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RReessuummoo  
RESUMO 

 

Estudo de Toxicologia Clínica de Fitoterápicos em Voluntários Sadios.  Janaina Pinho 

Tavares. Orientadora: Profa. Dra. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação de 

Mestrado. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia. Departamento de Fisiologia e 

Farmacologia, Universidade Federal do Ceará, 2005. 
 

Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse® são produtos fitoterápicos, compostos 

de associações de plantas, incorporados a própolis e mel, em forma de xarope, utilizados no 

tratamento de várias patologias que acometem o trato respiratório. O estudo teve como 

objetivo avaliar a segurança dessas formulações em seres humanos. Esse estudo consistiu de 

três ensaios clínicos abertos, com 26 voluntários saudáveis de ambos os sexos, com idade 

variando entre 18 e 49 anos, que receberam, por via oral, quatro doses de 15mL de um dos 

três fitoterápicos, durante 21 dias ininterruptos; 28 dias, no caso do Saratosse®. Os 

voluntários foram incluídos no estudo somente quando considerados saudáveis, após 

avaliação clínica, exame físico e exames laboratoriais que antecederam o estudo. A avaliação 

laboratorial incluía: análises hematológicas, bioquímicas e sorológicas. Essa mesma 

avaliação foi repetida ao término de cada semana de tratamento e no pós-estudo, sete dias 

após a última administração. Os exames clínicos, eletrocardiográfico e laboratoriais não 

evidenciaram sinais de toxicidade nos diversos órgãos e sistemas avaliados. Os eventos 

adversos relatados nos três estudos foram: palpitação, dispnéia, astenia, tosse, tontura, 

aumento de transaminases, disúria, mialgia, constipação (n=1); pirose, flatulência, 

dismenorréia, odontalgia, mal-estar (n=2); náusea, enxaqueca, sonolência (n=3); diarréia, 

epigastralgia, dor abdominal (n=4); cefaléia (n=9); gripe (n=9); faringite (n=11). Esses 

eventos foram classificados como possivelmente ou não atribuídos aos fitoterápicos. Os 

xaropes Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse® foram bem tolerados pelos voluntários. 

 

Palavras-chaves: Farmacologia - Toxicidade de Drogas - Fitoterapia - Ensaios Clínicos  
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Clinical Toxicity Study of Phythomedicines in Healthy Volunteers. Janaina Pinho 

Tavares. Advisor: Prof. Dr. Maria Elisabete Amaral de Moraes. Master’s Dissertation. Post-

Graduate Program in Pharmacology. Department of Physiology and Pharmacology, Federal 

University of Ceara, 2005 

 

Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse® are phytomedicine products used for the 

treatment of several pulmonary diseases. Their compositions include medicinal plants, as 

well as honey and propolis, as syrups. The study aimed to assay these formulations for their 

safe use in humans. It consisted of three open clinical trials with 26 healthy volunteers of 

both sexes each one. The vontunteers age ranged from 18 to 49 years old and they received 

an oral dose of 15 mL of one of these three products for uninterrupted 21 days- except 

Saratosse®, 28 days -, four times a day. To get in to the trials, the volunteers had to be 

considered as healthy after clinical evaluation, physical examination and laboratory tests. 

The laboratory tests included hematological, biochemical and serological analysis. This 

evaluation was repeated at the end of every week of treatment, and seven days after the last 

administration. Clinical, electrocardiographic and laboratory tests did not show any evidence 

of toxic signs in the various organs and systems studied. Adverse events related at the studies 

were: tachycardia, dyspnea, asthenia, cough, dizziness, increase of transaminase, dysuria, 

muscle pain, constipation (n=1); pyrosis, flatulence, dysmenorrhea, dental pain, malaise 

(n=2); nausea, migraine, drowsiness (n=3); diarrhea, epigastralgy, abdominal pain (n=4); 

headache (n=9); flu (n=9); pharyngitis (n=11). All the events were classified as possible or 

not related to the phytomedicines assayed. Those events were well tolerated by all 

volunteers. 

 

Keywords: Pharmacology- Toxicity of Drugs - Phytotherapy - Clinical Trials 
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1. MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS: UM BREVE HISTÓRICO 

 

Desde os primórdios da civilização, o homem vem desenvolvendo e 

experimentando o tratamento de doenças através do uso de plantas. Numerosas etapas 

marcaram a evolução da arte de curar, porém, torna-se difícil delimitá-las com exatidão, já 

que a medicina esteve longamente associada a práticas místicas e ritualísticas. Os 

curandeiros foram os primeiros a utilizar as plantas medicinais e observar os seus efeitos 

curativos. Entretanto, as receitas mais antigas registradas sobre o uso de plantas para fins 

medicinais datam de aproximadamente 3700 anos a.C. e foram encontradas na pirâmide do 

faraó Quéops, no Egito (MOUSSATCHÉ, 1991). 

 

A obra Cho-Chin-Kei, atribuída ao lendário Imperador Sheu-ing (3737 a 2697 

a.C.), o “Hipócrates chinês”, na sua versão final, continha 8160 prescrições médicas, 

preparadas a partir de 1871 substâncias, a maioria originária de plantas. Diz a lenda que o 

Imperador testou o efeito de muitas plantas em si próprio, e difundiu o uso do ginseng entre 

os chineses. A Farmacopéia Chinesa é a mais rica em plantas. Os chineses acreditavam que 

para cada doença existia um remédio natural correspondente. O vasto conhecimento 

adquirido desde os tempos antigos na China encontra-se numa enciclopédia chamada Pen-

tsian (MOUSSATCHÉ, 1991). 

 

Assírios e hebreus, ao que se sabe, também cultivaram diversas plantas úteis. Os 

primeiros elaboravam águas aromáticas, tinturas e ungüentos, enquanto os hebreus 

empregavam, em seus rituais religiosos e sacrifícios, plantas como a mirra e o incenso, 

entre outras (LYONS, 1987). 

 

Markapal-Iddina II da Babilônia (772 - 710 a.C.) construiu um jardim com 64 

espécies de plantas medicinais. A Farmacopéia Babilônica e Sumeriana englobavam 250 

plantas, 120 substâncias minerais e 180 de origem animal. Muitas das plantas são as 

mesmas citadas nos papiros egípcios, que mais tarde foram incorporadas pelos gregos, 

romanos e, posteriormente, pelos árabes (LYONS, 1987). 
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Pela riqueza e exuberância de sua flora medicinal, alguns autores 

cognominaram a Índia como o “Eldorado dos medicamentos ativos”. Dentre os mais 

importantes substratos de drogas indianas estão o sândalo, a canela e o cardamomo. Do 

segundo período bramânico, datam três obras fundamentais - o Caraca, o Susruta e o 

Vagabhta, que discorrem sobre essências, elixires, purgantes, tinturas e extratos aquosos e 

exaltam as virtudes de certos vegetais, bem como de diversos outros medicamentos e 

receitas (LYONS, 1987). 

 

Na Idade Antiga, os gregos foram, praticamente, os iniciadores dos primeiros 

ensaios médico-botânicos, usando para isso, os cultos aos deuses vegetais nas suas curas 

milagrosas, através das plantas. O valor terapêutico ou tóxico de algumas delas era bastante 

conhecido na Antiga Grécia. Em muitos jardins e hortas cultivavam-se determinadas 

espécies medicinais. Hipócrates (460-377 a.C.), denominado o “Pai da Medicina”, reuniu 

em sua obra Corpus Hippocraticum a síntese dos conhecimentos médicos de seu tempo, 

indicando, para cada enfermidade, o remédio e o tratamento adequado. Prescrevia para os 

seus pacientes regimes e dietas nos quais incluía o uso de plantas com propriedades 

medicinais (LYONS, 1987; GUILLÉ, 1987). 

 

No começo da Era Cristã, Pedanius Dioscórides, médico grego que trabalhou 

nas legiões romanas, coletou e descreveu muitas plantas ao redor do mar Mediterrâneo e 

publicou a obra De Matéria Médica, usada há mais de 15 séculos, em cinco volumes, com 

mais de 500 produtos de origem vegetal, descrevendo o emprego terapêutico de muitas 

delas. A farmacopéia grega assimilou grande parte das farmacopéias cretense e micênica, 

que conheciam várias plantas medicinais como o sésamo e o açafrão (LYONS, 1987). 

 

Galeno (Claudius Galenus), nascido em Pérgamo, Ásia Menor, iniciou sua 

carreira como médico dos gladiadores em Alexandria e mais tarde foi o médico particular 

do Imperador Marco Aurélio (161 - 180 d.C.) em Roma. Desenvolveu a ciência de 

preparação de medicamentos sendo por isso considerado como “O Pai das Ciências 

Farmacêuticas”. Até os nossos dias, preparações de origem natural são classificadas como 

“galênicas” (GUILLÉ, 1987; MARGOTA, 1989). 

 



 4

A medicina e o estudo das plantas medicinais sofreram um longo período de 

estagnação na Idade Média – era caracterizada pelo obscurantismo nas ciências, letras e 

artes. Nesse período, ocorreu o triunfo da “medicina dos signos”, que postulava a cura de 

determinadas partes doentes do corpo por meio de plantas que lhes fossem semelhantes. A 

botânica passou a ser estudada apenas nos mosteiros, onde os hortos de plantas medicinais 

eram conhecidos como “jardins do paraíso”. No ano de 812, Carlos Magno, que reinou em 

Roma e sobre grande parte da Europa Central e metade norte da Itália de 771 a 814, emitiu 

um edital dando aos mosteiros e aos monges a responsabilidade sobre a manutenção de 

hortos de plantas medicinais nativas e introduzidas, uma vez que os hospitais ficavam 

dentro ou ligados aos mosteiros (GUILLÉ, 1987). 

 

Em relação às plantas, Paracelso preconizava que elas podem ser empregadas 

em medicina dentro de seus três estados: vivas, mortas ou ressuscitadas. A planta viva, 

principalmente se aromática, modificava o centro ou corpo interior, o seu perfume 

tonificava todas as inflamações das mucosas respiratórias. A planta colhida podia ser 

utilizada esotericamente em sumo, em pó, em infusão, em decocção, em magistério (pela 

fórmula e preparação mágicas), em tinturas e em quintessência. Um medicamento vegetal 

seria tanto mais ativo se a pessoa que o manipulasse, além de sadia, tivesse a intenção 

sincera de curar (GUILLÉ, 1987).  

 

No século XVI, Valérius Cordus escreveu vários tratados contendo inclusive 

plantas das Américas, sendo considerado o pai da Farmacognosia, termo idealizado por 

Seydler, em 1815, para designar um dos ramos da farmacologia que se ocupa em examinar 

e caracterizar as drogas ou bases medicamentosas de origem natural, utilizadas como 

matéria-prima para preparação de medicamentos (DI STASI, 1996). 

 

Ao final do século XIX, o desenvolvimento da química abriu caminho para a 

pesquisa dos princípios farmacológicos ativos obtidos de fontes naturais. Até 1828, quando 

Friedrich Wöhler produziu a síntese da uréia a partir de uma substância inorgânica, o 

cianato de amônio, o homem não concebia como fonte de matéria orgânica qualquer coisa 

que não fosse vegetal ou animal. Isto significa que, descontado praticamente o século XX, 

toda a história da medicina encontra-se intimamente ligada às plantas medicinais (GUILLÉ, 

1987). 
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A utilização de plantas na prevenção e cura das doenças, de forma empírica, que 

vem se desenvolvendo desde os tempos mais remotos, constitui a base da medicina popular. 

Em maio de 1978, através de uma resolução de sua XXXI Assembléia Geral, a Organização 

Mundial de Saúde - OMS, órgão das Nações Unidas, determinou o início de um programa 

mundial com o fim de avaliar e utilizar estes métodos (CALIXTO, 1996).   

 

A grande invasão do mercado Sul-americano pelas indústrias farmacêuticas 

multinacionais veio facilitar a distribuição dos medicamentos oriundos da síntese química, 

distanciando assim, os profissionais da área de saúde dos conhecimentos populares 

regionais (CALIXTO, 1996). O desinteresse pelo desenvolvimento de pesquisa, produção, 

controle e dispensação de plantas medicinais contribuiu com a expansão do comércio de 

medicamentos produzidos por síntese com conseqüente elevação de preços (Sindusfarma, 

1995), deixando a população de baixa renda excluída do uso desses fármacos e tendo que 

optar pelo uso de produtos naturais oferecidos por "curandeiros" sem nenhum 

conhecimento científico de seus reais efeitos farmacológicos e/ou toxicológicos 

(GOLDFRANK, 1982).  

 

A grande maioria da população tem fácil acesso às ervas e plantas medicinais, 

enquanto que os medicamentos industrializados apresentam como principal obstáculo o alto 

custo, tanto para o consumidor individual, como para as entidades previdenciárias, não 

mencionando os efeitos colaterais ocasionados pelo seu uso extensivo. Diante disso, fazem-

se necessários o isolamento desses princípios ativos e a comprovação da atividade 

farmacológica daqueles fármacos, para que esses possam se tornar medicamentos de 

eleição. Como exemplo de medicamento de origem vegetal com perfil farmacológico 

definido, pode-se destacar o digital, extraído da Digitalis purpurea e da Digitalis lanata, 

usado no tratamento da insuficiência cardíaca (BRAGA, 1976; MATOS & ANJOS, 1989).  

 

No momento, existe uma grande necessidade de realizar uma avaliação 

científica, metódica e exata que permita constatar as propriedades terapêuticas propaladas 

de certas ervas medicinais, bem como descobrir outras de suas propriedades benéficas. O 

nordeste brasileiro, devido às suas características peculiares, embora com uma flora pouco 

diversificada quando comparada à região amazônica, por exemplo, possui muitas espécies 
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que lhe são exclusivas e tem se caracterizado pela riqueza em produtos naturais com 

propriedades medicinais (BRAGA, 1976; MATOS & ANJOS, 1989).  

 

Muitas obras já foram produzidas acerca do uso terapêutico das plantas 

medicinais do Brasil. Na Universidade Federal do Ceará, o grupo coordenado pelo Prof. Dr. 

Francisco José de Abreu Matos muito tem contribuído para o entendimento e melhor 

utilização das plantas de uso popular através de suas caracterizações farmacológicas. 

Apesar disso, o potencial terapêutico desses vegetais ainda é praticamente inexplorado e 

desconhecido. 

 

Diversas formulações à base de plantas medicinais são usadas pela população 

sem, no entanto, terem sua segurança terapêutica comprovada. A publicação da RDC nº 48, 

de 16 de março de 2004 (BRASIL, 2004d), instituiu e normatizou o registro de fitoterápicos 

junto ao Sistema de Vigilância Sanitária. Para revalidação do registro de produtos 

fitoterápicos já comercializados, esta Resolução estabelece prazo máximo de 360 dias para 

os estudos de toxicidade, após sua publicação. Algumas instituições e organizações têm 

demonstrado interesse em encontrar soluções menos onerosas para resolver os problemas de 

saúde da população de baixa renda, e para isso, estes grupos têm voltado seus olhos à 

fitoterapia. 
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2. ASPECTOS DA FITOTERAPIA 

 

A flora brasileira, dada a sua vastidão e diversificação de espécies, constitui-se 

em um dos maiores celeiros de matéria prima de produtos naturais existentes no mundo 

(MORS et al., 2000). Embora a cultura popular faça uso de plantas medicinais há milênios 

(GUILLÉ et al., 1987), apenas nas últimas décadas a ciência tem se preocupado em 

industrializá-las na forma de fitoterápicos e em descobrir quais os seus princípios ativos, 

seu modo de ação, bem como, seus possíveis efeitos adversos (KIRGORN & 

BALANDRIN, 1993; NEWALL et al., 1996; ALONSO, 1998). 

 

Embora eficientes, os medicamentos sintéticos industrializados são, geralmente, 

de custo elevado e difícil acesso à população de baixa renda. Esses fatores, aliados a uma 

cultura milenar do uso de recursos naturais, fazem com que uma grande parcela da 

população busque, nos fitoterápicos, a eficiência terapêutica para o tratamento das suas 

doenças (ELIZABETSKY, 1987; GILBERT et al., 1997; MATOS, 2000). Mesmo assim, há 

uma forte resistência da classe médica, em função do desconhecimento científico das suas 

propriedades farmacológicas e da segurança do uso por períodos prolongados 

(BREVOORT, 1997; BIANCHI, 1999). 

 

Na cultura popular afirma-se que “o que é natural não faz mal”, o que induz 

muitas pessoas a usarem os fitoterápicos como medicamentos de primeira escolha, em 

substituição aos medicamentos convencionais, ou, como adjuvantes, numa terapia 

complementar, sem a orientação adequada. Entretanto, não podemos esquecer que os 

fitoterápicos possuem moléculas ativas que podem apresentar eficácia terapêutica, mas 

também inúmeros efeitos adversos (LEWIS, 1977; MATOS, 1989; PEREIRA, 1992). Além 

disso, não se conhece, devidamente, a sua posologia e, na grande maioria das vezes, a 

existência de um marcador que possa lhe conferir a credibilidade no controle de qualidade 

(ROBBERS et al., 1996; SOUZA, 2000). Portanto, os fitoterápicos, quando usados de 

forma incorreta, podem agravar o estado de saúde do paciente, por não apresentarem 

eficácia ou em função de efeitos adversos ainda não elucidados (PETROVICK et al., 1997). 

 

A medicina é uma ciência experimental, baseada em evidências claras e 

inequívocas. Por isso, somente um estudo clínico sério e bem conduzido (MEITNERT, 
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1986; POCOCK, 1987; FRIEDMAN, 1995; SPILKER, 1991) poderá contribuir para 

introduzir os fitoterápicos no arsenal terapêutico ético e no receituário de prescrição médica 

(GARCIA et al., 1998; PDR FOR HERBAL MEDICINES, 2000). Portanto, é necessária, o 

mais rápido possível, a comprovação de que os fitoterápicos são realmente eficazes no 

tratamento das doenças para as quais estão indicadas e, principalmente, verificar se os 

mesmos não apresentam toxicidade significativa, que possa inviabilizar o seu uso 

terapêutico (PETROVICK, 1997; FERREIRA, 1998; CALIXTO, 2000).  

