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RESUMO 

 

O éter n-butil dilapiol (1KL43-C) é um derivado semissintético do componente 

dilapiol, presente em grande quantidade no óleo essencial da Piper aduncum. A 

literatura mostra que, este composto possui um potencial efeito inseticida em Aedes 

aegypti e Aedes albopictus e, apresenta-se como alternativa para o controle destes 

mosquitos, vetores de diversas arboviroses, como a dengue, a qual possui grande 

importância epidemiológica. Entretanto, não há registros do efeito tóxico e 

genotóxico desta substância em mamíferos. Este estudo objetivou avaliar o potencial 

tóxico e genotóxico do 1KL43-C em camundongos Balb/C. Realizou-se o teste de 

toxicidade oral aguda, avaliando os sinais e sintomas tóxicos, lesões macroscópicas 

de órgãos e alterações histopatológicas de ambos os sexos destes mamíferos. O 

efeito genotóxico da substância foi avaliada pelos testes do ensaio cometa e 

micronúcleo, em sangue periférico e células da medula óssea, respectivamente, de 

camundongos Balb/C, do sexo masculino. O 1KL43-C apresentou uma DL50 150 

mg/kg e o coeficiente de correlação (R2 = 0,9670), demonstrou correlação positiva 

entre o número de óbitos e as doses testadas. A análise de sobrevivência mostrou 

que não houve diferença entre machos e fêmeas, sendo esta, inversamente 

proporcional à dose. Nos primeiros dias, após a administração da substância, houve 

redução do desenvolvimento ponderal não dependente da dose. No teste 

hipocrático, o semissintético causou o surgimento de sinais clínicos reversíveis e 

diretamente proporcionais à dose, afetando principalmente os sistemas nervosos 

central e periférico. As análises histopatológicas mostraram alterações significativas 

nos tecidos estudados, as quais foram dose-dependentes. O teste do ensaio cometa 

detectou aumento da indução de danos primários ao DNA (efeito genotóxico) nas 

maiores concentrações (150 e 328 mg/kg). No teste do micronúcleo, evidenciaram-

se os efeitos mutagênico e citotóxico nas concentrações de 150 e 328 mg/kg. O 

composto 1KL43-C é tóxico e genotóxico em altas concentrações, porém são 

necessários estudos deste semissintético em concentrações mais baixas, assim 

como a sua aplicação em água potável, para avaliar os riscos à saúde humana e 

demais animais, e seu impacto ambiental. 
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ABSTRACT 

 

The n-butyl dilapiol ether is a semisynthetic derivative of the dilapiol component, 

which is present in large amounts in the essential oil of Piper aduncum. The literature 

shows that this compound has a potential insecticidal effect on Aedes aegypti and 

Aedes albopictus and is an alternative for the control of these mosquitoes, vectors of 

several arboviruses, such as dengue, which has great epidemiological importance. 

However, there is no record of the toxic and genotoxic effect of this compound on 

mammals. This study aimed to evaluate the toxic and genotoxic potential of n-butyl 

dilapiol in Balb/C mice. The acute oral toxicity test was performed, evaluating toxic 

signs and symptoms, macroscopic organ lesions and histopathological changes of 

both sexes of these mammals. The genotoxic effect of the compound was evaluated 

by the comet and micronucleus tests in peripheral blood and bone marrow cells, 

respectively, of male Balb/C mice. 1KL43-C had a LD50 of 150 mg/kg and the 

correlation coefficient (R2=0.9670) showed a positive correlation between the number 

of deaths and the doses tested. Survival analysis showed no difference between 

males and females, which was inversely proportional to the dose. In the first days 

after administration of the compound, there was a reduction in non-dose dependent 

weight development. In the Hippocratic test, the semi-synthetic caused the 

appearance of reversible clinical signs and directly proportional to the dose, affecting 

mainly the central and peripheral nervous systems. Histopathological analyzes 

showed significant changes in the tissues studied, which were dose-dependent. The 

comet assay detected increased induction of primary DNA damage (genotoxic effect) 

at the highest concentrations (150 and 328 mg/kg). In the micronucleus test, 

mutagenic and cytotoxic effects were demonstrated at concentrations of 150 and 328 

mg/kg. The compound 1KL43-C is toxic and genotoxic at high concentrations, but 

studies of this semi-synthetic in lower concentrations, as well as its application in 

drinking water, are necessary to evaluate the risks to human health and other 

animals, and their environmental impact. 
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(CB), Túbulos Contorcidos Proximais (TCP), Túbulos Contorcidos 
Distais (TCD), Alças de Henle (AH). HE. 

Figura 23: cortes histológicos de rins de camundongos de linhagem BALB/C 
fêmeas dos grupos: A não tratado com estrutura parênquima renal 
preservada; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 400 mg/kg e 
F 800 mg/kg. B sem alteração. C e D com degeneração dos 
túbulos renais. E e F com diminuição espaço de Bowman e 
degeneração tubular. Glomérulo Renal (GR), Cápsula de Bowman 
(CB), Túbulos Contorcidos Proximais (TCP), Túbulos Contorcidos 
Distais (TCD), Alças de Henle (AH), Espaço Bowman (►). HE. 
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Figura 24: cortes histológicos de coração de camundongos de linhagem 
BALB/C fêmeas dos grupos: A não tratado com cardiomiócitos 
preservados; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 400 mg/kg 
e F 800 mg/kg. B, C, D e F Miocardite - infiltrado inflamatório (seta). 
E com Mastócitos (►). HE. 

59 

Figura 25: cortes histológicos de coração de camundongos de linhagem 
BALB/C fêmeas dos grupos: A não tratado com cardiomiócitos 
preservados; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 400 mg/kg 
e F 800 mg/kg. C, D, E e F Miocardite - infiltrado inflamatório (seta). 
E e F também com células em apoptose (*) HE. 
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Figura 26: índice de dano ao DNA para células do sangue periférico. Médias ± 
DP para seis camundongos Balb/C machos, de cada grupo. 4h: 
sangue coletado 4 horas após o início do tratamento, 24h: sangue 
coletado 24 horas após o início do tratamento. Água (grupo 
controle negativo), DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle 
solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (80, 150 e 328 mg/kg), 
CPA: ciclofosfamida (50mg/kg) (grupo controle positivo). Dados 
estatísticos, por meio da ANOVA e teste de Tukey, com 
significância de p <0,05. 
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Figura 27: frequência de dano ao DNA para células do sangue periférico. São 
plotadas as médias ± DP para seis camundongos Balb/C machos 
de cada grupo. 4h: sangue coletado 4 horas após o início do 
tratamento e, sangue coletado 24 horas após o início do 
tratamento. Água (grupo controle negativo), DMSO 5%: dimetil 
sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol 
(80, 150 e 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) (grupo 
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controle positivo). Dados estatísticos, por meio da ANOVA e teste 
de Tukey, com significância de p <0,05. 

Figura 28: Nucleoides (cometas) de células de sangue periférico de 
camundongos Balb/C, coradas com brometo de etídio após 
tratamento com 150 mg/kg do derivado semissintético éter n-butil 
dilapiol. classe 0: ausência de cauda (a), classe 1: pequena cauda 
(b), classe 2: grande cauda (c), classe 3: totalmente danificado (d). 
Classificação segundo Collins et al. 1995. Aumento: 630x. 
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Figura 29: frequência de MNPCEs em células da medula óssea de 
camundongos Balb/C. Médias ± DP para seis camundongos Balb/C 
machos de cada grupo. 24h: células da medula óssea 24 horas 
após o início do tratamento, 48h: células da medula óssea 48 horas 
após o início do tratamento. Água (grupo controle negativo), DMSO 
5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil 
dilapiol (80, 150 e 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) 
(grupo controle positivo). ANOVA e teste de Tukey, com 
significância de p <0,05. 

65 

Figura 30: Células da medula óssea de camundongos Balb/C, coradas com 
Giemsa a 10%, após tratamento com 150 mg/kg do éter n-butil 
dilapiol. Eritrócito policromático micronucleado (a), sem 
micronúcleo (b), eritrócito normocromático (c), eritroblasto (d). 
Aumento: 1000x. 
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Figura 31: avaliação da citotoxicidade em células da medula óssea de 
camundongos Balb/C. Razões PCE/PCE+NCE baseadas no 
exame de 500 eritrócitos, com médias ± DP, para seis 
camundongos Balb/C machos de cada grupo. 24h: células da 
medula óssea 24 horas após o início do tratamento, 48h: células da 
medula óssea 48 horas após o início do tratamento. Água (grupo 
controle negativo), DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle 
solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (80, 150 e 328 mg/kg), 
CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) (grupo controle positivo). Análise 
por ANOVA e teste de Tukey, com significância de p <0,05. 
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Figura 32: eritrócitos da medula óssea de camundongos Balb/C, machos. 
Frequência de PCEs+NCEs+MNPCE obtida pelo tratamento com 
DMSO 5% (a), frequência de PCEs + NCEs + MNPCE, obtida pelo 
tratamento com o 1KL43-C (b). Aumento: 1000x. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Toxicidade e citotoxidade 

A toxicologia estuda os efeitos adversos de agentes químicos em sistemas 

biológicos. A toxicologia descritiva tem por finalidade avaliar os riscos da utilização 

de agentes químicos aos seres humanos e ao meio ambiente, por meio de testes de 

toxicidade em animais de laboratório. Deste modo, a avaliação entre a exposição a 

um agente tóxico e seus efeitos colaterais num ser vivo é chamada de relação dose-

resposta, sendo a DL50 (dose que induz 50% de letalidade) e CL50 (concentração 

que induz 50% de letalidade) níveis de efeito de toxicidade (Klaassen e Watkins 
2009). 

A toxicidade celular altera as funções metabólicas. A depender do nível de 

toxicidade, as células podem adaptar-se à exposição do agente tóxico (Yang et al. 

2002). Esses agentes podem reagir com diversas estruturas e organelas celulares 

comprometendo os processos celulares. Deste modo, a citotoxicidade é o dano 

causado às estruturas celulares. As alterações celulares são avaliadas por critérios 
de viabilidade distintos, por meio de testes de citotoxicidade (Babich et al. 1991). 

As lesões celulares são ocasionadas por estímulos internos ou externos, tal 

como os agentes químicos. A célula, por meio de mecanismos, pode reverter às 

lesões geradas, porém, quando ultrapassa o limiar de lesão irreversível, ocorrem os 

processos de morte celular (Robbins e Cotran 2005). Tais processos podem ser 

classificados segundo suas particularidades morfológicas e bioquímicas em: 

apoptose, autofagia, necrose, mitose catastrófica e senescência (Castedo et al. 

2004). 

Dentre estas, a apoptose é um processo regulado, o citoplasma e o núcleo 

são degradados por enzimas de modo que as membranas não são alteradas 

(McConkey 1998). Podendo também ser ativada por dano no DNA, ocorrendo 

estresse mitocondrial pela liberação de radicais livres (Zhang e Huang 2006). Por 

outro lado a necrose é um processo não regulado, ocorrendo edema celular seguido 

de rompimento das membranas. A membrana dos lisossomos é danificada e suas 
enzimas degradam o material celular restante (Burlacu et al. 2001). 
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1.2 Genotoxicidade e mutagênese 

A variabilidade genética é originada por meio de processos evolutivos, como 

as mutações, que são alterações que acontecem estruturalmente no DNA (ácido 

desoxirribonucléico) (Futuyma 2006). A genotoxicidade está relacionada aos 

processos que alteram o DNA, sendo o processo denominado de mutagênese; 

quando é na célula, chamado de carcinogênese e quando ocorre no organismo, 
identificado como teratogênese (Silva et al. 2003). 

