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O consumo de plantas medicinais no Brasil tem por característica o uso empírico e a ausência de 

comprovação das ações farmacológicas, podendo levar a quadros como intoxicação e reações 

alérgicas, os quais podem ser relacionados ao uso, preparo inadequado ou ao erro na 

identificação das espécies consumidas. Assim, como os tratamentos convencionais, o uso de 

plantas medicinais tem a função de tratar ou auxiliar no tratamento de várias doenças, entre elas 

auxiliar no alívio dos sintomas da dengue. No paciente com dengue, o equilíbrio homeostático 

está comprometido e o uso de plantas medicinais que possuam atividade hemolítica podem 

agravar ainda mais o seu quadro clínico. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo 

fitoquímico da espécie Illicium verum Hook. f., Schisandraceae, e avaliar in vitro a atividade 

hemolítica dos extratos aquosos com a finalidade de orientar ao paciente com dengue o consumo 

seguro desta planta medicinal. Foram preparados extratos aquosos através de digestão e 

maceração. Para a avaliação da atividade hemolítica os extratos foram submetidos ao processo 

de secagem utilizando liofilizador e spray drayer. A triagem fitoquímica foi realizada através de 

reações químicas qualitativas e a avaliação da atividade hemolítica foi realizada conforme 

metodologia descrita por Rangel utilizando sangue de carneiro.1 A análise estatística dos 

resultados foi realizada através do teste do qui-quadrado. O percentual de hemólise foi 

comparado em relação às metodologias utilizadas na extração e concentração dos extratos. Foi 

detectado na triagem fitoquímica a presença de alcaloides, saponinas, taninos e triterpenos no 

extratos obtidos por maceração e digestão, sendo detectado a presença de flavonoides apenas na 

extração por digestão. O extrato apresentou atividade hemolítica em algumas concentrações, 

atingindo 100% na concentração de 100 mg/ml, 90% em 50 mg/ml, 78% em 10 mg/ml, 33% em 

1 mg/ml. Não foi constatado valor expressivo de hemólise na concentração de 0,1mg/ml. 

Avaliando estatisticamente não houve diferença significativa entre os percentuais de hemólise 

dos extratos nas concentrações a partir de 10 mg/ml. Comparando-se estatisticamente os 

resultados dos extratos obtidos por digestão nas duas formas sólidas, houve diferença 

significativa, evidenciando maior atividade hemolítica nos extratos nebulizados. Com os 

resultados obtidos conclui-se que são necessários estudos mais aprofundados para garantir o uso 

seguro da espécie estudada, através de outras metodologias confirmatórias para a verificação das 

atividades biológicas dos metabólitos secundários em relação a sua ação sobre a membrana 

eritrocitária e hemostasia sanguínea, cujos parâmetros são importantes para o manejo do paciente 

com dengue. 
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