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1 INTRODUÇÃO 
 

Estudos avaliando a toxicidade aguda e crônica de fitoterápicos são de 
extrema importância para a padronização de sua ação farmacológica. No entanto, 
tem-se a ideia difundida de que fitoterápicos são naturais e não causam danos à 
saúde, o que leva a poucos estudos na área. Atualmente, tem-se utilizado modelos 
alternativos para avaliação da toxicidade, principalmente com ensaios in vitro, dessa 
maneira respeitando o principio dos 3 R’s  (redução, refinamento e substituição) de 
animais de laboratórios.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Entre os extratos brasileiros com ação medicinal comprovada destaca-se o 
óleo resina de Copaifera sp, encontrado principalmente na região norte do Brasil. No 
entanto, pesquisas avaliando a toxicidade desse extrato são escassas (PIERI et al, 
2009), devido a isso o objetivo desse trabalho foi determinar a citotoxicidade 
causada pelo extrato de Copaifera sp.  na linhagem celular de African green monkey 
kidney (VERO). 

 
3 MATERIAIS E MÉTODOS  

Em placas com 96 poços, foram acrescentadas 3x104 células da linhagem 
VERO por poço, sendo incubadas em estufa a 37 ºC e 5% CO2 por 24h.  Após esse 
período, os meios foram aspirados e tratadas com concentrações seriadas de óleo 
resina de Copaifera sp.  emulsificado em  1:200 de dimetilsulfóxido. Como controle 
foi utilizado DMSO na dose de 1:200. As doses estipuladas foram as seguintes: 10% 
(10 µL extrato/90 µL MEM, sendo denominada: solução A), 5% (5µL extrato/95µL 
MEM), 1% (10 µL solução A/90 µL MEM, sendo denominada:solução B), 0,1% (10 µL 
solução B/90 µL solução B, sendo denominada:solução C), 0,01% (10 µL solução 
C/90 µL MEM, sendo denominada:solução D), 0,001% (10 µL solução D/90 µL MEM, 
sendo denominada:solução E), 0,0001% (10 µL solução E/90 µL MEM, sendo 
denominada:solução F ) e 0,00001% (10 µL solução F/90 µL MEM). Após o 
tratamento com óleo de copaíba, as placas foram armazenadas novamente em 
estufa a 37 ºC e 5% CO2 por 72 h. Ao término das 72 horas, os tratamentos de cada 

poço foram aspirados e 50 µL de solução de MTT (brometo de [3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazólio) foi acrescentada a cada poço, sendo 
incubados novamente por 4h, para permitir a redução do MTT. Depois, o meio foi 
eliminado e adicionado a cada poço 50 µL de álcool etílico, incubando por 10 
minutos. A leitura foi realizada em espectrofotômetro de placas com absorbância de 
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540 nm. A viabilidade celular foi obtida através do seguinte cálculo: média da 
absorbância dos tratados/ média dos controles x100. 

 
4 RESULTADOS e DISCUSSÃO  

 
O resultado do ensaio realizado demonstrou que doses menores e iguais 

0,01% apresentaram viabilidade celular, enquanto as doses maiores e iguais a 0,1% 
apresentaram dano celular no teste do MTT. Esse resultado demonstra que o óleo 
resina de copaíba é mais tóxico do que o esperado, tendo em vista que estudos in 
vivo utilizam doses 1x101 maiores que a menor dose segura estipulada por esse 
experimento (PAIVA et al., 2002) e a medicina popular indica doses maiores ainda 
(PIERI et al., 2009).  Desta maneira, demonstra-se a necessidade de estudos com a 
toxicidade da Copaifera sp., partindo dos modelos alternativos para respeitar o 

principio dos 3’ Rs (RAYMUNDO et al,2002). 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 –  
 
 

     
 
 
 
 
 

Figura 1- Determinação do percentual de viabilidade celular em linhagem 
VERO referente as doses utilizadas (10%-0,00001%) para o tratamento  com 
óleo resina de copaíba. A linha pontilhada representa o ponto de corte para 
viabilidade celular. 

 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  O ensaio de citotoxicidade in vitro com MTT em células VERO demonstrou 
que doses menores e iguais 0,01% apresentaram viabilidade celular, enquanto as 
doses maiores e iguais a 0,1% apresentaram dano celular. 
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