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Avaliação da toxicidade de chás emagrecedores de uso popular. 

 

1. Resumo 

 

No Brasil, o chá é regulamentado como alimento, e não como medicamento, 

portanto o produto não passa por testes clínicos. Entretanto, o uso popular de 

chás como medicamento é muito comum no Brasil, especialmente em 

populações de baixa renda, devido ao baixo custo e facilidade de acesso, além 

de questões culturais e na falta de acesso ao sistema de saúde público. O uso de 

chás emagrecedores obtidos no comércio popular atrai a atenção e o consumo 

indiscriminado da população. Muitos destes chás podem ter potenciais efeitos 

tóxicos a população. Testes de toxicidade são estudos preliminares que 

subsidiam estudos mais avançados que podem determinar ou não potencial 

terapêutico da preparação teste, bem como, prevenir a população sobre o risco 

de plantas que apresentam efeito tóxico. A aplicação da metodologia que utiliza 

larvas de Artemia salina como bioensaio toxicológico tem importância científica e 

social no que se refere ao uso indiscriminado de plantas pretensamente 

medicinais. Este projeto tem por objetivo determinar a toxicidade por ensaio 

biológico utilizando-se de Artemia salina de chás emagrecedores obtidos no 

mercado popular da região do Grande ABC paulista. 

 

2. Introdução 

 

No Brasil, o chá é regulamentado como alimento, e não como medicamento, 

portanto o produto não passa por testes clínicos. O uso popular de chás com 

pretensas propriedades medicinais é muito comum no Brasil, especialmente em 

populações de baixa renda, devido ao baixo custo e facilidade de acesso, além 

de questões culturais e na falta de acesso ao sistema de saúde público. O uso de 

chás emagrecedores obtidos no comércio popular atrai a atenção e o consumo 

indiscriminado da população. Muitos destes chás podem ter potenciais efeitos 

tóxicos a população. Testes de toxicidade são estudos preliminares que 

subsidiam estudos mais avançados que podem determinar ou não potencial 

terapêutico da preparação teste, bem como, prevenir a população sobre o risco 

de plantas que apresentam efeito tóxico. 



Testes de toxicidade são ensaios laboratoriais, realizadas sob condições 

experimentais específicas e controladas, utilizadas para estimar a toxicidade de 

substâncias. Nesses ensaios, organismos-testes são expostos a diferentes 

concentrações de amostra e os efeitos tóxicos produzidos sobre eles são 

observados e quantificados. Os testes de toxicidade não permitem obter uma 

resposta absoluta sobre o risco que uma determinada amostra apresenta para a 

população humana, uma vez que é muito difícil extrapolar para os seres 

humanos os resultados de toxicidade obtidos para os organismos em laboratório 

e até mesmo correlacionar os resultados de toxicidade entre organismos de 

diferentes espécies. 

Os testes de toxicidade podem ser classificados em agudos e crônicos. Esses 

testes diferem na duração e nas respostas finais que são medidas. Os testes de 

toxicidade aguda são utilizados para medir os efeitos de agentes tóxicos sobre 

espécies aquáticas durante um curto período de tempo em relação ao período de 

vida do organismo-teste. Eles têm como objetivo estimar a dose ou concentração 

de um agente tóxico que seria capaz de produzir uma resposta específica 

mensurável em um organismo-teste ou população, em um período de tempo 

relativamente curto, geralmente de 24 a 96 h. Os efeitos tóxicos medidos em 

testes de toxicidade aguda incluem qualquer resposta exibida por um organismo-

teste ou população resultante de um estímulo químico. Normalmente, o efeito 

medido em estudos de toxicidade aguda com organismos aquáticos é a 

letalidade ou alguma outra manifestação do organismo que a antecede como, por 

exemplo, o estado de imobilidade. Os testes de toxicidade aguda permitem que 

valores de CE50 e CL50 sejam determinados. Geralmente os valores de 

concentrações efetivas e letais são expressos em relação a 50% dos organismos 

porque estas respostas são mais reprodutíveis, podem ser estimadas com maior 

grau de confiabilidade e são mais significativas para serem extrapoladas para 

uma população. 

No estudo de atividades biológicas em extratos vegetais, é importante a 

seleção de bioensaios para a detecção do efeito específico. Estes devem ser 

simples, sensíveis e reprodutíveis. O ensaio realizado com os microcrustáceos 

marinhos Artemia salina, permitem avaliar a toxicidade geral da planta. Este é e 

considerado um bioensaio preliminar no estudo de extratos e metabólitos com 

potencial biológico. 



 

 

3. Objetivos 

 

Determinar a toxicidade por ensaio biológico utilizando-se de Artemia salina de 

chás emagrecedores obtidos no mercado popular da região do Grande ABC 

paulista. 

 

4. Metodologia  

 

Determinação da Letalidade de Artemia salina: O ensaio de letalidade para larvas 

de Artemia salina tem sido introduzido na rotina de muitos grupos de pesquisa 

envolvidos com isolamento, purificação e elucidação estrutural, já que muitos 

laboratórios de fitoquímica não estão preparados para a realização de ensaios 

biológicos. Os cistos de Artemia salina são de baixo custo e facilmente 

encontrados no comércio, além de permanecerem viáveis por anos no estado 

seco (Meyer et al., 1982).  

