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Resumo
Introdução: A depressão é um grave problema de saúde com alta prevalência e
cronicidade. Diversos tratamentos apresentam efeitos colaterais e baixa adesão, o que
justifica a busca por novas substâncias ansiolíticas. Objetivou-se extrair alcaloides das
folhas de Bauhinia variegata, Bauhinia variegata candida e Bauhinia ungulata e avaliar
suas toxicidade e atividades sobre o comportamento de camundongos depressivos.
Metodologia: Os alcaloides foram obtidos por extração exaustiva. Os camundongos foram
induzidos à depressão por nado-forçado e receberam diariamente, por gavagem, os
extratos alcaloídicos de Bauhinia. O comportamento foi avaliado pelos testes Claro-Escuro
e Labirinto em Cruz Elevada. Para a análise de toxicidade, os animais receberam dose única
dos extratos por gavagem. Foram observados comportamento, excretas, consumo de
água e ração. As adrenais fígado, baço e rins foram mensurados e análises histológicas dos
fígados foram realizadas. Resultados: Os tratamentos com Bauhinia variegata candida e
Bauhinia ungulata aumentaram o número de espreitas, assim como Bauhinia variegata
também aumentou o tempo de permanência no campo claro. No teste claro e escuro,
Bauhinia variegata e Bauhinia ungulata aumentaram o tempo de permanência no
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campo claro. Foram observadas alterações pontuais na respiração dos animais tratados
com Bauhinia variegata e Bauhinia ungulata e no consumo de água do grupo Bauhinia
vaeriegata. As dimensões dos órgãos e histologia do fígado não foram alteradas.
Conclusão: Bauhinia vaeriegata e Bauhinia ungulata apresentam potencial atividade
sobre a depressão com baixo índice de toxicidade, possibilitando maior adesão ao
tratamento. Porém estudos complementares devem ser concluídos.
Palavras-chaves: Plantas; Adrenais; Toxicidade; Depressão, Claro-escuro.

Abstract
Introduction: Depression is a serious health problem with high prevalence and chronicity.
Several treatments have adverse effects and low adherence, which justifies the search for
new anxiolytic substances. The objective was to extract alkaloids from the leaves of
Bauhinia variegata, Bauhinia variegata candida and Bauhinia ungulata and to evaluate
their toxicity and activities on the behavior of depressed mice. Methods: The alkaloids
were obtained by exhaustive extraction. The mice were induced to depression by forced
swimming and received daily, by gavage, the alkaloid extracts of Bauhinia. Behavior was
assessed by Light-Dark test and Elevated Plus Maze test. For toxicity test, the animals
received an extracts single dose by gavage. They were observed behavior, feces, food, and
water consumption. The adrenals, liver, spleen, and kidneys were measured and
histological analyzes of the livers were performed. Results: Bauhinia variegata candida
and Bauhinia ungulata treatments increased the number of stalking in Elevated Plus
Maze test as well as Bauhinia variegata also increased the spent time in the illuminated
area. In Light-Dark test, Bauhinia ungulata and Bauhinia variegata extract increased
permanence time in the illuminated area. Punctual changes were observed in animal
breath treated with Bauhinia variegata and Bauhinia ungulata and in the water
consumption of the Bauhinia variegata group. The organs dimensions and liver histology
were not changed. Conclusion: Bauhinia variegata and Bauhinia ungulata have
potential activity on depression with a low toxicity index, enabling greater adherence to
treatment. However, complementary studies must be completed.
Keywords: Plants; Adrenals; Toxicity; Depression; Light-Dark.
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1. Introdução

utilizavam as plantas medicinais

Segundo a Organização Mundial de
Saúde1, os transtornos depressivos
constituem um grupo de patologias
com alta e crescente prevalência na
população em geral, e pode haver,
nas duas próximas décadas, uma
mudança
saúde

nas

da

necessidades

população

de

mundial,

como única forma de acesso aos
cuidados básicos de saúde6. Além
disso, atualmente, cerca de 25% dos
fármacos utilizados são de origem
vegetal, e outros 50% são de origem
sintética, porém com princípios
isolados ou associados às plantas
medicinais7.

