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RESUMO 

São aptLQAzntadoò ot> n<¿&olXadoi> pnzXÁjnÁjn/vuLd d<¿ um QÁtado í>obti<¿ a potinoÁatídadz, 

tomo InibidoKai do. J,<LHÁÁLidad<¿, de. planttu uXiLizadcu, ροκ Zndioò na H<LQÃÂO amazônica. 

Oi, tZÁttò ÍYLLCÁXUA dttzcXaAam atividadi biológica positiva QM tnZò plantão'-

CiMpoua tox¿ca>Ua, YVUVQJÚA atttaceA e Inga exiutcó. 

INTRODUÇÃO 

As pesquisas de novas alternativas para o controle da natalidade tem sido um dos 

objetivos perseguidos por organizações internacionais, nacionais e mesmo por órgãos go~ 

vernamentais como o Ministério da Saúde. . (Ministério da Saúde, 198*0· 

Os anticoncepcionais orais vêm sendo constantemente aperfeiçoados. Contudo, seus 

riscos potenciais para os extremos da vida fértil da mulher ainda são muito graves, le

vando a que se procurem, constantemente, novos meios para substituí-los. 

0 controle da natalidade ê exercido entre os indígenas da Amazonia, através do 

uso de chas de diferentes plantas, Este meio alia ã facilidade de se fazer um chã, a 

segurança do tratamento tanto em relação a efeitos colaterais quanto ã efetividade do 

tratamento-

As informações relativas ao potencial de efetividade real para o controle da nata 

lidade através do uso de chás de plantas são extremamente importantes na medida em que: 

l) podem levar ã diminuição dos efeitos colaterais, observados nos contraceptivos 

orais atualmente em uso; 
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2) tem possibilidade de revelar um método reversível de controle da natalidade, | 

que os casais indígenas interrompem e retornam a atividade procriativa conforme 

os r i tua is t r i ba i s ; . 

3) levantam a possibilidade de se descobrir um contraceptivo que possa ser usado I 

períodos específicos do ciclo o u da vida reprodutiva. 

Em virtude do interesse científico, médico e social que o planejamento familia 

está despertando, decidiu-se organizar um estudo sistemático dessas plantas. Para isto 

reuniram-se três órgãos de pesquisa: o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

IΝ PA, o Centro de Biologia da Reprodução da Universidade Federal de Juiz de Fora (CBR/ 

UFJF) e o Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais (DQ/UFM6)par 

realizar um "screening" preliminar das plantas utilizadas como inibidoras da fértil ida 

de pela população indígena d o A m a z o n a s . Caberia ao INPA determi nar, através de pesquisa 

etnobotãn ¡ cas , as pl antas com potenc i $.1 i dade e preparar extratos brutos das mesmas. Este 

extratos ser iam enviados ao CBR/UFJF para os testes prel im¡ nares d e i n i b i ç ã o d a fertilidad 

de ratas. Aqueles que demonstrassem efeito biológico, seriam fracionados pelo DQ/UFMG 

e cada fração novamente testada até serem determinados os princípios ativos da planta. 

Neste trabalho, apresentam-se os resultados obtidos pelo CBR com os extratos env 

dos até o momento. 

MATERIAL Ε MÉTODOS 

Para testar o efeito inibidor da fertilidade de extratos bruto de plantas 

Amazônia, foram utilizadas ratas Wistar, adultas, nulíparas, da colônia do Biotério 

CBR. 

Os animais foram acasalados com machos comprovadamente férteis. A inseminação 

foi confirmada pela presença de espermatozoides no esfregaço vagina! e considerou-se I? 

dia de gestação aquele em que se encontraram espermatozoides no esfregaço. 

Os animais foram divididos em grupos controles e tratados (com 10 animais/grupo] 

para se estudarem efeitos zigotóxicos c . de alteração do processo de implantação. 

Os procedimentos técnicos já foram descritos previamente (Guerra e col., 1980), 

As ratas do grupo tratado com extrato receberam, através de entubação gástrica 

30 ou 100 mg / 1 0 0 g de peso corporal, de extrato bruto, no 3 ? ou no 5 ? dia de gestação 

conforme o efeito que se pesquisava. Os grupos controles foram constituídos por ani 

mais que receberam, nos mesmos dias de gestação e pela mesma v i a , água destilada ou so[ 

vente em volumes idênticos aos que se diluíram os extratos. A tais grupos acrescentou-

se um terceiro, de animais da colônia, que nao receberam qualquer tratamento. 

Animais controles e tratados foram sacrificados, por deslocamento cervical, no 

1*»? dia de gestação. Após laparotomía procedeu-se a remoção dos cornos uterinos e ova

rios onde foram contados, respectivamente, implantes viáveis e reabsorções e corpos 

lúteos. Foram determinados os índices de implantação (implantes totais/corpos lúteos χ 
100) e de reabsorção (reabsorções/implantes totais χ 1 0 0 ) . 
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Os resultados foram submetidos ao teste estatístico do Qui Quadrado (Snedecor 6 

Cochran, 1967). 

RESULTADOS 

Os resultados encontram-se sumarizados na tabela 1 que se segue,. 

