolvidas 

pelo LAbMAT ao processo manual de contagem celular (números absolutos, relativos 

e percentuais de contagem). 

 



  

86 

 

A3 METODOLOGIA 

 

A metodologia seguiu duas etapas primordiais e consequentes: 

 

(i) Criação de algoritmos para delinear o comportamento e aperfeiçoar a capacidade interativa 

e lógica do aplicativo; 

 

(ii) Construção do aplicativo por meio do ambiente de desenvolvimento integrado Microsoft® 

Visual Studio 2008 e da linguagem de programação C# (C Sharp). 

  

A4 RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 

O aplicativo encontra-se já em sua fase de construção – os protótipos já estão em 

utilização.           

 Recursos adicionais estão sendo integrados e novas funções reestudadas antes da 

construção da versão final do aplicativo.       

 A interface gráfica do usuário (GUI) e o respectivo o código-fonte do protótipo podem 

ser apreciados a seguir: 

 

 

 

Figura A1 - Tela inicial do aplicativo, contendo os principais tipos celulares a serem contados 

(“Hemácias”, “Hemácias Parasitadas”, “Trofozoítos Jovens”, “Trofozoítos Maduros”, “Esquizontes 

Jovens” e “Esquizontes Maduros”). A contagem pode ser realizada, simultaneamente, com o uso do mouse 

e do teclado [letras A-H]. 
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Figura A2 - Caixa-suspensa contendo as opções para os padrões de contagem utilizados pelo laboratório 

(“Precisão” e “Estimativa”). 

 

 
 

 

 

 

Figura A3 - Exemplo demonstrando o cálculo automático da porcentagem de hemácias parasitadas (14%), 

baseado nos valores de hemácias não parasitadas (126) e hemácias parasitadas (20). 
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A4.2 CÓDIGO-FONTE DO CONTADOR_LABMAT (PROTÓTIPO) 
 
 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.Data; 

using System.Drawing; 

using System.Linq; 

using System.Text; 

using System.Windows.Forms; 

using System.IO; 

 

namespace Contador_LAbMAT 

{ 

    public partial class Contador : Form 

    { 

        public int hm, hp, ej, em, tj, tm, camp; 

        public double hpp, ejp, emp, tjp, tmp, hpp1, ejp1, tmp1, tjp1, 

emp1; 

        public Contador() 

        { 

            InitializeComponent(); 

        } 

 

        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) 

        { 

            camp = 1; 

        } 

        private void precisãoToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            bt_hm.Enabled = true; 

            bt_hp.Enabled = false; 

            bt_ej.Enabled = true; 

            bt_em.Enabled = true; 

            bt_tj.Enabled = true; 

            bt_tm.Enabled = true; 

        } 

 

        private void estimativaToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            bt_hm.Enabled = true; 

            bt_hp.Enabled = true; 

            bt_ej.Enabled = false; 

            bt_em.Enabled = false; 

            bt_tj.Enabled = false; 

            bt_tm.Enabled = false; 

  

        } 

 

        private void bt_hm_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

             

            if (cb_total.Checked == false && rb_hem.Checked == true) 

            { 

                 

                hm = hm + 1; 

                lb_hm.Text = Convert.ToString(hm); 
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            } 

            else if (cb_total.Checked == false) 

            { 

                camp = camp + 1; 

                lb_hm.Text = Convert.ToString(camp); 

            } 

        } 

 

        private void bt_hp_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (cb_total.Checked == true) 

            { 

                hpp = Convert.ToDouble(hp) / (Convert.ToDouble(hm) * 

Convert.ToDouble(camp) + Convert.ToDouble(hp)); 

                hpp1 = Math.Round(hpp, 2)*100; 

                if (hpp1 > 0) 

                { 

                    visor.Text = Convert.ToString(hpp1); 

                } 

                else 

                { 

                    visor.Text = "0"; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                hp = hp + 1; 

                lb_hp.Text = Convert.ToString(hp); 

            } 

        } 

 

        private void bt_tj_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (cb_total.Checked == true) 

            { 

                tjp = Convert.ToDouble(tj) / (Convert.ToDouble(hm) * 

Convert.ToDouble(camp) + Convert.ToDouble(tj) + Convert.ToDouble(tm) + 

Convert.ToDouble(ej) + Convert.ToDouble(em)); 

                tjp1 = Math.Round(tjp, 2) * 100; 

                if (tjp1 > 0) 

                { 

                    visor.Text = Convert.ToString(tjp1); 

                } 

                else 

                { 

                    visor.Text = "0"; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                tj = tj + 1; 

                lb_tj.Text = Convert.ToString(tj); 

            } 

        } 

        private void bt_tm_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (cb_total.Checked == true) 

            { 

                tmp = Convert.ToDouble(tm) / (Convert.ToDouble(hm) * 

Convert.ToDouble(camp) + Convert.ToDouble(tj) + Convert.ToDouble(tm) + 

Convert.ToDouble(ej) + Convert.ToDouble(em)); 
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                tmp1 = Math.Round(tmp, 2) * 100; 

                if (tmp1 > 0) 

                { 

                    visor.Text = Convert.ToString(tmp1); 

                } 

                else 

                { 

                    visor.Text = "0"; 

                } 

                 

            } 

            else 

            { 

                tm = tm + 1; 

                lb_tm.Text = Convert.ToString(tm); 

 

            } 

        } 

 

        private void bt_ej_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (cb_total.Checked == true) 