devido ao fato de doenças como a

Dentre as inúmeras espécies de

depressão estarem substituindo os

interesse

tradicionais problemas das doenças

demonstraram que as plantas do

infecciosas e de má nutrição2. Esses

gênero

transtornos

popularmente como Pata-de-vaca,

causam

grande

prejuízo físico e social ao indivíduo,

são

pois

tradicional

acarretam

alterações

na

cognição e no metabolismo3.

sido

utilizados

para

os

transtornos depressivos, no entanto
muitos

destes

métodos

terapêuticos podem proporcionar
efeitos colaterais e nem sempre são
totalmente

eficazes4.

Assim,

a

procura por novas terapias, com
baixo custo e

mínimos

Bauhinia,

utilizadas

estudos
conhecidas

na

no

medicina

tratamento

da

diabetes, pois algumas espécies

Atualmente, diversos tratamentos
têm

medicinal,

efeitos

possuem
Em

ação

hipoglicemiante8.

estudos

fitoquímico

sobre
dos

o

perfil

extratos

das

espécies de Bauhinia ungulata,
Bauhinia variegata e Bauhinia
variegata

candida

revelaram

a

presença de alcaloides entre os seus
constituintes9, 10, 11.
No

entanto,

muitas

vezes,

a

colaterais tem se tornado cada vez

utilização de plantas medicinais

mais primordial, e muitas destas

como uma opção para tratamentos

pesquisas têm buscado moléculas

complementares,

ativas contra a depressão provindas

conhecimento

de

Organização

toxicidade. Dessa forma não há

Mundial de Saúde (OMS) relatou

garantia de que as propriedades

que 65 a 80% da população em

farmacológicas

países

realmente

vegetais5.

em

A

desenvolvimento

ocorre

prévio

sem
da

esperadas

obtidas

sem

o

sua

sejam
efeitos
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colaterais ou adversos, e podem,

como coordenadas geográficas de

inclusive,

localização -20.150386 e -44.888163;

serem

prejudiciais

à

saúde12.

-20.1439 e -44.902899; -20.149716 e -

No Brasil, por exemplo, as plantas
medicinais nativas são consumidas
com

nenhuma

comprovação

das

ou

pouca

suas

ações

farmacológicas, demostrando que a
toxicidade de plantas medicinais é
um problema de saúde pública,
tendo em vista que efeitos adversos
bem como ação sinérgica, ocorrem
regularmente13.

que as espécies selecionadas para
este trabalho possuem alcaloides
entre seus compostos secundários,
objetivou-se a produção de extratos
com

espécies

foram

Herbário

fiel

Departamento
Universidade

depositadas

no

depositário

do

de

Botânica

Federal

de

da

Minas

Gerais, sob os códigos: BHCB161588
(B. ungulata L.), BHCB161589 (B.
variegata L.) e BHCB161590 (B.
variegata cândida (Aiton) BuchHam). Em seguida, as folhas foram
secas e trituradas.

Com base nos dados apresentados,

enriquecidos

44.886227, respectivamente. As três

alcaloides,

a

avaliação da ação destes sobre o
comportamento de camundongos
induzidos à depressão e a avalição
da toxicidade aguda dos extratos
brutos dessas espécies.

