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1.RESUMO 

A introdução do fitoterápico Cáscara-Sagrada (Rhamnus purshiana) na lista da 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde 

(RENAME) acarretará um aumento do consumo e conseqüentemente sua 

introdução no meio aquático, tornando necessários estudos ecotoxicológicos para 

avaliação do risco ambiental desse fitoterápico. Nesse contexto, o objetivo do 

presente estudo foi avaliar a toxicidade do extrato obtido a partir das cascas de 

Rhamnus purshiana e comparar com o medicamento alopático Glicerol através de 

ensaios para avaliação de efeitos agudo (mortalidade/imobilidade) e crônico 

(reprodução) em Daphnia similis. As concentrações de efeito agudo (CE50) do 

extrato de Rhamnus purshiana e do Glicerol foram de 165,87 mg.L-1 e 12,5 ml.L-1, 

respectivamente.  O extrato de Rhamnus purshiana apresentou toxicidade crônica a 

partir da concentração 87,22 mg.L-1(CEO), enquanto Glicerol apresentou efeitos 

crônicos a partir de 1,56ml.L-1.  

2. INTRODUÇÃO 

A Cáscara Sagrada (Rhamnus purshiana) é um fitoterápico com indicação 

terapêutica para constipação intestinal. Estudos revelam que os Cascorisídeos 

presentes nas cascas de Rhamnus purshiana são compostos químicos majoritários 

responsáveis pelo efeito terapêutico. No Brasil, a partir do ano de 2012, a Cáscara 

Sagrada e o fármaco sintético Glicerol estão presentes na lista da Relação Nacional 

de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde (RENAME SUS). Tendo 

em vista o consumo de tais medicamentos e, levando-se em conta estudos em todo 

o mundo que apontam aumento da concentração de fármacos no ambiente aquático, 

tornam-se necessários estudos ecotoxicológicos empregando-se organismos 

aquáticos que gerem evidências sobre os potenciais efeitos biológicos-ecológicos da 

introdução desses compostos no ambiente, sobretudo daqueles que ainda não 

possuem estudos ecotoxicológicos, tais como os medicamentos fitoterápicos. A 

hipótese do presente estudo é que o extrato de Rhamnus purshiana, popularmente 

denominada Cáscara-Sagrada, apresenta menor ecotoxicidade que o fármaco 

convencional Glicerol. 

3.OBJETIVOS 



Avaliar a ecotoxicidade do fitoterápico obtido a partir das cascas de Rhamnus 

purshiana e do Glicerol através de ensaios para avaliação de efeitos agudo e crônico 

em Daphnia similis (CLADOCERA: CRUSTACEA). 

4.METODOLOGIA 

Foram realizados três ensaios agudos e três ensaios crônicos para avaliar a 

toxicidade do fitoterápico obtido a partir das cascas de Rhamnus purshiana 

(Cáscara-Sagrada) e do Glicerol utilizando como organismo-teste o microcrustáceo 

continental Daphnia similis Claus, 1876 (Cladocera, Crustacea). Os ensaios de 

toxicidade aguda foram realizados de acordo com o procedimento descrito em ABNT 

12713 (2009), enquanto os ensaios de toxicidade crônica de acordo com OECD 

(1998).  

5.DESENVOLVIMENTO 

Com o fitoterápico Cáscara-Sagrada foram realizados três ensaios agudos nas 

concentrações de 129,04 mg.L-1 a 196,71 mg.L-1  no primeiro ensaio, 192,05 mg.L-1  

a 226,36 mg.L-1  no segundo, e 175,02 mg.L-1  a 204,54 mg.L-1 no terceiro ensaio. 

Os três ensaios crônicos foram realizados nas concentrações de 9,3 mg.L-1  a 150 

mg.L-1  no primeiro ensaio, 52,51 mg.L-1  a 150 mg.L-1  no segundo ensaio e 26,92 

mg.L-1  a 100 mg.L-1  no terceiro ensaio. Com o composto Glicerol foram realizados 

três ensaios agudos nas concentrações  de 6,25 ml.L-1 a 100 ml.L-1  no primeiro 

ensaio, 3,12 ml.L-1  a 50 ml.L-1  no segundo e 3,12 ml.L-1  a 50 ml.L-1  no terceiro 

ensaio e um ensaio crônico nas concentrações  de 1,56 ml.L-1  a 25 ml.L-1.  

Paralelamente foram realizados ensaios de sensibilidade com o composto Cloreto 

de Potássio  e os resultados estiveram em conformidade com a carta controle do 

Laboratório de Ecotoxicologia “Prof. Caetano Belliboni” da Universidade Santa 

Cecília. 

6.RESULTADOS PRELIMINARES 

As concentrações de efeito agudo (CE50) do extrato de Rhamnus purshiana e do 

Glicerol foram de 165,87 mg.L-1e 12,5 ml.L-1, respectivamente.O fitoterápico se 

mostrou menos tóxico que o Glicerol. Como as bases fracas são absorvidas 

melhores em meios básicos e a água de diluição do ensaio apresenta pH 7 – 7,6; 



podemos inferir que o Glicerol apresentou maior biodisponibilidade e potencial de 

efeito à Daphniasimilis. 

Quanto aos ensaios de toxicidade crônica, a concentração de efeito observado 

(CEO) do extrato Rhamnus purshiana foi de 87,22 mg.L-1, já o Glicerol apresentou 

valor de aproximadamente 1,56ml.L-1, corroborando com os resultados obtidos 

anteriormente nos ensaios agudos, o fitoterápico Cáscara Sagrada mostrou-se 

menos tóxico em comparação com o composto Glicerol. Os resultados de toxicidade 

aguda e crônica obtidos confirmam a hipótese de que fitoterápicos podem ser menos 

tóxicos que fármacos sintéticos, mas também apontam a necessidade de estudos 

ecotoxicológicos mais complexos, uma vez que a entrada de alguns compostos na 

Relação de Medicamentos Essenciais do SUS em 2012 promoverá um aumento 

significativo das suas concentrações ambientais com potenciais efeitos adversos à 

biota aquática. 
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