
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: ANÁLISE ECOTOXICOLÓGICA DO FITOTERÁPICO ISOFLAVONA-DE-SOJA (GLYCINEMAX
(L.) MERR.) EMPREGANDO DAPHNIA SIMILIS(CLADOCERA: CRUSTACEA)
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ANDRESSA DOS SANTOS BARBOSA ORTEGAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CAMILO DIAS SEABRA PEREIRA, WALBER TOMAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): FÁBIO HERMES PUSCEDDU, FERNANDO SANZI CORTEZCOLABORADOR(ES): 



RESUMO 

Com a introdução do fitoterápico Isoflavona-de-Soja (Glycinemax (L.) Merr.)na lista 

da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de 

Saúde(RENAME) e levando-se em conta o possível aumento do consumo pela 

população e conseqüentemente sua introdução no meio aquático via efluentes 

domésticos e industriais,  tornam-se necessários estudos que avaliem a 

ecotoxicidade desse fitoterápico. Para tanto, empregou-se o microcrustáceo 

Daphniasimilis como organismo-teste em ensaios de toxicidade aguda. Os 

resultados obtidos demonstram que o fitoterápico apresentou menor toxicidade 

aguda que o hormônio sintético 17-α-Etinilestradiol,convencionalmente usado para 

os mesmos fins terapêuticos. 

INTRODUÇÃO 

A Isoflavona-de-Soja é um composto extraído da soja que possui 

fitoestrogênios. Os fitoestrogênios são definidos como compostos naturais de 

plantas que são estrutural e funcionalmente similares ao 17-beta-estradiol ou que 

produzem efeitos estrogênicos (MACKEY, EDEN, 1998). De acordo com a Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais de 2012 (Rename), doze fitoterápicos já são 

disponibilizados no Sistema Único de Saúde (SUS), entre eles a isoflavona-de-soja 

(Glycinemax (L.) Merr.), utilizado com coadjuvante no alívio dos sintomas do 

climatério. O fitoterápico em questão pode substituir medicamentos sintéticos como 

o17-α-etinilestradiol.A hipótese do presente estudo é que o fitoterápico Isoflavona-

de-soja apresenta menor toxicidade que o  medicamento alopático 17-α-

etinilestradiol. 

OBJETIVOS 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a toxicidade do fitoterápico obtido da 

soja, Isoflavona-de-Soja e do hormônio sintético 17-α-Etinilestradiol através de 

ensaios para avaliação de efeito agudo em Daphniasimilis (CLADOCERA: 

CRUSTACEA). 

 

 



METODOLOGIA 

Foram realizados dois ensaios agudos com o fitoterápico Isoflavona-de-Soja e 

dois ensaios agudos com 17-α-etinilestradiol, a fim de avaliar a toxicidade dos dois 

compostos. Foi utilizado como organismo-teste o microcrustáceo continental 

Daphniasimilis (Cladocera, Crustacea). Os ensaios de toxicidade aguda foram 

realizados de acordo com o procedimento descrito em ABNT 12713 (2009). 

 Antes de iniciar o teste, os compostos foram diluídos em DMSO 

(Dimetilsulfóxido) nas concentrações de 0,625 mg.L-1
; 1,25 mg.L-1; 2,5 mg.L-1;  5 

mg.L-1; 10 mg.L-1 no primeiro ensaio e 1,25 mg.L-1; 2,5 mg.L-1; 3,3 mg.L-1; 5 mg.L-1; 

10  mg.L-1 no segundo ensaio com  o medicamento 17-α-Etinilestradiol e nas 

concentrações de 19,7 mg.L-1; 29,6 mg.L-1; 44,4 mg.L-1; 66,6 mg.L-1 ;100 mg.L-1 no 

primeiro ensaio e 24,1 mg.L-1; 28,9 mg.L-1; 34,7 mg.L-1; 41,6 mg.L-1 ; 50mg.L-1 no 

segundo ensaio com o fitoterápico Isoflavona-de-Soja. Em tubos de ensaio foram 

adicionados 10 ml de cada concentração, com quatro réplicas, e em seguida cinco 

neonatas de Daphniasimilis em cada réplica (totalizando 20 

organismos/concentração), com idade entre 6 e 24 horas. Além dos tubos com as 

concentrações dos compostos, também foi empregado um controle com água de 

diluição em quatro réplicas. 