O ensaio foi proposto inicialmente por Michael, Thompson e Abramovitz 

(1956), e posteriormente desenvolvido por Vanhaecke et al. (1981), bem como 

por Sleet e Brendel (1983), baseando-se na possibilidade de imobilizar náuplios 

de Artemia salina em culturas laboratoriais (Carballo et al., 2002). A metodologia 

admite variações. Solis et al. (1993) propõem a realização deste ensaio em 

microplacas ao invés de tubos e sugerem a utilização do ensaio também na 

triagem de novos fármacos antiespasmódicos e antimaláricos.  

No ensaio proposto por Meyer et al. (1982) os cistos de Artemia salina são 

colocados em um aquário com água do mar sob aeração e controle da 

temperatura (20-30 °C) e após 48 h de incubação, as larvas são retiradas para o 

ensaio transferindo 10 larvas para cada tubo de ensaio, após 24 h em contato 

com o produto teste, realiza-se a contagem do número de larvas sobreviventes, 

sendo consideradas mortas aquelas larvas que permaneceram imóveis por mais 

de 10 segundos após agitação suave dos tubos. 

As preparações de chás medicinais serão diluídas utilizando-se 20, 40, 60, 80 

e 100% de efluente, em triplicata. Água do mar será utilizada para diluição e 

como controle negativo. 



Serão transferidos 5 mL de cada diluição para tubos de ensaio e adicionadas 

10 larvas de Artemia salina em cada tubo. Os tubos serão incubados à 

temperatura ambiente na presença de luz por 24 h. Após este período, serão 

contados o número de organismos vivos em cada tubo e estimar a CL50 

conforme descrito anteriormente. 

 

5. Desenvolvimento 

 

Subitem 1 – Desenvolvimento da Metodologia do cultivo de artemia 

 

Para se validar o teste de Artemia salina é fundamental ter um grupo controle 

que tenha o cultivo de artemia em água do mar sem a adição de nenhuma 

substância. Assim, foram incubados 10 larvas de Artemia salina em tubo 

contendo somente água do mar. Os tubos foram incubados à temperatura 

ambiente na presença de luz por 24 h. Após este período, foram contados o 

número de organismos vivos em cada tubo e estimou-se a CL50 conforme 

descrito anteriormente. 

A água do mar será preparada a partir de uma solução salina contendo 17,98 

g de sal marinho e 500 mL de água destilada. Após ser homogeneizada com um 

bastão de vidro, a solução é aerada durante 30 minutos. São incubados 50 mg 

de cistos de Artemia salina por 48 horas.Sendo mantido um solução salina do 

mar sem artemia aerada por 24 horas para servir como diluente do bioensaio. 

 

 

Subitem 2 – Coleta de amostras vegetais 

 

Coleta de amostras de plantas medicinais no mercado comum. Foram coletadas 

2 amostras de plantas reconhecidas popularmente como emagrecedoras em 

mercado comum.  

Tabela 1 - Tabela de plantas 

Nomenclatura botânica Nome popular Parte usada 

Matrícaría chamomílla L. Camomila Flores secas 



Hibiscus sabdariffa L. Hibisco Cálices secos e 

folha 

Para o estudo de identidade cada amostra foi analisada macro e 

microscopicamente, buscando identificar características morfológicas descritas 

na literatura para a espécie (ALICE, 1995). 

Subitem 3 – Preparação dos chás 

 

Serão testadas quatro diluições: 100 10, 1 e 0,1 g/mL. 

- solução mãe pesando 0,15 gramas de extrato bruto diluindo em 297 ml de 

água do mar + 3 ml de DMSO. Esta solução esta na concentração de 500 

microgramas/ml 

- Diluição 100 micrograma/ml: 10 ml da solução mãe em 40 ml da salina do mar. 

- Diluição 10 micrograma/ml: 2 ml da solução 100 micrograma/ml em 18 ml da 

salina do mar. 

- Diluição 1 micrograma/ml: 2 ml da solução 10 micrograma/ml em 18 ml de 

salina do mar. 

- Diluição 0,1 micrograma/ml: 2 ml da solução 1 micrograma/ml em 18 ml de 

salina do mar. 

 

6. Resultados preliminares 

 

A validação da metodologia do cultivo do grupo controle de Artemias foi realizada 

em 3 tentativas de cultivo. Os dados de cada tentativa e a média esta descrita na 

tabela 1. As artemias vivas e mortas foram observadas ao microscópio após 24 

horas de permanência na solução salina. 

 

 

 



 

 

Foto: Observação microscópica dos náuplios de Artemia Salina 

 

 

Tabela 2 – CL50 do grupo controle em triplicata 

 

Teste Mortos Vivos 

1 4 6 

2 3 7 

3 3 8 

 

Os resultados constantes na tabela 2 permitem concluir que a metodologia da 

determinação da Letalidade de Artemia salina esta parcialmente validada para os 

testes toxicológicos a serem realizados em nossos laboratórios. Esta etapa é 

fundamental para se estabelecer o grupo controle confiável. Assim, o trabalho de 

validação da metodologia deve prosseguir, com ajustes da técnica para aumentar 

a sobrevida dos náuplios de artemia no grupo controle. 

 

7. Considerações Finais 

 

A partir das plantas selecionadas serão preparadas as diluições para serem 

testadas no método da Artemia validada em nosso laboratório. A pesquisa 

seguirá para a etapa de testes toxicológicos com os chás preparados no método 

da Artemia. 
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