Os

extratos

produzidos
exaustiva
etanol

através
por

70

Aldrich®)

brutos

%

e,

de

foram
extração

maceração
(v/v)

em

(P.A.

seguida,

com
Sigma
esses

extratos brutos foram liofilizados.
Para a extração de alcaloides foi
utilizada

uma

metodologia

adaptada da Sociedade Brasileira
de Farmacognosia14. Para isso, 2 g
dos

extratos

brutos

liofilizados

foram solubilizadas em 20 mL de
ácido clorídrico 10 % (P.A. Sigma

2. Materiais e métodos
Obtenção dos extratos alcaloídicos

Aldrich®) e aquecidos utilizando
bico de bunsen por 2 min. Essa

As folhas das espécies Bauhinia

solução foi filtrada com auxílio de

variegata

Bauhinia

um funil e o pH foi verificado e

ungulata e Bauhinia variegata,

corrigido com solução de amônia 10

foram coletadas na região urbana

% (v/v Sigma Aldrich®) para pH>7,0.

de Divinópolis (MG) apresentando

Em seguida, foi realizada partição

candida,
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líquido-líquido adicionando, com

(Aiton) Buch-Ham (25 mg/Kg), BU

auxílio de uma pipeta graduada, 7

tratados com 200 μL de extratos

mL de clorofórmio (P.A. Sigma

alcaloídicos de Bauhinia ungulata

Aldrich®). A partição clorofórmica foi

(25 mg/Kg), BV tratados com 200 μL

coletada com auxílio de uma pipeta

de extratos alcaloídicos de Bauhinia

de Pasteur e evaporada utilizando

variegata (25 mg/Kg), C+ (grupo

banho-maria a 37 ºC.

controle positivo), tratados com
Fluoxetina 2,5 mg (antidepressivo

Animais e tratamento

sintético

usado

como

controle

Esse projeto foi aprovado pelo

positivo)15 e

Comitê de Ética no Uso de Animais

negativo) tratados com NaCl 0,9 %,

(CEUA) da Universidade José do

que foi o veículo de diluição dos

Rosário Vellano - UNIFENAS, com o

extratos. Após 17 dias de indução de

parecer de N.º10 A/2017.

depressão, a administração dos

Foram utilizados 30 camundongos

extratos foi realizada 30 minutos

swiss fêmeas com dois meses de

antes dos testes comportamentais

idade e peso entre 25 e 30 g,

para

adquiridos

antidepressivo

Universidade

do

biotério

José

do

da

Rosário

C- (grupo controle

avaliação

do

dos

efeito

extratos.

Os

tratamentos foram realizados por

Vellano – UNIFENAS. Após serem

meio de gavagem, durante 12 dias.

distribuídos em seis grupos com

Indução da depressão: modelo do

cinco camundongos cada, estes

nado forçado

foram

alojados

individualmente,

recebendo água e ração comercial
livremente,

sob

regime

de

luminosidade de 12 horas de luz e 12
horas sem luz. Todos os animais
foram submetidos a um período de
15 dias de adaptação antes do início
do experimento.

Os

camundongos

foram

adicionados, individualmente, em
tanques

contendo

água

em

temperatura ambiente, de modo
que não conseguiam apoiar as
patas

por

5

minutos.

Esse

procedimento foi iniciado 17 dias
antes do tratamento e realizado,

Os animais foram divididos em

diariamente,

grupos denominados: BVC, tratados

tratamento (12 dias)15.

até

o

final

do

com 200 μL de extratos alcaloídicos
de Bauhinia variegata candida
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Nesse

modelo

provocar

nos

pretendeu-se
animais

sentimento

de

abandono

ocasionado

colocar o animal frente a uma

um

situação de medo a um ambiente

e

novo e perigoso. Foi observado o

pela

número de espreitas e o tempo de

desespero

incapacidade de fugir da situação

permanência

aversiva à qual foram expostos15.

nos braços abertos e fechados17.

Logo após a retirada do tanque com
água, os animais foram secos com

dos camundongos

Eutanásia

toalhas e colocados em caixas de

Ao final do período de tratamento

polipropileno separadas.

de 12 dias, três dos cinco animais de
cada grupo foram eutanasiados, por

Teste Claro/Escuro

deslocamento

cervical.

eutanásia,

teste

5

dissecados e as glândulas adrenais,

minutos, por 12 dias. Esse método

rins, fígado e baço foram coletadas

consiste na utilização de uma caixa

para

com

avaliação histológica.