 

No Brasil, mesmo com todos esses percalços, os fitoterápicos ocupam um lugar 

de destaque no arsenal terapêutico disponível, principalmente, para as populações de baixa 

renda (Sindusfarma, 1995; MATOS, 2000). Nos países desenvolvidos, as drogas derivadas 

de plantas têm um papel importante na prescrição médica. Nos Estados Unidos, em torno de 

25% das receitas contêm medicamentos com compostos derivados de plantas, princípios 

ativos preparados de plantas superiores ou extratos de plantas (NEWALL et al., 1996; 

BREVOORT, 1997).  

 

Por definição, fitoterápico é um medicamento obtido por processos 

tecnologicamente adequados, empregando-se exclusivamente matérias primas vegetais, 

com finalidade profilática, curativa ou paliativa (PHILLIPSON, 1994; ROBBERS et al., 

1996). 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 (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 

1996; TYLER et al., 1998). 

 

Todo medicamento fitoterápico deverá ter a sua eficácia, segurança e qualidade 

comprovadas cientificamente, junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, 

podendo servir de referência para o registro de similares (MARQUES, 2000). O 

medicamento fitoterápico similar é aquele que contém as mesmas matérias primas vegetais, 

na mesma concentração de princípio ativo ou marcadores, utilizando a mesma via de 

administração, forma farmacêutica, posologia e indicação terapêutica de um medicamento 

fitoterápico considerado como referência (CALIXTO, 2000).  
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O medicamento fitoterápico tradicional é aquele elaborado a partir de planta 

medicinal, de uso alicerçado na tradição popular, sem evidências conhecidas ou informado 

de risco à saúde do usuário, cuja eficácia é validada através de levantamentos 

etnofarmacológicos e de utilização, documentações tecnocientíficas ou publicações 

indexadas (ELIZABETSKY, 1987). 

 

Todo fitoterápico tem princípios ativos. O princípio ativo é uma substância ou 

grupo de substâncias, quimicamente caracterizada(s), cuja ação farmacológica é conhecida 

e responsável, total ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos do medicamento fitoterápico 

(MARQUES, 2000). 
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3. A INDÚSTRIA DE FITOTERÁPICOS 

 

O Brasil possui a maior biodiversidade do planeta, incluindo plantas superiores. 

São mais de 60 mil espécies das 360 mil existentes em todo o mundo (MORS et al., 2000). 

Há, no momento, um real interesse por parte das indústrias farmacêuticas mundiais na 

exploração do mercado de medicamentos fitoterápicos (FERREIRA, 1998).  

 

O mercado para produtos fitoterápicos, tomando como base o Herbal Medical 

Database (2001), movimenta, aproximadamente, 50 bilhões de dólares anualmente. Esse 

mercado vem crescendo em taxas anuais superiores a 10%. Somente os medicamentos 

derivados da Ginkgo biloba, por exemplo, vendem cerca de 500 milhões de dólares por ano. 

Não existem estatísticas precisas no mercado brasileiro, mas estima-se que ele deve 

movimentar recursos em torno de um bilhão de dólares anualmente (Abifarma, 2004).  

 

Um fato importante no mercado de fitoterápicos é o ingresso de novos 

participantes, notadamente grandes indústrias farmacêuticas. Isso está associado, 

principalmente na Comunidade Européia, ao aumento da procura à medicina complementar 

que nesses países encontra-se em franco progresso, sendo que os fitomedicamentos 

documentados cientificamente são cada vez mais aceitos por médicos e pacientes. Na 

Alemanha, em particular, mais de 80% dos médicos utiliza regularmente medicamentos a 

base de plantas (PHILLIPSON, 1994). 

 

Ao contrário dos altos custos necessários para o desenvolvimento de 

medicamentos de origem sintética, a introdução de fitoterápicos, desenvolvidos dentro dos 

padrões científicos aceitos internacionalmente, poderia constituir uma atraente alternativa 

no mercado nacional de medicamentos. Os medicamentos fitoterápicos fabricados e 

comercializados no Brasil carecem, na sua grande maioria, de estudos científicos pré-

clínicos e clínicos para a comprovação da sua eficácia e toxicidade, o que permitiria o uso 

terapêutico adequado em doses seguras nas indicações precisas. Além disso, o controle de 

qualidade desses medicamentos é, em geral, deficiente (FARIAS et al., 1985; CALIXTO, 

1996).  
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Mesmo assim, os números da indústria apontam para um crescente aumento de 

consumo de fitoterápicos pela população (Abifarma, 2004). Essa situação vem mudando 

rapidamente a atitude das autoridades de saúde do país. Ao perceberem o perigo incutido no 

uso indiscriminado e desorientado dos fitoterápicos, que podem ser tóxicos e/ou usados 

para indicações incorretas, agravando o estado de saúde dos pacientes, essas autoridades 

procuraram regulamentar o seu uso e registro para comercialização. Essas medidas 

culminaram com a RDC nº 48 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 16 de março 

de 2004, com a exigência de comprovação inicial da sua segurança e qualidade e, em um 

prazo mais elástico, da sua eficácia terapêutica. Os testes deverão ser realizados por 

instituições credenciadas, o que traz um alento de que poderemos ter, em um futuro bem 

próximo, fitoterápicos com qualidade, eficácia e segurança, a preços justos e acessíveis às 

populações de baixa renda. 

 

Em função dessas medidas, a indústria brasileira de fitoterápicos vem, 

progressivamente, deixando uma posição marginal para atingir, de forma ética, a classe 

médica. Mesmo assim, a chamada medicina complementar e a medicina convencional ainda 

continuarão pertencendo a mundos distintos até que os fitoterápicos tenham sido validados 

cientificamente. 
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4. DOENÇAS RESPIRATÓRIAS 

 

As doenças respiratórias afetam os tecidos relacionados diretamente com as vias 

condutoras, como o parênquima pulmonar e a musculatura respiratória, onde são 

encontrados diversos mediadores químicos, a exemplo das cininas (em especial, a 

bradicinina), 5-HT, histamina, prostaglandinas e interleucinas (ALABASTER & MOORE, 

1993; WEINBERGER, 1996). Essas doenças têm caráter obstrutivo, oferecendo resistência 

à passagem do ar pelas vias aéreas. Como conseqüência, podem ocorrer espasmos da 

musculatura lisa, hiperprodução de secreção viscosa, edema de mucosa e tosse (ALTOSE & 

NEETER, 1979; WYNGAARDER & SMITH, 1998).  

 

Dentre os patógenos que infectam o aparelho respiratório com maior freqüência, 

encontram-se as bactérias Haemophilus influenzae (sensível às penicilinas associadas aos 

inibidores de β-lactamases) e Staphylococcus aureus (sensível a cefotaxima e ceftriaxona) e 

os agentes virais dos grupos influenza, parainfluenza e adenovírus – contra os quais a 

terapia profilática ainda tem melhor efeito (SBPT, 2001). 

 

Para o tratamento das afecções das vias respiratórias são usados fármacos 

antiinflamatórios, analgésicos e antitérmicos (SIMÕES et al., 1999; MATOS, 2000). É, 

também, bastante comum o uso de plantas na forma de chás e xaropes, de forma isolada ou, 

associadas aos medicamentos tradicionais. Plantas como a Eucalyptus globulus, Mentha 

piperita e Nasturtium officinale, entre outras, são freqüentemente usadas pela população 

nesses casos (PIO CORRÊA, 1984; SIMÕES et al., 1999; MATOS, 2000). 

 

Dentre as opções terapêuticas das quais dispomos no combate dessas patologias 

ainda estão a codeína (analgésico narcótico que inibe a tosse a nível central, que pode 

causar sedação, náuseas, vômitos e constipação) e o dextrometorfano (também de ação 

central, mas com menor número de reações adversas). Os anti-histamínicos são úteis nas 

fases iniciais do resfriado comum. Também são usados fármacos broncodilatadores, como 

os agonistas β-adrenérgicos, as metilxantinas e os glicocorticóides, indicados nos casos de 

asma e doença pulmonar obstrutiva crônica; entretanto, esses medicamentos apresentam 

uma gama de reações adversas (GILMAN et al., 2003). 
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A tosse é um reflexo fisiológico que tem a finalidade de proteger as vias aéreas 

contra a inalação de partículas, eliminando-as juntamente com o muco produzido na luz 

bronquial. Por vezes, há intercorrência inflamatória, o que faz com que se agregue a essa 

mistura, debris teciduais e exsudatos (COCKCROFT, 1988). A caracterização clínica da 

tosse é fundamental para o diagnóstico de sua causa e seu tratamento (WEINBERG, 1996).  

 

Dado seu caráter defensivo, não deve ser suprimida indiscriminadamente.  

Prioriza-se a supressão da tosse nos casos em que a mesma apresenta-se sem expectoração, 

emenagoga (provocando vômitos) ou tão freqüente que irrita o paciente ou impede seu 

sono. Em tais situações, o médico deve prescrever um medicamento que reduza a 

ocorrência e intensidade da tosse (WYNGAARDEN & SMITH, 1998). 

 

 O tratamento desse sintoma pode ser feito através de medidas não 

medicamentosas, de substâncias que deprimem o seu reflexo (antitussígenos), de 

substâncias que facilitam a saída do muco (expectorantes) e/ou de substâncias que o 

fluidificam (mucolíticos) (SIMÕES et al., 1999), entre os quais estão os iodados, a 

guaiafenasina, o ambroxol (GILMAN et al., 2003). 
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5. FITOTERÁPICOS AVALIADOS 

 

Estudos farmacológicos envolvendo plantas medicinais têm sido temas de 

inúmeras análises nos mais variados tipos de eventos; entretanto, apesar de discutido há 

décadas, o tema ainda é polêmico, especialmente quando são analisadas questões como: 

estratégias a serem empregadas nesses estudos, tipos de extratos a serem preparados, 

modelos empregados e posologia empregada popularmente (ELISABETSKY & 

WANNAMACHER, 1993).   

 

Embora a resposta a estas perguntas não seja consensual, há um aspecto neste 

tipo de investigação com o qual todos concordam: se as pesquisas sobre as plantas forem 

respaldadas pelo seu uso popular, a chance de se obter sucesso será maior (ELISABETSKY 

& WANNAMACHER, 1993).  

 

Assim, a seguir, serão apresentados os componentes das formulações avaliadas, 

entre os quais, encontram-se plantas usadas na medicina popular no tratamento de diversas 

afecções, além da própolis e do mel. Para cada espécie, os compostos detectados, em 

experimentos prévios, já têm sua ação farmacológica ou efeitos adversos comprovados ou, 

quando não, estão sob investigação com base em suspeitas levantadas em pesquisas 

anteriores. Nos fitoterápicos avaliados neste trabalho, são encontradas espécies de amplo 

uso na medicina popular, não só no Brasil, como em muitos países da América Latina. 

 

Segundo as empresas fabricantes, os fitoterápicos Melparatosse®, Saratosse® e 

Calmatoss® estão indicados na prevenção e tratamento de diversas patologias do trato 

respiratório, incluindo resfriados e bronquites, sendo úteis como antitussígenos, anti-

sépticos e broncodilatadores, promovendo, também, a cicatrização e expectoração. 

Entretanto, ainda não foram publicados estudos que comprovem sua eficácia terapêutica e 

segurança. 

 



 15

5.1. Componentes das Formulações 

 

5.1.1. Nasturtium officinale 

 

O Nasturtium officinale (agrião) é um vegetal rico em gluconasturtina, um 

glucosinolato precursor do fenitil-isotiocianato (PEITC), um componente que inibe a 

carcinogênese pulmonar induzida por 4-metilnitrosamino-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK) e 

tumores de esôfago induzidos por N-nitrosobenzilmetilamina em animais de laboratório. 

Essa ação deve-se, provavelmente, à inibição da ativação dos carcinogenes pela PEITC. Em 

estudos anteriores, o PEITC mostrou ser um inibidor efetivo da P4502E1, uma enzima 

envolvida na ativação metabólica de substâncias tóxicas de baixo peso molecular e 

carcinogenes. Esses resultados sugerem que o PEITC poderia ser usado como agente 

profilático na redução do risco da toxidade e carcinogenicidade quimicamente induzidas 

(CHEN et al., 1996).  

 

Matos (2000) relata o uso do agrião na medicina popular no tratamento do 

resfriado e bronquite, embora essas propriedades estejam em fase de estudo, visando à 

validação. 

 

5.1.2. Chenopodium ambrosioides 

 

Em 1571, pela primeira vez, foi relatada a utilização do Chenopodium 

ambrosioides (mastruz) como anti-helmíntico. Posteriormente, no século XIX, distintos 

autores encontraram outras indicações, como antiasmático, anti-espasmótico, antitussígeno, 

diurético, abortivo, emenagogo, sedativo e anti-reumático (ALONSO, 1998; GADANO, 

2002). Possui, ainda, ação depressora cardíaca, podendo causar hipotensão (ALONSO, 

1998). Seu principal componente medicinal é o monoterpeno ascaridol (42-90% da 

essência), de ação anti-helmíntica. Entretanto, estão presentes cimeno e miceno, que 

possuem ação analgésica, felandreno, ação antipirética (DUKE, 1992) e anetol, efeito 

antiinflamatório (SOUZA BRITO et al., 1996). Essas propriedades também foram relatadas 

por De Feo e Senatore (1993) e Ruffa e colaboradores (2002), que referiram, também, ação 

antiviral. O extrato metanólico das folhas de Chenopodium ambrosioides via 

intraperitoneal, em doses de 100 e 200 mg/kg, apresentou atividade antiinflamatória em 
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edema de pata de ratas induzido por carragenina. O efeito analgésico foi observado com o 

tratamento e conseqüente diminuição de contorções abdominais causadas pela injeção de 

ácido acético (OLAJIDE et al., 1997). 

 

Entre os sinais e sintomas que podem se manifestar, em casos de toxicidade, 

podem ser citados náuseas, vômitos, depressão do sistema nervoso central, lesões hepáticas 

e renais (síndrome nefrítica reversível), transtornos visuais e auditivos, convulsões, coma, 

lesões no miocárdio e insuficiência cardiorrespiratória. A toxicidade pode manifestar-se, 

também, de maneira cumulativa, através do uso de pequenas doses diárias. Por este motivo, 

recomenda-se que, mesmo em pequenas doses, o uso diário deve ser repetido somente após 

seis meses (ROBINEAU, 1995; JELLIFE, 1951). O óleo essencial é irritante à mucosa do 

trato gastrintestinal, rins e fígado (DE PASCUAL et al., 1980). 

 

5.1.3. Copaifera officinalis e Copaifera multijuga 

 

Do tronco de várias espécies do gênero Copaifera L. (Leguminosae), é obtida a 

oleorresina, cujos componentes mais importantes são o ácido copálico e os sesquiterpenos, 

responsáveis pelas ações: diurética, expectorante, anti-séptica. analgésica e bactericida 

(YOUNGKEN, 1951; GUENTHER, 1952; CASAMADA, 1968; LEUNG, 1980; 

FERNANDES & PEREIRA, 1989). A oleorresina inibe significantemente o edema de pata 

induzido pela carragenina em doses orais de 0,70 a 2,69 mL/kg. Neste estudo, a inibição do 

aumento de permeabilidade vascular proporcionado pela oleorresina foi similar à inibição 

demonstrada com a utilização de fenilbutasona. O exato mecanismo de ação ainda é 

desconhecido, mas resultados não publicados obtidos através do mesmo experimento 

demonstram que a oleorresina é realmente eficaz no combate à inflamação em outros 

modelos experimentais (BASILE et al., 1988).  Segundo Alonso (1998), a maioria dos 

trabalhos que utilizaram a oleorresina da copaíba ressalta suas propriedades 

antiinflamatórias.  

 

A DL50 da oleorresina foi estimada em 3,79 mL/kg, e a despeito dos efeitos 

adversos causados pelas altas doses (irritação gastrintestinal, diarréia, sialorréia e depressão 

do sistema nervoso central), esses resultados dão suporte experimental ao seu uso como 

antiinflamatório na medicina popular brasileira. Os dados apresentados, porém, não 
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permitem determinação da natureza dos compostos responsáveis pela ação antiinflamatória. 

Estudos fitoquímicos revelaram a presença de ácido copálico e sesquiterpenos; porém 

outros estudos ainda buscam determinar quais dessas substâncias são responsáveis, de fato, 

pelo efeito antiinflamatório (BASILE et al., 1988). 

 

O óleo de copaíba tem sido utilizado pelos aborígines desde o início da 

colonização do Brasil. Os indígenas aplicavam a substância em umbigos de recém nascidos 

para profilaxia de infecções tetânicas. Este uso é justificado pela capacidade de restabelecer 

membranas mucosas, atuando como estimulante e anti-séptico de secreções, em especial do 

trato broncopulmonar e urinário. No entanto, ainda não há demonstração de métodos 

científicos utilizados para comprovação destas propriedades. As indicações para seu uso 

compreendem asma e bronquites, visto que a substância atua como expectorante (SOUSA, 

2000). 

 

5.1.4. Eucalyptus globulus 

 

O Eucalyptus globulus é largamente utilizado na medicina popular brasileira 

como analgésico, antiinflamatório e antipirético, para o tratamento de doenças do trato 

respiratório, como resfriados, gripes e congestão nasal (SILVA et al., 2003). O óleo 

essencial do Eucalyptus globulus é composto, principalmente, por cineol (eucaliptol), em 

concentrações entre 70 e 80%. Na sua composição também é encontrado o felandreno, 

responsável por possíveis efeitos cardiotóxicos (SIMÕES et al., 1999; ALONSO, 1998).  

 

O efeito analgésico do óleo de eucalipto é atribuído à diminuição da 

sensibilidade dos nociceptores e/ou bloqueio dos nociceptores periféricos e centrais 

(FERREIRA, 1990). Tem-se demonstrado que o eucaliptol inibe a produção de 

prostaglandinas e tromboxanos, de maneira similar ao ácido acetilsalicílico (JUERGENS et 

al., 1998).  

 

No estudo realizado por Silva e colaboradores, em 2003, observou-se a redução 

significante, causada pela injeção local do óleo essencial do Eucalyptus globulus, do edema 

de pata de ratos, induzido por carragenina e dextrano, de uma a quatro horas após 

administração. A injeção subcutânea do óleo também causou uma redução significante da 
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migração neutrofílica para cavidade peritoneal induzida pela carragenina após 3 horas. 