A genotoxicologia não detecta de maneira efetiva a carcinogenicidade, porém 

indica o surgimento de câncer, pois os testes de mutagenicidade detectam uma 

etapa inicial ou intermediária da tumorigênese (Fearon e Vogelstein 1990). As 

mutações podem surgir naturalmente ou, na sua maioria, induzidas por agentes 

químicos, físicos ou biológicos (Matsumoto 2004). Os agentes genotóxicos, ao 

interagirem com o material genético podem dar origem a lesões induzidas pelas 

radiações ionizantes, radiação ultravioleta e agentes alquilantes, intercalantes e 

oxidantes que induzem pontes inter ou intracadeia (Saffi e Henriques 2003). Embora 

a maior parte destas lesões sejam reparadas pelo sistema de reparo da célula ou 

eliminadas, lesões podem ser fixadas, provocando mutações que podem ser 

multiplicadas pelo processo de replicação celular (Umbuzeiro e Roubicek 2003). 

As mutações podem ser em linhagens de células somáticas ou linhagens de 

células germinativas. As mutações somáticas acontecem em todas as células, 

exceto as que originam os gametas e, portanto, não são hereditárias; enquanto que 

as mutações germinativas podem ser transmitidas às futuras gerações (Moore 

1986). 

As mutações podem ocorrer em dois níveis distintos: mutações gênicas, 

também denominadas de mutações pontuais, e mutações cromossômicas. Nas 

mutações gênicas ocorrem alterações em um ou poucos pares de bases 

nitrogenadas, que podem acontecer por substituição, adição e deleção de pares de 

bases. Por outro lado, nas mutações cromossômicas ocorrem alterações em uma 

região cromossômica ou cromossomos inteiros. Sendo, portanto denominados de 

mutações estruturais, quando as alterações são no tamanho ou formato de um 

cromossomo e mutações numéricas, quando ocorrem alterações no número de 
cromossomos (Griffiths et al. 2001). 
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1.3 Mecanismos de reparo de lesões genômicas 

No decorrer da evolução foram selecionados vários mecanismos que toleram e 

até mesmo reparam as lesões genômicas (De Laat et al. 1999). O mecanismo de 

defesa das células contra as mutações ocorrem diretamente no DNA por meio da 

ativação do sistema de reparo, mantendo a integridade do genoma. O mecanismo 

funciona com ou sem o bloqueio celular. Desta forma, após o reparo do dano, este 

bloqueio cessa, continuando o ciclo celular. Porém, quando o dano não é reparado 

ou o DNA encontra-se bastante lesionado, pode ocorrer o bloqueio permanente do 

ciclo celular, iniciando o envelhecimento celular ou a apoptose (Sancar et al. 2004). 

Dentre os mecanismos de reparo de danos ao DNA, a reversão de dano in 

situ, ocorre de maneira mais eficaz que os demais mecanismos, reparando lesões 

causadas por radiações, por meio de enzimas como a alquiltransferase, fotoliase e 

DNA ligase I; o reparo de emparelhamento incorreto de bases (mismatch repair ou 

MMR), há a identificação da base emparelhada de forma incorreta e a associação do 

complexo enzimático MutS/MutL/MutH, que preserva a cadeia parental e elimina a 

sequência de nucleotídeos errônea, a DNA polimerase III atua fazendo a síntese de 

reparação enquanto que a DNA ligase reconstitui a cadeia de DNA (Saffi e 

Henriques 2003).   

Por outro lado, no reparo por excisão de bases (BER), a base com dano é 

retirada por meio da DNA glicosilase, originando um sítio abásico (apurínico ou 

apirimidínico (AP)), as enzimas AP endonucleases clivam a cadeia errada, a 

fosfodiesterase retira os açúcar-fosfato enquanto que a DNA polimerase faz a 

síntese de reparação e a DNA ligase I reconstitui as ligações da cadeia de DNA 

(Lindahl e Wood. 1999; Costa et al. 2001).  

Já o reparo por excisão de nucleotídeos (NER), repara lesões que ocasionam 

em distorções estruturais, a NER está subdividida em reparação global (GGR) e 

reparação acoplada à transcrição (TCR) (Van Hoffen et al. 2003), a primeira ocorre 

por meio do reconhecimento da área lesionada pelo complexo enzimático 

XPC/HHR23B, a proteína XPA juntamente com o complexo proteíco/RNA 

polimerase II (TFIIH) e a proteína RPA acoplam-se a fita simples do DNA lesionado, 
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as proteínas XPB e XPD contidas nesse complexo tem função de helicase, 

posteriormente é realizada a incisão pela endonuclease XPG na região 3’, e pelo 

complexo ERCC1/XPF na região 5’, resultando na excisão de cerca de 24 a 30 

nucleotídeos, por fim as DNA polimerares realizam a síntese de reparação enquanto 
que a ligase I restaura  a fita de DNA (Goode et al. 2002; Saffi e Henriques 2003). 

 

1.4 O uso de modelo animal em pesquisas da área de toxicologia 

Vários testes in vitro ou in vivo são realizados, anualmente, para regulamentar 

novos produtos que entram no mercado internacional, segundo as recomendações 
de agências internacionais e instituições governamentais (Custer e Sweder 2008).  

O modelo animal é considerado um produto experimental, por meio da 

utilização de uma espécie, para estudar fenômenos que ocorrem em outra espécie 

(Mckinney 1983; Ferreira et al. 2005). Dentre as espécies utilizadas em 

experimentações, o camundongo (Mus musculus) destaca-se (Andersen et al. 2004; 

Koike et al. 2009). Existem várias vantagens ao uso desses animais, tais como o 

tamanho corporal, a docilidade, a facilidade de manuseio, a prolificidade e o ciclo de 

vida curto. Aliado a esses fatores, esses possuem alta similaridade biológica com o 

humano, compartilham aproximadamente 99% de seus genes. Outro ponto positivo 

dessa escolha está no estudo do sequenciamento completo do genoma de 

camundongos publicado em 2002. Neste sentido, o camundongo é o segundo 

mamífero no qual o genoma é amplamente estudado e conhecido, sendo o homem o 
primeiro (Waterston et al. 2002; Austin et al. 2004).  

Pesquisas realizadas com camundongos endogâmicos, oriundos de 

acasalamentos entre irmãos, têm mostrado um índice de homozigose de 99%. Isto 

confere aos descendentes vantagens fenotípica e genética, quando comparados aos 

indivíduos heterogênicos. Dessa forma, as variações experimentais são restritas a 

fatores externos sem a influência da genética do animal (Knight e Abbot 2002; 

Benavides e Guénet 2003), como mostram estudos de efeitos toxicológicos e 

genotóxicos de pesticidas químicos e, também, de extratos de plantas realizados em 

camundongos isogênicos (Matsuzaki et al. 2003; Quinteiro-Filho et al. 2009; Araujo-

Espino et al. 2017; Zeinali et al. 2017). É importante ressaltar que não existe 
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preferência quanto à escolha da linhagem para a realização de testes de 
genotoxicidade como, por exemplo, o teste do micronúcleo (CSGMT 1986). 

Neste sentido, é necessário que haja a análise do potencial genotóxico de 

agentes químicos sintéticos ou naturais, para as agências regulatórias, em se 
tratando do estabelecimento de risco para os seres humanos (Ribeiro et al 2003). 

 

1.5 Teste do micronúcleo e teste do ensaio cometa 

O teste do micronúcleo (Schmid 1975) é bastante recomendado pelas 

agências internacionais. É amplamente utilizado na toxicogenética, principalmente 
na detecção de agentes clastogênicos e aneugênicos (Hayashi e Su 2007).  

A formação de MNs por indução de agentes clastogênicos se dá por quebra 

da dupla hélice de DNA. Como consequência, ocorre a formação de fragmentos 

acêntricos que não se aderem às fibras do fuso mitótico e não se integram aos 

núcleos das células-filhas. Podem existir cromossomos inteiros cujos cinetócoros 

são danificados e permanecem no exterior do núcleo recém-formado e, desta forma, 

durante a mitose não ocorre à ligação aos microtúbulos que puxam os cromatídeos 

para as células-filha. No caso dos agentes aneugênicos, ocorre o impedimento da 

formação do fuso mitótico. Células multinucleadas são formadas com variação do 

número de cromossomos por núcleo, assim como a exclusão de cromatídios inteiros 
do núcleo celular (Speit et al. 2007).  

Dependendo do tipo da perda de cromatina, podem variar em número e 

tamanho, sendo que este último varia de acordo com o agente indutor (Agostini 

1993; Hogstedt 1984). Estas estruturas indicam mutagênese cromossômica e a 

análise de sua frequência pode ser utilizada como um método citogenético em 

monitoramento de danos cromossômicos ou no aparato mitótico a indivíduos 
expostos a agentes mutagênicos e/ou carcinogênicos (Agostini 1993) (Figura 01).  
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Figura 01: fluxograma do funcionamento do teste do micronúcleo na detecção de alterações 

cromossômicas. 

 

Sendo assim, micronúcleos (MNs) são corpúsculos arredondados ou ovais, 

contendo DNA que não têm conexão estrutural com o núcleo principal, visíveis 

durante a intérfase. O teste do micronúcleo tem sido bastante utilizado em medula 

óssea de animais, pois essas células dividem-se rapidamente, quando os MNs 

podem ser vistos em mieloblastos, mielócitos e eritroblastos. Contudo, por motivos 

de padronização e facilitação, são analisados apenas em eritrócitos jovens (Agostini 

1993). Em mamíferos, os eritroblastos maduros expulsam os núcleos que sofrem 

fagocitose por macrófagos, no entanto, os micronúcleos comumente não são 

expulsos com o núcleo principal. Desta forma, os micronúcleos são prontamente 

detectados em eritrócitos policromáticos (PCE) anucleados (Skutelsky e Danon 
1969) (Figura 02).  

 

 
Figura 02: eritrócito policromático micronucleado (PCEMN) (a), eritrócito policromático (PCE) (b), 
eritrócito normocromático (NCE) (c). Fonte: Ribeiro et al. (2003). 
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No intuito de otimizar ensaios genotóxicos in vivo, a utilização do teste do 

micronúcleo com o teste do ensaio cometa em um mesmo animal, com a finalidade 

de reduzir o número de animais e da quantidade da substância teste utilizada, foi 

discutida no quinto Workshop Internacional de Testes de Genotoxicidade (Rothfuss 
et al. 2011).  

O teste do ensaio cometa ou eletroforese de célula única, desenvolvido por 

Ostling e Johanson (1984), detecta lesões primárias no DNA, com possibilidade de 

serem eliminados pelo sistema de reparo no DNA (Rothfuss et al. 2011). Tendo em 

vista que danos no DNA geralmente são células- e tecidos-específicos, esse teste 

possibilita a detecção de danos e seu reparo em uma célula ou conjunto celular, 

sendo muito importante para a análise de substâncias genotóxicas (Ribeiro et al. 

2003). O teste tem como característica o formato de uma imagem com a aparência 

de um cometa, uma vez que o núcleo migra em direção ao ânodo, durante a 
eletroforese, indicando dano ao DNA (Figura 03) (Speit e Hartmann 1995). 

 

 
Figura 03: imagem de nucleóides (cometas), uma célula sem dano (0); pouco dano (1); dano médio 

(2) e grande dano (3). Fonte: Kobayashi et al. (1995). 

