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RESUMO
Tropaeolum  majus L.,  Tropaeolaceae,  conhecida  na  “medicina  de  folk”  como

capuchinha, flor-de-chagas ou nastúrio, é planta trepadeira procedente do Peru com folhas
peltadas e flores vermelhas, alaranjadas e amarelas muito utilizada na ornamentação. Suas
folhas,  pétalas  e  sementes  apresentam sabor  picante  devido  à  presença  de enxofre.  É
empregada como anti-escorbútica, anti-séptica, tônica do sangue e dos órgãos digestivos,
no  tratamento  de  depressões  nervosas,  estafas,  psoríase,  eczema,  escrofulose  e  na
limpeza de pele e olhos. Seus frutos secos reduzidos a pó são utilizados como purgante
eficaz. O objetivo deste trabalho foi avaliar a possível toxicidade da semente da capuchinha
no período de prenhez de ratas (Rattus norvegicus, linhagem heterogênica Wistar). Foram
administrados  extratos  aquosos  das  sementes  frescas  e  secas  de  capuchinha  na
concentração 10% e 20% (p v-1), administrada por gavagem (1 mL.rata-1) do quinto ao nono
dia  de  prenhez.  Utilizaram-se  quatro  ratas  para  cada  teste  e  quatro  ratas  como
testemunhas;  as testemunhas  receberam água destilada  e  ração.  Durante  o  tratamento
observou-se epistaxe, apnéia e alopecia mais evidente na concentração a 20%. No décimo
nono dia de prenhez, as ratas foram anestesiadas por inalação com éter e submetidas a
laparotomia e histerectomia. Foram avaliados tamanho e peso de fígado, útero e ovários,
além do peso corporal das ratas e contagem de corpos lúteos. Observou-se reabsorção em
forma de cistos (comprovação de aborto) e alteração na cor da placenta (esbranquiçada)
devido à falta de troca sangüínea mãe/feto. Os fetos apresentaram atraso no crescimento,
hepatomegalia, pontos hemorrágicos em várias partes do corpo, ausência de rigidez axial
(meningomielocele), pele viscosa e fina.Esses fatos indicam possível ação tóxica e abortiva
das sementes frescas e secas de capuchinha.
Palavras-chave: Tropaeolum majus L,  embriotoxicidade.



Tropaeolum majus L.,  Tropaeolaceae,  known as  “folk  medicine”,  as  ‘capuchinha’,
‘chagas-flower’  or  nasturtium,  is  a  creeper  plant  from Peru  with  peltate  leaves  and  red,
orange and yellow flowers very used in ornamentation. Their leaves, petals and seeds show
spicy flavor due to sulphur presence. Nasturtium is used as anti-scorbutic, anti-septic, tonic
of  blood  and digestive  organs,  in  treatment  of  nervous  depression,  nervous  exhaustion,
psoriasis, ecxema, scrofula and cleaner of skin and eyes. Their dried fruits when reduced to
powder are used as an efficient purgative. The objective of this work was to evaluate the
possible toxicity of nasturtium seed in the period of rat pregnancy (Rattus norvegicus, Wistar
heterogen lineage). Aquous extract of fresh and dried seeds of nasturtium in concentration of
10% and 20% (p v-1), were administered by gavage (1 mL rat-1) from fifth to ninth day of
pregnancy.  Four  rats  were used for  each  test  and  four  rats  as  control;  control  received
distillate water and ration. During treatment  epistaxis, apnea and alopecia were observed
move evidente  in concentration  of  20%.  On the  nineteenth  day of  pregnancy,  rats  were
anesthetized by inhalation of ether and they were submited to laparatomy and hysterctomy.
Seize and weigh of liver, uterus and ovaries, besides body weight  of rats and counting of
luteous  bodies  were  evaluated.  Reabsorption  in  cyst  form  (abortion  was  proved)  and
alteration of placenta color (whiteness) due to lack of mother/fetus blood exchanging were
observed. Fetus showed tardy growth, hepatomegaly, hemmorrhagic points in various parts
of  the body,  lack of  axial  rigidity (meningomyelocitic),  viscous and thin skin.  Those facts
indicates possible toxic and abrtive action of fresh and dried seeds of nasturtium.
Keywords: Tropaeolum majus L., embryotoxicity.