Ainda através do mesmo estudo, verificou-se a redução dose-dependente da permeabilidade 

vascular induzida por injeção de carragenina ou histamina, associadas a Prostaglandina I2, 

após o pré-tratamento com óleo via intraperitoneal. 

 

O óleo essencial do eucalipto tem demonstrado possuir, por via oral ou 

inalatória, atividade expectorante, fluidificante e anti-séptica das secreções brônquicas 

(LEUNG, 1980; DELLACASA et al., 1989). Sua eliminação ocorre, na maior parte, via 

pulmonar, não importando a via de administração, justificando, parcialmente, seu uso 

extensivo no tratamento de doenças do aparelho respiratório (PIZSOLITTO et al., 1977; 

CÁCERES et al., 1991).   

 

Foi relatada, também, forte atividade antimicrobiana contra bactérias Gram-

positivas, como pneumococos e Staphylococcus aureus. Atua, ainda assim, contra E. coli e 

o fungo Candida albicans (YOUSEF & TAWIL, 1980; SAFIYEV et al., 1997). Estudos in 

vitro têm demonstrado atividade contra a influenza A dependente da concentração das 

frações flavonoídicas quercitrina do óleo (VICHKANOVA & GORYUNOVA, 1973; 

LEUNG, 1980). 

 

O extrato elaborado com as folhas de eucalipto (rico em glicosídios fenólicos) 

tem exibido atividade hipoglicemiante em coelhos. Essa hipoglicemia é temporária, porém, 

apresenta-se mais marcante em coelhos com hiperglicemia induzida por haloxano 

(BOUKEF et al., 1976; LEUNG, 1980; HANDA & CHAWLA-MANINDER, 1989). 

 

Em geral, o óleo essencial tem uma boa tolerabilidade, porém, o cineol pode 

provocar algum grau de fototoxicidade (NEWALL et al., 1996; PELLECUER, 1995). Em 

doses altas, porém, pode ocasionar náuseas, vômitos, epigastralgia, gastrenterite, asfixia, 

hematúria, neurotoxicidade (convulsões epileptógenas, perda de consciência, delírio e 

miose), depressão bulbar respiratória e coma (NEWALL et al., 1996). Em crianças 

asmáticas, o uso pode resultar em efeito paradoxal mesmo em doses normais. Nestes casos, 

observa-se aumento das secreções brônquicas por fluidificação e devido a um calibre 

bronquial pequeno, é produzido um quadro obstrutivo com agregado de 

metahemoglobinemia (MUTTI, 1992; WEBB & PITT, 1993). Aplicações tópicas do óleo 
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essencial de eucalipto podem, ainda, provocar reações alérgicas locais, como urticária e 

eczema (KRIAZHEVA & KHAMAGANOVA, 1989). Seu uso é contra-indicado a 

gestantes, lactantes e crianças menores de 2 anos (ALONSO, 1998). A DL50 para o óleo 

essencial do Eucalyptus globulus foi estimada em 353 ± 64 mg/kg em camundongos 

(SILVA et al., 2003). 

 

5.1.5. Allium sativum 

 

Por muitos anos, pensou-se que a alicina, um composto lipossolúvel do Allium 

sativum, era a principal substância ativa responsável pelas ações farmacológicas do alho. 

Entretanto, nas últimas décadas, foi demonstrado que compostos hidrossolúveis, como S-

alil-cisteína e S-metil-cisteína, podem ser tão ou mais eficazes que a alicina (ALONSO, 

1998), uma vez que a maioria deles atribui ao alho propriedades antimicrobianas contra 

uma variedade de Gram-positivos e Gram-negativos que têm sido extensamente 

investigadas (ALONSO, 1998; WHITEMORE & NAIDU, 2000).  

 

A atividade antibacteriana do extrato do alho parece estar intimamente ligada à 

sua atividade imunomoduladora, a exemplo da estimulação fagocitária dos macrófagos 

(HIRAO, 1987). Foi demonstrado, também, que a injeção subcutânea de extrato de alho em 

ratas permitiu observar um aumento do número de macrófagos e linfócitos no sítio de 

inoculação (LAU, 1989). É claro que a atividade antibacteriana proporcionada pelo alho é 

mais lenta do que aquela oferecida pelos antibióticos que interferem na síntese da parede 

bacteriana. Porém esta característica não é de todo desfavorável, pois a sua administração 

pode ser mais longa do que os medicamentos tradicionais e, ainda assim, o risco de eventos 

adversos ainda será baixo. Outra vantagem é que o extrato de alho também possui ação 

antiviral (provoca a inibição do vírus Herpes simplex tipo I e Influenzae B), algo que os 

fármacos tradicionais não oferecem. E ainda: sua utilização não provoca resistência 

bacteriana (NAGAI, 1973; TSAI et al., 1985; ALONSO, 1998). Entre as cepas que parecem 

ser sensíveis ao alho, destacam-se as pertencentes aos gêneros Staphylococcus, Aeromonas, 

Escherichia e Bacillus, entre outros. Esta atividade tem sido constatada, em cultura de 

bactérias, através da inibição da síntese de RNA (FELDEBERG et al., 1988). 
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Tem-se relatado que S-alil-cisteína e S-mercapto-cisteína representam um 

importante papel na inflamação através da inibição da síntese do tromboxano B2 devido à 

perda da atividade das fosfolipases de membrana e inibição das vias da ciclooxigenase e 

lipooxigenase (ALONSO, 1998). 

 

O alho conta, ainda, com ação hipoglicemiante, observada após a redução da 

glicemia inicialmente elevada de roedores, resultante da administração de extrato alcoólico 

de alho (NAGAI et al., 1975). Anos mais tarde, através de um estudo com animais controle, 

constatou-se que isso se deve a um aumento da insulina no sangue (CHANG & JOHNSON, 

1980). E ainda, em um estudo randomizado e controlado, o extrato de alho promoveu um 

decréscimo de 11,6% da glicemia de pacientes diabéticos não dependentes de insulina, 

contra 0% de variação nos pacientes que receberam placebo (KIESEWETTER et al., 1990). 

 

É importante notar, também, a atividade hipotensora promovida pelo Allium 

sativum. Em um ensaio realizado com pacientes hiper e normotensos, aos quais foram 

administrados entre 600 e 900 mg de extrato de alho, pôde-se observar uma redução da 

pressão sistólica em 90% dos casos e um decréscimo menos freqüente da pressão diastólica 

(VORBERG et al., 1990; AUER et al., 1990). Esta propriedade parece decorrer, tanto da 

inibição – observada in vitro – que os compostos sulfurosos hidrossolúveis exercem sobre a 

enzima conversora de angiotensina (ECA), quanto de um efeito β-bloqueador, e/ ou ainda, 

um efeito diurético e/ou natriurético – os dois últimos observados após injeção endovenosa 

do extrato de alho em cães (SENDL et al., 1992; MARTIN, 1992; PANTOJA et al., 1997). 

E mais: foi observado o relaxamento do tecido conjuntivo de arteríolas e vênulas após 5 

horas da administração de 800 mg do extrato de alho em animais (WOLF et al., 1992). 

 

Entre os eventos adversos que já foram observados destacam-se o mal-estar 

gástrico, a anemia e as reações alérgicas asmática e de contato. Diversos testes de 

toxicidade aguda, subaguda e crônica (NAKAGAWA et al., 1984; SUMIYOSHI et al., 

1984) e mutagenicidade (YOSHIDA et al., 1984) têm demonstrado a segurança da 

administração dos extratos de alho. Outra evidência da segurança é que a DL50 para extratos 

de alho via oral, intraperitoneal e endovenosa é muito alta: cerca de 30 mL/kg 

(NAKAGAWA et al., 1984). 
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O uso do extrato de alho deve ser, entretanto, evitado por portadores de gastrite 

aguda e úlcera gástrica-duodenal em atividade, e também, por mulheres gestantes – por 

causar contrações uterinas – ou que estejam amamentando (FARNWORTH, 1975; JOSHI 

et al., 1987; DE SMET, 1992). 

 

5.1.6. Carapa guianensis 

 

A andiroba é uma árvore da região amazônica. O óleo da sua semente é muito 

amargo e apresenta compostos tetranortriterpenóides. Sua casca é adstringente e encerra o 

alcalóide carapina (andirobina), bem como cerca de 12% de taninos. É antidiarréica, 

antiparasitária, antipirética e repelente aos insetos. É utilizada no combate a doenças da 

pele, tétano, hepatite e esplenites (PIO CORRÊA, 1984). 

 

Os princípios ativos da Carapa guianensis são α-dihidroxi e α-11-β-trihidroxi-

triterpeno (MACELE & MOOTOO, 1975) e alguns  alcalóides não identificados 

(HAMMER & JOHNS, 1993). Na medicina popular brasileira, a andiroba é utilizada como 

antiflogístico e no combate às artrites (BERG VAN DEN, 1984; NAKANISHI, 1965). 

Além disso, tem demonstrado ter atividades antibacteriana, antitumoral e antifúngica – esta 

última descrita por Watermas, em 1946.  

 

5.1.7. Ananas sativus 

 

A bromelina é uma proteinase natural derivada do caule do abacaxi, 

comercializada para uso oral. Suas propriedades incluem a inibição da agregação 

plaquetária, ações fibrinolítica e antiinflamatória, e também, a interferência no crescimento 

de tumores malignos (TAUSSIG & BATKIN, 1998).   

 

Em parte, estes efeitos biológicos decorrem da modulação que a bromelina 

provoca na cascata de degradação do ácido araquidônico (TAUSSIG & BATKIN, 1998). 

Além de – devido à inibição parcial da tromboxano-sintetase –, interferir na geração de 

eicosanóides, como a PGE2 – com atividade inibitória superior àquela provocada pelo ácido 

acetilsalicílico –, a ação antiinflamatória da bromelina também pode estar relacionada a 

alterações na migração e ativação leucocitárias (VELLINI et al., 1986; PERIS et al., 1995; 
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CASTLEMAN, 1997; HALE et al., 2002). A atividade fibrinolítica deve-se a ativação do 

plasminogênio tissular, estimulando a formação da prostaciclina, a qual soma-se a inibição 

parcial do tromboxano, colaborando desta maneira com a reabsorção de produtos 

inflamatórios pós-traumáticos (PERIS et al, 1995). 

 

A bromelina tem uma absorção pobre no trato gastrintestinal e há uma baixa 

probabilidade de que seu uso resulte em náuseas, vômitos, diarréias e dermatites. Poucos 

casos de hipersensibilidade à bromelina foram documentados e, dentre eles, existem relatos 

da ocorrência de lesões similares às do herpes labial (ALONSO, 1998). 

 

5.1.8. Mykania glomerata 

 

O guaco é uma planta medicinal de uso difundido no Brasil e tem por indicação, 

o tratamento de asma e bronquite, devido, provavelmente, a propriedades broncodilatadoras 

(LOPES, 1997). Apesar das muitas formulações existentes no mercado, poucos estudos 

existem sobre suas propriedades antiinflamatórias e/ou antialérgicas. Foi proposta, então, 

uma avaliação de uma fração chamada de MG1, obtida do extrato etanólico preparado das 

folhas de Mykania glomerata, no modelo de pleurisia alérgica, induzida por injeção de 

ovoalbumina intrapleural em ratos. Foram avaliadas, ainda, as propriedades 

antiinflamatórias da fração MG1 frente a diferentes estímulos: 5-HT, histamina, carragenina 

e PAF. O exsudato plasmático, bem como as infiltrações neutrofílica e eosinofílica 

provocadas pela injeção intrapleural dos antígenos, foram significantemente reduzidas pela 

fração. Do mesmo modo, a migração neutrofílica induzida pelo PAF foi inibida pelo 

tratamento com MG1. Por outro lado, o pré-tratamento desses animais (ratos machos) não 

modificou a pleuresia induzida por 5-HT, histamina e carragenina. Estes resultados sugerem 

que a fração MG1 é eficaz na inibição da inflamação de origem imunológica, uma vez que a 

MG1 demonstrou causar três efeitos principais: (1) inibição da infiltração granulocítica 

decorrente do estímulo antigênico; (2) inibição da degranulação mastocitária induzida por 

antígenos; (3) inibição parcial da infiltração granulocítica induzida por PAF. O conjunto 

dos três efeitos dá suporte à utilização popular do guaco no combate às alergias 

respiratórias. E mais: esses resultados são pontos de partida para estudos sobre o isolamento 

dos princípios ativos e o estabelecimento do mecanismo de ação da Mykania glomerata 

(FIERRO, 1999). 
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Em estudo publicado por Moura e colaboradores, em 2002, foi avaliada a 

presença de propriedades broncodilatoras em extratos aquoso e hidroalcoólicos e, também, 

em uma fração de diclorometano obtida do extrato hidro-alcoólico das folhas do guaco. Os 

testes foram realizados em brônquios humanos e traquéias de cobaias. O extrato hidro-

alcoólico induziu um relaxamento dose-dependente nas traquéias de cobaia pré-contraídas 

com histamina, acetilcolina e potássio e, em brônquios humanos isolados, pré-preparados 

com potássio. Os resultados confirmaram os benefícios do uso de formulações contendo 

Mykania glomerata no tratamento de afecções respiratórias caracterizadas pela presença de 

broncoconstricção. 

 

A fração de diclorometano obtida do extrato hidro-alcoólico causou um leve 

efeito vasodilatador na aorta e no leito vascular mesentérico isolados de ratos. Propriedades 

antiinflamatórias também foram testadas e observou-se que a fração provocou a redução do 

edema plantar induzido por injeção da peçonha de Bothropos jararaca em camundongos. 

Análises cromatográficas mostraram a presença de 11,4% p/p de cumarinas na fração de 

diclorometano obtida do extrato hidro-alcoólico das folhas do guaco. Testou-se, também, se 

esta fração causaria algum dano a plasmídios bacterianos e o resultado foi negativo 

(MOURA et al., 2002). 

 

5.1.9. Grindelia robusta 

 

A flor da Grindelia robusta possui diterpenos resínicos, óleo essencial, 

saponinas (grindelina), acetilenos, flavonóides, mucilagens e fitosteróides, que sedam, a 

nível periférico, a tosse espasmódica e irritativa, promovendo também a broncodilatação e a 

expectoração (OLIVEIRA & AKISUE, 1998; PDR for Herbal Medicine, 2000).  

 

A farmacologia dos diterpenos das plantas do gênero Grindelia ainda não foi 

descrita. Aos compostos fenólicos presentes, têm-se atribuído as ações antibacteriana e 

antifúngica e as propriedades antitussígenas e espasmolíticas; daí o uso popular no 

tratamento da tosse. A tintura e o extrato fluido são ingredientes de diferentes xaropes que 

incluem também o Bálsamo de Tolú, entre outras substâncias (BRUNETON, 1995). 
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5.1.10. Myroxylon toluifera 

 

O Bálsamo de Tolú, extraído do lenho da Myroxylon toluifera, adquiriu o nome 

do porto colombiano pelo qual era exportado. No Brasil, a espécie é encontrada no Alto 

Amazonas e no Mato Grosso. Combate eficazmente a asma nervosa, doenças catarrais e as 

laringites crônicas. É diurético e preconizado também em afecções vesicais, inflamações 

gênito-urinárias, leucorréias e blenorragias (PIO CORRÊA, 1984). 

 

Na composição da fração essencial da oleorresina do Bálsamo de Tolú, 

encontram-se a cinameína, metacinameína e os ácidos benzóico e cinâmico, o benzoato de 

benzil, enquanto que na fração resinosa, podemos destacar a presença de cinamato, eugenol 

e benzoato de tolurreninotanol. Deroy e Kusmann descobriram que as vagens contêm 

cumarinas, que têm ação antipirética e efeito inibidor da carcinogênese. Ao ser eliminado 

pelas vias aéreas, modifica as secreções, promovendo ações expectorante e anti-séptica, 

ambas compondo a ação balsâmica (WALLIS, 1955; PIO CORRÊA, 1984; REYNOLDS, 

1993; DI STASI, 1995; ALONSO, 1998; GARCIA, 1998). 

 

A indústria farmacêutica o emprega como corretor organoléptico na elaboração 

de xaropes antitussígenos e como base na fabricação de pastilhas (WALLIS, 1955; 

REYNOLDS, 1993; ALONSO, 1998). O uso do popular xarope de Bálsamo de Tolú é 

bastante difundido na América Latina e o uso tópico na dermatologia (como cicatrizante e 

no tratamento da sarna) é bem tolerado, com raras exceções por manifestações alérgicas 

(ALONSO, 1998). 

 

5.1.11. Mentha piperita 

 

O mentol é o principal componente do óleo essencial, responsável pelo aroma e 

por sua atividade terapêutica. Tanto o óleo essencial como os flavonóides são responsáveis 

por seus efeitos espasmolítico, analgésico, colerético, colagogo, antiflatulento, 

antipruriginoso e antiemético nas mucosas, que foram demonstrados em vários ensaios in 

vivo (REES, 1979; LEICESTER & HUNT, 1982). 
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O mentol provoca uma ligeira anestesia na mucosa gástrica, que proporciona 

um efeito antiemético nos casos de náusea e vômitos. Em um estudo conduzido na 

Alemanha, 95% dos pacientes incluídos que sofriam de dispepsia demonstraram sinais de 

melhoria após a ingestão de cápsulas que continham 90 mg de óleo de Mentha piperita 

(MAY et al, 1996). Sabe-se, também, que os taninos da hortelã exercem uma ação 

adstringente útil nos casos de diarréias (ALONSO, 1998). 

 

Gobel e colaboradores, em 1994, sugeriram que seu efeito analgésico está 

relacionado ao bloqueio dos canais de cálcio dos músculos pericraniais. Tanto o óleo 

essencial da hortelã quanto do eucalipto demonstraram exercer uma atividade inibitória por 

mecanismos não competitivos de 5-HT e substância P, as quais provocam contrações 

musculares em animais (DELLA LOGGIA & TUBARO, 1990). 

 

Em ratos, aos quais foi administrado o extrato aquoso da Mentha piperita, 

observou-se, em algumas horas, um efeito diurético significativo sem espoliação importante 

de potássio, e também, um efeito sedativo sem prejuízo à coordenação motora (DELLA 

LOGGIA & TUBARO, 1990). 

