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RESUMO

A toxicologia é a ciência que estuda os efeitos deletérios causados por substâncias sobre organismos vivos. A toxicologia se divide em vários 
ramos como toxicologia clínica, que estuda o efeito de drogas sintéticas e naturais sobre pacientes humanos e toxicologia ambiental, ou 
ecotoxicologia, que avaliam o efeito de substâncias sobre sistemas biológicos e populações. Estudos ecotoxicológicos são importantes, pois a 
sobrevivência humana depende do bem-estar de outras espécies e a inserção de substâncias químicas antropogênicas no ambiente ocasionam 
efeitos danosos às espécies. A toxicidade reflete o potencial de uma substância em causar efeito danoso a um organismo vivo. Os bioindicadores 
são espécies utilizadas em ensaios de toxicidade.  Os ensaios com o bioindicador Artemia salina são de simples execução, baratos e fornecem 
resultados confiáveis. Os testes de toxicidade com A. salina visam calcular a CL50 (Concentração Letal Media) que é a concentração que causa 
mortalidade de 50% dos organismos no tempo de exposição e nas condições do teste. O consumo e o descarte incorreto de compostos 
farmacêuticos acarretam na contaminação de efluentes e mananciais. Dentre os fármacos frequentemente detectados estão os fármacos 
dipirona e cetoprofeno. O uso de plantas para fins medicinais é uma prática que se perpetua na história do homem. Boa parcela das plantas é 
usada com o alicerce da sapiência popular, notando-se acentuado déficit do conhecimento científico sobre suas propriedades toxicológicas. Na 
avaliação toxicológica inicial de extratos de plantas medicinais os efeitos tóxicos observados na A. salina relacionam-se com aqueles gerados no 
homem.  As folhas do Cajanus cajan (L.) Millsp, conhecido como feijão guandu, são popularmente usadas em forma de chás para dor de dente, 
malária e alergias, mas não foram encontrados estudos sobre as propriedades toxicológicas desta planta. O objetivo deste trabalho é descrever os 
ensaios toxicológicos realizados no curso de Farmácia com bioindicador A. salina e determinar os valores da CL50 obtidos na detecção da 
toxicidade do extrato aquoso de C. cajan e na avaliação da toxicidade ambiental do cetoprofeno e da dipirona. No teste de ecotoxicidade para a 
eclosão dos cistos de Artemia salina, foi preparada uma solução salina contendo 15 g/L de sal marinho artificial.  Nessa solução salina, foram 
inoculados 50 mg de cisto de A. salina e colocados em aquário com aerador. Após 48 horas, os cistos atingiram o estágio de náuplios e foram 
expostos ao controle negativo (água salinizada 15g/L), controle positivo (K2Cr2O7 0,1% p/V) e às diluições 0,01; 0,1; 1,0; 10; 100 e 1000 mg/L de 
fármacos. Foram feitas três replicatas de cada tratamento colocando, em cada uma delas, 5 náuplios  e 5 ml de cada diluição. Os náuplios ficaram 
em contato com as diluições por 24 horas quando foi feita a contagem do número de larvas mortas ou imóveis. A CL50 para o cetoprofeno é de 
31,30 mg/L. Nos testes realizados com a dipirona, nenhuma A. salina morreu fato esse que demonstra que a CL50 fica acima dessas 
concentrações. O teste com o extrato aquoso do C. cajan foi feito de forma semelhante aos testes de ecotoxicidade. Foi utilizado o extrato 
aquoso nas seguintes diluições: C1= 0,014g/L; C2= 1,47g/L e C3= 14,7g/L,  além do controle positivo e  negativo. Foram feitas quatro replicatas, 
com 5 náuplios para cada tratamento. A partir da contagem feita após as 24 horas calculou-se uma CL50 de 4,06 mg/L para o extrato aquoso. 
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), são consideradas tóxicas substâncias que apresentam CL50 abaixo de 1000 mg/L em A. salina. 
Conclui-se que o extrato aquoso de folhas de Cajanus cajan mostra-se tóxico frente à Artemia salina, toxicidade que pode se expressar também 
em humanos. Fica comprovada a ecotoxicidade do cetoprofeno frente ao bioindicador, descartando-se essa característica na dipirona.
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