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1. INTRODUÇÃO
A segurança de drogas inovadoras é elemento
essencial à sua utilização na terapêutica. A Varronia
multispicata é uma planta nativa do Brasil, utilizada
na medicina popular para o tratamento de doenças
respiratórias e digestivas, inflamação e alguns tipos
de infecções. Assim, o presente estudo se propôs a
investigar a toxicidade oral aguda do extrato aquoso
de suas folhas (VAR01).

2. METODOLOGIA
Modelo: protocolo 420 da OECD
Animais: ratas Wistar (n=6 /grupo)
Tratamentos: Controle: salina 0,9% | VAR01: 2.000
mg/kg
Parâmetros Avaliados:
➢ Sinais de toxicidade (Malone, 1977).
➢ Consumo de ração e água e ganho de peso.
➢ Incidência de mortes.
➢ Avaliação macroscópica e do peso relativo
do estômago, fígado, rins e pulmões.
➢ Histopatologia dos órgãos selecionados.
➢ Avaliação bioquímica: Marcadores de função
hepática, marcadores de função renal,
marcadores do Balanço oxidativo.

3. RESULTADOS
Mediante a administração oral de VAR01 (2.000
mg/kg) observou-se:
➢ Ausência de sinais de toxicidade e mortes;
➢ Órgãos (estômago, fígado, rins e pulmões) com
peso relativo, estrutura e morfologia (macro e
microscópica) conservados;
➢ Ingesta de ração e água, bem como ganho de
peso normais;
➢ Marcadores bioquímicos de função hepática e
renal normais, com indícios de potencial efeito
hepatoprotetor e antioxidante (figura 2).

Figura 2. Efeito da administração oral aguda de extrato aquoso de
Varronia multispicata (2.000 mg/kg).

4. CONCLUSÃO
O VAR01 apresentou baixa toxicidade oral aguda,
revelando-se
relativamente
seguro
para
o
desenvolvimento de um produto terapêutico
inovador.
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