 

As propriedades antivirais da Mentha piperita também estão sendo 

investigadas. Já a atividade antibacteriana tem sido vastamente ensaiada através de métodos 

de difusão por disco e de inibição em meio líquido. Foi encontrada atividade contra o 

Bacillus subtilis, Micrococcus luteus e Escherichia coli. Verificou-se também a atividade 

antimicótica contra a espécie Aspergillus oryzae (DE SOUZA et al, 1997). 

 

O mentol pode causar insônia e irritabilidade em pessoas sensíveis. Sua 

administração por via inalatória pode causar depressão cardíaca, irritação gástrica, bronco-

espasmos e tosse, principalmente em crianças, e por isso, não deve se estender por períodos 

muito longos (GATTUSO et al, 1991). O óleo essencial pode causar efeito irritativo sobre a 

pele, aborto e convulsões, além de reduzir o fluxo de leite durante a lactância (BEZIAT, 

1983; WILKINSON & BECK, 1994; PELLECUER, 1995; ALONSO, 1998). A 

administração do extrato de hortelã aumenta o efeito estrogênico do estradiol quando os 

dois fármacos são administrados concomitantemente (KANJANAPOTHI et al, 1981). 
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5.1.12. Mel de Abelha 

 

Rico em carboidratos, o mel de abelha é uma mistura natural de água, glicose e 

frutose, cujos teores podem variar. Já se sabe que, apesar de variável, a composição do mel, 

na maioria das vezes, conta com substâncias aromáticas ácidas e flavonóides, que 

juntamente com características como osmolaridade e acidez, conferem ao mesmo, sua 

atividade antibacteriana (SHAMALA et al., 2000; MIORIN et al., 2003; SOPADE et al, 

2004). Esta ação faz com que o mel seja utilizado para tratar infecções respiratórias, 

cardiovasculares e intestinais (YANIV & RUDICH, 1996). Entre muitas propriedades 

benéficas, estudos in vitro e in vivo indicaram que o mel aumenta o crescimento das 

bactérias produtoras de ácido lático, que inibe enteropatógenos como Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Salmonella spp, Streptococcus faecalis e Bacillus spp. De suma 

relevância na manutenção da saúde humana, elas ajudam a reduzir os níveis de colesterol, 

diminuindo, provavelmente os problemas cardiovasculares e hepáticos (CUMMINGS et al., 

1989; SHAMALA et al., 2000; ADELEYE & OPIAH, 2003). 

 

Entretanto, apesar de tantas indicações com resultados benéficos, há, na 

literatura, o relato de um caso de asma ocupacional ocasionado pelo mel. A paciente 

apresentava sintomas intermitentes como dispnéia, rash cutâneo por todo corpo, sibilo 

respiratório e tosse, após manipular cereais matinais – na fábrica onde trabalhava –, que 

eram cobertos por mel diluído, na forma de gotículas aspergidas sobre os grãos. Os 

episódios ocorriam por volta de 1 hora após a borrifação do spray de mel ter sido iniciada e 

cessavam 48 horas depois do final da exposição. Entre as exposições, a paciente permanecia 

assintomática. Para eliminar qualquer dúvida sobre a causa, um teste foi realizado, durante 

o qual a paciente inalou extrato aquoso de mel diluído na razão 1: 2, resultando no 

desenvolvimento de reação asmática. Um teste cutâneo, no qual o mel também foi o 

estímulo, também teve resultado positivo (JOHNSON et al., 1999).  

 

5.1.13. Própolis 

 

Produto derivado do mel de abelha, a própolis é uma resina da qual são 

elaborados extratos com fins medicinais. Devido à variação geográfica e climática dos 

lugares onde são produzidas as resinas, os extratos de própolis não têm uma composição 
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determinada. Sabe-se, no entanto, que as amostras produzidas na Região Sul do Brasil são 

ricas em derivados de ácidos aromáticos, enquanto as obtidas em regiões temperadas, como 

a Bulgária, são predominantemente compostas por flavonóides (PAULINO et al., 2003).  

 

Até o momento, muitas atividades biológicas têm sido creditadas à própolis, 

incluindo propriedades bactericidas, antivirais, fungicidas, anti-tumorais, antioxidantes e 

antiinflamatórias. Estas ações parecem estar associadas principalmente a compostos 

fenólicos, como flavonóides e derivados de ácido hidroxicinâmico (PAULINO et al., 2003).  

 

A própolis é usada, em muitos países, para o tratamento de infecções cutâneo-

mucosais e, também, das doenças das vias aéreas.  Em modelos in vitro, extratos de 

própolis inibiram a agregação plaquetária e a síntese de eicosanóides, sugerindo 

propriedades antiinflamatórias. Esta última ação, associada ao efeito analgésico, foi 

atribuída à inibição das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em 

camundongos (KHAYYAL et al., 1993; PAULINO et al., 2003).  

 

As atividades antibacterianas contra Staphylococcus aureus do mel e da 

própolis produzidos pela Apis mellifera foram avaliadas pelo método da macrodiluição. As 

amostras de mel e própolis estudadas neste ensaio mostraram atividade contra S. aureus, em 

concentrações entre 126,23 e 185,7 mg/mL e entre 0,36 e 3,65 mg/mL, respectivamente. Os 

resultados sugeriram que a atividade inibitória da própolis foi mais forte do que a exibida 

pelo mel (MIORIN et al., 2003). Em um outro estudo, foi estudada a ação da própolis em 

sinergismo com fármacos antibacterianos, através do método de difusão por disco em ágar, 

com concentrações de própolis subinibitórias. O resultado mostrou que os extratos de 

própolis foram capazes de agir em sinergismo com antibióticos; esta interação pode ser um 

instrumento útil na terapêutica de muitas doenças, até mesmo naquelas cujos fatores 

etiológicos oferecem uma certa resistência aos fármacos tradicionalmente utilizados 

(STEPANOVIC et al., 2003). 

 

Devido às ações antibacterianas e antiinflamatórias exibidas pelas amostras de 

própolis já estudadas, foi proposto um estudo em que, fibroblastos da polpa dental e do 

ligamento periodontal de terceiros molares hígidos foram submetidos ao tratamento com 

extratos de própolis, em diversas concentrações, ricos em flavonóides. O grupo controle foi 



 28

submetido ao hidróxido de cálcio, utilizado atualmente na prática odontológica, em diversas 

concentrações. Observou-se, por meio da coloração das células seguida de análise 

espectrofotométrica, que a exposição dos fibroblastos a concentrações iguais ou menores 

que 4 mg/mL de própolis resultou na viabilidade de mais de 75% das células. Todavia, este 

índice foi inferior a 25 % para as células expostas a 0,4 mg/mL de hidróxido de cálcio. 

Diante deste resultado, novas pesquisas estão acontecendo para avaliar o potencial da 

própolis como futuro agente antimicrobiano intracanal (AL-SHAHER et al., 2004). 
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OBJETIVO GERAL: 

 

- Avaliar a toxicidade clínica dos fitoterápicos Melparatosse®, Calmatoss® e 

Saratosse®, em voluntários hígidos de ambos os sexos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Identificar possíveis eventos adversos em voluntários sadios; 

 

- Avaliar alterações laboratoriais, de significado clínico, que denotem 

comprometimento hematológico, metabólico, renal, hepático e cardiovascular. 

 



 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaatteerriiaall  &&    

MMééttooddooss    

MATERIAL E MÉTODOS 



 33

 

1. MATERIAL 

 

1.1 Produtos Avaliados 

 

O Fitoterápico Melparatosse® (lote LT1102) foi fornecido pela Pronatus do 

Amazonas Indústria e Comércio de Produtos Farmacêuticos e Cosméticos Ltda., o 

Saratossse® (lote E), pela Floramel Indústria e Comércio Ltda. e o Calmatoss® (lote 

642022), pela Herbarium Laboratório Botânico Ltda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Apresentação dos três produtos estudados. 

 

Melparatosse®, Calmatoss® e Saratossse® contêm concentrações padronizadas 

de cada uma das substâncias ativas encontradas nas espécies utilizadas na sua fabricação. 

As fórmulas fitoterápicas estão apresentadas nas Tabelas 1, 2 e 3. 
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Tabela 1: Composição do produto Melparatosse® 

Componentes Concentração em 100 g 

Bromelina   0,075 g 

Óleo de Eucalyptus globulus     0,90 g 

Óleo de Allium sativum                              0,90 g 

Óleo de Carapa guianensis   0,09 g 

Óleo resina de Copaifera reticulata   0,06 g 

Extrato de Nasturtium officinalis 0,075 g 

Extrato de Chenopodium ambrosioides 0,075 g 

Extrato de Própolis 0,075 g 

Mel de abelhas q.s.p - 

 

Tabela 2: Composição do produto Calmatoss® 

Componentes Concentração em 100 g 

Tintura a 10% de Myroxylon toluifera 2,03 g 

Tintura 1: 2,5 de Grindelia robusta 0,51 g 

Tintura 1: 2,5 de Mykania glomerata 5,06 g 

Óleo de Copaíba Filtrado 0,10 g 

Alcoolatura 2:1 de Nasturtium officinalis 2,54 g 

Tintura de Própolis a 30% 0,51 g 

Mel aquecido 5,00 g 

Xarope de sacarose invertida                         84,25 g 

 

Tabela 3: Composição do produto Saratosse® 

Componentes Concentração em 100 g 

Extrato fluido de Mykania glomerata 5,00 g 

Essência de Mentha piperita 0,30 g 

Óleo resina de Copaifera multijuga 0,10 g 

Óleo essencial de Eucalyptus globulus 0,30 g 

Tintura de própolis 1,50 g 

Solução de sorbitol                          70,00 g 

Mel de abelhas q.s.p - 
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1.2. Equipamentos Utilizados 

 

Para a realização da avaliação clínica dos voluntários antes, durante e após o 

estudo, é necessária a utilização de equipamentos, através dos quais foram obtidos o 

eletrocardiograma e os dados referentes à temperatura, pressão, altura, pressão arterial, peso 

e pulso radial. Tais equipamentos estão listados na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Equipamentos utilizados na avaliação clínica dos voluntários. 

Aparelhos Fabricante 

Termômetro thermo flat Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda – Brasil

Esfignomanômetro Tycos 7050-14 Tycos –USA 

Estetoscópio  Lytmman – USA 

Eletrocardiógrafo Dixtal – Brasil 

Balança  Balmak- Brasil 
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2. DELINEAMENTO  

 

Os desenhos consistiram de estudos abertos, não randomizados, cada um com 

26 voluntários sadios, adultos, de ambos os sexos, perfazendo um total de 78 voluntários. 

Depois da seleção, os voluntários receberam as formulações durante três ou quatro 

semanas, a depender do fitoterápico administrado. Ao final de cada semana e no período de 

pós-estudo, os voluntários passaram por uma completa avaliação clínico-laboratorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema do delineamento experimental. 
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3. SELEÇÃO DE VOLUNTÁRIOS 

 

Os voluntários foram selecionados através de uma avaliação clínica completa, 

conduzida por um profissional médico, que incluía a realização de exames laboratoriais e 

eletrocardiograma (ECG) para avaliar as funções metabólica, renal, hepática, hematológica 

e cardíaca. 

 

3.1 Critérios de Inclusão 

 

1. Voluntários de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos; 

2. Voluntário com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 19 e 

menor ou igual a 30; 

3. Voluntário submetido à história clínica, exame físico, ECG, exames 

laboratoriais complementares, e considerado saudável; 

4. Voluntário concordou livremente e assinou o termo de consentimento, após 

todos os elementos essenciais do protocolo terem sido esclarecidos, antes de qualquer 

procedimento. 

 

3.2 Critérios de Exclusão 

 

1. Os resultados dos exames laboratoriais complementares encontravam-se fora 

dos valores considerados normais (±10%), a menos que fossem considerados clinicamente 

irrelevantes; 

2. Participação em qualquer estudo experimental ou ingestão de qualquer droga 

experimental nos três meses que antecederam o início dos estudos; 

3. Uso regular de medicação dentro das quatro semanas que antecederam o 

inicio dos estudos, ou uso de qualquer medicação uma semana antes do início; 

4. Internamento até oito semanas antes do início dos estudos; 

5. História de abuso de álcool ou drogas, ou ingestão de bebidas alcoólicas nas 

48 horas que antecederam o início dos estudos; 

6. História de doença hepática, renal, pulmonar, gastrintestinal, epiléptica, 

cardíaca (infarto do miocárdio, angina e/ou insuficiência cardíaca); 
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7. Hipo ou hipertensão de qualquer etiologia com necessidade de tratamento 

farmacológico; 

8. História de angina pectoris, infarto e/ou insuficiência cardíaca congestiva; 

9. Doação ou perda de 450 mL ou mais de sangue dentro dos três meses que 

antecederam o estudo. 

 

3.3 Critérios de Admissão 

 

Os voluntários foram admitidos, para participar dos estudos, somente se 

considerados saudáveis pelo exame clínico, pelos exames laboratoriais e pelo 

eletrocardiograma, que antecederam o início dos estudos.  

 

Uma vez avaliada a higidez, os voluntários foram submetidos a uma entrevista 

para avaliação das condições emocionais para participar da investigação. Após terem suas 

dúvidas sanadas, os voluntários, se estivessem de acordo com o protocolo clínico, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Modelo no ANEXO III). 

 

3.4 Critérios para Retirada do Estudo 

 

As seguintes condições foram consideradas como critérios de retirada do 

estudo: desejo do voluntário não continuar no estudo; indisponibilidade ou intolerância aos 

procedimentos do estudo; reações adversas atribuídas aos fármacos; testes laboratoriais 

anormais, julgados de relevância clínica; doença intercorrente requerendo medicação. 
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4. ADMINISTRAÇÃO DOS FITOTERÁPICOS 

 

Os voluntários compareceram diariamente ao ambulatório da Unidade de 

Farmacologia Clínica (UNIFAC)- Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) - 

Faculdade de Medicina - Universidade Federal do Ceará (UFC), onde os fitoterápicos foram 

administrados por um dos investigadores. 

 

4.1 Posologia 

 

As posologias designadas para as formulações guardaram muitas semelhanças 

entre si. Os vinte e seis voluntários participantes de cada estudo (setenta e oito no total) 

deveriam receber 15 mL do fitoterápico avaliado por via oral,  quatro vezes ao dia, 

perfazendo um total de 60 mL por dia. A diferença ocorreu na duração dos estudos: 

enquanto a administração do Melparatosse® e do Calmatoss® foi mantida por 21 dias 

ininterruptos, a do Saratosse® aconteceu por 28 dias consecutivos. Os horários de 

administração, sinais vitais, bem como todas e quaisquer intercorrências ocorridas durante o 

estudo, foram devidamente registrados nos Formulários para Relato de Caso (Modelo no 

ANEXO II), identificados com suas iniciais e número. As administrações foram realizadas 

por um dos responsáveis de cada estudo. Os voluntários permaneceram em suas atividades 

rotineiras, mantendo, também, suas dietas habituais. 

 

4.2 Eventos Adversos 

 

Segundo a OMS, um Evento Adverso (EA) é qualquer ocorrência médica 

relacionada a um paciente ou voluntário de ensaio clínico em que foi administrado um 

produto farmacêutico, o qual não tem, necessariamente, uma relação causal com o 

tratamento. Assim, um evento adverso pode ser qualquer sinal desfavorável ou não 

intencionado (incluindo achados anormais de exames laboratoriais, por exemplo), sintoma 

ou doença temporária com o uso do produto medicinal, tenha relação considerada ou não 

com o produto (WHO, 2004). 

 

Os voluntários foram orientados a relatar a ocorrência de algum evento adverso, 

bem como a utilização de alguma medicação adicional, verbalmente e com auxílio de um 
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formulário de relato diário de ocorrências, para que fossem acompanhadas clínica e 

laboratorialmente. Foi também questionado se houve ou não necessidade de usar medicação 

adicional. As perguntas realizadas para saber se os voluntários tiveram algum evento 

adverso foram limitadas a perguntas gerais, tais como “Como vai você?”. 

 

Os eventos adversos foram classificados quanto à intensidade como leves, 

quando facilmente tolerados; moderados, desagradáveis o bastante para interferir nas 

atividades cotidianas; e severos, se impossibilitaram à realização das atividades cotidianas. 

 

Para a classificação dos eventos adversos, quanto à relação de causalidade, 

foram utilizados os critérios descritos a seguir.  

 

O evento é atribuído quando: (1) existem informações científicas prévias sobre 

o evento; (2) provas com evidências objetivas (exames laboratoriais, pressão arterial e 

outros) ou subjetivas (clínicas); (3) o evento apareceu com seqüência temporal plausível 

após a administração do medicamento; (4) não há fatores alternativos que podem ter 

causado o evento observado; (5) houve melhora clínica plausível após a retirada do 

medicamento (após eliminação) ou pela administração de um antagonista; (6) o voluntário 

já apresentou reação semelhante com o uso do mesmo medicamento ou com o uso de 

medicamentos do mesmo grupo farmacológico ou (7) a reação reapareceu quando se re-

administrou o medicamento (GUZZO, 2004).   

 

O evento é provável quando: (1) existem informações científicas prévias sobre o 

evento; (2) provas com evidências objetivas ou subjetivas; (3) o evento apareceu com 

seqüência temporal plausível após a administração do medicamento; (4) não há fatores 

alternativos que podem ter causado o evento observado, ou (5) houve melhora clínica 

plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela administração de um 

antagonista, porém (1) o voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo 

medicamento ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo farmacológico e (2) a reação 

não reapareceu quando se re-administrou o medicamento (GUZZO, 2004). 

 

O evento é possível quando: (1) existem informações científicas prévias sobre o 

evento; (2) provas com evidências objetivas ou subjetivas; (3) o evento apareceu com 
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seqüência temporal plausível após a administração do medicamento, entretanto (1) há 

fatores alternativos que podem ter causado o evento observado; (2) não há melhora clínica 

plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela administração de um 

antagonista; (3) o voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo 

medicamento ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo farmacológico e (4) a reação 

não reapareceu quando se re-administrou o medicamento (GUZZO, 2004).  