dois

durante

compartimentos,

um

iluminado e o outro sem qualquer
luminosidade, interligados por uma

animais

a

Os animais foram submetidos ao
Claro/Escuro,

os

Após

mensuração

de

foram

peso

e

Toxicidade aguda

porta divisória16. Nesse teste, foi

Foi administrada uma dose única

avaliado o número de transições e o

de (2000 mg/kg) de cada extrato de

tempo

acordo com o grupo, pelo método

de

permanência

dos

camundongos nos campos claros e

de

escuros.

metodologias estabelecidas pelo

a

Claro/Escuro,
transferidos

retirada
os
para

obedecendo

as

Guia para Testes de Químicos da

Teste labirinto em cruz elevada
Após

gavagem,

OECD 42318. O Grupo C+ foi tratado

da

caixa

com fluoxetina 2,5 mg/kg de peso

animais

foram

do animal e o grupo C- foi tratado

o

centro

do

com solução salina (NaCl 0,9 % v/v).

labirinto em cruz elevada, durante 5

Cada grupo foi composto por dois

minutos. Esse modelo possui quatro

animais.

braços perpendiculares, em forma

observados em intervalos variados,

de cruz, dois deles abertos e os

após a administração da dose única

outros fechados, possuindo uma

de extrato (dez minutos, trinta

parede alta em torno. Esse teste visa

minutos, uma hora, duas horas,

Os

animais

foram
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quatro horas, seis horas, doze horas

utilizando

e

(HE)19.

vinte

e

quatro

horas)

e,

hematoxilina-eosina

Foram

posteriormente, uma vez ao dia, até

fotografias

o décimo quarto dia. Nesse período,

aumento

foram

observações

analisadas

e

sistemáticas

presenças

de

realizadas

comportamentais

de
de

retiradas
cada

400

30

fígado,
X

e

foram

quantificadas
hepatócitos

as
com

(screening hipocrático) tais como

morfologia

postura, frêmito vocal, irritabilidade,

balonizados, presença de infiltrado

contorção,

posição

do

inflamatório,

posterior,

ataxia,

convulsões,

trem

respiração, cianose, fechamento de
pálpebra,
piloereção,

lacrimejamento,
salivação

e

morte.

normal,

no

hepatócitos

regiões

de

desorganização tecidual, alterações
morfonucleares20.
Análise estatística

Foram mesuradas as intensidades

As

análises

estatísticas

foram

dos eventos de zero a quatro, assim

realizadas, a partir do software

discriminados: ausente (0), raro (1),

GraphPadPrizm (versão 7.0), com

pouco (2), moderado (3), intenso (4).

análise entre grupos 2way ANOVA

A quantidade de excretas e o

(versão gratuita).

consumo de água e ração foram
avaliados a cada 72 horas19.

3. Resultados

Análise histológica

Atividade antidepressiva

No 14º dia, os camundongos foram
eutanasiados. Os fígados foram
retirados, fragmentados e fixados
em formol tamponado a 10 % (v/v).
Em seguida, foram incluídos em
parafina e cortados (5 μm). Os cortes
histológicos

foram

corados

No teste de labirinto em cruz
elevada (LCE) foi observado um
aumento (p<0.0001) (Figura 1A, 1B,
1C) das espreitas dos animais dos
grupos BVC, BU e BV nos últimos
três dias do tratamento.

48
Revista Conexão Ciência I Vol. 16 I Nº 3 I 2021

FIGURA 1 - Número de espreitas dos camundongos submetidos ao teste de
cruz elevada. A) “BVC” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata candida; B)
“BU” extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata; C) “BV” extrato alcaloídico de
Bauhinia variegata. “C +” controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle
negativo (NaCl 0,9%). “****” p < 0.0001.
FONTE: autoria própria.
Ainda no teste LCE, os animais do

campo aberto próximo ao tempo de

grupo BV (extrato alcaloídico de

permanência do grupo tratados

Bauhinia variegata) apresentaram

com Fluoxetina 2,5mg (Figura 2C).