 

Esses danos podem ser induzidos por agentes alquilantes, intercalantes e 

oxidantes. De acordo com o protocolo do teste, se realizado em meio neutro, 

detecta-se quebras de fita duplas e crosslinks, por outro lado, em meio alcalino, 

ocorre à detecção de quebras de fita simples, quebras de fita dupla, sítios álcali-

lábeis e crosslinks (Silva et al. 2003). Os danos podem ser reparados, podendo 

causar a morte celular, ou podem ser reparados inadequadamente em uma 
mutação, originando uma alteração viável permanente (Figura 04). Também podem 

gerar danos cromossômicos, que por sua vez estão associados a doenças, como o 
câncer (OECD 2016).  



24 
 

 

 
 

 

 
Figura 04: fluxograma do funcionamento do teste do ensaio cometa na detecção de lesões 

genômicas. 

 

O teste do ensaio de cometa é um biomarcador de danos no DNA e tem sido 

utilizado no campo da genotoxicologia e biomonitoramento ambiental. Lesões 

genômicas detectadas por este teste podem indicar quebra de fita simples, quebra 

de fita dupla, sítios álcali-lábeis e cross-links (Mitchelmore e Chipman 1998). 

Entretanto, o dano genético induzido por agentes aneugênicos não é detectado por 

esse teste (Mughal et al. 2010). Por outro lado, o teste do micronúcleo pode detectar 

agentes clastogênicos e aneugênicos, porém é incapaz de detectar quebras de fita 

simples (Vikram et al. 2008). Deste modo, estes fatos refletem a necessidade da 
utilização conjunta destes dois testes para a detecção de danos genéticos. 

Os testes de genotoxicidade acima citados, quando realizados in vivo, 

necessitam de grupos de animais controle negativo e positivo, esses devem ser 

iguais aos animais dos grupos tratados com a substância teste. Os animais contidos 

no grupo controle negativo devem ser tratados com o solvente/veículo de diluição da 

substância teste, porém, caso essa substância seja tóxica ao indivíduo, um grupo 

adicional deve ser incluído sem tratamento ou tratado com uma substância não 

tóxica. Por outro lado, os animais do controle positivo devem ser tratados com uma 

substância que induza a formação de micronúcleo (teste do micronúcleo) e lesões 

genômicas (teste do ensaio cometa) validando, assim, o experimento no caso da 

substância teste não mostrar nenhum efeito. É aceitável que a administração dessa 
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substância seja feita por uma via diferente das demais. Dentre as substâncias 

utilizadas como controle positivo a ciclofosfamida é um fármaco antineoplásico 

citostático, universalmente utilizado em teste de genotoxicidade (OECD 2016 a, b) 
(Figura 05).  

 

 
Figura 05: molécula da ciclofosfamida. 

 

1.6 Considerações gerais e aspectos epidemiológicos de Aedes aegypti e 
Aedes albopictus  

Aedes aegypti e A. albopictus (Figura 06) pertencem ao subgênero 

Stegomyia. Aedes aegypti teve sua origem no Egito, distribuindo-se de forma 

passiva com os seres humanos em suas migrações pelo planeta. É um mosquito 

cosmopolita, ocorrendo nas regiões tropicais e subtropicais. Habita locais de 

peridomicílio e domicílio humano.  No Brasil sua ocorrência foi registrada durante o 

período colonial, por navios negreiros. Por ser um importante vetor da febre amarela, 

foi erradicado no país em 1955, todavia, os países vizinhos do território brasileiro 

não o erradicaram e, desta forma, em 1967 foi novamente introduzido no Brasil 
(Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994; Marcondes 2011).  

Na Região Norte, houve uma maior predominância desse mosquito nos 

Estados de Roraima e Tocantins. Em Manaus – AM, A. aegypti inicialmente foi 

registrado em 1996, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul do município. Em 

seguida, dispersou-se para a Zona Leste, no bairro São José Operário, espalhando-

se para o restante da cidade (Bastos 2004).  
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A. aegypti possui desenvolvimento completo (holometábolo), composto por 

ovo, larva, pupa e adulto. Desenvolve-se em ambiente aquático e, quando adulto, 

possui hábito terrestre (Marcondes 2011). Fêmeas e machos adultos alimentam-se 

de seiva e néctar, no entanto as fêmeas são hematófagas, uma vez que necessitam 

de sangue para a maturação dos ovos. Seus hábitos hematófagos ocorrem durante 

o dia, aumentando de intensidade no amanhecer e antes do crepúsculo vespertino 

(Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994; Forattini 2002). 

 

 
Figura 06: Aedes albopictus e Aedes aegypti. Fonte: www.oatibaiense.com.br 

 

Por outro lado, A. albopictus teve sua origem no continente indiano. Ocorre 

naturalmente em regiões de clima temperado e tropical. Esse mosquito se dispersa 

facilmente em ambiente rural e silvestre. Sua invasão ao continente americano 

ocorreu em 1985, no sul dos Estados Unidos. No Brasil, foi avistado pela primeira 

vez em 1986, no Estado do Rio de Janeiro (Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994) e 

na região amazônica em 1996 (Santos 2003). Quanto aos aspectos biológicos, A. 

albopictus assemelha-se ao A. aegypti. Contrapondo-se a A. aegypti, A. albopictus 

não depende de grandes concentrações de seres humanos, assim como apresenta 

grande plasticidade ecológica, uma vez que coloniza diversos recipientes naturais e 
artificiais (Hawley 1988).  

Entre os insetos transmissores de doenças, destaca-se o mosquito A. aegypti, 

vetor primário dos vírus da Dengue, Febre amarela urbana, Zika e Chikungunya. A 

Dengue, constitui-se numa das principais arboviroses que mata milhares de 

pessoas, anualmente (Rosa et al. 2016). Existem quatro sorotipos virais (DENV-1, 
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DENV-2, DENV-3 e DENV-4), estes podem se suceder, circulando nas populações, 

assim como coexistir (WHO 2009). Quando infectada por um dos sorotipos, a 

pessoa adquire imunidade ao vírus, continuando suscetível aos demais (Foratini 

2002). Esse vírus pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviridae, de origem 

africana. Dispersou-se pelo mundo e atualmente, está registrado com maior 

frequência nas regiões tropicais e subtropicais (Gubler 1997; Weaver 2014). No 

Brasil, esta doença infecciosa, mas não contagiosa, é uma das mais recorrentes 
(Brasil/Funasa, 2001).  

A Febre Amarela é uma virose infecciosa aguda, mas não contagiosa. O vírus 

pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae. Esta arbovirose é distribuída com 

maior proporção em regiões tropicais das Américas e da África (Ministério da Saúde 

2005). No Brasil, ocorreu de forma endêmica na região amazônica (Oliveira 2017), 
sendo considerada extinta em 1942 (Consoli e Lourenço-de-Oliveira 1994).  

O vírus Zika (ZIKV) pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviridae (Luz et al. 

2015). A infecção pode ser assintomático ou manifestar-se por febre, erupções 

cutâneas, artralgia ou conjuntivite não purulenta (Musso et al. 2015). Em recém-

nascidos, os graves danos neurológicos levaram a síndrome congênita do ZIKV a 

repercussão internacional (Hasue et al. 2017). No Brasil, há indícios que esse vírus 

possa ter sido introduzido em 2013, durante a Copa das Confederações de Futebol 
(Pybus et al. 2014) ou no período da Copa do Mundo de 2014 (Zanluca et al. 2015). 

O vírus Chikungunya (CHIKV), pertence ao gênero Alphavirus, família 

Togaviridae (Weaver 2014). Está distribuído nas regiões tropicais e subtropicais do 

mundo (Tauil 2014). Os sintomas clínicos são: febre inicial abrupta superior à 

38,5ºC, com prostração, cefaleia e artralgia (Lopes et al. 2017). No Brasil, os 

primeiros casos surgiram no Amapá e espalharam-se para os demais Estados do 
país (Honório et al. 2015). 

Por outro lado, A. albopictus tem potencial para transmitir 26 arbovírus, 

incluindo DENV, ZIKV e CHIKV (Zanluca et al. 2015). Embora não haja registro do 

envolvimento deste mosquito na transposição de arbovírus para humanos no Brasil; 

é um transmissor de arbovírus de grande importância na Ásia e na África (Naik 
2014). 
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1.7 Resistência a inseticidas químicos  

Dentre os tipos de pesticidas, os inseticidas sintéticos orgânicos são utilizados 

para matar insetos, e são classificados em larvicida e adulticida. Durante a Segunda 

Guerra Mundial, houve grandes infestações de insetos vetores de doenças. Neste 

sentido, foram criados produtos eficazes no controle destes, classificados de: 

organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides (Braibante e Zappe 

2012). 

Os organoclorados possuem Carbono (C), Hidrogênio (H) e Cloro (Cl) em sua 

composição química, a presença desse último elemento reduz a reatividade de 

outras moléculas (Blumberg 1994). Dessa forma, esse grupo é pouco hidrossolúvel e 

solúvel em solventes orgânicos; sua estabilidade química é elevada; persistente no 

meio ambiente e tende a se acumular no tecido dos seres vivos (Rosa 2016). Ainda 

não foi elucidado, porém, sabe-se que os organoclorados agem no canal de sódio, 

mantendo-o aberto, rompendo o equilíbrio dos íons sódio e potássio dos 

axônios, alterando a transmissão de impulsos nervosos é alterada nos 

insetos (Ware 2000). 

Os organofosforados possuem fosforo (P) em sua composição química e são 

mais nocivos aos mamíferos do que os organoclorados (Rosa 2016). São 

lipossolúveis e degradam-se rapidamente no meio ambiente (Rosa 1999). Estes 

atuam no sistema nervoso central inibindo a Acetilcolinesterase (AChE), fosforilando-

a e, consequentemente, inativando-a de forma irreversível. Em decorrência dessa 

inibição, ocorre um acúmulo de acetilcolina nas sinapses e a interrupção da 

propagação do impulso elétrico, induzindo o processo de paralisia e possível morte 

do inseto (Braga e Vale 2007). 

Os carbamatos derivam-se do ácido carbâmico (H2NCOOH), possuem alta 

decomposição e causam menos danos aos mamíferos, comparado aos 

organofosforados (Manahan 1992).  Assim como os organofosforados, os 

carbamatos também inibem a AChE, sendo que a reação envolvida é a 

carbamilação. Nesse grupo, existe seletividade quanto a inibição da AChE, a 

depender da espécie e a inibição é reversível (Ware 2000).  
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Os piretróides são sintetizados a partir da substância piretro, extraídos de 

crisântemos, possuem baixa toxicidade em mamíferos e causam menos danos ao 

meio ambiente se comparados com os demais grupos anteriormente citados, além 

disso, é preciso baixa concentração da substância para agir no inseto (Narahashi 

1996). Atuam mantendo abertos os canais de sódio das membranas dos neurônios. 

Existem dois tipos de piretróides, os que possuem coeficiente de temperatura 

negativo e os que apresentam coeficiente de temperatura positivo. Afetam o sistema 

nervoso periférico e central do inseto, estimulando os neurônios a gerar descargas 

constantes até ocorrer paralisia (Ware 2000).  

O controle do A. aegypti tem sido realizado por meio de inseticidas químicos, 

mas A. aegypti e outros mosquitos têm adquirido resistência (Ricardo et al. 2009). A 

crescente utilização desses inseticidas químicos, ao longo das décadas, vem 

causando, também, a contaminação das comunidades de seres vivos e acumulação 

nos âmbitos bióticos e abióticos dos ecossistemas. Poluindo solos e águas, 

causando danos à saúde de humanos e de outros animais, contribuindo para o 

surgimento de novas doenças (Maroni et al. 2000; Nascimento e Melnyk 2016). 

