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Apodanthera congestiflora é uma planta endêmica da Caatinga, da família Curcubitaceae 

popularmente conhecida como batata de teiú. A raiz é usada na medicina popular. As plantas 

medicinais têm sido amplamente utilizadas para tratar doenças, contudo, há uma falta de estudo 

científicos quanto à toxicidade.1 Este trabalho investigou a toxicidade aguda do extrato 

hidroalcoólico da raiz de A. Congestiflora. As raízes de A. congestiflora foram coletadas no 

estado de Ceará, Brasil, e secas à temperatura ambiente. Para preparação do extrato, 130 g de pó 

foram adicionados a etanol 70% e após três dias o material foi filtrado e seco em evaporador 

rotativo. A composição fitoquímica do extrato foi determinada por cromatografia em camada 

delgada (CCD). A toxicidade aguda do extrato foi determinada pela Organização de Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico OCDE. Camundongos fêmeas albinas Swiss receberam por via 

oral dose de 2000 mg/ kg do extrato aquoso ou solução salina como controle. Foram observadas 

durante as primeiras 24 h e por 14 dias seguidos para determinar efeitos tóxicos, analisando 

diversos sinais. No último dia, foram anestesiadas e recolheu-se o sangue por punção cardíaca. 

Índices hematológicos foram determinados utilizando um analisador Horiba ABX Micros 60 

automatizado. Os órgãos (fígado, rim e baço) foram secos e pesados para calcular o índice de 

órgãos e analisados microscopicamente. Foram avaliados também parâmetros bioquímicos que 

permitem investigar a funcionalidade dos órgãos. CCD revelou a presença de terpenos e 

alcaloides, e ausência de taninos, flavonoides, cumarinas e antraquinonas. Os camundongos não 

apresentaram sinais de toxicidade sistêmica e todos sobreviveram. Não houve diferença no peso 

corporal entre o grupo tratado e controle, sugerindo que o extrato não interferiu com o 

metabolismo normal dos animais. Os animais não apresentaram alterações nos índices de 

glóbulos vermelhos, leucócitos, plaquetas, hemoglobina e hematócrito, em comparação ao 

controle. O exame histológico não mostrou alterações detectáveis no baço, fígado e rim dos 

animais tratados. Houve diminuição nos valores de AST (aspartato aminotransferase) e a ALT 

(alanina aminotransferase), em comparação ao controle, mas os valores permaneceram dentro 

dos limites da normalidade2
. Não houve diferença estatística para creatina, ureia, albumina e as 

globulinas. O exame histológico não mostrou alterações detectáveis no baço, fígado e rim dos 

animais tratados em relação ao grupo de controle, corroborando os resultados obtidos na 

avaliação bioquímica. Em conclusão, este estudo indicou que os animais tratados com extrato 

hidroalcoólico das raízes de A. congestiflora não apresentaram sinais de toxicidade, mortalidade 

ou alterações de órgãos. 
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