um tempo de permanência no
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FIGURA 2 - Tempo de permanência no campo aberto do labirinto de cruz
elevada. A) “BVC” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata candida; B) “BU”
extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata; C) “BV” extrato alcaloídico de
Bauhinia variegata. “C +” controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle
negativo (NaCl 0,9%). “***” p < 0,0023.
FONTE: autoria própria.
Os animais tratados com BV e BU

no teste claro/escuro. No entanto,

apresentaram

não

um

aumento

no

foi

encontrada
significativa

nenhuma

tempo de permanência no lado

interação

para

o

claro quando comparados ao grupo

número de transições (Figura 4A,

controle negativo (Figura 3B e 3C)

4B e 4C).

FIGURA 3 – Tempo de permanência dos animais no lado claro durante o teste
claro/escuro. A) “BVC” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata candida; B)
“BU” extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata; C) “BV” extrato alcaloídico de
Bauhinia variegata. “C +” controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle
negativo (NaCl 0,9%). “****” p < 0,0001. “***” p = 0,0003.
FONTE: autoria própria.
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FIGURA 4 – Número de transições entre os lados do teste claro/escuro. A) “BVC”
extrato alcaloídico de Bauhinia variegata candida; B) “BU” extrato alcaloídico
de Bauhinia ungulata; C) “BV” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata. “C +”
controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle negativo (NaCl 0,9%).
FONTE: autoria própria.
O peso das glândulas adrenais do

das glândulas dos animais do C+,

grupo controle negativo foi, em

BU, BV e BVC (Figura 5).

média, 7 vezes maior do que o peso
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FIGURA 5 – Peso médio das glândulas adrenais. “BVC” extrato alcaloídico de
Bauhinia variegata candida; “BU” extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata;
“BV” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata. “C +” controle positivo
(fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle negativo (NaCl 0,9%). “***” p < 0,0003.
FONTE: autoria própria.
Bauhinia

ungulata

foram

observadas, visualmente, alterações

Toxicidade aguda

apenas referentes à velocidade de

Após a administração da dose única

respiração dos animais do grupo BU

dos extratos de Bauhinia variegata

(após uma hora) e do grupo BV (ao

candida,

quarto dia); (Figura 6).

Bauhinia

variegata

e
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FIGURA 6 - Média de observação visual de respiração acelerada. (A) Frequência
de respiração acelerada durante as primeiras 24 horas após a administração
dos extratos; "*" p = 0,0136. (B) Frequência de respiração acelerada durante o 1º
ao 9º dia após a administração dos extratos; “*” p=0,0161. “BVC” extrato
alcaloídico de Bauhinia variegata candida; “BU” extrato alcaloídico de
Bauhinia ungulata; “BV” extrato alcaloídico de Bauhinia variegata. “C +”
controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle negativo (NaCl 0,9%). A
intensidade foi caracterizada como: ausente (0), rara (1), (2), (3), intensa (4). A
ausência de barras é referente à não observação de respiração acelerada.
FONTE: autoria própria.
Na avaliação do consumo de água,

administração dos extratos (Figura

foi observado que os animais do

7 A). Não foi observada alteração em

grupo

relação

tratado

com

Bauhinia

ao

consumo

de

ração

variegata tiveram um aumento do

desses animais (Figura 7 B) e no

consumo

volume de urina (Figura 7C).

ao

terceiro

dia

após
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FIGURA 7 - Consumo de água, ração e produção de excretas após a
administração de extratos. (A) Consumo de água (mL0 mensurado a cada 72
horas após a administração dos extratos alcaloídicos; "*" p < 0,005. (B) Consumo
de ração mensurados a cada 72 horas após a administração dos extratos
alcaloídicos. (C) Produção de urina (g) pesada a cada 72 horas após a
administração dos extratos alcaloídicos. “BVC” extrato alcaloídico de Bauhinia
variegata candida; “BU” extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata; “BV” extrato
alcaloídico de Bauhinia variegata. “C +” controle positivo (fluoxetina 2,5 mg);
“C-“ controle negativo (NaCl 0,9%).
FONTE: autoria própria.
Não foram observadas diferenças

tratado

significantes em relação ao peso

tratamento com BV apresentou

dos órgãos dos animais (Figura 8 A).