 

O evento é classificado como não atribuído quando: (1) não existem 

informações científicas prévias sobre o evento; (2) não há provas com evidências objetivas 

(exames laboratoriais, pressão arterial e outros) ou subjetivas (clínicas); (3) o evento 

apareceu com seqüência temporal improvável após a administração do medicamento; (4) há 

fatores alternativos que podem ter causado o evento observado; (5) não há melhora clínica 

plausível após a retirada do medicamento (após eliminação) ou pela administração de um 

antagonista; (6) o voluntário não apresentou reação semelhante com o uso do mesmo 

medicamento ou com o uso de medicamentos do mesmo grupo farmacológico e (7) a reação 

não reapareceu quando se re-administrou o medicamento (GUZZO, 2004).  

 

4.3 Controle de Sinais Vitais 

 

Durante os estudos, junto com a primeira administração diária dos fitoterápicos 

Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse®, foram aferidos a temperatura, pressão arterial e o 

pulso radial dos voluntários. 

 

4.4 Avaliação Clínica e Laboratorial 

 

Antes de iniciados os estudos, os voluntários foram submetidos às avaliações 

enumeradas a seguir: exame médico (anamnese e exame físico), eletrocardiográfico e 

laboratoriais – hemograma completo, VHS, glicemia, TGO, TGP, GGT, fosfatase alcalina, 

bilirrubina, proteínas totais e frações, creatinina, ácido úrico, colesterol total, sódio, 

potássio, tempo de protrombina e tempo de ativação da tromboplastina (somente para os 

voluntários do Calmatoss®), análise sorológica para hepatite B, hepatite C e HIV, teste 

sorológico para gravidez (β-HCG – para as mulheres), sumário de urina e parasitológico de 

fezes. A cada semana de administração do fitoterápico, e sete dias após o término das 
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administrações, os exames foram repetidos, excluindo as análises sorológicas e o exame 

parasitológico de fezes, somente realizados na fase de pré-estudo. 

 

Após a avaliação clínica inicial, a cada semana e após o término do estudo, o 

voluntário recebia uma solicitação para a realização dos exames laboratoriais. A análise 

destes exames foi realizada por diversas unidades do laboratório Louis Pasteur, certificado 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

 

Os projetos de pesquisa, os protocolos experimentais e os termos de 

consentimento livre e esclarecido foram submetidos e aprovados pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFC (COMEPE), credenciado pelo Conep - CNS/MS (ANEXO I). 

 

Os estudo foram conduzidos de acordo com a Declaração de Helsinque (1965) e 

as revisões de Tóquio (1975), Veneza (1983), África do Sul (1996), Edimburgo (2000) e as 

Resoluções 196/96 e 251/97 do CNS-MS. 

 

4.6 Termo de Consentimento 

 

Os voluntários receberam uma explicação detalhada acerca da natureza e dos 

objetivos do estudo. Foram esclarecidos de que eram livres para se retirar a qualquer 

momento, sem que isto causasse qualquer prejuízo no atendimento junto à Unidade de 

Farmacologia Clínica ou no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade 

Federal do Ceará. Aqueles que concordaram em participar dos estudos assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Modelo no ANEXO III). 

 

4.7 Restrições Aos Voluntários 

 

O consumo de bebidas alcoólicas durante o período do estudo não foi permitido. 

Medicações concomitantes foram evitadas quando possível, e, quando utilizadas, tiveram 

registro em campo apropriado. 

 



 43

5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Para cada um dos três estudos de toxicidade, a análise estatística dos dados foi 

feita por meio da Análise de Variância (ANOVA) seguida do teste de Dunnett, obtendo-se, 

assim, a menor diferença significante (p<0,05), utilizando-se Microsoft Excel Version 7.0 e 

Graph Pad Prism Version 3.02. Dados iniciais (pré-estudo), referentes aos exames e às 

medidas antropométricas (relação peso/altura), foram comparados com aqueles obtidos 

durante e após o término do ensaio (pós-estudo).  

 

Os valores dos resultados dos exames e das medidas antropométricas, expostos 

no presente trabalho, estão expressos da seguinte forma: média ± desvio-padrão, para os 

voluntários do sexo masculino e feminino. Os valores para o I.M.C. foram dispostos em 

tabelas que também comportam os dados para pulso radial, pressão sistólica e diastólica, a 

cada semana. Gráficos em colunas foram construídos para expresssar a média dos 

resultados obtidos, a cada semana, para os exames: dosagens de hemoglobina, hematócrito, 

contagem total de leucócitos e plaquetas, glicemia, sódio, potássio, TGO, TGP, bilirrubina 

total, GGT, creatinina, TP e TPTA  (os dois últimos para voluntários do estudo do 

Calmatoss®). Também foram plotados gráficos que representam a porcentagem de 

voluntários de cada estudo que relataram algum evento adverso.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

1. A LEGISLAÇÃO E OS ESTUDOS DE TOXICIDADE 

 

Uma vez que, devido à ausência de uma legislação específica, grande parte dos 

fitoterápicos encontrados e comercializados livremente no Brasil não possui o status de 

medicamento, a Portaria n° 116/SVS, de 08 de agosto de 1996 da então Secretaria de 

Vigilância Sanitária, normatizou os estudos de toxicidade de produtos fitoterápicos 

(BRASIL, 1996a). Segundo a mesma, os protocolos clínicos destes estudos deveriam seguir 

as determinações da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996b). 

 

Estudos de toxicologia clínica de fitoterápicos visam estabelecer o seu grau de 

segurança, tratando-se, portanto, de estudos de Fase I. Devem ser desenvolvidos em 

voluntários saudáveis. Este tipo de estudo, com o respectivo protocolo clínico, deve seguir a 

regulamentação específica vigente no país, além das demais normas do Conselho Nacional 

de Saúde, a Resolução n° 196/96, que regulamenta a pesquisa em seres humanos. Esta 

Resolução fundamenta-se na declaração de Helsinque e nas diretrizes internacionais sobre 

pesquisas, no que se refere aos princípios éticos, científicos e técnicos (BRASIL, 1996c). 

 

De acordo com as Resoluções n° 196/96 (que revogou a Resolução n° 01/88 

MS/CNS) e n° 251/97 MS/CNS – ambas ainda em vigor –, RDC n° 48, de 16 de março de 

2004, da Anvisa e a Portaria 116/96 da Secretaria de Vigilância Sanitária (ainda em vigor), 

um estudo toxicológico deve seguir um protocolo com parâmetros o mais próximo possível 

dos usados na prática clínica. A metodologia necessária deverá abranger entre outros 

critérios: 1) a seleção de, no mínimo, 14 voluntários saudáveis; 2) técnicas de administração 

do fármaco: as doses usadas devem variar entre 50 e 200% da usada popularmente; 3) 

critérios éticos envolvidos; 4) avaliação dos efeitos adversos que, por ventura, possam 

ocorrer no decorrer do estudo. 

 

Em nossos estudos, a seleção dos voluntários ocorreu de forma bastante 

criteriosa. Dada a necessidade da confirmação do estado de higidez, os exames foram 

procedidos de forma rigorosa, a fim de evitar que possíveis interferências de patologias 

individuais na determinação da toxicidade.  
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Os protocolos clínicos e os termos de consentimento foram aprovados pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará, onde foram realizados, 

obedecendo todos os aspectos na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde do 

Brasil.  

 

É importante ressaltar que os voluntários foram exaustivamente informados da 

real natureza do experimento, dos objetivos e da maneira como seria realizado, abordando 

quais exames que seriam efetuados antes, durante e após a administração do fitoterápico, 

além dos possíveis riscos e efeitos adversos associados com a administração de qualquer 

medicamento. Os termos de consentimento deram ênfase aos objetivos e procedimentos que 

seriam utilizados e aos desconfortos e possíveis riscos previsíveis e idiossincrasias. 

Também foram assegurados o acompanhamento e a liberdade do sujeito em recusar-se a 

participar ou retirar-se em qualquer fase do ensaio, sem nenhuma penalização ou prejuízos 

ao seu cuidado, bem como a garantia do sigilo.  
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2. PARÂMETROS AVALIADOS NOS ESTUDOS DE TOXICIDADE 

 

Para avaliar a possível toxicidade dos fitoterápicos, foram analisados 

parâmetros clínicos e laboratoriais, descritos de maneira abreviada a seguir. 

 

Exame físico e anamnese minuciosos foram realizados antes, durante e após o 

ensaio clínico. Como parte do exame clínico, realizou-se a aferição do pulso radial e da 

pressão arterial que, juntamente com alguns dos parâmetros laboratoriais e do 

eletrocardiograma, foi utilizada para avaliar a função cardíaca. 

 

A verificação da variação da massa corpórea também fez parte da avaliação 

clínica, uma vez que pode ser um importante indício de alterações metabólicas. O índice 

utilizado foi o I.M.C., que mede a relação entre a massa corpórea e o quadrado da altura do 

indivíduo e foi escolhido como parâmetro por permitir a avaliação da variação do peso do 

voluntário em relação à sua altura e estrutura óssea, o que não seria possível se sua massa 

fosse avaliada em valores absolutos. 

 

A determinação dos níveis séricos da glicose constitui um importante parâmetro 

diagnóstico de alterações metabólicas, uma vez que a glicemia é modulada por um conjunto 

de fatores regulatórios, como a insulina, de ação hipoglicemiante, e os hormônios 

adrenocorticais, adrenalina e glucagon, hiperglicemiantes (MILLER, 1995). 

 

Para avaliar a toxicidade renal e hepática desses fitoterápicos, foram 

determinados os valores séricos de creatinina e sumário de urina – parâmetros renais – e 

transaminases, fosfatase alcalina, bilirrubina total e GGT séricos, que constituem 

parâmetros hepáticos. A inclusão desses parâmetros no protocolo do estudo de toxicologia 

clínica pode ser justificada pelas inúmeras referências de toxicidade hepática e renal 

induzidas por medicamentos em geral (MILLER, 1995). 

 

A bilirrubina é um pigmento resultante do catabolismo da hemoglobina após a 

destruição normal ou patológica das hemácias. Algumas drogas podem levar a lesões 

parenquimatosas desenvolvendo icterícia, acúmulo de bilirrubina plasmática, por dano 

hepático (MILLER, 1995). 
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Marcadores de lesão hepatocelular, as transaminases são enzimas intracelulares 

que catalisam a transferência de um grupo amino de um α-aminoácido para um α-

cetoácido, sem que haja formação intermediária de amônia. Embora essas enzimas 

encontrem-se em todas as células do corpo, cada órgão apresenta concentrações 

diferenciadas. A alanina aminotransferase (ALT) – ou glutamato piruvato transaminase 

(TGP) –, pode variar, em um mesmo indivíduo, em até 10 UI/ dia. Embora exista nos 

músculos cardíaco e esquelético, é muito mais abundante no fígado. Em contrapartida, a 

aspartato aminotransferase (AST) – ou glutamato oxaloacetato transaminase (TGO) –, 

existe em proporções quase idênticas no coração e no fígado. O grau de elevação da enzima 

no soro é proporcional à gravidade e extensão da lesão hepática e/ou cardíaca (MILLER, 

1995; SOARES et al., 2002). 

 

A gama-glutamiltransferase, GGT, também denominada gama-glutamil-

transpeptidase (GGTP), apesar de encontrar-se em maior concentração no tecido renal, tem 

o seu significado clínico relacionado principalmente às patologias hepáticas e das vias 

biliares, para as quais exibe grande sensibilidade. Sua elevação representa alteração 

laboratorial mais freqüente nas doenças hepatobiliares de natureza inflamatória e tóxica 

(MILLER, 1995). 

 

A fosfatase alcalina é uma enzima presente em praticamente todos os tecidos 

corporais, ocorrendo em níveis bastante elevados no epitélio intestinal, túbulos renais, ossos 

(osteoblastos), leucócitos, fígado e placenta. Acredita-se, porém, que a enzima encontrada 

no soro proceda basicamente do fígado. Elevações leves e moderadas são observadas em 

pacientes com distúrbios parenquimatosos hepáticos, tais como hepatite e cirrose, havendo 

relatos de aumentos transitórios em quase todos os tipos de hepatopatias (MILLER, 1995). 

 

A uréia é a principal forma excretora do nitrogênio proveniente do catabolismo 

protéico. Sua dosagem constitui o recurso mais utilizado para a avaliação do estado de 

funcionamento renal. A determinação da creatinina também constitui um importante 

parâmetro de avaliação renal, visto que sua depuração é mais lenta quando comparamos 

uma à outra, servindo melhor ao valor prognóstico (MILLER, 1995). 
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As dosagens séricas de sódio e potássio são importantes parâmetros para avaliar 

as funções renal e metabólica. O desequilíbrio eletrolítico pode acarretar desordens 

sistêmicas como hipo ou hipervolemia, sendo que essas podem ocorrer tanto nos casos de 

hiper quanto nos de hiponatremia. A hipovolemia pode estar associada insuficiência 

mineralocorticóide, nefropatias que levem à perda de sal, diurese osmótica, quadros de 

vômitos e diarréias. A hipervolemia pode estar associada à insuficiência renal aguda ou 

crônica, síndrome nefrótica, insuficiência cardíaca, ou, até mesmo, cirrose hepática. Os 

índices podem se encontrar alterados também nos casos de euvolemia, indicando 

insuficiência renal ou adrenal, intoxicação hídrica, ou quando do uso de medicamentos 

carbamazepina e morfina, entre outros. Os índices de potássio podem estar alterados em 

casos de acidose e alcalose e, também, em casos de uso de fármacos como β-bloqueadores e 

digitálicos (MILLER, 1995). 

 

Trabalhos clínicos têm relatado os efeitos freqüentes de algumas drogas na 

produção e maturação das células da medula óssea, havendo relatos de indução de anemia 

hemolítica e alterações quantitativas nas plaquetas. Diante deste fato, a determinação dos 

parâmetros que indiquem o funcionamento das séries branca e vermelha do sangue é de 

fundamental importância para um estudo de toxicidade (GILMAN et al., 2003). 

 

Foram avaliados também os níveis séricos de hemoglobina e a contagem de 

eritrócitos e leucócitos na avaliação hematológica da toxicidade. A hemoglobina é o 

pigmento do sangue contido nas hemácias, encarregado do transporte de oxigênio do 

pulmão aos tecidos e do dióxido de carbono, para que este seja eliminado. O hematócrito 

reflete a massa total de células sangüíneas; no entanto, seu valor depende praticamente do 

volume ocupado pelos glóbulos vermelhos, já que o número de hemácias predomina 

largamente sobre os demais elementos figurados, sendo, portanto, de fundamental 

importância no estudo das anemias e das policitemias. As contagens total e diferencial de 

leucócitos – que constituem os elementos figurados incolores do sangue circulante e 

desempenham papel essencial no mecanismo de defesa do organismo contra agressões – 

sendo, também, relevantes parâmetros de avaliação da higidez dos voluntários (MILLER, 

1995).  

 



 50

Devido à presença de cumarinas em dois dos componentes do fitoterápico 

Calmatoss® – Mykania glomerata e Myroxylon toluifera –, os voluntários deste estudo 

foram submetidos a exames utilizados na monitoração da coagulação sangüínea, o tempo de 

protrombina (TP) e do tempo parcial de tromboplastina ativada (TPTA). As cumarinas 

inibem a conversão da vitamina K1 para sua forma reduzida, que atuaria como co-fator da 

carboxilação dos precursores dos fatores da coagulação II (denominado trombina), VII, IX 

e X, impedindo, desta forma, a ativação dos mesmos (RANG et al., 2003; Roche, 2004). 

Valores elevados destes testes podem indicar, entre outras anomalias, a redução dos níveis 

de vitamina K, causando a deficiência na produção desses fatores (SOARES et al., 2002).   

 

Podemos observar que os protocolos utilizados abrangeram os critérios de 

avaliação dos principais parâmetros metabólicos indicativos de atividade tóxica por parte 

dos medicamentos. Estão descritos, a seguir, os resultados de alguns destes exames, 

suficientes, porém, para fornecer uma avaliação das funções hematológica, metabólica, 

hepática e renal. Além das duas primeiras funções citadas, é de suma relevância monitorar 

os perfis hepático e renal, pois se trata do principal órgão metabolizador e de uma das vias 

de excreção mais importantes.   

 

Foram considerados clinicamente não significativos, para os exames 

laboratoriais, os resultados inferiores ou superiores a ± 10% daqueles previstos como 

valores normais. Deve-se adiantar que os resultados dos exames realizados, porém não 

incluídos nas tabelas e gráficos do presente trabalho – inclusive os resultados dos 

eletrocardiogramas –, não apresentaram qualquer alteração de significado clínico quando 

analisados individualmente, optando-se, portanto, em não publicá-los. 

 

Como já descrito antes, os resultados dos exames para os voluntários do sexo 

feminino e masculino foram separados, por ter-se julgado que diferenças metabólicas 

fisiológicas separam os grupos, analisando-se ambas realidades de maneira diferenciada. 
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3. ESTUDO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA DO MELPARATOSSE® 

 

A média de idade dos voluntários – 13 homens e 13 mulheres – foi de 28 ± 8,68 

anos e 26,31 ± 7,16 anos, respectivamente. A média dos I.M.C. dos voluntários dos dois 

grupos não sofreu variação estatisticamente significativa, apesar da composição do 

fitoterápico conter mel, um veículo hipercalórico (SOPADE et al., 2004), e das mudanças 

dietéticas, uma vez que aos participantes dos estudos foi permitida a continuidade dos seus 

hábitos alimentares normais (Tabela 5). 

 

Foi demonstrado que, tanto o mastruz (Chenopodium ambrosioides) quanto o 

alho (Allium sativum) podem exercer ação hipotensiva por favorecer a diurese (SALAN & 

LIVINGSTONE, 1915 e 1916; DE FEO & SENATORE, 1992; SENDL et al., 1992; 

PANTOJA et al., 1997). Outros relatos também sugerem que os compostos sulfurosos 

hidrossolúveis do alho podem inibir a ECA, antagonizar os receptores β-adrenérgicos e 

provocar o relaxamento do tecido conjuntivo de arteríolas e vênulas (WOLF et al., 1991; 

SENDL et al., 1992; MARTIN, 1992; PANTOJA et al., 1997). Entretanto, a avaliação dos 

batimentos cardíacos e da pressão arterial revelou a ausência de valores anormais clínica e 

estatisticamente expressivos em todos períodos avaliados (Tabela 5). Este último resultado 

vai de encontro aos achados de Vorberg e colaboradores (1990) e Auer e colaboradores 

(1990), que puderam observar, com a administração de extrato de alho, uma redução da 

pressão sistólica em 90% dos casos e um decréscimo menos freqüente da pressão diastólica. 