As  comunidades  de  agricultores  estudadas  em  Mato  Grosso   do  Sul  estão
submetidas  a  um  processo  de  mudança  e  exposição  a  fatores  externos  bastante
acelerados. Verificou-se a entrada de informações com relação à utilização de plantas para
fins medicinais através de veículos de comunicação de massa, principalmente a televisão
(por exemplo, o uso da pata-de-vaca (Bauhinia spp.) contra diabetes; a utilização da resina
da ameciqueira (Protium heptaphyllum (Aubl.) March) como medicinal antes usavam apenas
casca, folha e brotos relatada por outro) e contato com pessoas de fora das comunidades
(por  exemplo,  o  uso  da  coroa-de-cristo  (Euphorbia  milii des  Moulins),  uma  espécie
ornamental,  para  problemas  do  coração)  e  a  capuchinha  planta  considerada  exótica
(Tropaeolum majus L.)  como cicatrizante  e  depurativa  do  sangue (Barroso  et  al,1999  ).
Sugere-se, desta forma, que quando comunidades tradicionais se tornam mais expostas à
sociedade  nacional,  o  conhecimento  e  o  uso  de  plantas  medicinais  podem  sofrer
inicialmente um acréscimo,  com o aumento das oportunidades de contato com espécies

exóticas  e  informações  sobre  elas  (Souza,  et  al,1991).  Tropaeolum  majus L.,



Tropaeolaceae, trepadeira procedente do Peru, está sendo muito utilizada atualmente como
antidepressiva  e  no  combate  da  ELA  (Esclerose  Lateral  Amiotrófica),  estafas,  psoríase,
eczema, escrofulose e na limpeza de pele e olhos. Seus frutos secos reduzidos a pó, são
utilizados  como  purgante  eficaz,  uso  excessivo  pode  acarretar  problemas  de  saúde
(Ferreira, 2002).

O objetivo deste trabalho foi avaliar a possível toxicidade da semente da capuchinha
no período de prenhez de ratas (Rattus norvegicus, linhagem heterogênica Wistar).

MATERIAL E MÉTODOS:
Foram  utilizadas  ratas,  da  linhagem  heterogênica  Wistar  (Rattus  norvegicus)

provenientes  do  Biotério  da  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul,  Campus  de
Campo Grande. Os animais foram mantidos em gaiolas, no Biotério do Núcleo Experimental
de  Ciências  Agrárias,  da  UFMS,  Dourados,  em  ambiente  com  temperatura  controlada
(aproximadamente 26º C) e, ciclo claro-escuro de 12 horas (Almeida & Lemonica 2000).

Antes do início dos experimentos, os animais foram aclimatizados por um período de
10  dias,  para  adaptação  ao  novo  meio,  recebendo  apenas  água  destilada  e  ração  ad

libitum.Após foram pesadas e colocadas quatro fêmeas em cada caixa já contendo dois
machos, demarcação de território. As gaiolas e as fêmeas foram devidamente identificadas
e fichadas. As fêmeas que receberam o extrato tiveram sua cauda, orelha direita e pata
esquerda marcadas com caneta de retroprojetor de acordo com a cor escolhida para cada
concentração. A marcação foi reforçada diariamente.

A  espécie  Tropaeolum  majus L.  foi  coletada  no  Horto  de  Plantas  Medicinais,  da
Universidade Federal  do Mato Grosso do Sul,  em Dourados-MS, no mês de outubro de
2003. Após identificação a exsicata foi depositada no Herbário local.

A extração foi feita a frio nas concentrações, 10% e 20%, por maceração com água
destilada (100 mL), obtendo-se após filtração, o extrato aquoso, sendo a solução tratamento
preparada nas concentrações, 10% e 20% p/V. O grupo controle recebeu água filtrada e
ração ad libitum.

O  delineamento  experimental  utilizado  foi  o  inteiramente  casualizado,  com  três
tratamentos (controle, 10% e 20% a frio) e quatro repetições. Cada parcela constituída por
quatro fêmeas, que foram submetidas ao acasalamento “over night”. Foram consideradas
prenhez as ratas nas quais houve presença de espermatozóides nos esfregaços vaginais,
associado à fase estro. Este dia foi considerado dia zero de prenhez (Kato  et al.,  1979).
Confirmada a prenhez, as ratas foram separadas dos machos onde receberam os diferentes
tratamentos (Cummings, 1990). 



Os animais foram distribuídos em quatro grupos: G1, G2, G3 e G4, sendo G1 o grupo
controle da concentração 10%, G2 o da concentração 20%, G3 e G4 os grupos tratados
respectivamente (n=16). Do 5º  ao 9º dia de prenhez (pré-implantação do blastocisto até
organogênese), cada grupo recebeu os extratos da planta (1 mL rata-1) (p.V-1) inoculados por
gavagem uma vez ao  dia.  Cada dia  foi  assinalado  no  rabo  da rata  com a  cor  de  sua
concentração. No 19º dia, as ratas foram sacrificadas por inalação com éter, realizando-se
laparotomia  com  histerectomia,  expondo  os  cornos  uterinos,  que  foram  abertos  para
contagem dos pontos de implantação,  pontos de reabsorção e número de fetos vivos e
mortos. Na ausência de desenvolvimento fetal ou de pontos de implantação visíveis, o útero
foi submetido à técnica de coloração com reativo de Salewsky (1964), para visualização e
determinação desses pontos (Aliverti et al., 1979).