redução do número de células

A análise histológica dos fígados

viáveis,

revelou que os tratamentos com as

controle negativo. Em relação ao

amostras

número

de

apresentaram diferença no número

balonizados,

foi

de

quando

todas as amostras reduziram o

comparado ao controle negativo, e

número de hepatócitos balonizados

BVC,

BVC

células
ainda,

e

BU

viáveis,

não

com

Fluoxetina.

quando

comparado

observado

maior

quando

comparado

hepatócitos

viáveis,

tratado

com

de

quando

comparado

ao

grupo

o

ao

hepatócitos

apresentou

número

Já

ao

fluoxetina,

que

grupo
sem

diferença significativa em relação
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ao grupo controle negativo. Não

alterações

foram observadas diferenças em

desorganização tecidual ou mitoses

relação

(Figura 8 B).

à

quantificação

de

nucleares,

FIGURA 8 - Análise dos órgãos dos animais após administração de dose única de extratos.
(A) Análise histológico dos fígados de “A” animal do grupo BVC; “B” animal do grupo BU;
“C” animal do grupo BV. (B) Análise estatística de alterações observadas histologicamente
nos fígados. (C) Peso do órgão rins, baço e fígado. “BVC” extrato alcaloídico de Bauhinia
variegata candida; “BU” extrato alcaloídico de Bauhinia ungulata; “BV” extrato alcaloídico
de Bauhinia variegata. “C +” controle positivo (fluoxetina 2,5 mg); “C-“ controle negativo
(NaCl 0,9%).
FONTE: autoria própria.
4. Discussão

entrada

O aumento no número de espreitas
observados nos animais tratados com BV,
BU

e

BVC

no

teste

LCE,

é

um

comportamento no qual o camundongo
avalia o risco, caracterizado por saída
parcial, com as patas dianteiras e a
cabeça, de um dos braços fechados da
cruz

elevada,

espreitando

com

movimentos pendulares o centro e a

dos

braços

abertos21.

Essas

características estão relacionadas a uma
melhora

do

estado

depressivo

dos

camundongos, sugerindo uma atividade
ansiolítica22, 23. Assim, acredita-se que os
extratos alcaloídicos de BV, BVC e BU do
presente

estudo

possuam

potencial

ansiolítico, pois os alcaloides, em geral,
possuem uma interação nos mecanismos
serotoninérgicos, catecolaminérgicos e
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opioidérgicos24,
semelhantes

25

.

foram

Resultados

encontrados

presente

estudo

comprovaram

a

em

hipertrofia das glândulas adrenais dos

estudos com o extrato de Bupleurum

animais do grupo controle negativo

yinchowense26 e a erva Mangifera27 que

sugerindo, assim, a indução da depressão.

apresenta

compostos

Também foi observado que os animais

secundários os alcaloides. Além disso, o

tratados com os extratos alcaloídicos

tratamento com BV aumentou o tempo

mantiveram

de

sugerindo um potencial ação na reversão

entre

seus

permanência

no

campo

aberto.

peso

das

do

correlacionado o aumento no campo

bioquímicos como o gasto de oxigênio, o

aberto

no

metabolismo dos lipídios, o conteúdo de

comportamento ansioso e depressivo dos

lactato ou de glicogênio tecidual são

camundongos28.

sensíveis às concentrações subletais de

uma

redução

Já no teste claro/escuro, o aumento no
tempo de permanência no lado claro é
um indicativo de comportamento não
ansioso e não depressivo29, como foi
observado pelos animais tratados com
BV.