Também não se confirmaram os resultados de Martin e colaboradores (1992) de ino e 

cronotropismo negativos causados pelos princípios ativos do alho. Verificou-se, também, 

que os resultados do ECG dos voluntários durante e após a administração dos fitoterápicos 

não registraram nenhuma alteração clínica, quando comparados aos obtidos no período de 

pré-estudo. 

 

Apesar do NIH considerar pré-hipertenso, a partir de 2003, o indivíduo que 

apresenta P.S. maior ou igual a 120 mmHg e menor que 140 mmHg e, P.D. maior ou igual a 

80 mmHg e menor que 90 mmHg, para este estudo foram adotados os valores: P.S. menor 

que 140 mmHg; P.D. menor que 90 mmHg; e, Freqüência Cardíaca, entre 60 e 100 bpm - 

estes últimos recomendados pelo NIH.  É difícil adotar, em um estudo como este, os valores 

recomendados como faixa de normalidade (P.S. menor que 120 mmHg e P.D. menor que 80 
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mmHg), em adultos, uma vez que são medidas ideais. Neste estudo, os valores obtidos para 

pressão arterial e pulso radial não ultrapassaram os valores normais observados. Ainda 

assim, é fisiológico que ocorram pequenas variações na pressão arterial e no ritmo cardíaco 

ao longo do dia, de acordo com o estado de movimento/repouso, estresse emocional e 

condições dietéticas. 

 

Tabela 5: Análise do I.M.C., pressão sistólica, pressão diastólica e pulso conduzido 

semanalmente (média ± DP) em 26 voluntários de ambos os sexos, após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos. 

  Pré - Estudo 1a Semana 2a Semana 3a Semana Pós – Estudo 

I.M.C. 

(m/ Kg2) 

H: 

M: 

24,26 ± 3,35 

22,08 ± 3,18 

24,32 ± 3,32 

22,28 ± 3,29 

  24,12 ± 3,41* 

22,24 ± 3,13 

24,18 ± 3,40 

22,19 ± 3,24 

24,18 ± 3,52 

22,14 ± 3,22 

Pressão 

Sistólica 

(mmHg) 

H: 

M: 

122,69 ± 10,92 

110,00 ± 11,55 

123,46 ± 11,79 

110,00 ± 13,64 

125,38 ± 9,00 

111,15 ± 11,93

120,77 ± 13,67 

107,31 ± 13,63 

118,46 ± 12,14 

109,23 ± 11,15 

Pressão 

Diastólica 

(mmHg) 

H: 

M: 

 81,15 ± 12,27 

  73,85  ±  9,39 

  83,85 ±  9,61 

  75,00 ±  7,64 

81,15 ± 6,50 

70,77 ± 7,87 

80,00 ± 11,37 

  70,00 ±   8,90 

  75,38 ± 11,27*

  69,23 ±   7,60*

Pulso 

(bpm) 

H: 

M: 

70,00 ± 6,32 

70,46 ± 8,72 

74,46 ± 10,14 

  75,38 ±   7,63 

73,08 ± 8,89 

71,23 ± 6,71 

71,92 ± 7,62 

 75,38 ± 7,97* 

76,92 ± 8,43* 

76,46 ± 7,22* 

H: Homem, M: Mulher; * Diferença estatisticamente significante do pré-estudo (p < 0,05). 

 

Exames hematológicos, bioquímicos e de urina foram realizados antes, durante e 

depois do tratamento, para avaliar as funções hematológica (Figura 3), hepática (Figura 7), 

metabólica (Figura 4 e 6) e renal (Figuras 4 e 5).  

 

Para avaliar a função hematológica, foram escolhidos quatro dos mais 

importantes parâmetros – dosagem de hemoglobina, determinação do hematócrito, 

contagem de plaquetas e leucócitos – que não revelaram alterações em ambos os grupos em 

nenhum momento, não refletindo quaisquer sinais de toxicidade (Figura 3). Além disso, não 

foi encontrado na literatura, nenhum indício de que os componentes do Melparatosse® 

provocassem alterações nas células sangüíneas em indivíduos adultos sadios. 
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Figura 3. Análise da função hematológica de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: Hemoglobina (⎯ Homem: 13,5 a 18 g/dL; - -

Mulher: 11,5 a 16,5 g/dL); B: Hematócrito ( ⎯ Homem: 40 a 54%; - - Mulher: 36 a 

48%); C: Leucócitos: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 5 a 10 g/dL) e D: Plaquetas:  

(⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 150 a 450 x 103/mm3). 

 

Apesar do possível efeito natriurético do extrato de alho (SENDL et al., 1992; 

MARTIN, 1992; PANTOJA et al., 1997), em todos os períodos analisados, os homens 

apresentaram um aumento significante das médias dos seus níveis séricos de sódio (Figura 

4A) e, também, na terceira semana, da dosagem sérica do potássio (Figura 4B). No entanto, 

as mulheres não apresentaram diferenças estatisticamente significantes quanto à média dos 

eletrólitos (Figura 4). Não foi encontrada, nenhuma evidência, na bibliografia consultada, 

de que os componentes do Melparatosse® pudessem alterar a dosagem de potássio em 

indivíduos adultos sadios. 
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O aumento do consumo de sal na dieta e da ingestão de água pode refletir no 

incremento da dosagem dos eletrólitos. Com base nesta informação, podemos sugerir que, 

mesmo tendo observado diferenças estatisticamente significativas, o uso do Melparatosse® 

não ocasionou o aparecimento de alterações na fisiologia dos participantes dignas de nota, 

uma vez que os índices permaneceram dentro da faixa de normalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
Figura 4. Análise dos eletrólitos, sódio e potássio, de 26 voluntários sadios 

após a administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias 

consecutivos, *p<0,05. Valores de referência: A: Sódio: (⎯ -- ⎯ Limites de 

normalidade: 135 a 145 mmol/L) e B: Potássio: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 3,5 a 

5,1 mmol/L). 

 

O valor sérico da creatinina, além da função renal, depende da massa muscular, 

nutrição e ocorrência de edema (SOARES et al., 2002). Ainda que fatores alternativos 

possam influenciar este parâmetro, não ocorreram variações significantes, para ambos os 

grupos, durante e após a administração do medicamento (Figura 5). Os índices obtidos 

estavam dentro dos limites de normalidade e não se encontrou nenhum dado, na literatura 

consultada, que evidenciasse que os componentes do Melparatosse® pudessem alterar a 

dosagem de creatinina em indivíduos adultos sadios. 

B A 
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Figura 5. Dosagem sérica da Creatinina de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: ( ⎯ Homem: 0,7 a 1,2 mg/dL; - - Mulher:  0,5 a 0,9 

mg/dL). 

 

Já foi obtido, com o extrato alcoólico do alho, um efeito hipoglicemiante em 

roedores (NAGAI et al., 1975). O mesmo aconteceu após um ensaio clínico controlado e 

randomizado com pacientes diabéticos não dependentes de insulina (KIESEWETTER et 

al., 1990). Os índices glicêmicos dos voluntários submetidos ao tratamento com 

Melparatosse® apresentaram redução significativa em relação ao pré-estudo, para os 

voluntários do sexo masculino, nas primeira e terceira semanas e, para as voluntárias, 

apenas na terceira semana. Porém, é esperado que os valores para glicemia variem, dentro 

da faixa de normalidade, dependendo do teor de carboidratos que cada voluntário ingeriu no 

dia anterior à coleta. Logo, deve-se ressaltar, entretanto, que nenhuma das alterações 

apontou para a presença de qualquer distúrbio, já que estas oscilações ocorreram dentro da 

faixa de valores esperados (Figura 6).  



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Análise da Glicemia de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: Glicose (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 70 a 105 

mg/dL). 

 

Como mostra a Figura 7, não houve alterações significativas sob o ponto de 

vista estatístico da média dos parâmetros hepáticos dos dois grupos de voluntários em todos 

os períodos analisados. Não houveram indícios de hepatotoxicidade ocasionada pelo 

fitoterápico, até porque os voluntários não apresentaram queixas compatíveis com doenças 

hepáticas, de acordo com a anamnese e o exame físico realizados, devendo-se ressaltar que 

o exame clínico é soberano aos exames complementares. Na bibliografia pesquisada, não 

foi se localizou nenhum achado sobre alterações que os componentes do Melparatosse® 

possam deflagrar nas enzimas hepáticas em indivíduos adultos sadios. 
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Figura 7. Análise da função hepática de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: TGO ( ⎯ Homem: ≤ 38 U/L; - - Mulher:  ≤ 32 

U/L), B: TGP ( ⎯ Homem: ≤ 41 U/L; - - Mulher:  ≤ 31 U/L), C: Gama GT ( ⎯ 

Homem: 8 a 62 U/L; - - Mulher:  6 a 36 U/L) e D: Bilirrubina Total (⎯ -- ⎯ Limites 

de normalidade: ≤ 1,1 mg/dL). 

 

Alguns eventos adversos foram observados (Figura 6). De acordo com Guzzo 

(2004), estes podem ser classificados em atribuídos, prováveis, possíveis e não-atribuídos 

ao medicamento. Quatro voluntários (15,4% - Vols. 09, 17, 21 e 23) relataram episódios de 

gripe e três, episódios de cefaléia (11,5% - Vols. 01, 04 e 12). Um voluntário relatou 

faringite (3,9% - Vol. 22), outro, palpitação (3,9% - Vol. 01). Apesar deste seu relato, o 

eletrocardiograma e a aferição do pulso radial do voluntário que apresentou essa última 

queixa não demonstraram a presença de nenhuma anomalia de significado clínico. Além 

disso, segundo o NIH (2005), o sintoma palpitação é definido como uma sensação 
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desagradável que deixa o paciente alerta, podendo o seu ritmo cardíaco estar alterado ou 

normal. Na literatura consultada, não foram encontrados dados prévios que atestem que 

qualquer um dos componentes possa provocar o evento relatado, não descartando a 

possibilidade de existência de estudos em andamento que comprovem a ocorrência do 

mesmo. Porém, não há provas com evidências objetivas – como exames complementares e 

aferição de sinais vitais – ou subjetivas (registros de queixa e história clínica), que 

comprovem a relação de causalidade. E ainda: fatores emocionais podem ter causado a 

palpitação, que por ser transitória, já havia cedido no momento em que o exame clínico e o 

eletrocardiograma foram realizados. Além disso, o sintoma palpitação pode estar ou não 

associado à alteração da freqüência cardíaca (NIH, 2005). De modo semelhante, os 

episódios de cefaléia, gripe e faringite podem ter surgido por razões alheias ao 

medicamento, como fatores ambientais. Por estas razões, os eventos palpitação, cefaléia, 

gripe, faringite não foram atribuídos ao uso deste fitoterápico.  

 

Em tempo: dada a indicação do fitoterápico para as afecções do trato 

respiratório, os sintomas gripe e faringite chamaram a atenção dos pesquisadores. Em se 

investigando a evolução do quadro clínico dos pacientes que apresentaram tais sintomas, 

observou-se que nenhum dos voluntários cursou com piora do seu estado, apresentando 

melhora de suas condições em dias próximos. E ainda: aqueles que relataram gripe não se 

queixaram de tosse ou produção purulenta. Esses dois fatos trouxeram à tona a sugestão de 

que o fitoterápico exerceu efeito benéfico à higidez dos voluntários. 

 

O uso de alho cru, bromelina, oleorresina de copaíba e óleo essencial de 

mastruz pode causar desordens gástricas (ALONSO, 1998). Ocorreram dois relatos de 

náusea (7,7%- Vols. 01 e 08), dois de epigastralgia, (7,7% - Vols.11 e 20) e um de pirose 

(3,8% - Vol. 07), possivelmente atribuídos, apesar da presença da Mentha piperita, que 

pode proporcionar um certo alívio às náuseas, graças a uma ação levemente anestésica 

(MAY et al, 1996). 

 

Estudos de toxicidade da copaíba descreveram eventos adversos que 

aconteceram com uso de altas doses como perda de peso, irritação gastrintestinal e diarréia, 

esta relatada por três voluntários (11,5% - Vols. 04, 05 e 25), possivelmente atribuída ao 

fármaco (BASILE et al., 1987).  
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Um voluntário relatou dispnéia (3,9%- Vol. 01); outro, flatulência (3,9%- Vol. 

09). Episódios de dispnéia podem acontecer depois do uso de altas doses de Eucalyptus 

globulus ou como efeito paradoxal em crianças (MUTTI, 1992; WEBB e PITT, 1993). A 

flatulência pode ser um resultado da ação carminativa do Chenopodium ambrosioides (DE 

FEO & SENATORE), possivelmente atribuída a este componente do fitoterápico. A figura 

8 mostra a incidência de tais eventos. 

 

Os eventos adversos relatados pelos voluntários submetidos ao estudo do 

Melparatosse® foram classificados quanto à intensidade como leves, por serem facilmente 

tolerados e por não interferirem nas suas atividades cotidianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Eventos adversos relatados após a administração de quatro doses 

de 15 mL de Melparatosse® por 21 dias consecutivos (n = 26 voluntários). 
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4. ESTUDO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA DO CALMATOSS® 

  

Os doze voluntários do sexo masculino que concluíram o estudo de toxicologia 

clínica do Calmatoss®  tinham idade entre 18 e 43 anos, com média de 29 ± 8,55 anos. As 

doze mulheres que concluíram, a média foi de 25,01 ± 6,08 anos, e as idades variaram de 20 

a 39. Um voluntário do sexo masculino e outro do sexo feminino foram retirados do estudo 

por apresentarem eventos adversos incompatíveis com suas permanências, que serão 

descritos posteriormente, sendo realizada a análise estatística dos vinte e quatro 

remanescentes. A média dos I.M.C. dos voluntários não sofreu variação estatisticamente 

significativa, apesar da composição do fitoterápico conter mel, um veículo rico em 

carboidratos (SOPADE et al., 2004) e a despeito do fato de que não fora feita nenhuma 

restrição dietética aos participantes (Tabela 6). 

 

As médias das pressões sistólicas dos homens sofreram decréscimos 

significativos, na terceira semana e no pós-estudo, enquanto a média deste parâmetro para 

as mulheres não revelou alteração nos períodos analisados. O mesmo aconteceu para a 

pressão diastólica dos voluntários dos dois grupos. A redução observada poderia ser 

resultante da ação diurética da copaíba e/ ou da Myroxylon toluifera (YOUNGKEN, 1951; 

GUENTHER, 1952; CASAMADA, 1968; LEUNG, 1980; PIO CORRÊA, 1984; 

FERNÁNDEZ & PEREIRA, 1989), ou da Mykania glomerata, que, em modelos animais, 

promoveu um leve efeito vasodilatador na aorta e no leito vascular mesentérico (MOURA 

et al., 2002). Entretanto, apesar destas ações, a média das pressões sistólica e diastólica das 

voluntárias não sofreu variações significativas. Nos dois grupos, não foi percebida nenhuma 

redução do pulso radial. (Tabela 6).  

 

Embora poucas alterações significativas estatisticamente tenham havido quanto 

à pressão arterial, estas não denotaram a ocorrência de patologias ou toxicidade 

relacionadas ao tratamento, já que os valores apurados estiveram dentro da faixa de 

normalidade estipulada para este estudo, P.S. menor que 140 mmHg; P.D. menor que 90 

mmHg, assim como aqueles obtidos para o pulso radial (entre 60 e 100 bpm – estes últimos 

valores seguem a recomendação recomendados pelo NIH). Devemos lembrar que é 

fisiológico que ocorram variações na pressão arterial e no ritmo cardíaco ao longo do dia, 

de acordo com o estado de movimento ou repouso, estresse emocional e condições 
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nutricionais. Devemos referir, ainda, que não foi encontrado na literatura, nenhum indício 

de que os componentes do Calmatoss® possam interferir no ritmo cardíaco de indivíduos 

adultos sadios.  

 

Tabela 6: Análise do I.M.C., pressão sistólica, pressão diastólica e pulso conduzido 

semanalmente (média ± DP) em 24 voluntários de ambos os sexos, após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias consecutivos. 

  Pré - Estudo 1a Semana 2a Semana 3a Semana Pós – Estudo 

I.M.C.  

(m/ Kg2) 

H: 

M: 

22,50 ± 3,14 

22,65 ± 3,40 

22,74 ± 3,60 

22,35 ± 3,84 

22,65 ± 3,10 

22,50 ± 3,84 

22,85 ± 3,54 

22,88 ± 3,83 

22,58 ± 3,02 

22,61 ± 3,79 

Pressão 

Sistólica 

(mmHg) 

H: 

M: 

125,00 ± 12,97 

104,58 ± 11,96 

117,92 ± 7,22* 

109,58 ± 8,91 

119,17 ± 10,84

106,25 ± 9,80 

113,75 ± 11,89* 

108,33 ± 10,30 

112,08 ± 8,65* 

108,33 ± 10,30 

Pressão 

Diastólica 

(mmHg) 

H: 

M: 

79,58 ± 10,33 

68,33 ± 11,15 

71,25 ± 9,56* 

70,00 ± 8,79 

71,67 ± 5,77* 

70,00 ± 7,69 

77,92 ± 8,91 

70,83 ± 9,00 

   74,58 ±  8,38*

 69,58 ±  8,65 

Pulso 

(bpm) 

H: 

M: 

  75,50 ±   9,27 

  72,00 ±   8,00 

74,67 ± 6,05 

 77,33 ± 7,55* 

76,50 ± 8,01 

75,08 ± 8,44 

78,83 ± 9,20 

76,17 ± 8,72 

75,17 ± 7,70 

77,33 ± 9,59 

H: Homem, M: Mulher; * Diferença estatisticamente significante do pré-estudo (p < 0,05). 