Os fetos foram retirados do útero, contados, medidos e pesados, separados de suas
respectivas placentas, que também foram pesadas. Todos os fetos foram observados em
estereomicroscopia  para  diagnóstico  de  anomalias  e/ou  malformações  externas.  Foi
considerada  malformação  quando  as  anormalidades  estruturais  encontradas  forem
incompatíveis  com  a  sobrevivência,  e  anomalia  quando  da  ocorrência  de  alteração  do
processo  normal  do  desenvolvimento  sem  comprometimento  da  função  geral  e
desenvolvimento pós-natal do indivíduo (Almeida & Lemonica, 2000). 

Um terço  dos  fetos  de  cada  ninhada  foi  submetido  à  análise  de  anomalias  e/ou
malformações;  um terço,  para análise das anomalias e/ou malformações viscerais e um
terço,  para  o método  da coloração com Alcian Blue  (Wilson,  1965)  que permite  melhor
visualização da meningomielocele e defeitos no fechamento do tubo neural.

Para  a  observação  de  anomalias  e/ou  malformações  ósseas,  os  fetos  foram
diafanizados  e  corados  com  Alizarina  S  (Rabello-  Gay,  1998).  Para  a  observação  de
anomalias e/ou malformações viscerais, os fetos foram colocados em solução de formol a
10%,  para fixação  das estruturas viscerais  e  posterior  descalcificação óssea,  que serão
avaliadas posteriormente pelo método de secções semi-seriadas de Wilson (1965). Foi feita
também  a  contagem  dos  pontos  de  ossificação  para  determinação  do  grau  de
desenvolvimento fetal. Foram contados os corpos lúteos para  averiguação de aborto  ou
prenhez, pesou-se ovário, útero, rim e fígado. As ratas foram pesadas no 1º, 5º, 9º e 19º
(início da pesquisa, início e fim do tratamento e dia do sacrifício respectivamente) (Khera,
1984, Kato et al,1979).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Em  nenhum  grupo  experimental,  houve  mortes  maternas;  porém,  em  todos  os

tratamentos as fêmeas  apresentaram prurido e epistaxe, que ocorreu com maior frequência
conforme o aumento da concentração do extrato de acordo com a literatura (Sangalli et al.,



1999; Lorenzi & Matos, 2002). Nas ratas tratadas, foram observadas presença de placentas
esbranquiçadas,  certamente,  por  redução  na  circulação  e  nas  trocas  materno-fetais
(Figura1). Em alguns úteros ocorreu presença de placenta diminuta sem feto (Figura 1), o
que indica claramente a reabsorção do mesmo. Dois úteros achavam-se preenchidos por
um  líquido  semelhante  ao  amniótico  e  desprovido  de  fetos  (Figura  2);  no  entanto  a
quantidade de líquido coletada e enviada para a análise foi insuficiente para um diagnóstico
confirmativo.

Figura 1 Figura 2 Figura 3
O peso  do  fígado  das  ratas  tratadas  sofreu  um aumento  médio  significativo, em

relação as ratas do grupo controle, o que indica uma ação hepatotóxica de capuchinha.
Presença  de  cistos  foi  observada,  o  que comprova  a  implantação  do  blastocisto,

(Figura 3), O número médio de abortos (NA) e o de absorções em forma de cistos  (NC) das
ratas  que se  submeteram ao tratamento  sofreu  um aumento  apreciável,  em relação ao
controle, porém, não foi considerado significativo, (Tabela 1).

As anomalias e malformações esqueléticas e viscerais foram semelhantes entre os
grupos. A maioria dos fetos tratados apresentou peso e tamanho pequeno para a idade de
prenhez com relação aos controle (Figura 4).

Figura  4

 

Tabela 1. Valores médios do peso final (PS),), peso do fígado (PF), número total de corpos
lúteos (NTCL),  número de corpos lúteos do ovário direito (NCLOD) e esquerdo (NCLOE,



número de cistos (NC) e número de abortos (NA) de ratas prenhes submetidas a diferentes
concentrações do extrato aquoso de Tropaeolum majus L. UFMS-DCB, Dourados, 2004. 
Tratamen.     Variáveis      

 PS PF PU POD POE NTCL NCL OD NCL OE NC NA
Controle 288,25a 10,19b 3,76a 0,08a 0,09a 9,7a 5,2a 4,0a 0,70a 2,81a

10% 258,01a 11,84a 2,88a 0,07a 0,10a 11,5a 5,5a 5,2a 2,13a 4,21a
20% 291,25a10,42ab 4,54a 0,08a 0,09a 11,2a 6,2a 5,0a 0,70a 6,07a

Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem entre si, pelo teste de Tukey, a 5% de
probabilidade.
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