DISCUSSÃO Ε CONCLUSÕES 

0 índice de implantação correlaciona o numero de corpos lúteos e o número de im

plantes totais, isto é, implantes viáveis e reabsorções ou implantes que se inviabiliza 

ram.. Quando este índice diminui significa que ocorreu perda de ovos. Tal perda pode 

significar morte do zigoto ou aceleração no trânsito tubãrio que leva o embrião a atin

gir o útero numa fase inapropriada de desenvolvimento, não ocorrendo a implantação e o 

índice estará reduzido,. 

Observando-se a tabela 1 verifica-se que a administração do extrato de Cusparía 

toxicaría, reduziu significativamente o índice de implantação quando administrada no 3? 

e no 5? dias de gestação. 0 mesmo ocorreu em relação ao extrato da casca do uichi. 

Os resultados obtidos no 3 ? dia falam mais a favor de um efeito zigotóxico, en

quanto que os do 5? dia, de algum efeito sobre a implantação, o qual, devido ao fato de 

já terem sido observados efeitos zigotóxicos no 3 ? dia, também pode estar ocorrendo em 

virtude de alguma interferência com o embrião. 

0 estudo do índice de reabsorçao mostra a incidência deembriões que, tendo inicia_ 

do o seu desenvolvimento, morreram em alguma dessas etapas. Esta morte pode ocorrer por 

alterações embrionárias ou desequilíbrio hormonal materno, entre outras causas. 

Observando-se a tabela 1 verifica-se que agem interferindo com o desenvolvimento 

embrionário os seguintes extratos: Petiveria alliacea, Cusparía toxicaría e Inga 

edulis. 

Em conclusão, pode-se dizer que dos extratos testados ate o momento,o de Cusparía 

toxicaría e o de casca do uichi, parecem atuar diretamente sobre o ovo, levando ã sua 

eliminação precoce, enquanto que Inga edulis, Petiveria alliacea e a Cusparía toxicaría 

têm efeito inibidor do processo de desenvolvimento do embrião, parecendo agir como 

abortivos. 

A Cusparía toxicaría foi, entre as plantas estudadas, a que revelou um efeitomais 

conspicuo, visto que ao lado do efeito zigotóxico, manifestou também efeito inibidor do 

desenvolvimento embrionário. 
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SUMMARY 

PioXÁminaAy leAultò OJIO, ph.dA<¿wt<id o¿ a òtudy on th<¿ anti- {oJvtilÁXy activity i 

plantó ttóed by natives o{¡ th<¿ amazon fiza-ion. 

Initial t<¿t>£t> havz de tec ted poòÃXiva biological activity In tk<¿x<¿ di^eAzni 

piante,: Cu6pa/Ua toxica/Ua, P&tíve/Ua a¿LLac<¿a. and Inga <¿dul¿&. 
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TABELA I. Tndices de implantação e reabsorçao em ratas tratadas, no 3? ou no 5? dias de gestação, com extratos 
brutos de plantas nativas da Amazônia, e em animais control es Sacriffe i o dos grupos: 14? dia de g e s t ¿ 
ção. 

3? DIA 5? DIA 
G R U P O S ÍNDICES ( % ) 

IMPLANTAÇÃO REABSORÇAO IMPLANTAÇÃO REABSORÇAO 

CONTROLES 
Co 1ôn¡a 9^,38 5 , 9 5 92,50 8,08 
Agua dest! 1ada 86,00 7 , 50 91 ,00 10,90 
Álcool 77 , 3 0 8,82 83,90 8 ,80 

EXTRATOS 
Petiveria alliacea 1 72,00 2,80 92,50 1 2 , 6 0 

1 1 87,90 6,90 80,41 16 , 67 * 
Phylodendron sp 1 82,10 8,90 87,80 7,^0 
Dalbergía monetaris 1 80,26 9,80 86,95 9,00 

1 1 76,77 1 3 , 1 6 9 3 , ½ 7,00 
Curarea tecunarum 1 80,22 2,7^ 79,17 1 0 , 5 3 

1 1 91,46 0,00 76,09 8 , 5 7 
Cusparía toxicaria 

ra ¡ ζ I 9 0 , 5 7 10,42 83,33 7,50 
I 1 68 ,57 * 9 , 7 2 76,23 8,60 

fo 1 ha 1 72,29 * '3,33 * 71,11 * A,69 
1 1 83,64 1 0 , 8 7 76,1 1 * 23,26 * 

Cyperus sp 
(rizoma maior) I 8 2 , 3 5 A,76 88,61 ¿4,29 

1 1 91 ,30 3 , 5 7 78,00 1 2 , 1 0 
1nga edulis 1 83 ,70 16 , 70 * 93 ,50 5,00 

(casca da ra i ζ) II 87,27 5 , 2 1 81 ,82 4,17 
Endopleura uichi (casca) 72,06 * 8,16 79,86 5,41 
Endopleura uichi (fruto) 86,39 3,15 90 , 6 5 7,9^ 

I . Dose administrada = 30 mg / 1 0 0 g de peso corporal, via oral. 
II . Dose administrada = 100 mg/100g de peso corporal, via oral. 
* Extratos que apresentaram diferença significativa de pelo menos ρ < 0,05 em relação a todos os controles. 

Extrato da casca do Uichi - dose de 100 mg/100g de peso corporal. 

Fruto do Uíchí - foram dados pedaços de frutos de 31 a 45 mg por animal 
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