 

A dosagem de hemoglobina, a determinação do hematócrito e as contagens de 

plaquetas e leucócitos não revelaram qualquer alteração notável em ambos os grupos 

(Figura 9), ainda que a ocorrência do ciclo menstrual das mulheres pudesse exercer alguma 

influência no hemograma. Além disso, variações na contagem dos leucócitos poderiam ser 

resultado do horário em que a coleta de sangue foi feita. A contagem matinal sofre 

influência do número de horas de sono e da atividade na noite anterior e é entre 5 e 10% 

inferior à contagem vespertina.  Além disso, leves alterações ocorrem como resposta da 

medula óssea normal a inflamações ou infecções, estresse físico ou emocional (SOARES et 

al., 2002), o que ainda não seria suficiente para denotar toxicidade causada pelo 

medicamento. Não foram encontrados registros na literatura de que os componentes 

presentes na formulação do Calmatoss® pudessem causar hematotoxicidade em indivíduos 

sadios.  
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Figura 9. Análise da função hematológica de 24 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: Hemoglobina (⎯ Homem: 13,5 a 18 g/dL; - -

Mulher: 11,5 a 16,5 g/dL); B: Hematócrito ( ⎯ Homem: 40 a 54%; - - Mulher: 36 a 

48%); C: Leucócitos: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 5 a 10 g/dL) e D: Plaquetas:  

(⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 150 a 450 x103/mm3). 

 

O tempo de protrombina e o tempo parcial de ativação da tromboplastina dos 

voluntários não sofreram alteração em nenhum período, apesar das cumarinas encontradas 

no Myroxylon toluifera e na Mykania glomerata (PIO CORRÊA, 1984; MOURA et al., 

2002). As cumarinas inibem a conversão da vitamina K1 para sua forma reduzida, 

impedindo a ativação dos fatores da cascata de coagulação II, VII, IX e X (RANG et al., 

2003; Roche, 2004). A deficiência destes fatores poderia acarretar valores elevados nestes 

testes (SOARES et al., 2002), o que não aconteceu. Em tempo: os resultados também não 

ultrapassaram a faixa de normalidade, não se observando, assim, a ocorrência de discrasias.  

A B
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Figura 10. Análise da coagulação através do tempo de protrombina e do 

tempo parcial de ativação da tromboplastina, de 24 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias consecutivos, *p < 

0,05. Valores de referência: A: TP (⎯ -- ⎯ Limites de Normalidade: 1,3) e B: TPTA 

(⎯ -- ⎯ Limites de Normalidade: 1,2). 

 

Apesar da ação diurética da copaíba e/ ou do Bálsamo de Tolú (YOUNGKEN, 

1951; GUENTHER, 1952; CASAMADA, 1968; LEUNG, 1980; PIO CORRÊA, 1984; 

FERNÁNDEZ & PEREIRA, 1989), não foram detectadas estatisticamente quaisquer 

alterações na determinação dos eletrólitos em ambos os grupos (Figura 11). A não-

ocorrência de variações aliada ao fato de que os níveis séricos estiveram dentro da faixa de 

normalidade nos permite afirmar que o uso do fitoterápico não ocasionou o aparecimento de 

desequilíbrio eletrolítico. Alterações causadas por qualquer componente do medicamento 

na determinação do potássio em indivíduos sadios não foram previstas na literatura 

consultada. 

 

A B
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Figura 11. Análise dos eletrólitos, sódio e potássio, de 24 voluntários sadios 

após a administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias 

consecutivos, *p<0,05. Valores de referência: A: Sódio: (⎯ -- ⎯ Limites de 

normalidade: 135 a 145 mmol/L) e B: Potássio: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 3,5 a 

5,1 mmol/L). 

 

Não foi revelada, através da sua dosagem, nenhuma alteração dos níveis de 

creatinina dos voluntários (Figura 12), apesar de seus valores variarem de acordo com 

vários fatores, como massa muscular, nutrição e ocorrência de edema, além da função renal 

(SOARES et al., 2002). Na literatura consultada, não foram levantados dados que 

evidenciassem que os componentes da formulação pudessem alterar a dosagem de 

creatinina em indivíduos adultos sadios. 

A B 
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Figura 12. Dosagem sérica da Creatinina de 24 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: ( ⎯ Homem: 0,7 a 1,2 mg/dL; - - Mulher:  0,5 a 0,9 

mg/dL). 

 

Apesar de conter mel em sua formulação, o uso do Calmatoss® não produziu 

qualquer efeito no metabolismo da glicose dos voluntários (Figura 13), não se tendo 

encontrado, também, registros atestando que as plantas da formulação, bem como a 

própolis, possam causar tais alterações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Análise da Glicemia de 24 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss®  por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: Glicose (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 70 a 105 

mg/dL). 
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Em não havendo nenhuma variação quanto às enzimas hepáticas dos 

voluntários dos dois grupos (Figura 14), pode-se dizer que o Calmatoss® tenha causado 

hepatotoxicidade aos voluntários, pois, além disso, os mesmos apresentaram queixas mais 

amenas do que aquelas compatíveis com os transtornos hepáticos, de acordo com a 

anamnese e o exame físico realizados. Outro dado que assegura que o produto não provoca 

patologias hepáticas em indivíduos adultos sadios é o fato de que as médias das enzimas 

hepáticas não ultrapassaram os limites de normalidade. E também, não há, na literatura, 

registro de que os elementos presentes na formulação possam deflagrar aumento ou redução 

nos níveis destas enzimas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Análise da função hepática de 24 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Calmatoss® por 21 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: TGO ( ⎯ Homem: ≤ 38 U/L; - - Mulher:  ≤ 32 

U/L), B: TGP ( ⎯ Homem: ≤ 41 U/L; - - Mulher:  ≤ 31 U/L), C: Gama GT ( ⎯ 

Homem: 8 a 62 U/L; - - Mulher:  6 a 36 U/L) e D: Bilirrubina Total (⎯ -- ⎯ Limites 

de normalidade: ≤ 1,1 mg/dL). 
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Dois voluntários saíram do estudo. Uma voluntária (Vol. 12), por aumento 

expressivo, nas primeira e segunda semanas das enzimas TGO e TGP, em relação ao 

resultado obtido no pré-estudo. As demais enzimas hepáticas encontravam-se dentro da 

faixa de normalidade no pré-estudo, sem maiores alterações nas semanas seguintes. O 

médico responsável pela avaliação clínica atribuiu ao aumento dos níveis séricos de 

transaminases o fato de que, no intervalo entre o pré-estudo e a primeira semana, a 

voluntária havia sido imunizada contra rubéola. Ela foi retirada do estudo por apresentar 

resultados de testes laboratoriais anormais, embora a ocorrência deste fato não tenha sido 

atribuída ao uso do medicamento, por não estar prevista na literatura e por haver uma 

evidência clínica que a explique. 

 

O outro voluntário (Vol. 13) fez uso de medicação intravenosa (Buscopan®), 

prescrita por profissional alheio ao estudo por ter apresentado um episódio de dor de origem 

supostamente biliar, relatado durante a visita da segunda semana. Os resultados das 

dosagens séricas das enzimas hepáticas do mesmo não apresentaram qualquer alteração em 

todos os períodos em que foram avaliados. O voluntário foi retirado do estudo por 

apresentar sintomas intercorrentes requerendo medicação, ainda que estes não tenham sido 

confirmados através dos exames clínico-laboratoriais. Por este fato e por não ser 

confirmado pela literatura, o evento adverso não foi atribuído ao medicamento.   

 

Durante o estudo, foi notada a incidência de um caso (3,9%) para cada um dos 

seguintes sintomas: astenia (Vol. 06), tosse (Vol. 19) e tontura (Vol. 26). Foram também 

relatados dois casos (7,7%) de enxaqueca (Vol. 05 e 07), dismenorréia (Vol. 19 e 20), dor 

abdominal (Vol. 05 e 13), sonolência (Vol. 25 e 26), gripe (Vol. 06 e 19), três casos 

(11,5%) de faringite (Vol. 06, 12, e 23) e quatro (15,4% - Vols. 07, 08, 10 e 26) de cefaléia. 

Destes sintomas, apenas a irritação gastrintestinal foi prevista pela literatura (BASILE et 

al., 1988), sendo este caso considerado possivelmente atribuído. Os demais eventos foram 

classificados como não atribuídos por não terem sido encontrados registros prévios de 

relação de causalidade com os componentes da formulação do Calmatoss® na bibliografia 

consultada (Figura 15). Somando-se a este critério, não há provas com evidências objetivas 

– como exames complementares e aferição de sinais vitais – ou subjetivas (registros de 

queixa e história clínica), que atestem a existência dessa relação. Sintomas como astenia, 

tosse, cefaléia e faringite podem caracterizar um quadro gripal intercorrente. Fatores 
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individuais e meramente fisiológicos (como ciclo menstrual, no caso da dismenorréia, 

enxaqueca, cefaléia e tontura), podem ter causado os eventos observados (Figura 15). Por 

possivelmente serem explicados por fatores alternativos, os episódios de astenia, tosse, 

tontura, enxaqueca, dismenorréia, sonolência, gripe, faringite e cefaléia não foram 

atribuídos ao uso do Calmatoss®.  

 

Segundo o fabricante, o fitoterápico está indicado como adjuvante no 

tratamento das afecções do trato respiratório. Logo, os sintomas gripe, tosse e faringite 

chamaram a atenção dos pesquisadores. Durante a investigação da evolução do quadro 

clínico dos pacientes que apresentaram tais sintomas, observou-se que nenhum dos 

voluntários cursou com piora do seu estado, apresentando melhora de suas condições em 

dias próximos. E ainda: aqueles que relataram gripe não se queixaram de tosse produtiva. 

Esses dois fatos trouxeram à tona a sugestão de que o fitoterápico, apesar de não agir na 

prevenção, exerceu efeito benéfico à saúde dos voluntários. 

 

Por serem facilmente tolerados e por não interferirem nas suas atividades 

cotidianas, os eventos adversos relatados pelos voluntários submetidos ao estudo do 

Calmatoss® foram classificados quanto à intensidade como leve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Eventos adversos relatados após a administração de quatro 

doses de 15 mL de Calmatoss® por 21 dias consecutivos (n = 26 voluntários). 
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5. ESTUDO DE TOXICOLOGIA CLÍNICA DO SARATOSSE® 

 

Os treze voluntários do sexo masculino do estudo de toxicologia clínica do 

Saratosse® tinham idade entre 20 e 46, com média de 30 ± 8,20 anos. Para as treze 

mulheres, a média foi de 26,15 ± 6,84 anos, e as idades variaram de 18 a 37. As médias dos 

I.M.C. dos voluntários não sofreram variação estatística, apesar da presença de mel e das 

variações nutricionais possíveis, já que não foi estabelecida uma dieta fixa (Tabela 7).  

 

Os valores, para pulso radial e pressão diastólica de ambos os grupos, não 

variaram. A pressão sistólica dos homens, no entanto, foi reduzida no pós-estudo (Tabela 

7), sendo este dado compatível com dados sobre a atividade diurética da copaíba 

(YOUNGKEN, 1951; GUENTHER, 1952; CASAMADA, 1968; LEUNG, 1980; 

FERNÁNDEZ & PEREIRA, 1989), efeito vasodilatador do extrato de guaco (MOURA et 

al., 2002) e ação diurética significativa da hortelã (DELLA LOGGIA & TUBARO, 1990). 

Porém, sabe-se que variações na pressão arterial podem ser fisiológicas e ocorrer de acordo 

com o estado de movimento/ repouso, estresse e condições nutricionais; logo, a alteração 

ocorrida pode não ser devido ao uso do fitoterápico. A despeito da redução significativa 

estatisticamente, os valores para P.A. estiveram dentro da faixa de normalidade proposta 

para o estudo, assim como aqueles obtidos para o pulso radial – dentro dos limites 

propostos pelo NIH. Por isso, esta alteração não constitui, entretanto, em indício de 

cardiotoxicidade, indo de encontro à ação deletéria atribuída ao felandreno encontrado no 

eucalipto (SIMÕES et al., 1999; ALONSO, 1998). 

 



 70

Tabela 7: Análise do I.M.C., pressão sistólica, pressão diastólica e pulso conduzido 

semanalmente (média ± DP) em 26 voluntários de ambos os sexos, após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse® por 28 dias consecutivos. 

  Pré - Estudo 1a Semana 2a Semana 3a Semana 4a Semana Pós - Estudo

I.M.C. 

(m/Kg2) 

H: 

M: 

23,49 ± 2,55 

23,29 ± 2,68 

23,44 ± 2,40 

23,27 ± 2,66 

23,35 ± 2,23 

23,37 ± 2,77 

23,48 ± 2,40 

23,50 ± 2,69* 

23,37 ± 2,39 

23,45 ± 2,80 

23,27 ± 2,39 

23,42 ± 2,75 

Pressão 

Sistólica 

(mmHg) 

H: 

M: 

123,08 ± 7,23 

111,15 ± 9,16 

117,69 ± 7,25* 

116,15 ± 9,39 

116,92 ± 8,30* 

113,46 ± 5,91 

116,15 ± 6,50* 

113,08 ± 10,32

120,38 ± 7,49 

113,46 ± 10,49 

113,85 ± 8,70* 

106,54 ± 12,48

Pressão 

Diastólica 

H: 

M: 

80,00 ± 9,13 

70,77 ± 8,38 

76,92 ± 6,30 

  76,92 ± 8,30*

78,85 ± 8,20 

  74,62 ± 5,58*

76,15 ± 6,50 

72,31 ± 5,99 

78,46 ± 8,01  

78,08 ± 14,80* 

76,92 ± 4,80 

 75,77 ± 9,54* 

Pulso 

(mmHg) 

H: 

M: 

73,69 ± 5,59 

73,23 ± 9,04 

68,62 ± 5,38* 

 75,08 ± 6,96 

69,85 ± 7,05* 

 73,54 ± 8,09 

71,08 ± 8,82 

75,38 ± 5,38 

72,31 ± 5,53 

74,77 ± 8,55 

73,85 ± 9,47 

 75,85 ± 10,85 

H: Homem, M: Mulher; * Diferença estatisticamente significante do pré-estudo (p < 0,05). 

 

A dosagem da hemoglobina, a determinação do hematócrito e a contagem das 

células sangüíneas não revelaram diferenças significativas sob o ponto de vista estatístico 

(Figura 16). Nada foi encontrado na literatura a respeito da possibilidade de alterações no 

hemograma de indivíduos sadios, após o uso das plantas medicinais utilizadas na 

elaboração do Saratosse®, assim como mel e própolis. 
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Figura 16. Análise da função hematológica de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse®  por 28 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: Hemoglobina (⎯ Homem: 13,5 a 18 g/dL; - -

Mulher: 11,5 a 16,5 g/dL); B: Hematócrito ( ⎯ Homem: 40 a 54%; - - Mulher: 36 a 

48%); C: Leucócitos: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 5 a 10 g/dL) e D: Plaquetas:  

(⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 150 a 450 x103/mm3). 

 

Apesar da ação diurética atribuída a Copaifera multijuga (YOUNGKEN, 1951; 

GUENTHER, 1952; CASAMADA, 1968; LEUNG, 1980; FERNÁNDEZ & PEREIRA, 

1989) e da ação diurética significativa da Mentha piperita (DELLA LOGGIA & TUBARO, 

1990), a determinação dos índices de sódio não evidenciou alterações estatísticas no grupo 

dos homens em relação ao pré-estudo. Quanto ao grupo das mulheres, observou-se um 

A B

C D



 72

pequeno decréscimo, compatível com a literatura, do sódio sérico nas segunda, terceira e 

quarta semana e no pós-estudo (Figura 17A). 

 

A dosagem sérica de potássio do grupo dos voluntários do sexo masculino 

indicou redução apenas da mesma ao fim da primeira semana de tratamento em relação ao 

pré-estudo. A dosagem das voluntárias não apresentou variação. Pode-se afirmar que o 

resultado acima descrito não contraria os achados de Della Loggia e Tubaro, em 1990, 

sobre o efeito diurético não associado a uma espoliação significativa de potássio da Mentha 

piperita (Figura 17B). 

 

O aumento da ingestão de água e do consumo de sal na dieta pode refletir no 

incremento da dosagem dos eletrólitos. Com base nesta informação, sugere-se que, mesmo 

tendo observado tênues variações estatisticamente significativas, o uso do Saratosse® não 

ocasionou o aparecimento de alterações dignas de nota nos níveis séricos dos eletrólitos, 

tendo os índices permanecido dentro da faixa de normalidade.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                               
Figura 17. Análise dos eletrólitos, sódio e potássio, de 26 voluntários sadios 

após a administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse® por 28 dias 

consecutivos, *p<0,05. Valores de referência: A: Sódio: (⎯ -- ⎯ Limites de 

normalidade: 135 a 145 mmol/L) e B: Potássio: (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 3,5 a 

5,1 mmol/L). 

 

A 

* * * *

B 
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O valor sérico da creatinina, além da função renal, depende da massa muscular, 

nutrição e ocorrência de edema (SOARES et al., 2002). A determinação da concentração de 

creatinina sérica não mostrou variação estatística em nenhum período analisado para ambos 

os grupos. Portanto, estes resultados confirmam a não-ocorrência de alterações metabólicas 

ou cárdio-renal, uma vez que os índices obtidos estavam dentro dos limites de normalidade. 

Não foram encontrados achados que relacionassem o uso das substâncias contidas no 

Saratosse® com os níveis séricos de creatinina (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Dosagem sérica da Creatinina de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse® por 28 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: ( ⎯ Homem: 0,7 a 1,2 mg/dL; - - Mulher:  0,5 a 0,9 

mg/dL). 

 

O uso do Saratosse® parece não ter afetado a dosagem das enzimas hepáticas 

(Figura 19). Além disso, os voluntários não apresentaram queixas compatíveis com doenças 

hepáticas, de acordo com a anamnese e o exame físico realizados. A despeito dos possíveis 

distúrbios gastrointestinais causados pela copaíba e pelo eucalipto (BASILE et al., 1988; 

NEWALL et al., 1996), não figuram entre os registros da bibliografia discrepâncias nas 

dosagens das enzimas hepáticas causadas pelas espécies envolvidas na formulação deste 

fitoterápico. 
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Figura 19. Análise da função hepática de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse® por 28 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: A: TGO ( ⎯ Homem: ≤ 38 U/L; - - Mulher:  ≤ 32 

U/L), B: TGP ( ⎯ Homem: ≤ 41 U/L; - - Mulher:  ≤ 31 U/L), C: Gama GT ( ⎯ 

Homem: 8 a 62 U/L; - - Mulher:  6 a 36 U/L) e D: Bilirrubina Total (⎯ -- ⎯ Limites 

de normalidade: ≤ 1,1 mg/dL). 

