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Introdução 

A espécie Platonia insignis Mart, conhecida 
popularmente como “bacuri”, pertence à família 
Clusiaceae. Algumas plantas dessa família têm as 
suas propriedades farmacológicas associados com 
a presença de xantona e derivados policíclicos 
acilfloroglucinol poIiprenilado, que têm propriedades 
antioxidantes e atividades anticancerígenas.  Isolou-
se a garcinielliptona FC (GFC), a partir do extrato 
hexânico das sementes da P. insignis.  
O objetivo do estudo foi avaliar a toxicidade aguda 
do GFC após administração intraperitoneal para 
determinação da dose letal 50% (DL50). Utilizaram-
se camundongos Swiss adultos, machos e fêmeas, 
com peso médio de 25 ± 5g. Os protocolos 
experimentais e procedimentos foram aprovados 
pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 
Universidade Federal do Piauí (072/2012). Os 
animais (n=12/grupo), para as doses investigadas, 
foram tratados por via intraperitoneal (i.p) com o 
GFC nas doses de 5000 mg kg-1 e 6000 mg kg-1 de 
peso corpóreo e ao grupo controle foi administrado 
solução salina (Tween 80 a 0,05%) dissolvido em 
solução salina 0,9%. Após as respectivas 
administrações, os camundongos foram observados 
durante as primeiras 72 h e por um período de 30 
dias para análise dos parâmetros comportamentais, 
segundo teste hipocrático descrito por Malone e 
Robichaud (1962)1. A mortalidade foi anotada e, por 
regressão linear, o valor da DL50 foi calculado. 

Resultados e Discussão 

A GFC não alterou de forma significativa a massa 
corpórea dos animais. Durante o tratamento, não 
foram observados sinais clínicos de toxicidade. Não 
houve alteração no consumo de água e ração dos 
animais em ambos os sexos. Os resultados 
mostram que a administração intraperitoneal da 
GFC, de forma geral, não produz efeitos tóxicos no 
comportamento de camundongos Swiss adultos, 
uma vez que durante o tratamento, nenhum sinal 
clínico visível de toxicidade comportamental foi 
observado. Após o tratamento com as doses de 
5000 e 6000 mg kg-1 foi observada a presença de  

 
analgesia, bem como não foi verificado a presença 
de alterações na resposta ao toque e ambulação. 
Além disso, a atividade geral dos camundongos não 
foi alterada. O ensaio para determinação do grau de 
toxicidade aguda, bem como a investigação da DL50, 
revelou o valor de 5.477,23 mg kg-1 para os 
camundongos machos e 5.522,81 mg kg-1 para as 
fêmeas tratados com GFC (i.p.) e observados 
durante 30 dias (Tabela 1). 
 
Tabela 1. Resultados da determinação da DL50 em 
camundongos Swiss, tratados com GFC por via 
intraperitoneal. 

 

Conclusões 

O estudo toxicológico pré-clínico revelou que o 
produto avaliado possui discreta toxicidade aguda 
por via intraperitoneal, sendo estes dados uma 
contribuição para pesquisas com compostos obtidos 
de plantas medicinais com potencial farmacológico. 
Porém, ressalta-se a necessidade de futuras 
pesquisas que possibilitem comparar os resultados 
em outras vias, bem como para realizar análises 
anatomopatológicas dos animais tratados com GFC, 
para assegurar o seu uso com segurança. 
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Grupos Dose 

mg 

kg
-1
 

Nº de 

animais 

por grupos 

N° de 

mortes por 

grupos 

Veículo - Machos 00 12 00 

Veículo - Fêmeas 00 12 00 

GFC - Machos 5000 12 00 

 6000 12 12 

GFC - Fêmeas 5000 12 00 
 6000 12 11 


