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RESUMO

Echinodorus macrophyllus  (Kunt) Mich., Alismataceae é conhecida popularmente como

chapéu-de-couro,  congonha-de-bugre,  congonha-do-campo,  erva-de-bugre,  é  utilizada  na

medicina  popular  para  tratamentos  de  doenças  renais,  reumatismo,  afecções  cutâneas  e

problemas do fígado.  Considerando que existem contra  indicações do uso desta  planta  na

gestação, o presente trabalho teve como objetivo testar a toxicidade e possível efeito abortivo

dos extratos aquosos (a frio) das folhas secas  de chapéu-de-couro, em ratas prenhes (Rattus

norvegicus da linhagem heterogênica Wistar), durante a pré-implantação do blastocisto até a

organogênese e seu possível efeito tóxico nas mães e nos fetos. Quatro ratas prenhez foram

tratadas com doses diárias do extrato aquoso a frio das folhas secas de chapéu-de-couro (1 mL

rata-1), na concentração 10% e 20%  (p.v-1), e inoculados  por gavagem, durante o período de

pré-implantacão do blastocisto (5º ao 6º dia) até o período da organogênese (7ºao 9º dia). o

grupo controle, num total de oito, recebeu água destilada e ração durante o mesmo tempo. no

décimo nono  dia  de  prenhez,  através  da  inalação  por  éter,  procedeu-se  a  histerectomia  e

laparotomia das ratas para avaliação de parâmetros maternos e fetais.  Foram avaliados:  o

número de fetos,  peso,  tamanho,  número de corpos lúteos (para averiguação de aborto ou

prenhês),  peso do ovário,  útero,  placenta,  fígado,  rim e das  ratas  mães pós-sacrifício.  nos

extratos testados. 
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ABSTRACT
Echinodorus  macrophyllus (Kunt)  Mich,  Alismataceae  is  known as  ‘chapéu-de-couro’,

‘congonha-de-bugre’, ‘congonha-do-campo’, ‘erva-de-bugre’, and it is used in popular medicine
to  treat  renal  diseases,  rheumatism,  cutaneous affects  and liver problems.  Considering that
there are contra-indication of its use during pregnancy, the present work had as objective to test
toxicity and possible abortive effect of aquous extract (frosty) of dried leaves of  Echinodorus

macrophyllus in pregnant  rats (Rattus norvegicus of  Wistar  heterogenic  lineage) during pre-
implantation of blastocyst until organogenesis and its possible toxic effect on mothers and fetus.
Four  pregnant  rats  were  treated  with  daily  doses  of  frosty  aquous  extract  of  Echinodorus

macrophyllus dried leaves (1 mL rat-1), in concentrations of 10% and 20% (p v-1), and they were
inoculated by gavage during pre-implantation of blastocyst (5º to 6º day) until organogenesis
period (7º to 9º  day).  Control  group,  totalizing eight rats,  received distillate water and ration
during  the  same  period.  On  tenth  day  of  pregnancy,  by  ether  inalation,  hystectomy  and
laparatomy of rats were done for evaluation of maternal and fetus parameters. Number of fetus,
weight,  seize,  number  of  luteous  bodies  (to  verifying  abort  or  pregnancy),  ovary,  uterus,
placenta, liver and kidney weight and mother rat weight after killing were evaluated under tested
extracts.

Keywords: Echinodorus macrophyllys (Kunt) Mich., embryotoxicity.

Um exemplo  de uma planta  muito  usada popularmente  é  Echinodorus macrophyllus,
planta da família Alismataceae, trazida pelos indígenas para o continente americano. Embora
existam mais de quarenta espécies catalogadas do gênero Echinodorus, só duas são usadas
em medicamentos populares  E. macrophyllus e E. grandiflorus, ambas conhecidas no Brasil
como  chapéu-de-couro.  Ambas  são  usadas  como  diuréticas,  anti-artríticas,anti-nefríticas,
contra a litíase e anti-reumáticas. (Correa,1984; Pott & Pott, 1994; Sangalli,2000).

Echinodorus  macrophyllus (Kunt)  Mich.,  conhecida  popularmente  como  chapéu-de-

couro,  congonha-de-bugre,  congonha-do-campo,  erva-de-bugre,  é  utilizada  na  medicina

popular para tratamentos de doenças renais, reumatismo, afecções cutâneas e problemas do

fígado. Existem contra indicações do uso desta planta na gestação (Liske et al., 2001).  Costa
Lopes  (2000)  refere-se  ao  efeito  fitotóxico  e  mutagênico  em  camundongos  machos  da
linhagem Swiss.



O objetivo foi testar extratos aquosos de chapéu-de-couro em diferentes concentrações,

avaliando  seu  efeito  citotóxico  e  embriotóxico  em ratas  prenhez da  linhagem heterogênica

Wistar (Rattus norvegicus).

 
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  espécie  de   planta  medicinal  foi  coletada  no  Horto  de  Plantas  Medicinais,  da
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Campus de Dourados, no período matutino no
mês de julho de 2003. Após identificação a exsicata foi depositada no Herbário local.

A extração foi feita a frio das folhas secas da planta 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 foi constituída por
quatro fêmeas, que foram submetidas ao acasalamento “over night” e consideradas prenhez as
ratas com 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  foram
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
Na  Tabela  1  pode-se  observar  que  ocorreu  efeito  hepatotóxico  brando  nas  ratas

tratadas,  porém o  número  de  abortos  e  o  número  de  cistos  (reabsorções)  foram bastante
significativos nos tratamentos a 10% e 20%, (Figura 1).



Na  observação  por  estereomicroscopia  fetos  apresentaram  hepatomegalia  branda,
pontos hemorrágicos pelo corpo, pele viscosa. Um  útero encontava-se desprovido de fetos e
preenchido com um líquido semelhante ao amniótico, que foi extraído e enviado para análise
seu resultado será discutido em futuro trabalho. 

FIGURA 1

Na  observação  por  estereomicroscopia  fetos  apresentaram  hepatomegalia  branda,
pontos hemorrágicos pelo corpo, pele viscosa. Um  útero encontava-se desprovido de fetos e
preenchido com um líquido semelhante ao amniótico, que foi extraído e enviado para análise
seu resultado será discutido em futuro trabalho. 

Tabela 1. Valores médios do peso final (PS),), peso do fígadol (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 Echinodorus macrophyllus (Kunt) Mich. UFMS-DCB, Dourados, 2004 

Tratamento     Variáveis      
 PS PF PU POD POE NTCL NCLOD NCLOE NC NA

Controle 232a 11,62a 2,03a 0,07a 0,07a 9,75a 4,2a 5,5a 0,70b 1,43b
10% 265a 10,12a 1,53a 0,08a 0,07a 11,50a 6,0a 6,0a 2,85a 5,18a
20% 251a 11,84a 2,80a 0,07a 0,07a 10,00a 5,0a 5,0a 0,70b 6,31a

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