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RESUMO

Pfaffia glomerata Spreng é Amaranthaceae ereta e rizomatosa mais conhecida como
ginseng brasileiro. prescrita popularmente como tônica, afrodisíaca, calmante, contra úlcera
e antidiabética. a parte da planta mais utilizada é a raiz, não sendo indicada em casos de
hipertensão, doenças agudas dos rins e gravidez o objetivo deste estudo foi avaliar se a
contra indicação, do uso desta planta para gravidez, tem algum fundamento, utilizou-se para
isso extrato aquoso a frio da raiz (a fresco) de fáfia em ratas prenhez (Rattus norvegicus da
linhagem heterogênica Wistar),  na concentração 10% e 20% (1ml.rata–1). foi administrado
por gavagem (p.v.-1) do 5º ao 9º dia de prenhez, período esse compreendido entre a pré-
implantação  do  blastocisto  até  a  organogênese.  Quatro  ratas  para  cada  teste  e  quatro
testemunhas, que receberam água destilada e ração. no 19º dia de prenhez, as ratas foram
submetidas à laparotomia e histerectomia, após inalação por éter, quando avaliou-se: peso
corporal das mães, peso e tamanho do: fígado, útero, ovários de cada rata; peso, número e
tamanho  dos  fetos,  das  placentas  e  número  de  corpos  lúteos  (para  verificação  da
porcentagem de aborto ocorrido em cada animal

.Palavras-chave: Pfaffia glomerata Spreng,  embritoxicidade.

ABSTRACT

Pfaffia glomerata Spreng (Amaranthaceae) is known as brazilian ginseng. Those that
has tuberous roots are prescribed popularly as tonic, aphrodisiac, tranquillizer, against ulcer
and anti-diabetic. It is not indicated for hypertension, acute renal diseases and pregnancy.
The objective  of  this  study was to  evaluate  contra-indication  of  the  use of  that  plant  for
pregnancy has fundament. For that purpose, frosty (fresh) aquous extract of root in pregnant
rats (Rattus morvegicus of Wistar heterogenic lineage), in concentrations of 10% and 20% (1
mL  rat-1)  was  used.  Administration  was  done  by  gavage  (p  v-1)  from  5º  to  9º  day  of
pregnancy, period from pre-implantation of  blastocyst until  organogenesis.  Four rats were



used for each test and four controls, which received distillate water and ration. On 19º day of
pregnancy, rats were submited to laparatomy and hystectomy, after inalation by ether, when
body weight of mothers, weight and seize of liver, uterus, ovary of each rat, weight, number
and seize of fetus, placenta and number of luteous bodies (to verifying percentage of abort
occured in each animal) were evaluated.

Keyword: Pfaffia glomerata Spreng, embryotoxicity.

Planta da família das Amaranthaceae; é erva perene, ereta ou semi-ereta, 0,5 – 2,5
m  de  altura,  raiz  engrossada,  geralmente  bifurcada,.  folha  nova  larga  e  pilosa  a  da
inflorescência é estreita. Flor e fruto ocorrem de setembro a maio. Raiz medicinal, na região
do Pantanal é utilizada para visão e memória, com ecdisteróides e outros princípios ativos
estudados, grande potencial para exportação, como afrodisíaco e contra “stress”, câncer e
envelhecimento.  Segundo.  Saito,.no  Japão está sendo consumido como refrigerante.  No
Brasil ocorrem 21 das 33 espécies de Pfaffia encontradas na América Central e do Sul Em
1990,  Nishimoto  e colaboradores  relataram a ocorrencia  de  ecdisterona,  rubrosterona  e
oleato  de  beta-D-glucopiranosil  em  Pfaffia  glomerata,  Também  denominadas  “Ginsengs
Brasileiros”, são utilizados na medicina popular como tônicos, anti-diabéticas, anti-diarréicas
e anti-hemorróidicas  (Siqueira, 1988;. Pott& Pott;1994).

Scheffer (1992) coloca o estudo da propagação de plantas de interesse medicinal
como uma das primeiras etapas na pesquisa das espécies com potencial de cultivo. Ikuta
(1993) e Marques (1995) indicam que a propagação de fáfia através de estacas é viável.
Assim, o presente trabalho objetivou analisar extratos aquosos em concentrações diferentes
de fáfia a fim de verificar se existe toxicidade no uso excessivo, pela população carente
dessa  planta,  já  que a  mesma é  considerada  anti-neoplásica  e  vem,  atualmente  sendo
indicada para tal fim por raizeiros e mateiros, sem que tenha sido feito um estudo científico a
respeito de seus efeitos colaterais.

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  foi  coletada no Horto de Plantas Medicinais,  da Universidade Federal  do
Mato Grosso do Sul, Campus de Dourados, estrada Dourados – Itahum, rodovia BR 270,
Km 12, no período matutino no mês de setembro de 2003. Após identificação a exsicata foi
depositada no Herbário local, em preparação.
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” e consideradas prenhes
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). 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
Não houve mortes maternas nem alteração da atividade física e do peso médio, mas

evidenciou-se atrofia pulmonar em virtude da hepatomegalia, alteração na cor da placenta
(esbranquiçada)  e  presença  de  uma  placenta  atrofiada  (sem  feto).  observou-se,  em
estereomicroscópio,  as  malformações  externas  viscerais  e  de  esqueleto  provocando
mudanças  estruturais  permanentes,  que  podem  afetar  a  sobrevivência  dos  fetos,  no
entanto, esse fato ocorre em taxa relativamente alta em grupos controle não podendo então
ser considerado,  observou-se também atraso no desenvolvimento fetal em relação ao fetos
controle. 

Foi  comprovado  efeito  anti-implantação  do  blastocisto  além  de  abortos  ocorridos
(contagem  de  corpos  lúteos)  (Figura  1),  reabsorção  de  fetos  em  forma  de  cistos,
hemorragias pontuais em várias partes do corpo, pele fina e pegajosa, ausência de rigidez
axial e alteração do tamanho dos fetos com relação aos testemunhas, estes fatos indicam
possível efeito tóxico dos extratos testados

Pela Tabela 1 pode-se verificar um aumento significativo do peso do fígado nas ratas
tratadas, o que indica possível hepatotoxicidade. O número total de corpos lúteos também
foi  significativo  com  relação  ao  grupo  controle,  assim  como   o  número  de  cistos



(reabsorções) e o número de abortos o que leva a um alerta quanto ao aprofundamento dos
estudos  científicos  a respeito dessa planta. 

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 Pfaffia glomerata Spreng. UFMS/DCB, Dourados, 2004. 
Tratamento     Variáveis      

 PS PF PU POD POE NTCL NCL OD NCL OE NC NA
Controle 232ab 9,62a 2,03a 0,07a 0,07a 9,75b 4,25b 5,50a 0,70c 1,43b

10% 219b 15,22b 1,97a 0,11a 0,07a 20,00a 11,25a 8,75a 6,39b 4,53ab
20% 222b 14,00b 2,15a 2,27a 0,06a 10,75b 6,50b 4,25a 0,70c 6,61a

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