 Resistência é o efeito de um processo que induz o aumento da frequência de 

um ou mais genes de resistência na população afetada com o inseticida. O efeito de 

resistência a inseticidas acontece devido a mutações pontuais que ocorrem nos 

diferentes mecanismos que induzem à resistência. As principais são alterações do 

sítio-alvo e a via metabólica. No processo metabólico existem mais de 200 genes de 

detoxificação em A. aegypti, dos quais se destacam as esterases, glutationas S-

tranferases e oxidases (Strode et al. 2012).  

 

1.8 O uso de derivados semissintéticos do dilapiol como potenciais 
inseticidas em Aedes aegypti e Aedes albopictus 

As plantas possuem substâncias ativas que podem ter efeito inseticida, 

denominadas inseticidas naturais ou bioinseticidas (Bakkali et al. 2008). 

Dependendo da concentração, tempo de exposição e capacidade de penetrar na 

célula, substâncias químicas extraídas de plantas podem causar alteração no 

material genético da célula (Boer e Hoeijmakers 2000). Neste sentido, inseticidas 
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naturais são mais vantajosos em relação aos inseticidas sintéticos, porque possuem 

menor custo e são biodegradáveis, com danos minimizados ao meio ambiente, 

saúde humana e a outros organismos (Ferreira et al. 2001; Dharmagadda et al. 
2005).  

A família Piperaceae ocorre em regiões tropicais e subtropicais nos dois 

hemisférios e abrange cerca de 3600 espécies (Dyer e Palmer 2004). De forma 

geral, essa família possui um dos mais versáteis metabolismos secundários entre as 

famílias vegetais registradas. Esses metabólitos são provenientes da biossíntese 

mista de chiquimato/acetato, que resulta na produção de classes de produtos 

naturais, tais como: as amidas; as substâncias aromáticas, principalmente 

fenilpropanoides dos tipos lignanas e neolignanas; os terpenos; os flavonoides, entre 

outras (Gottlieb et al. 1995).  

 O gênero Piper possui cerca de 2000 espécies registradas (Dyer e Palmer 

2004). Dentre as espécies desse gênero, Piper aduncum L., popularmente 

conhecida como pimenta-de-macaco ou pimenta longa, apresenta vasta 

predominância na Amazônia (Martins 2011). Possui metabólitos secundários que 

agem na sua defesa, e seus componentes isolados podem ter atividade inseticida 
(Boll et al. 1994) (Figura 02).  

 

 
Figura 07: Piper aduncum. Fonte: Cruz, D. L. V. (2018). 
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Neste sentido, o óleo essencial de P. aduncum é rico no componente dilapiol 
(fenilpropanoide) (Figura 03), sua importância se dá na produção natural de ligninas 

sinérgicas (Fazolin et al. 2006). Porém, a P. aduncum possui níveis variáveis de 

dilapiol (31,5 a 91,1%) em decorrência da localização geográfica (Maia et al. 1998), 

sendo que na Amazônia Ocidental essa espécie possui alto teor de dilapiol no óleo 

essencial, sendo possível de ser produzido em escala comercial (Fazolin et  al. 
2016). 

 

 
Figura 08: molécula química do dilapiol. 

 

Diversos estudos mostram a relação e eficácia larvicida e/ou adulticida de 

sustâncias de P. aduncum em A. aegypti e A. albopictus (Parmar et al. 1997;  

Pessini et al. 2003; Almeida et al. 2009; Lima et al. 2015, Fazolin et al. 2016). 

Estudos têm demonstrado que o dilapiol, quando utilizado juntamente com 

organofosforados, carbamatos e piretróides apresenta atividade sinérgica (Gaertner 
et al. 1998).  

Deste modo, a produção de uma substância a partir de uma molécula de 

origem natural, dá-se o nome de semissintético, sendo que reações de semissíntese 

são modificações estruturais com o intuito de modular as propriedades ativas de 

produtos puramente naturais (Oliveira et al. 2012).  

Rafael et al. (2008) realizaram bioensaios com larvas de A. aegypti, utilizando 

o composto dilapiol, que mostraram anormalidades nucleares e alta mortalidade. 

Costa et al. (2010) e Santana et al. (2015) observaram atividade larvicida em A. 
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aegypti, utilizando o óleo essencial de várias espécies do gênero Piper, incluindo P. 

aduncum. Domingos et al. (2014) testaram os efeitos tóxicos e genotóxicos dos 

semissintéticos éter etil dilapiol e éter n-butil dilapiol em A. aegypti, e observaram 

alta mortalidade das larvas. Estas mesmas substâncias foram estudadas por 

Meireles et al. (2016), que mostraram os efeitos tóxicos e genotóxicos desses 

mesmos compostos em larvas de Aedes albopictus, cujo resultado foi alta 

mortalidade e anormalidades celulares, mostrando também um efeito cumulativo em 
três gerações consecutivas avaliadas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

O isolamento de princípios ativos de P. aduncum e posterior modificação por 

meio da combinação de moléculas, originando derivados semissintéticos é uma 

estratégia que aumenta a forma de ação da substância. A literatura demonstra, que 

o semissintético éter n-butil dilapiol, foi eficiente como larvicida, evidenciando 

toxicidade e genotoxicidade em A. aegypti, nos estudos realizados pelo Laboratório 

de Citogenética, Genômica e Evolução de Mosquitos Malária e Dengue (LCGEM) – 
INPA. 

Aedes aegypti e A. albopictus são resistentes a inseticidas químicos usados 

para o seu controle e, ainda danosos a outros animais e ao meio ambiente. Contudo, 

o éter n-butil dilapiol poderá servir como medida mitigatória para o controle de A. 

aegypti e A. albopictus, uma vez que agrega a eficiência de uma nova substância 

larvicida ao fato de ser uma substância proveniente de moléculas naturais, com 
menos efeitos nocivos à biota.  

Porém, para posterior regulamentação do éter n-butil dilapiol como produto 

comercializável, outros estudos devem ser realizados. Nesta pesquisa, avaliamos o 

potencial tóxico e genotóxico do semissintético éter n-butil dilapiol em camundongos 

isogênicos, para o estabelecimento de risco aos seres humanos e demais 
mamíferos, visando auxiliar estudos futuros desse produto em mamíferos.  

 

3. HIPÓTESES 
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Hθ O grau de toxicidade e genotoxicidade do éter n-butil dilapiol em 

camundongos isogênicos não indica o uso desse semissintético como larvicida em 

água potável. 

H1 O grau de toxicidade e genotoxicidade do éter n-butil dilapiol em 

camundongos isogênicos indica o uso desse semissintético como larvicida em água 
potável. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1  Objetivo geral  

Avaliar o efeito tóxico e genotóxico do semissintético éter n-butil dilapiol em 
camundongos isogênicos.  

 

4.2  Objetivos específicos 

 Analisar a toxicidade oral aguda de camundongos Balb/C sob administração 

do semissintético éter n-butil dilapiol, visando à determinação de 

concentrações a serem utilizadas para os testes de genotoxicidade.  

 Analisar as alterações histopatológicas em tecidos de camundongos Balb/C 

tratados com o éter n-butil dilapiol. 

 Detectar a frequência de danos ao DNA de células de sangue periférico de 

camundongos isogênicos submetidos ao bioensaio com éter n-butil dilapiol. 

 Avaliar a presença e frequência de micronúcleos em células da medula óssea 

de camundongos isogênicos tratados com éter n-butil dilapiol.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS  

5.1 Obtenção da substância éter n-butil dilapiol 

O derivado 1KL43-C foi fornecido pela Dra. Ana Cristina Pinto, da 

Coordenação de Sociedade, Ambiente e Saúde (CSAS) do INPA, com o apoio da 

Coordenação de Pesquisas em Produtos Naturais (CPPN), da mesma Instituição. O 
mesmo foi sintetizado a partir de reação de mercuriação do dilapiol (Figura 09) e 

caracterizado por ressonância magnética nuclear (RMN) de acordo com Pinto, 2008. 

  

 
Figura 09: Processo reacional do dilapiol na preparação do derivado 1KL43-C. Fonte: Pinto, 2008. 

 

5.2  Animais e ambiente 

O projeto foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) do INPA sob o registro de número 020/2017. Os camundongos 

isogênicos da linhagem Balb/C foram obtidos do Laboratório Temático Biotério 
Central do INPA, todos com 8 semanas de vida e saudáveis (Figura 10). Os animais 

foram aclimatados às condições do laboratório por, no mínimo, 5 dias antes do início 

do bioensaio em ambiente com temperatura de 21 °C, umidade relativa de 60 ± 

10%, com ciclos de 12 horas no claro e 12 horas no escuro, mantidos em 

microisoladores de polisulfona. Todos os animais foram individualmente 

identificados, por meio de caneta hidrocor, na cauda, com remarcações a cada 4-5 

dias durante o experimento. Após esse período, os camundongos foram pesados: os 

machos com 25 g e as fêmeas 23 g, ambos não excedendo a ± 20% deste peso 

médio, ao final do período experimental cada animal foi pesado novamente. A 

alimentação dos camundongos foi com água e ração (Harlan Teklad Global Diet) ad 

libitum esterilizadas por calor úmido (autoclave). Antes do início da administração 
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das doses (tratamento), os animais foram submetidos a jejum durante 1 hora. Após o 

final do jejum, estes foram pesados e a substância de ensaio administrada. Após a 

administração das substâncias, o jejum foi prolongado por mais 1 hora. Os 

experimentos do 1KL43-C com os animais foram realizados em colaboração e 
supervisão da equipe técnica do Laboratório Temático Biotério Central do INPA. 

 

 
Figura 10: camundongos isogênicos machos da linhagem Balb/C. Fonte: Cruz, D. L. V. (2018). 

 

5.3  Toxicidade - primeira fase 

O experimento compreende os testes preliminares (Estudo Piloto e Teste de 

Toxicidade Oral Aguda) da substância 1KL43-C em camundongos isogênicos. O 

primeiro teste padronizou as concentrações dessa substância, a partir do efeito 

dose-resposta, que causam toxicidade. Determinaram-se as Doses Letais 25% 

(DL25), 50% (DL50) e 80% (DL80) da substância, as quais foram utilizadas na segunda 

fase do experimento, segundo protocolos experimentais da Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD 1987; OECD 2001), com 
modificações. 
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5.3.1 Delineamento experimental (Estudo piloto) 

Foram utilizados 12 camundongos isogênicos machos, selecionados 

aleatoriamente, sendo divididos em 6 grupos, com 2 animais por grupo. Foi realizado 

um tratamento único, por meio de sonda esofágica (gavagem). O volume de 
tratamento foi de 0,1 mL, para cada 10 gramas de peso corporal (Figura 11). 

 

 
Figura 11: procedimento de gavagem em um camundongo Balb/C. Fonte: Cruz, D. L. V. (2018). 

 

O primeiro grupo recebeu apenas água filtrada e foi denominado controle 

negativo. No segundo grupo foi administrado o solvente/veículo de diluição do 

1KL43-C, o dimetilsulfóxido (DMSO) a 5%, e foi denominado controle solvente. Do 

semissintético 1KL43-C foram utilizadas as seguintes concentrações: 50, 500, 1000, 
2000 mg/kg (Tabela 01).  