 

Apesar da ingestão freqüente de mel durante o tratamento, a glicemia dos 

voluntários dos dois grupos foi reduzida ao final das primeira, segunda e quarta semanas de 

tratamento, para ambos os grupos (Figura 20). Estes resultados parecem ter sofrido alguma 

influência da presença do extrato elaborado com as folhas de Eucalyptus globulus que já 

provou exercer ação hipoglicemiante em animais (BOUKEF et al., 1976; LEUNG, 1980; 

HANDA & CHAWLA-MANINDER, 1989).  
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É possível, no entanto, que os valores para glicemia variem, dentro da faixa de 

normalidade, a depender do teor de carboidratos que cada voluntário ingeriu no dia anterior 

à coleta. Logo, deve-se ressaltar, entretanto, que nenhuma das alterações apontou para a 

presença de qualquer distúrbio, já que estas oscilações ocorreram dentro da faixa de valores 

esperados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Análise da Glicemia de 26 voluntários sadios após a 

administração de quatro doses de 15 mL de Saratosse® por 28 dias consecutivos, 

*p<0,05. Valores de referência: Glicose (⎯ -- ⎯ Limites de normalidade: 70 a 105 

mg/dL). 

 

Durante o estudo, foi observada a incidência de um caso (3,9%) para cada um 

dos seguintes sintomas: diarréia (Vol. 22), pirose (Vol. 26) e náuseas (Vol. 25). O episódio 

de diarréia foi assim classificado como possivelmente atribuído ao medicamento, porém sua 

ocorrência só foi descrita em casos de ingestão de doses altas de oleorresina de Copaifera 

multijuga (BASILE et al., 1988). O relato de pirose (Vol. 26) recebeu a mesma 

classificação, uma vez que o mentol pode causar desconforto gástrico (GATTUSO et al., 

1991). Também recebeu a classificação de “possivelmente atribuído” o episódio de náusea, 

cuja ocorrência foi descrita em casos de administração de doses altas de óleo de Eucalyptus 

globulus (NEWALL et al., 1996). 

 

Também foram reportados um caso de disúria (Vol. 07), flatulência (Vol. 08), 

mialgia (Vol. 09), enxaqueca (Vol. 10) e constipação (Vol. 13); dois casos (7,7%) de dor 

abdominal (Vols. 01 e 13), odontalgia (Vols. 04 e 15), cefaléia (Vols. 09 e 10), sonolência 



 76

(Vols. 06 e 24) e mal-estar (Vols. 10 e 25); três casos (11,5%) de gripe (Vols. 06, 14 e 15) e 

sete (26,9%) de faringite (Vols. 04, 09, 13, 14, 15, 23 e 26). O relato de sonolência é 

compatível com o dado prévio de que a Copaifera multijuga possa exercer uma ação 

depressora central (BASILE et al., 1988), fazendo deste um sintoma possivelmente 

atribuído ao medicamento. Não foram encontrados dados, na literatura, que atestem que 

qualquer um dos componentes possa provocar os demais eventos descritos, não descartando 

a possibilidade de que estudos em curso comprovem a ocorrência dos mesmos. Além disso, 

não há evidências objetivas – como exames complementares e aferição de sinais vitais – ou 

subjetivas (registros de queixa e história clínica), que comprovem a relação de causalidade. 

Causas alternativas também podem ter desencadeado os eventos observados. Os casos de 

flatulência, dor abdominal e constipação podem ser explicados por variações dietéticas; a 

enxaqueca por pré-indisposição individual. A mialgia pode ter sido desencadeada por 

sobrecarga muscular, alheia ao uso do medicamento. Os casos de odontalgia, ambos na 

região do terceiro molar, provavelmente ocorreram por causa da erupção desta unidade na 

cavidade bucal, proporcionando um certo desconforto aos voluntários. Finalmente, o relato 

de disúria ocorreu por ocasião de uma infeccção combatida através do uso uma combinação 

tópica de antifúngicos (Gino-pletil® , comumente indicada para tratar Tricomoníase e 

Candidíase Vaginal), prescrita por um médico alheio ao estudo. Sintomas como mal-estar, 

cefaléia e faringite podem caracterizar um quadro gripal intercorrente, que pode estar 

relacionado a fatores ambientais.  Por estas razões, os episódios enumerados não foram 

atribuídos ao uso deste fitoterápico.  

 

Os sintomas gripe e faringite chamaram a atenção dos pesquisadores, dada a 

indicação do fitoterápico para as afecções do trato respiratório. Observando-se a evolução 

do quadro clínico dos pacientes que apresentaram tais sintomas, foi verificado que nenhum 

dos voluntários cursou com piora do seu estado, apresentando melhora de suas condições de 

saúde em dias próximos. Aqueles que relataram gripe não se queixaram de tosse ou 

produção purulenta. Esses dois fatos sugeriram que o fitoterápico exerceu ação benéfica à 

saúde dos voluntários. 

 

Houve dois casos (7,7%) de epigastralgia (Vol. 09 e 10), relacionada, na 

bibliografia consultada, a casos de administração de doses altas de óleo de eucalipto 
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(NEWALL et al., 1996). Por estar previsto na literatura, o episódio foi classificado como 

possivelmente atribuído (Figura 21). 

  

A intensidade dos eventos adversos relatados pelos voluntários submetidos ao 

estudo do Saratosse® foram considerada como leve, por serem facilmente tolerados e por 

não interferirem nas suas atividades cotidianas normais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Eventos adversos relatados após a administração de quatro 

doses de 15 mL de Saratosse® por 26 dias consecutivos (n = 26 voluntários). 
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6. PERSPECTIVAS: ESTUDOS ADICIONAIS COM OS FITOTERÁPICOS 

MELPARATOSSE®, CALMATOSS® E SARATOSSE® 

 

Apesar de amplamente utilizados por pacientes portadores de afecções 

respiratórias, como gripes e sinusites, ainda não havia sido realizado nenhum estudo clínico 

com características metodológicas de um Estudo Fase I, para avaliar a segurança dos 

fitoterápicos Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse®. 

 

Para que os produtos naturais sejam validados como medicamentos, eles devem 

ser avaliados cientificamente por testes tão ou mais criteriosos quanto aqueles exigidos aos 

produtos sintéticos. A prática popular não pode substituir as evidências científicas 

necessárias para a utilização de um medicamento. Acreditamos que não há mais condições 

da comunidade científica dar tanta liberdade às chamadas medicinas alternativas, tendo em 

vista que só deve haver uma medicina a qual não dê lugar a concessões, mas que tenha 

como objetivo claro à garantia da segurança e da eficácia do medicamento. 

 

Os fitoterápicos não são constituídos por um único princípio ativo isolado, mas 

por uma variedade de constituintes químicos que, em conjunto, devem ser responsáveis pela 

sua atividade. Desta maneira, a pesquisa farmacológica envolvendo fitoterápicos tem que 

ser distinta daquela realizada para produtos sintéticos. O controle de qualidade daqueles 

medicamentos requer cuidados específicos, não se limitando apenas à análise do produto 

final, abrangendo também a identificação das espécies, dos compostos nelas presentes, 

cultivo, colheita, beneficiamento, armazenamento até a forma farmacêutica final (DI 

STASI, 1996). Além disso, em contraste com o protocolo de desenvolvimento de cada nova 

formulação sintética, as ações farmacológicas dos fitoterápicos atualmente são observadas 

de maneira empírica em pacientes, pois tem sido muito difícil obter desenhos experimentais 

que viabilizem inferir os mecanismos de ação farmacológica dos princípios ativos de 

origem vegetal a partir de modelos animais. A ausência de conhecimento de marcadores 

farmacológicos para a maioria das substâncias ainda confere à contribuição terapêutica de 

muitas espécies a condição de “especulativa”, por não se haver, até então, como desvendar 

dados da sua farmacodinâmica, fomentando, também, esta lacuna.  Soma-se a estes fatores 

a dificuldade de identificar e quantificar os componentes de cada fórmula fitoterápica se 

levarmos em conta a variação na composição ocorrida, mesmo em se tratando de plantas de 
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uma mesma espécie, ou no caso do mel e da própolis, em se tratando de amostras retiradas 

de um mesmo local e da mesma florada. Desta forma, há a necessidade de desenvolver 

técnicas avançadas de cromatografia a fim de identificar e quantificar estes possíveis 

marcadores. 

 

É de suma relevância conhecer como e quanto de uma determinada substância, 

que atuará em um dado sítio ativo para desencadear uma ação farmacológica desejada, será 

absorvida, como será metabolizada e excretada e que possíveis interações poderá provocar 

(SCHULZ, 1998).Os resultados alcançados nos ensaios de toxicologia clínica aqui 

apresentados representam um primeiro passo para que em uma fase posterior seja possível 

avaliar a eficácia terapêutica destes fitoterápicos como, também, desenvolver 

indispensáveis estudos de farmacocinética.  

 

O planejamento e a execução dos estudos que avaliarão a eficácia terapêutica 

seguidos desses que avaliaram a toxicidade deverão obedecer a legislação estabelecida pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o registro e a comercialização 

destes produtos. 
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CONCLUSÃO 

 

Os dados colhidos através de anamnese, exame físico, laboratoriais e 

eletrocardiográfico encontraram-se dentro dos limites de normalidade ou apresentaram 

alterações discretas sem significância clínica, não indicando comprometimento 

hematológico, metabólico, renal, hepático e cardiovascular. Os eventos adversos relatados 

por voluntários que fizeram seu uso pareceram não ter relação de causalidade com os 

fitoterápicos. Por meio dos resultados apresentados, infere-se que a avaliação das funções 

analisadas dos voluntários sadios de ambos os sexos, após tratamento com os três 

fitoterápicos utilizados, Melparatosse®, Calmatoss® e Saratosse®, via oral, na dose de 15 

mL, quatro vezes ao dia, não apontou sinais de toxicidade sistêmica. 
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GLOSSÁRIO 

 

Adjuvante: Substância de origem natural ou sintética adicionada ao medicamento com a 

finalidade de prevenir alterações, corrigir e/ou melhorar as características organolépticas, 

biofarmacotécnicas e tecnológicas do medicamento (BRASIL, 2004). 

 

Comitês de Ética em Pesquisa: Colegiados interdisciplinares e independentes, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, criados para defender os interesses dos sujeitos da 

pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos (BRASIL, 1996b). 

 

Derivado de droga vegetal: Produtos de extração da matéria prima vegetal: extrato, 

tintura, óleo, cera, exsudato, suco, e outros (BRASIL, 2004). 

 

Droga vegetal: Planta medicinal ou suas partes, após processos de coleta, estabilização e 

secagem, podendo ser íntegra, rasurada, triturada ou pulverizada (BRASIL, 2004). 

 

Estudo Clínico: Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou 

verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de 

produto(s) e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em investigação, com o objetivo 

de averiguar sua segurança e/ou eficácia. (Anvisa, 2004) 

 

Fórmula Fitoterápica: Relação quantitativa de todos os componentes de um medicamento 

fitoterápico (BRASIL, 2004). 

 

ICH (International Conference on Harmonization): Órgão dos Estados Unidos para 

requerimentos técnicos para registro de produtos farmacêuticos destinados a uso em 

humano (GUZZO, 2004). 

Instituição de pesquisa: Organização, pública ou privada, legitimamente constituída e 

habilitada na qual são realizadas investigações científicas (BRASIL, 1996b). 

Marcadores: componentes ou classes de compostos químicos (ex: alcalóides, flavonóides, 

ácidos graxos, etc.), presentes na matéria-prima vegetal, preferencialmente os próprios 
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ativos, destinados ao controle de qualidade da matéria-prima vegetal, dos preparados 

fitoterápicos intermediários e dos produtos fitoterápicos (BRASIL, 2004). 

 

Matéria prima vegetal: Planta medicinal, droga vegetal ou derivados (BRASIL, 2004). 

 

Medicamento: Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnósticos (BRASIL, 2004). 

 

Medicamento fitoterápico novo: Aquele cuja eficácia, segurança e qualidade, sejam 

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, 

podendo servir de referência para o registro de similares.  

 

Medicamento fitoterápico tradicional: Elaborado a partir de planta medicinal de uso 

alicerçado na tradição popular, sem evidências, conhecidas ou informadas, de risco à saúde 

do usuário.  

 

Medicamento fitoterápico similar: Aquele que contém as mesmas matérias-primas 

vegetais, na mesma concentração de princípio ativo ou marcadores, utilizando a mesma via 

de administração, forma farmacêutica, posologia e indicação terapêutica de um 

medicamento fitoterápico considerado como referência. (BRASIL, 2000). 

 

National Heart, Lung, and Blood Institute: Divisão dos National Institutes of Health, 

Órgão do Departamento de Saúde dos Estados Unidos (U.S. Department of Health and 

Human Services), que por meio do “The Seventh Report of the Joint National Committee 

on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure”, estabeleceu 

os novos parâmetros para o controle da pressão arterial. 

  

Pesquisa: Classe de atividades cujo objetivo é desenvolver ou contribuir para o 

conhecimento generalizável. O conhecimento generalizável consiste em teorias, relações ou 

princípios, ou no acúmulo de informações sobre as quais está baseado, que possam ser 

corroborados por métodos científicos aceitos de observação e inferência (BRASIL, 1996b). 

Pesquisador responsável: Pessoa responsável pela coordenação e realização da pesquisa e 

pela integridade e bem-estar dos sujeitos da pesquisa (BRASIL, 1996b). 
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Pesquisas com novos fármacos, medicamentos, vacinas ou testes diagnósticos: Refere-

se às pesquisas com estes tipos de produtos em fase I, II ou III, ou não registrados no país, 

ainda que fase IV quando a pesquisa for referente ao seu uso com modalidades, indicações, 

doses ou vias de administração diferentes daquelas estabelecidas quando da autorização do 

registro, incluindo seu emprego em combinações, bem como os estudos de 

biodisponibilidade e ou bioequivalência. 

 

Fase Pré-Clínica - É realizada a aplicação de nova molécula em animais, após 

experimentos in vitro através dos quais aparenta demonstrar potencial terapêutico. São 

obtidas informações preliminares sobre atividade farmacológica e segurança, porém mais 

de 90% das substâncias estudadas nesta fase são eliminadas por não demonstrarem 

suficiente atividade farmacológica ou por mostrarem ser tóxicas. As moléculas que 

exibirem ação farmacológica específica e perfil de toxicidade aceitável passam à fase 

seguinte. 

 

Fase I - É o primeiro estudo em seres humanos em pequenos grupos de pessoas 

voluntárias, em geral sadias de um novo princípio ativo, ou nova formulação, realizado em 

pessoas voluntárias. Estas pesquisas se propõem estabelecer uma evolução preliminar da 

segurança e do perfil farmacocinético e quando possível, um perfil farmacodinâmico.  

 
Fase II - Estudo Terapêutico Piloto - Os objetivos do Estudo Terapêutico 

Piloto visam demonstrar a atividade e estabelecer a segurança em curto prazo do princípio 

ativo, em pacientes afetados por uma determinada enfermidade ou condição patológica. As 

pesquisas realizam-se em um número limitado (pequeno) de pessoas e freqüentemente são 

seguidas de um estudo de administração. Deve ser possível, também, estabelecerem-se as 

relações dose-resposta, com o objetivo de obter sólidos antecedentes para a descrição de 

estudos terapêuticos ampliados (Fase III). 

 
Fase III - Estudos Terapêuticos Ampliados - São estudos realizados em 

grandes e variados grupos de pacientes, com o objetivo de determinar o resultado do 

risco/benefício a curto e longo prazo das formulações do princípio ativo e o valor 

terapêutico relativo, de maneira global (geral). Exploram-se nesta fase o tipo e perfil das 

reações adversas mais freqüentes. 
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Fase IV - São pesquisas realizadas depois de comercializado o produto e/ou 

especialidade medicinal. Estas pesquisas são executadas com base nas características com 

que o medicamento foi autorizado. Geralmente são estudos de vigilância pós-

comercialização, para estabelecer o valor terapêutico, o surgimento de novas reações 

adversas e/ou confirmação da freqüência de surgimento das já conhecidas, e as estratégias 

de tratamento (BRASIL, 1997). 

 

Pesquisas envolvendo seres humanos: Pesquisas que, individual ou coletivamente, 

envolvam o ser humano, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dele, 

incluindo o manejo de informações ou materiais (BRASIL, 1996b). 

Preparado fitoterápico intermediário: Produto vegetal triturado, pulverizado, rasurado, 

extrato, tintura, óleo fixo ou volátil, cera, suco e outros, obtido de plantas frescas e de 

drogas vegetais, através de operações de fracionamento, extração, purificação ou 

concentração, utilizado na preparação de produto fitoterápico (BRASIL, 1995). 

Princípio ativo: substância ou classes químicas, quimicamente caracterizadas, cuja ação 

farmacológica é conhecida e responsável, total ou parcialmente, pelos efeitos terapêuticos 

do produto fitoterápico (BRASIL, 2004). 

Produto Fitoterápico: Todo medicamento tecnicamente obtido e elaborado, empregando-

se exclusivamente matérias-primas ativas vegetais com finalidade profilática ou curativa, 

com benefício para o usuário. É caracterizado pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de 

seu uso, assim como pela reprodutibilidade e constância de sua qualidade: é o produto final 

embalado e rotulado. Na sua preparação, podem ser utilizados adjuvantes farmacêuticos 

permitidos pela legislação vigente. Não podem estar incluídas substâncias ativas de outras 

origens, não sendo considerado produto fitoterápico quaisquer substâncias ativas, ainda que 

de origem vegetal, isoladas ou mesmo suas misturas (BRASIL, 2004; BRASIL, 1995). 

Protocolo de Pesquisa: Documento contemplando a descrição da pesquisa em seus 

aspectos fundamentais, informações relativas ao sujeito da pesquisa e à qualificação dos 

pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis (BRASIL, 1996b). 

Ressarcimento: Cobertura, em compensação, exclusiva de despesas decorrentes da 

participação do sujeito na pesquisa (BRASIL, 1996b). 
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