            { 

                ejp = Convert.ToDouble(ej) / (Convert.ToDouble(hm) * 

Convert.ToDouble(camp) + Convert.ToDouble(tj) + Convert.ToDouble(tm) + 

Convert.ToDouble(ej) + Convert.ToDouble(em)); 

                ejp1 = Math.Round(ejp, 2) * 100; 

                visor.Text = Convert.ToString(ejp1); 

                if (ejp1 > 0) 

                { 

                    visor.Text = Convert.ToString(ejp1); 

                } 

                else 

                { 

                    visor.Text = "0"; 

                } 

            } 

            else 

            { 

                ej = ej + 1; 

                lb_ej.Text = Convert.ToString(ej); 

            } 

        } 

 

        private void bt_em_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            if (cb_total.Checked == true) 

            { 

                emp = Convert.ToDouble(em) / (Convert.ToDouble(hm) * 

Convert.ToDouble(camp) + Convert.ToDouble(tj) + Convert.ToDouble(tm) + 

Convert.ToDouble(ej) + Convert.ToDouble(em)); 

                emp1 = Math.Round(emp, 2) * 100; 

                visor.Text = Convert.ToString(emp1); 

                if (emp1 > 0) 

                { 

                    visor.Text = Convert.ToString(emp1); 

                } 

                else 

                { 

                    visor.Text = "0"; 

                } 
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            } 

            else 

            { 

                em = em + 1; 

                lb_em.Text = Convert.ToString(em); 

 

            } 

        } 

 

       private void bt_zerar_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 

            visor.Text = ""; 

            hm = 0;  

            hp = 0; 

            ej = 0; 

            em = 0; 

            tj= 0; 

            tm = 0; 

            camp = 1; 

            lb_hm.Text = ""; 

            lb_hp.Text = ""; 

            lb_ej.Text = ""; 

            lb_em.Text = ""; 

            lb_tj.Text = ""; 

            lb_tm.Text = ""; 

            } 

 

private void sairDoContadorToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 

e) 

        { 

            this.Close(); 

        } 

        private void salvarDadosF5ToolStripMenuItem_Click(object sender, 

EventArgs e) 

        { 

            StreamWriter contagem = new 

StreamWriter(@"C:\Users\Bruno\Desktop\ Contagem-Malária.txt"); 

            contagem.WriteLine("{hm}"); 

        } 

 

        private void Teclas(object sender, KeyEventArgs e) 

        { 

            if (e.KeyCode == Keys.A) 

            { 

                bt_hm.PerformClick(); 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.S) 

            { 

                bt_hp.PerformClick(); 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.D) 

            { 

                bt_tj.PerformClick(); 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.F) 

            { 

                bt_tm.PerformClick(); 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.G) 

            { 

                bt_ej.PerformClick(); 
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            } 

            if (e.KeyCode == Keys.H) 

            { 

                bt_em.PerformClick(); 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.F1) 

            { 

                precisãoToolStripMenuItem.PerformClick(); 

 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.F2) 

            { 

                estimativaToolStripMenuItem.PerformClick(); ; 

 

            } 

            if (e.KeyCode == Keys.F5) 

            { 

                salvarDadosF5ToolStripMenuItem.PerformClick(); 

            } 

        } 

 

private void menuStrip1_ItemClicked(object sender, 

ToolStripItemClickedEventArgs e) 

        { 

        } 

        private void rb_hem_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            bt_hm.Text = "Hemácias"; 

            lb_hm.Text = ""; 

            if (hm != 0) 

            { 

                lb_hm.Text = Convert.ToString(hm); 

            } 

        } 

     private void rb_campos_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) 

        { 

            bt_hm.Text = "Campos"; 

            lb_hm.Text = ""; 

            if (camp != 0) 

            { 

                lb_hm.Text = Convert.ToString(camp); 

            } 

        } 

   } 

} 
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APÊNDICE B - PROTOCOLO UTILIZADO PARA AVALIAÇÃO DE 

SINAIS TÓXICOS GERAIS, DESENVOLVIDOS POR IRWIN (1968) E 

MODIFICADO POR WANDERLEY (2011) 
22

 
 

 

TRIAGEM FARMACOLÓGICA COMPORTAMENTAL 

Responsável Técnico:                                                                   Data:       /       / 

Nome da Planta: 

Parte Utilizada: Dose: 

Via de Administração: 

Grupo: 

  

Atividade Farmacológica 0,5h 1h 2h 3h 4h 1d 2d 3d 4d 5d 5d 7d 8d 9d 10d 

Sistema Nervoso Central                               

Estimulante                               

Hiperatividade                               

Irritabilidade                               

Agressividade                               

Tremores                               

Convulsões                               

Piloereção                               

Movimento Intenso das Vibrissas                               

Depressora                               

Hipnose                               

Ptose Palpebral                               

Sedação                               

Ataxia                               

Reflexo Corneal Dimuído                               

Reflexo Auricular Diminuído                               

Sistema Nervoso Autônomo                               

Respiração Forçada                               

Lacrimejamento                               

Salivação                               

Cianose                               

Força para Agarrar Diminuída                               

Efeitos (0): sem efeito                          (1): efeito presente 

 

                                                 
22

 O protocolo utilizado para avaliação de sinais tóxicos gerais desenvolvidos por Irwin (1968) é um trabalho 

extensamente usado nos meios de pesquisa científica e reconhecida e suficientemente completo para que 

contemple a maioria dos aspectos exigidos em normas próprias da ANVISA, como a Resolução 90/2004, 

referenciada neste trabalho. Não propomos, com as modificações implantadas, sugerir uma substituição do 

trabalho original (mesmo porque, as alterações realizadas retrocedem a um patamar impróprio para uma 

aplicação mais geral), mas sim adequá-lo à realidade local, modelada por limitações físicas e de recursos 

humanos. 

 