Nos camundongos foram observados sinais evidentes de toxicidade, nos 

tempos de 30 minutos, 1, 2, 4, 6 e 24 horas e diariamente até o 14º dia. Desta forma, 

foram escolhidas cinco concentrações do semissintético que supostamente 

induziriam sinais evidentes de toxicidade e morte em parte dos indivíduos 

estudados. Após completar 14 dias, todos os animais sobreviventes foram 

eutanasiados por dose letal de solução de 7 mL de água destilada e cloridrato de 

cetamina (300 mg/kg) e 3 mL de água destilada e cloridrato de xilazina (30 mg/kg). 



37 
 

 

 
 

Logo após, as carcaças dos animais foram acondicionadas em sacos brancos 

leitosos, autoclavadas e guardadas em freezer até serem encaminhadas para 

incineração. 

 

Tabela 01: tratamentos dos diferentes grupos experimentais do estudo piloto em camundongos 
Balb/C machos, em relação à dose (mg/kg) de éter n-butil dilapiol, administrado via oral.  

Tratamento Machos 

Água 2 

DMSO 5% 2 

1KL43-C (50 mg/kg) 2 

1KL43-C (500 mg/kg) 2 

1KL43-C (1000 mg/kg) 2 

1KL43-C (2000 mg/kg) 2 

Legenda: Água (grupo controle negativo); DMSO (dimetil sulfóxido) 5% (controle solvente); 1KL43-C 

(50, 500, 1000 e 2000 mg/kg). 

 

5.3.2 Delineamento experimental (Teste de toxicidade oral aguda) 

Após o estudo piloto, para a realização do teste de toxicidade oral aguda, os 

camundongos isogênicos testados foram escolhidos aleatoriamente, 42 machos e 42 

fêmeas nulíparas e não grávidas, sendo divididos em sete grupos, cada grupo com 6 

machos e 6 fêmeas, no intuito de comparar se há diferença de sensibilidade entre os 

gêneros. Foi realizado um tratamento único. Com volume de 0,1 mL para cada 10 
gramas de peso corporal, por meio de gavagem.  

O primeiro grupo recebeu apenas água filtrada e foi denominado controle 

negativo. No segundo grupo foi administrado o solvente/veículo de diluição do 

1KL43-C, o DMSO a 5% e foi denominado controle solvente. Do semissintético 

1KL43-C foram usadas cinco concentrações suficientemente espaçadas que foram 
selecionadas após o estudo piloto (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg) (Tabela 02). 
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Tabela 02: tratamentos dos diferentes grupos experimentais do teste de toxicidade oral aguda em 

camundongos Balb/C machos e fêmeas, em relação à dose (mg/kg) de éter n-butil dilapiol, 

administrado via oral.  

Tratamento  Machos Fêmeas 

Água 6 6 

DMSO 5% 6 6 

1KL43-C (50 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (100 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (200 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (400 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (600 mg/kg) 6 6 

Legenda: Água (grupo controle negativo); DMSO (dimetil sulfóxido) 5% (controle solvente); 1KL43-C 

(50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg). 

 

Neste experimento, foram realizados os seguintes procedimentos 

simultâneos: a determinação da DL50 de acordo com Litchfield e Wilcoxon (1949), a 

relação dose-resposta, a avaliação do desenvolvimento ponderal, a análise de 

sobrevivência e o “Screening Hipocrático”, conforme Malone & Ribichaud (1962). 

Após o tratamento, os animais foram observados por um período de 14 dias. A 

observação das unidades experimentais foi realizada no tempo de 30 minutos, 1, 2, 

4, 6 e 24 horas e diariamente até o 14º dia. A intensidade dos eventos foi semi-
quantificada de acordo com Brito (1994).  

Durante a observação foram quantificados os efeitos tóxicos da substância 

sobre os parâmetros: a) Estado de consciência e disposição (aparência geral, 

frêmito vocal, irritabilidade); b) coordenação motora (atividade geral, resposta ao 

toque, resposta ao aperto de cauda, contorção abdominal, marcha, reflexo de 

endireitamento); c) tônus muscular (tônus das patas, tônus do corpo, força para 

agarrar, ataxia); d) reflexos (auricular, corneal); e) atividade do sistema nervoso 

central (tremores, convulsões, estimulações, fenômeno de “Straub”, sedação, 

hipnose, anestesia); f) atividade do sistema nervoso autônomo (lacrimação, ptoses, 

micção defecação, piloereção, hipotermia, respiração) e g) alterações de peso 
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corporal, ingesta hídrica e alimentar, assim como produção de excretas. A 

intensidade dos eventos foi semi-quantificada de acordo com Brito (1994), sendo 4: 

normal; 3: levemente reduzido; 2: moderadamente reduzido; 1: intensamente 
reduzido; 0: ausente. 

Logo após a morte, todos os animais foram autopsiados e registradas todas 

as alterações macroscópicas. Estes foram submetidos ao exame histopatológico. 

Foram microscopicamente analisados fígado, rim e coração. As análises 

histopatológicas das amostras foram realizadas em colaboração com a colaboração 

do Laboratório de Morfologia Funcional da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). A mortalidade para cada uma das doses foi anotada e, por análise probit, o 
valor de DL50 foi obtido. 

No 14º dia, todos os animais sobreviventes foram eutanasiados por meio de 

deslocamento cervical, os órgãos anteriormente citados foram retirados e fixados em 

formalina a 10% para preservação tecidual e posterior análise. Logo após a 

autopsia, as carcaças dos animais foram acondicionadas em sacos brancos leitosos, 
autoclavadas e guardadas em freezer até serem encaminhadas para incineração. 

Para avaliar as alterações histopatológicas presentes no coração, rins, fígado 

e estômago, fragmentos desses órgãos foram retirados para preparação das lâminas 

histológicas. Estes foram processados por técnicas histológicas de rotina e corados 

com Hematoxilina-Eosina (H&E). Após serem fixados em formol a 10% tamponado 

por 72 horas, foram protocolados, armazenados em cassetes histológicos e 

progressivamente desidratados em banhos de 30 minutos em quatro diferentes 

concentrações de álcool etílico (70%, 80%, 96% e 100%). Logo após as amostras 

foram diafanizadas por meio de um banho de 30 minutos em xilol, um solvente para 
parafina.  

Na estufa a 60 °C, os tecidos foram postos em parafina histológica por 40 

minutos, sendo este procedimento repetido por mais uma vez. Os órgãos foram 

retirados da parafina e colocados em blocos nesta mesma substância. Os blocos 

foram cortados em micrótomo rotativo para a obtenção de fitas de 5 μm de 

espessura e montados em lâminas. Em seguida, removeu-se a parafina, pondo as 

lâminas em estufa a 60 °C por 24 horas e hidratadas por meio de dois banhos em 

xilol por 5 minutos cada, dois banhos de álcool absoluto por 3 minutos cada, álcool 
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96% por 3 minutos, álcool 80% por 3 minutos, álcool 70% por 3 minutos e água 
destilada por 1 minuto.  

Após a hidratação, as lâminas foram coradas em Hematoxilina de Harris por 4 

minutos e lavadas em água destilados por 1 minuto, colocados em eosina por 30 

segundos, ligeiramente lavadas em água destilada e desidratadas em álcool 100% 

por 3 minutos. Por fim, as lâminas foram montadas utilizando bálsamo sintético do 

Canadá e lamínula. As análises fotométricas foram realizadas com uso de um 

sistema de capturas de imagens, constituído por microscópio binocular com câmera 
acoplada. 

 

5.4  Genotoxicidade - segunda fase 

  A segunda fase deste trabalho consiste nos testes de genotoxicidade (Teste 

do Ensaio Cometa e Teste do Micronúcleo), em camundongos isogênicos por meio 

da introdução das doses previamente padronizadas, a partir da DL25, DL50 e DL80, de 
acordo com os protocolos experimentais OECD (2016a, b), com modificações.  

 

5.4.1 Delineamento experimental (Teste do ensaio cometa e teste do 
micronúcleo) 

Foram utilizados camundongos isogênicos machos (n=72), sendo divididos, 

aleatoriamente, em dois conjuntos de experimentos. O primeiro foi composto por 

seis grupos que foram expostos às substâncias por um período de 24 horas após o 

tratamento, denominado de experimento A (EA); o segundo foi constituído por seis 

grupos que se estenderam até 48 horas após o tratamento, chamados de 

experimento B (EB). Os animais receberam tratamento único, por meio de gavagem. 

O volume de tratamento foi de 0,1 mL para cada 10 gramas de peso corporal. Para 
cada grupo de 6 machos.  

O primeiro grupo recebeu apenas água filtrada e foi denominado controle 

negativo. No segundo grupo foi administrado o solvente/veículo de diluição do 

1KL43-C, o DMSO a 5%, e foi denominado controle solvente. O terceiro, quarto e 

quinto grupos receberam o 1KL43-C em três concentrações estabelecidas após a 
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realização do teste de toxicidade oral aguda (80, 150 e 328 mg/kg), compreendendo 

aos valores de 25%, 50% e 80% da DL50, respectivamente. No sexto e último grupo, 

denominado controle positivo, foi utilizado o agente mutagênico ciclofosfamida (CPA) 

monohidratada (50 mg/kg), o solvente/veículo de diluição deste composto foi água 
destilada. Abaixo, a Tabela 03 representa o esquema de divisão dos grupos.  

 

Tabela 3: tratamentos dos dois conjuntos de experimentos (grupo experimental A (EA) e grupo 

experimental B (EB)) dos testes de genotoxicidade em camundongos Balb/C machos, em relação à 

dose (mg/kg) de éter n-butil dilapiol, administrado via oral.  

Tratamento 
Conjuntos de experimentos (machos) 

Experimento A (EA) Experimento B (EB) 

Água 6 6 

DMSO 5% 6 6 

1KL43-C (80 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (150 mg/kg) 6 6 

1KL43-C (328 mg/kg) 6 6 

CPA (50 mg/kg) 6 6 

Legenda: Água (grupo controle negativo); DMSO: dimetil sulfóxido 5% (controle solvente); 1KL43-C 

(80, 150, 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50mg/kg) (grupo controle positivo). 

 

Dos camundongos contidos no EA, durante os bioensaios na ausência de luz 

artificial, foi coletado sangue periférico por meio de pipeta Pasteur rinsada com 

solução aquosa de heparina sódica (400 µL/mL) [200 µL de heparina sódica + 10 mL 

de cloreto de sódio (0,9 %)], 4 e 24 horas após o tratamento, por meio do plexo 

orbital. Para a realização do teste do ensaio cometa, o material biológico coletado foi 

identificado e acomodado em eppendorfs contendo 5 mL de heparina sódica (400 
µL/mL) (Figura 12). No EB não foi analisado o teste do ensaio cometa, uma vez que 

na metodologia empregada, tanto no EA quanto no EB, não existe nenhuma 

variação expressiva entre os dois conjuntos de experimentos, a não ser o período de 
exposição dos animais às substâncias. 
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Figura 12: obtenção do sangue periférico de camundongo Balb/C. Coleta de sangue por meio do 

plexo orbital, heparina sódica (200 µL de heparina sódica + 10 mL de cloreto de sódio (0,9%)) (a), 

sangue (100 mL) em heparina sódica (400 µL/mL) (b), sangue não coagulado (c). Fonte: Cruz, D. L. 

V. (2018). 

 

Após 24 horas após do tratamento, os camundongos do EA foram 

eutanasiados por deslocamento cervical, uma vez que o uso de agentes químicos 

inalantes ou injetáveis poderiam alterar a integridade dos resultados. Logo após, foi 

realizado o procedimento de necropsia em cada indivíduo para retirar células da 

medula óssea, por meio da remoção dos fêmures. Em seguida, as carcaças dos 

animais foram acondicionadas em sacos brancos leitosos, autoclavadas e 

guardadas em freezer até serem encaminhadas para incineração. O mesmo 

procedimento descrito neste paragrafo foi utilizado no EB, porém, neste grupo os 
indivíduos foram eutanasiados 48 horas após o tratamento. 