Já

a

ausência

no

número

de

transições entre um lado e outro sugere a
integridade

do

sistema

motor

dos

camundongos30.

depressivo.

glândulas,

Estudos que utilizaram o LCE têm
com

quadro

o

Parâmetros

agentes tóxicos e consequentemente,
podem ser modificados após a exposição
a um xenobiótico33. Assim, a respiração
acelerada é utilizada como um fator
determinante

e

evidenciador

da

toxicidade. Porém é preciso ressaltar que
outros fatores podem influenciar na
velocidade

da

respiração

de

camundongos como, por exemplo, o
estresse. Nesse contexto, diversos fatores

Estudos demonstram que doenças como

podem influenciar no bem-estar dos

a depressão provocam uma alteração na

animais levando a estados de estresse,

regulação

como o isolamento e o manejo diário34

fisiológica

do

Eixo

do

Hipotálamo Adrenal, que faz com que a

mesmo

liberação de corticotrofina (CRH) no

prevenção a agentes estressantes. Assim,

hipotálamo

de

tendo em vista que as alterações na

adrenocorticotrófico (ACTH) na hipófise

respiração foram pontuais e isoladas,

anterior,

acredita-se que os extratos de BU e BV

e

fique

a

secreção

desregulada,

o

que,

tomando

as

medidas

de

consequentemente, provoca o aumento

não

da produção e da liberação do hormônio

respiração acelerada e sugere-se que esta

cortisol

seja decorrente do estresse dos animais,

31

gerando

a

hipertrofia

das

influenciaram

os

quadros

de

glândulas adrenais . Os dados obtidos no
32
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que é definido como qualquer ação que

consequentemente, não foi considerado

consiga alterar a homeostase35.

tóxico13.

A toxicidade sistêmica, apresenta sinais

O

como alteração no consumo de água e

depressivos com o extrato alcaloídico de

ração, dentre outros comportamentos

Bauhinia

associados

aumento de permanência no lado aberto,

tais

como,

apatia

e

má

tratamento

dos

variegata

(BV)

aumento

pelos arrepiados36. Assim, estima-se que o

aumento do tempo de permanência do

aumento do consumo de água nos

campo claro e a reversão da hipertrofia da

animais tratados com BV é um parâmetro

glândula

relevante ao avaliar o efeito tóxico.

similares aos observados no tratamento

Estudos

com

toxicidade

para

aguda

avaliar

a

adrenal

com

Fluoxetina.

Além

resultados
disso,

o

aumentou

o

huberi,

consumo de água, porém, sem alteração

também apresentou um aumento na

macroscópica nos órgãos e microscópica

ingestão de água pelos camundongos

no fígado.

Pradosia

BV

espreitas,

tratamento

de

com

de

extrato

hidroalcoólico

de

a

número

apresentou

condição de pelagem, com presença de

realizados

no

camundongos

fêmeas e foi considerada uma toxicidade
relativamente baixa37.
O volume de urina excretada, não revelou

5. Conclusão

diferença significativa, porém demostra

O

uma tendência em maior produção de

variegata apresentou maior potencial de

urina pelos animais trados com Bauhinia

reversão do comportamento depressivo

variegata.

esse

dos camundongos. Porém, demais testes

parâmetro possa estar relacionado ao

devem ser realizados a fim de comprovar

aumento de água ingerida pelo mesmo

a toxicidade e mutagenicidade destes

grupo e que, a partir de regulações

extratos.

Acredita-se

homeostáticas,

há

que

manutenção

extrato

alcaloídico

de

Bauhinia

do

equilíbrio entre a ingestão e excreção de
água pelo rim38. Estudos realizados para

6. Declaração de conflitos de interesse

avaliar a toxicidade do extrato hexânico

Os autores do artigo afirmam que não se

dos

encontram em situações de conflito de

frutos

de

Melia

azedarach

(Meliaceae) em camundongos, também

interesse

não apresentaram alterações nos pesos

desenvolvimento do trabalho, tais como

dos

emissão de pareceres, propostas de

órgãos

avaliados,

que

possam

influenciar

o
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financiamento,
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participação
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Progress
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