 Após esses procedimentos os testes foram iniciados e mantidos à 

temperatura de (20 ± 2) ºC, no escuro e sem alimentação no período de 48 horas. 

 Ao término do teste foram realizadas as leituras observando 

mortalidade/imobilidade dos organismos presentes nos tubos de ensaio. Com os 

dados obtidos foram calculadas as concentrações de efeito (CE50) através do 

método TrimmedSpermanKarber. 

  

DESENVOLVIMENTO 

Foram realizados dois ensaios agudos com cada um dos compostos 

analisados. Além dos ensaios agudos com Isoflavona-de-sojae17-α-Etinilestradiol, 

também foram realizados testes de sensibilidade com a substância de referência 

Cloreto de Potássio. Os resultados obtidos foram avaliados frente à carta controle do 

Laboratório de Ecotoxicologia Prof. Caetano Belliboni da Unisanta, e os lotes de 



organismos utilizados demonstraram sensibilidade dentro dos limites aceitos para o 

período. 

 

RESULTADOS  

A concentração de efeito (CE5048h)do fitoterápico Isoflavona-de-soja foi de 

38,42 mg.L-1,enquanto a CE5048h do hormônio17-α-Etinilestradiol foi de 3,58 ml.L-1. 

Os resultados de toxicidade aguda com o composto 17-α-Etinilestradiol estão 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Toxicidade Aguda - 17-α-Etinilestradiol 

 

Ensaio CE50(mg.L-1) 

1 3,92 

2 3,25 

MD 3,58 

 

Os resultados de toxicidade aguda com o composto Isoflavona-de-Soja (Glycine max 

(L.) Merr.) estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Toxicidade Aguda - Isoflavona-de-Soja (Glycine max (L.) Merr.) 

 

Ensaio CE50(mg.L-1) 

1 40,57 

2 36,27 

MD 38,42 

 



 

Portanto, o fitoterápico apresentou toxicidade menor que o medicamento 

alopático. 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 17-α-

etinilestradiolapresentou maior biodisponibilidade e potencial de efeito à 

Daphniasimilis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados de toxicidade aguda 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(2012) promoverá um aumento significativo das suas concentrações ambientais 

com potenciais efeitos adversos à biota aquática. 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR –12713: 

Ecotoxicologia aquática – Toxicidade aguda – Método de ensaio com 

Daphniaspp(Crustacea, Cladocera). 3 edição. Rio de Janeiro. Brasil. 2009. 

 

BOXALL, Alistair BA. The environmental side effects of medication. EMBO 

reports 5.12 (2004): 1110. 

 

CEC (Commission of the European Communities).Technical guidance document in 

support of commission directive 93/67/ EEC on risk assessment for new notified 

substances.Part II, environmentalriskassessment. Luxembourg: Office for 

officialpublication of the European Communities; 1996. 

 

Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Rename. Relação de 

Medicamentos Essenciais. Portaria GM nº 1.254/2005, 2012. 

 



MACKEY, R; EDEN, J. Phytoestrogensandthemenopause. Climacteric,  v. 1, n. 4, 

p.302-308, dez. 1998. 

 

REZENDE, Helena Aparecida; COCCO Maria Inês Monteiro. A utilização de 

fitoterapia no cotidiano de uma população rural. RevEscEnferm USP. 36(3): 282-8, 

2002. 

 

TOMAZZONI, Marisa Ines; NEGRELLE, Raquel Rejane Bonato; CENTA, Maria de 

Lourdes. Fitoterapia popular: a busca instrumental enquanto prática 

terapêutica. Texto & Contexto Enfermagem, v. 15, n. 1, p. 115-121, 2006. 

 