Durante a necropsia, os membros inferiores foram desinfetados com álcool 

70%, os fêmures foram extirpados cuidadosamente, o excesso de tecido foi retirado 

com auxílio de pinça de dissecção e bisturi, e papel toalha absorvente áspero. As 

epífises proximais foram cortadas para expor o canal da medula óssea. A medula foi 

extraída injetando-se a agulha de uma seringa de 1 mL, previamente preenchida 

com soro fetal bovino, de modo a empurrar a suspensão de células dentro de um 
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tubo de centrífuga, previamente marcado com o código do animal (Figura 13). O 

material da medula óssea foi ressuspendido em soro fetal bovino, utilizando uma 

pipeta Pasteur e depois de homogeneizada, a suspensão foi centrifugada, por 5 

minutos, a 1000 rpm, sendo o sobrenadante descartado. O sedimento foi 

ressuspendido em 0,5 mL de soro fetal bovino. Os esfregaços foram preparados 
pingando-se duas gotas da suspensão na extremidade fosca de uma lâmina. 

 

 
Figura 13: obtenção da medula óssea de camundongos Balb/C. Extirpação do fêmur (a), corte da 

epífise proximal (b), introdução da agulha no canal medular (c), extração da medula óssea por seringa 

contendo soro fetal bovino (d). Fonte: Cruz, D. L. V. (2018). 

 

5.4.1.1 Teste do ensaio cometa 

O Teste do Ensaio Cometa foi realizado segundo protocolo estabelecido por 

Singh et al. (1988) e Tice et al. (2000), com pequenas modificações. Foram 

realizadas duas preparações citológicas de sangue periférico de cada camundongo 
por grupo, analisando-se 100 cometas por lâmina.  

As lâminas foram mergulhadas em agarose, de ponto de fusão normal 

(agarose PFN) a 60 °C. Foram retiradas rapidamente, e o lado posterior das lâminas 

foi enxugado, logo após foram colocadas na estante em posição horizontal e secas 

em temperatura ambiente, durante 12 horas. Fez-se uma mistura homogênea de 10 

µL do sangue periférico coletado e 120 µL de agarose de baixo ponto de fusão 

(agarose BPF) a 37 °C. Desta mistura, 120 µL foram colocados sobre a lâmina 

contendo agarose PFN e posteriormente coberta com lamínula 24 x 50 mm para 
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espalhar a mistura sangue-agarose. As lâminas foram deixadas por 5 minutos na 

geladeira (4 °C a 10 °C). Depois de transcorrido o tempo, as lamínulas foram 

retiradas e as lâminas foram colocadas em uma cuba histológica protegida da luz, 

contendo solução de lise (2.5 M NaCl, 100 mM EDTA, 10 mM Tris, Triton X-100 e 

DMSO / pH 10) e colocadas novamente em geladeira a 4 °C. Passada quatro horas, 
as lâminas foram retiradas da solução de lise e submetidas à eletroforese horizontal. 

Para permitir o desenrolamento do DNA, as lâminas foram colocadas na cuba 

de eletroforese e deixadas 40 minutos imersos no tampão alcalino de eletroforese 

(300 Mm NaOH e 1 mM EDTA / pH 13). A fonte da eletroforese foi ajustada com a 

voltagem de 25 V, corrente 300 mA e o tempo da corrida foi de 20 minutos. Ao final 

da corrida, as lâminas foram cobertas com tampão para neutralização (0,4 M de Tris/ 

pH 7,5) por 5 minutos, logo após retirada a substância excedente da lâmina, o 

procedimento de neutralização foi repetido por mais duas vezes. Após a 

neutralização, as lâminas foram submetidas à etapa de desidratação, sendo imersas 
em etanol absoluto (99,5%) por 10 minutos.  

Para corar, foram adicionados 30 µL de solução de brometo de etídio 1 X, e 

coberta com uma lamínula. As análises das lâminas foram feitas, sob o microscópio 

de fluorescência (Axio Imager A2 Zeiss) a um aumento de 400 X/ 630 X, utilizando o 

filtro de fluorescência Cy3, com comprimento de onda 510-575 nm. Foram 

analisados 200 cometas para cada animal, totalizando 1200 nucleoídes, por grupo 
tratado. 

Os cometas obtidos foram classificados em quatro classes de dano (0 a 3), de 

acordo com a intensidade da cauda dos cometas (Collins et al. 1995). A classe 0: 

ausência de cauda; a classe 1: pequena cauda; a classe 2: grande cauda; a classe 

3: totalmente danificado. Foi assim, quantificada a porcentagem de classes (PD) de 

danos, o índice de dano (ID) e a frequência de dano (FD), para avaliar o potencial 

genotóxico do semissintético éter n-butil dilapiol: 

PD: Foi computada como a porcentagem de ocorrência de cada classe (classe 0 a 3) 

no total de cometas contados: PD = (n de determinada classe.100) / n total de 
cometas 



45 
 

 

 
 

ID: O total de produtos da multiplicação entre o número de cometas de cada classe e 

o dígito denominador da classe (0, 1, 2, 3): ID = 0. (n classe 0) + 1.(n classe 1) + 2.(n 

classe 2) + 3.(n classe 3). 

FD: A porcentagem de todos os cometas danificados (classe 1 a 3) em relação ao 
total de cometas contados: FD = [(n total – n classe 0). 100] / n total. 

Os seguintes critérios de aceitabilidade a serem cumpridos, para uma 

substância positiva à indução de danos ao DNA foram adotados (OECD 2016a): a) 

pelo menos um dos grupos de tratamento apresenta um aumento significativo na 

frequência de danos ao DNA em comparação com o controle negativo e o controle 

solvente; b) o aumento na frequência de danos ao DNA está relacionado à dose pelo 

menos em um tempo de amostragem quando avaliado com um teste de tendência 

adequado; c) qualquer um desses resultados está fora da distribuição dos dados 

históricos de controle negativo e controle solvente; d) os resultados do Teste do 

Ensaio Cometa serão considerados negativos quando nenhum dos critérios acima 

for preenchido; e) os resultados do Teste do Ensaio Cometa serão considerados 
ambíguos quando somente um dos critérios acima for determinado. 

 

5.4.1.2 Teste do micronúcleo 

O teste do micronúcleo foi realizado de acordo com Tice (1990 a, b). Duas 

preparações citológicas de células da medula óssea dos camundongos de cada 

grupo foram realizadas. As lâminas foram coradas com solução de Giemsa 10%, 24 

horas após a preparação das lâminas, para diferenciar eritrócito policromático (PCE) 

de eritrócito normocromático (NCE). Desta forma, foi analisada a presença de 

eritrócito policromático micronucleado (PCEMN). Foram analisados 4000 PCEs por 

animal, quanto à presença ou ausência de micronúcleos e 500 eritrócitos por animal, 

entre PCEs e NCEs, para estimar o nível de citotoxidade da substância teste 

(OECD, 2016b). As análises das lâminas foram realizadas ao microscópio de 

fluorescência Axio Imager, A2 da Zeiss, utilizando o filtro de cor verde, com 
comprimento de onda de 515-555 nm, no LCGEM. 

Segundo Ribeiro et al. (2003), resultados positivos no Teste do micronúcleo 

indicam que a substância teste induz dano cromossômico estrutural e/ou numérico 
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nos eritroblastos da espécie em estudo; por outro lado, resultados negativos indicam 

que, sob as condições testadas, a substância teste não induz tais danos. De acordo 

com a OECD (2016b), os seguintes critérios de aceitabilidade devem ser cumpridos 

para uma substância positiva a indução de micronúcleo: a) pelo menos um dos 

grupos de tratamento apresenta um aumento estatisticamente significativo na 

frequência PCEMN em comparação com o controle negativo e o controle solvente; 

b) este aumento está relacionado à dose pelo menos em um tempo de amostragem 

quando avaliado com um teste de tendência adequado; c) qualquer um desses 

resultados está fora da distribuição dos dados históricos de controle negativos e 

controle solventes; d) os resultados do Teste do Micronúcleo serão considerados 

negativos quando nenhum dos critérios acima for preenchido; e) os resultados do 

Teste do Micronúcleo serão considerados ambíguos quando somente um dos 
critérios acima for determinado. 

  

5.5  Análise estatística  

Na primeira fase experimental foi realizada a análise de regressão linear por 

meio do software BioEstat5.0; a análise de probit para a determinação da DL25, DL50 

e DL80 foi feita por meio do software PoloPlus1.0. Foi realizada análise de 

sobrevivência dos animais, considerando efeito do sexo dos animais e os grupos 

testados. As curvas de sobrevida foram estimadas pelo método de Kaplan-Meier e 

as diferenças observadas foram avaliadas pelo teste de Log-Rank. O nível de 

significância considerado foi de 0,05 (5%) de probabilidade de erro. As análises 

foram realizadas no software R 3.5.1 (2018). Para a avaliação ponderal, a análise 

dos dados sobre distribuição normal ou Gaussiana dos resíduos, homogeneidade de 

variâncias e presença de outliers foi realizada por meio de análise de variância 

(ANOVA), avaliados diariamente por 14 dias. Foi realizada uma análise para cada 

data de avaliação. Machos e fêmeas foram analisados separadamente. 

Considerando como significativo um valor-p menor ou igual a 0,05. Havendo 

diferença significativa na ANOVA pelo teste F, foi feita comparação múltipla de 

médias dos grupos, usando teste de Tukey a 5% de probabilidade de erro. As 

análises foram realizadas no software R 3.5.1 (2018). Quanto ao Screening 

hipocrático, os dados não atenderam aos pressupostos da ANOVA (normalidade e 
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homocedasticidade dos resíduos), sendo realizado o teste não-paramétrico de 

Kruskal-Walis, havendo diferença significativa, utilizou-se o teste de comparações 

múltiplas de Dunn. Foi considerado como significativo um valor-p menor ou igual a 

0,05. Machos e fêmeas foram analisados separadamente. As análises foram 
realizadas no software R 3.5.1 (2018). 

Na segunda fase experimental, para o teste do ensaio cometa foi realizada a 

ANOVA dos dados de ID e FD% avaliados entre 4 e 24 horas após o tratamento, por 

outro lado, para o teste do micronúcleo foi realizada ANOVA dos dados de 

frequência de micronúcleos em PCEs e citotoxicidade por meio da razão 

PCE/PCE+NCE avaliados as 24 e 48 horas. Inicialmente, em ambos os teste, os 

dados foram analisados quanto aos pressupostos da ANOVA (normalidade, 

homocedasticidade, independência dos resíduos e presença de outliers), após foi 

feita análise de variação, considerando como significativo um valor-p menor ou igual 

a 0,05. Havendo diferença significativa na ANOVA pelo teste F, foi feita comparação 

múltipla de médias dos grupos, usando teste de Tukey a 5% de probabilidade de 

erro. As análises foram realizadas no software R 3.5.1 (2018).  

 

6. RESULTADOS 

6.1. Toxicidade: primeira fase experimental 

6.1.1. Determinação da DL50 e relação dose-resposta 

No estudo piloto, o 1KL43-C nas doses de 50 mg/kg não causou mortalidade 

nos camundongos, mas estes apresentaram sinais de toxicidade até o quarto dia 

após a administração da substância. Nas doses de 500, 1000 e 2000 mg/kg, a 

letalidade foi de 100% dos indivíduos, no segundo dia após a administração da 

substância - teste. Nos animais do grupo controle negativo não foram evidenciados 

sinais de toxicidade. Desta forma, de acordo com os resultados obtidos, foram 

escolhidas as doses de 50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg, para a realização do teste de 

toxicidade oral aguda.  

Após o estudo piloto, utilizando o 1KL43-C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg), 

registrou-se a morte de 16,67%, 33,33%, 50%, 83,33%, e, por fim, 100% dos 
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animais, respectivamente. Não houve diferença de mortalidade entre machos e 
fêmeas (Tabela 04).  

 

Tabela 04: número de mortes de camundongos Balb/C, em relação à dose (mg/kg) de éter n-butil 

dilapiol, administrado via oral.  

Tratamento (mg/kg) 
Mortalidade 

Machos Fêmeas 

Água 0 0 

DMSO 5% 0 0 

1KL43-C (50) 1 1 

1KL43-C (100) 2 2 

1KL43-C (200)  3 3 

1KL43-C (400) 5 5 

1KL43-C (600) 6 6 
Legenda: Água (grupo controle negativo); DMSO (dimetil sulfóxido) 5%; (grupo controle solvente); 

1KL43-C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg). 

 

A partir dos resultados de mortalidade, foram obtidos os valores da análise 

probit, referentes às DL25, DL50 e DL80, com os seus respectivos limites de confiança. 

Os resultados de mortalidade de machos e fêmeas foram somados em um único 
resultado, uma vez que não houve diferença entre os sexos (Tabela 05). 

 

Tabela 05: valores da análise probit referentes às DL25,DL50 e DL80 e respectivos limites de confiança 

do éter n-butil dilapiol, administrado via oral em camundongos Balb/C, de ambos os sexos. 

Dose letal (DL) (mg/kg) Limite de confiança (mg/kg) 

DL25 80,100 38,913 a 117,156 

DL50 149,983 99,029 a 216,276 

DL80 328,061 226,051 a 653,077 
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Foi realizada a análise da regressão linear, cujo coeficiente de correlação (R²) 

demonstrou correlação positiva entre o número de óbitos e a dose utilizada (R² = 
0,9670) (Figura 14). 

 

 
Figura 14: percentual de mortalidade de camundongos Balb/C, em relação à dose de 1KL43-C 

(mg/kg). 

 

6.1.2. Análise de sobrevivência 

 Nas curvas de sobrevivência de camundongos Balb/C, conforme o sexo, em 

relação à dose de 1KL43-C (mg/kg), por meio do teste de Kaplan-Meier, nota-se que 

o p - valor do gráfico é maior que 0,05 (p = 0,99). Este resultado, não difere 

significativamente entre si, demonstrando que não há diferença de toxicidade entre 
machos e fêmeas (Figura 15). 
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Figura 15: curvas de sobrevivência de machos e fêmeas de camundongos Balb/C, em relação à dose 

(mg/kg) de 1KL43-C. 

 

A análise de sobrevivência entre os grupos tratados com o 1KL43-C, por meio 

do teste de Kaplan Meier, mostrou diferença significativa (p < 0.0001). Já o teste de 

Log-Rank, por comparação das diferentes curvas de sobrevivência, identificou que a 

menor concentração (50 mg/kg) diferiu significativamente das duas maiores 

concentrações (400 e 600 mg/kg); por outro lado, as concentrações de 100 e 200 

mg/kg diferem significativamente apenas da maior concentração (600 mg/kg); e, 

ainda, diferença significativa entre as concentrações de 400 mg/kg e de 600 mg/kg, 

também foi registrada. Não foi observada diferença estatística significativa entre os 

controles negativo e solvente e nem destes com a menor concentração utilizada (50 
mg/kg) (Figura 16). 
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Figura 16: curvas de sobrevivência de camundongos Balb/C (machos e fêmeas), em relação às 

doses de 1KL43-C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg). As curvas identificadas com as letras iguais não 

diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade, segundo Log-Rank. 

 

Ao final do período de avaliação do experimento, os controles negativo e 

solvente apresentaram sobrevivência de 100%. Já, os grupos tratados com o 1KL43-

C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg) apresentaram sobrevivência de 83,3 %, 66,7%, 
50%, 16,7% e 0%, respectivamente. 

 

6.1.3. Avaliação ponderal 

A Figura 17 mostra a avaliação ponderal, segundo os diferentes tratamentos 

com o 1KL43-C nos machos. O grupo tratado com a menor concentração (50 

mg/kg), não mostrou diferença significativa do controle negativo, mas diferiu do 

controle solvente no 3º dia; na concentração de 100 mg/kg houve diferença 

significativa com relação ao controle negativo em todos os dias, exceto no 1º e 3º 

dia, contudo diferiram do controle solvente apenas no 6º dia; na concentração de 

200 mg/kg diferiram do controle negativo apenas no 2º dia, no entanto não diferiram 

do controle solvente em nenhum dia. Nota-se acentuada redução de peso nos 

grupos (média ± DP) tratados com as diferentes concentrações do 1KL43-C, 

principalmente nos primeiros dias após o tratamento, recuperando parcialmente o 

peso ao longo dos dias. 
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Figura 17: (A) Peso médio diário de camundongos Balb/C (machos) em relação à dose (mg/kg) de 

1KL43-C utilizado, via oral. Médias ± DP para seis indivíduos de cada grupo. Água (grupo controle 
negativo), DMSO 5% (controle solvente), 1KL43-C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg). (B) Comparação 

de médias entre os grupos: as letras iguais na coluna não diferem significativamente a 5% entre si, 

segundo o teste de Tukey. 

Já as fêmeas, com a concentração de 50 mg/kg, mostraram diferença do 

controle negativo do 2º ao 8º dia, mas não diferiram do controle solvente em nenhum 

dia; na concentração de 100 mg/kg, diferiram do controle negativo em todos os dias, 

porém, diferiram do controle solvente apenas no 1º e 14º dia; na concentração de 

200 mg/kg, não diferiram dos grupos controles ao longo dos dias. Da mesma forma 

que nos machos, as fêmeas tratadas com o 1KL43-C perderam peso no início do 
tratamento, recuperando-o parcialmente ao longo dos dias (Figura 18). 
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Figura 18: (A) Peso médio diário de camundongos Balb/C (fêmeas) em relação à dose (mg/kg) de 

éter n-butil dilapiol utilizado. Médias ± DP para seis indivíduos de cada grupo. Água (grupo controle 
negativo), DMSO 5% (controle solvente), 1KL43-C (50, 100, 200, 400 e 600 mg/kg). (B) Comparação 

de médias entre os grupos: as letras iguais na coluna não diferem significativamente a 5% entre si, 

segundo o teste de Tukey. 

 

O grupo referente à concentração de 400 mg/kg não foi incluído na análise de 

comparação de médias, pois não possui erro padrão da média, uma vez que não 

teve repetições desse grupo, sendo necessário o mínimo de três repetições por 

tratamento para análise; o grupo da concentração de 600 mg/kg também não foi 
incluído na análise, pois todos os animais morreram antes do final do experimento. 

 

6.1.4. Screening Hipocrático 

As tabelas 1 e 2 (anexos) evidenciam os sinais clínicos de toxicidade 

avaliados por meio do screening hipocrático em machos e fêmeas de camundongos 
Balb/C, após o tratamento único, com o 1KL43-C, por meio de gavagem. 

Devido à quantidade de óbitos durante o experimento, com as doses de 

1KL43-C (400 e 600 mg/kg), nos tempos: 30 minutos, 1, 2, 4, 6 horas, 2º, 4º, 6º, 8º, 
10º, 12º e 14º dia, não foi possível incluir dados estatísticos dos grupos testados.  
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Considerando os camundongos Balb/C machos, foi observada diferença 

estatística significativa em sintomas que refletem o estado de consciência e 

disposição e coordenação motora, no período de 30 minutos ao 6º dia; assim como 

no tônus muscular, no período de 1 hora ao 2º dia; reflexo auricular e corneal, no 

período de 6 horas ao 2º dia; atividades do sistema nervoso central, no período de 

30 minutos ao 2º dia e atividades do sistema nervoso autônomo, no período de 1 

hora ao 4º dia. Os sinais de toxicidade surgiram nos primeiros 20 minutos que, 

desapareceram a partir do 8º dia após a aplicação do 1KL43-C. Os indivíduos dos 

grupos controle negativo e controle solvente não apresentaram nenhum sinal clínico 
durante os 14 dias de observação, nenhum animal veio a óbito (ANEXO A). 

Nas fêmeas, detectou-se diferença significativa em sintomas direcionados ao 

estado de consciência e disposição, atividades do sistema nervoso central e 

atividades do sistema nervoso autônomo, no período de 30 minutos ao 6º dia; 

coordenação motora, no período de 30 minutos ao 4º dia; tônus muscular, de 2 

horas ao 2º dia; reflexo auricular e corneal, durante as 6 horas. Os sinais de 

toxicidade surgiram nos primeiros 20 minutos, que desapareceram a partir do 6º dia 

após a aplicação do 1KL43-C. Os indivíduos dos grupos controle negativo e controle 

solvente não exibiram nenhum sinal clínico ao longo dos 14 dias de observação, não 
houve óbitos (ANEXO B).  

Um macho e quatro fêmeas contidos no grupo que foi administrado 200 mg/kg 

e três machos e três fêmeas que receberam 600 mg/kg apresentaram diarreia nos 

primeiros 60 minutos após a administração do 1KL43-C; enquanto que quatro 

machos do grupo que receberam 400 mg/kg apresentaram diarreia durante o tempo 
de 2 horas após o tratamento com o 1KL43-C, permanecendo por 2 horas.  

Observou-se paresia temporária de membros superiores em indivíduos 

tratados com 400 mg/kg do derivado, em um macho o sintoma surgiu do 6º ao 12º 

dia de tratamento, enquanto que em uma fêmea apareceu do 4º ao 5º dia de 
tratamento (Figura 19). 
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Figura 19: camundongo Balb/C macho que recebeu a concentração de 400 mg/kg do 1KL43-C com 

contorção abdominal por arqueamento do dorso e paresia da pata superior direita. 

 

6.1.5 Análise histopatológica 

Quanto à avaliação de lesões macroscópicas, observou-se distensão 

abdominal em indivíduos tratados com as maiores concentrações. A Análise 

histopatológica dos tecidos selecionados demonstraram lesões relacionadas à 

exposição ao 1KL43-C.  

No fígado, em ambos os sexos, as lesões predominantes incluíram núcleos 

picnóticos, aumento de hepatócitos binucleados, esteatose microvacuolar de leve a 

moderada da zona 2 e 3, balonização da zona 3, infiltrado inflamatório em todas as 

concentrações testadas, esteatose mista (macro e microvacuolar) em zonas 1, 2 e 3 

de moderada a intensa, focos de necrose nas concentrações de 100 a 600 mg/kg, 

células de Kuppfer nas concentrações de 400 e 600 mg/kg e lipogranuloma raro na 

concentração de 400 mg/kg. Os controles negativo e solvente apresentaram 

arquitetura normal com  esteatose microvacuolar leve da zona 2 e 3 e aumento de 

hepatócitos binucleados (Figura 20 e 21). 
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Figura 20: cortes histológicos de fígado de camundongos de linhagem BALB/C machos dos grupos: 

A não tratado com estrutura parênquima hepático preservado; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 

mg/kg. B, C, D com núcleos picnóticos (*). A, B, C e D aumento de Hepatócitos (Hep) Binucleados 

(►). D Esteatose mista (macro e microvacuolar) em zonas 2 e 3. HE. 
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Figura 21: cortes histológicos de fígado de camundongos de linhagem BALB/C fêmeas dos grupos: A 
não tratado com estrutura parênquima hepático preservado; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; 
E 400 mg/kg e F 800 mg/kg. B, C e D com vacuolização celular e núcleos picnóticos (*). E com 
células de Kuppfer em evidência (Kp). F com focos de necrose (N). B, C, D e F aumento de 
Hepatócitos (Hep) Binucleados (►). HE. 
 

 

No rim, tanto em machos quanto em fêmeas, foram detectadas degeneração 

de túbulos renais, diminuição do espaço de Bowman e congestão a nível de alça de 

Henlen em todas as concentrações. Nas concentrações de 100 a 600 mg/kg foi 

observado infiltrado inflamatório e focos de necrose tubular. Focos hemorrágicos e 

degeneração da hialina foram frequentes nas concentrações de 50 e 100 mg/kg. A 
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degeneração da alça de Henle ocorreu nas concentrações de 100 e 200 mg/kg. O 

aumento da capsula de Bowman também foi encontrado com frequência nas 

concentrações de 100, 400 e 600 mg/kg. Nas concentrações de 200 a 600 mg/kg 

houve eosinofilia.  Nos controles negativo e solvente apresentaram estrutura 
parênquima renal preservada (Figura 22 e 23). 

 

        
Figura 22: cortes histológicos de rins de camundongos de linhagem BALB/C machos dos grupos: A 

não tratado com estrutura parênquima renal preservada; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 

400 mg/kg e F 800 mg/kg. B e C com área medular renal com focos hemorrágicos(*) peri Alças de 

Henle. D, E e F com necrose tubular e eosinofilia evidente. Glomérulo Renal (GR), Cápsula de 

Bowman (CB), Túbulos Contorcidos Proximais (TCP), Túbulos Contorcidos Distais (TCD), Alças de 

Henle (AH). HE. 
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Figura 23: cortes histológicos de rins de camundongos de linhagem BALB/C fêmeas dos grupos: A 

não tratado com estrutura parênquima renal preservada; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 
400 mg/kg e F 800 mg/kg. B sem alteração. C e D com degeneração dos túbulos renais. E e F com 

diminuição espaço de Bowman e degeneração tubular. Glomérulo Renal (GR), Cápsula de Bowman 

(CB), Túbulos Contorcidos Proximais (TCP), Túbulos Contorcidos Distais (TCD), Alças de Henle (AH), 

Espaço Bowman (►). HE. 

 

 

No coração, em ambos os sexos, detectou-se miocardite, degeneração, 

apoptose em todas as concentrações utilizadas, nas concentrações de 100 mg/kg a 

600 mg/kg houve eosinofilia e focos de necrose, encontrando-se mastócitos em 
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fêmeas que receberam a concentração de 400 mg/kg. Os grupos controles negativo 
e positivo apresentaram cardiomiócitos preservados (Figura 24 e 25). 

 

 

        

Figura 24: cortes histológicos de coração de camundongos de linhagem BALB/C fêmeas dos grupos: 

A não tratado com cardiomiócitos preservados; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 400 mg/kg 

e F 800 mg/kg. B, C, D e F Miocardite - infiltrado inflamatório (seta). E com Mastócitos (►). HE. 
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Figura 25: cortes histológicos de coração de camundongos de linhagem BALB/C fêmeas dos grupos: 

A não tratado com cardiomiócitos preservados; B 50 mg/kg; C 100 mg/kg; D 200 mg/kg; E 400 mg/kg 

e F 800 mg/kg. C, D, E e F Miocardite - infiltrado inflamatório (seta). E e F também com células em 

apoptose (*) HE.  
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6.2 Genotoxicidade: segunda fase experimental 

6.2.1 Teste do ensaio cometa 

As concentrações do 1KL43-C utilizadas nos testes de genotoxicidade foram 

obtidas por meio dos resultados da análise probit referentes a 80,100 mg/kg (DL25), 

149,983 mg/kg (DL50) e 328,061 mg/kg (DL80), sendo os valores destes 
arredondados para 80 mg/kg (DL25), 150 mg/kg (DL50) e 328 mg/kg (DL80). 

A figura 26 mostra o índice de danos no DNA, induzido por meio do 

tratamento com o 1KL43-C. No índice de danos, os resultados expressos no tempo 

de 4 horas não evidenciaram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma 

das concentrações (80, 150 e 328 mg/kg), entretanto, no tempo de 24 horas foi 

detectada diferença significativa para a concentração de 80 mg/kg, quando 
comparada a de 328 mg/kg.  

Não houve diferença significativa para a concentração de 150 mg/kg, quando 

comparada às demais concentrações da substância teste. Nos dois tempos 

testados, as concentrações da substância teste obtiveram diferenças significativas 

de danos no DNA, quando comparados aos controles negativos e ao controle 

positivo, com exceção da menor concentração (80 mg/kg), a qual não difere 

significativamente do controle negativo e do controle solvente. Não foi registrada 

diferença significativa entre os controles negativo e solvente, porém, nestes grupos 

houve diferença significativa quando foram comparados ao controle positivo. 
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Figura 26: índice de dano ao DNA para células do sangue periférico. Médias ± DP para seis 

camundongos Balb/C machos, de cada grupo. 4h: sangue coletado 4 horas após o início do 

tratamento, 24h: sangue coletado 24 horas após o início do tratamento. Água (grupo controle 

negativo), DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (80, 150 

e 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50mg/kg) (grupo controle positivo). Dados estatísticos, por meio 

da ANOVA e teste de Tukey, com significância de p <0,05. 

 

Na frequência de danos no DNA, com o tratamento 1KL43-C, os resultados 

obtidos no tempo de 4 horas não evidenciaram diferenças estatísticas significativas 

em nenhuma das concentrações (80, 150 e 328 mg/kg); no entanto, no tempo de 24 

horas foi observado aumento significativo de lesões no DNA para as três 

concentrações (80, 150 e 328 mg/kg). No tempo de 24 horas, o nível de danos 

aumenta com o aumento da concentração. No tratamento com a substância teste, 

nos dois tempos testados, foram observadas diferenças significativas de danos no 

DNA, quando comparados aos controles negativo e solvente, assim como ao 

controle positivo, exceto a menor concentração (80 mg/kg), que não difere 

significativamente do controle negativo e do controle solvente. Não houve diferença 

significativa entre o controle negativo e o controle solvente, contudo, teve diferença 
significativa destes grupos controles, ao ser comparado ao controle positivo (Figura 
27). 
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Figura 27: frequência de dano ao DNA em células do sangue periférico. São plotadas as médias ± 

DP para seis camundongos Balb/C machos de cada grupo. 4h: sangue coletado 4 horas após o início 

do tratamento e, sangue coletado 24 horas após o início do tratamento. Água (grupo controle 
negativo), DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (80, 150 

e 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) (grupo controle positivo). Dados estatísticos, por meio 

da ANOVA e teste de Tukey, com significância de p <0,05. 

 

 

Os resultados obtidos com o teste do ensaio cometa demostraram que todos 

os grupos de tratamento apresentaram um aumento estatístico significativo, na 

frequência de danos ao DNA em comparação aos controles negativo e solvente, 

exceto a menor concentração (80 mg/kg), no tempo de 24 horas. Este aumento está 

relacionado à dose no tempo de 24 horas, uma vez que houve diferença estatística 

significativa entre as diferentes concentrações, observa-se que quanto maior a 

concentração maior o dano, porém, no tempo de 4 horas, nota-se que as três 

concentrações (80, 150 e 328 mg/kg) não diferem entre si. Todos os resultados 

estão fora da distribuição dos dados históricos dos controles negativos e solventes 

do LCGEM, para a espécie, veículo, rota, tecido e número de administrações em 
estudo. Logo abaixo, a Figura 28 demonstra as diferentes classes de cometa 

analisadas neste trabalho. 
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Figura 28: Nucleoides (cometas) de células de sangue periférico de camundongos Balb/C, coradas 

com brometo de etídio após tratamento com 150 mg/kg do derivado semissintético éter n-butil dilapiol. 

classe 0: ausência de cauda (a), classe 1: pequena cauda (b), classe 2: grande cauda (c), classe 3: 

totalmente danificado (d). Classificação segundo Collins et al. 1995. Aumento: 630x. 

 

6.2.2 Teste do micronúcleo 

A Figura 29 representa a frequência de MNPCEs em células da medula 

óssea de camundongos Balb/C, induzidos por meio do tratamento com o 1KL43-C. 

Observou-se diferença estatística significativa na frequência de MNPCE em todas as 

concentrações (80, 150 e 328 mg/kg) e tempos testados (24 e 48h). Na menor 

concentração de 80 mg/kg não houve diferença estatística significativa em relação 

ao controle negativo e ao controle solvente nos tempos de 24 e 48 horas. Não se 

observou diferença significativa entre os controles negativo e solvente, todavia, 

detectou-se diferença significativa nestes dois grupos controles, quando estes foram 
comparados ao controle positivo. 
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Figura 29: frequência de MNPCEs em células da medula óssea de camundongos Balb/C. Médias ± 

DP para seis camundongos Balb/C machos de cada grupo. 24h: células da medula óssea 24 horas 

após o início do tratamento, 48h: células da medula óssea 48 horas após o início do tratamento. Água 

(grupo controle negativo), DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil 

dilapiol (80, 150 e 328 mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) (grupo controle positivo). ANOVA e 

teste de Tukey, com significância de p <0,05. 

 
 

Os resultados do teste do micronúcleo indicam que todos os grupos de 

tratamento apresentaram um aumento estatístico significativo na frequência de 

danos ao DNA em comparação aos controles negativo e solvente, exceto a menor 

concentração (80 mg/kg), no tempo de 24 e 48 horas. Este aumento está 

relacionado à dose nos tempos testados (24 e 48h), uma vez que houve diferença 

estatística significativa entre as diferentes concentrações, observa-se que quanto 

maior a concentração maior a frequência de micronúcleo. Todos os resultados estão 

fora da distribuição dos dados históricos dos controles negativo e solventes do 

LCGEM, para a espécie, veículo, rota, tecido e número de administrações em 
estudo. A Figura 30 abaixo mostra as diferentes células da medula óssea 

detectadas no presente estudo. 
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Figura 30: Células da medula óssea de camundongos Balb/C, coradas com Giemsa a 10%, após 

tratamento com 150 mg/kg do éter n-butil dilapiol. Eritrócito policromático micronucleado (a), sem 

micronúcleo (b), eritrócito normocromático (c), eritroblasto (d). Aumento: 1000x. 

 

Quanto ao efeito citotóxico nas amostras de células da medula óssea dos 

indivíduos tratados com o 1KL43-C, houve diferença significativa entre as diferentes 

concentrações testadas (80, 150 e 328 mg/kg), nos tempos de 24 e 48 horas. A 

menor concentração de 80 mg/kg não diferiu significativamente quando comparado 

ao controle negativo e ao controle solvente no tempo de 24 horas, porém, houve 

diferença estatística significativa desta concentração com relação controle negativo, 

no tempo de 48 horas. Não houve diferença significativa entre controles negativo e 

solvente, porém, teve diferença significativa destes grupos controles, quando estes 
foram comparados ao controle positivo (Figura 31). 
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Figura 31: avaliação da citotoxicidade em células da medula óssea de camundongos Balb/C. Razões 

PCE/PCE+NCE baseadas no exame de 500 eritrócitos, com médias ± DP, para seis camundongos 

Balb/C machos de cada grupo. 24h: células da medula óssea 24 horas após o início do tratamento, 

48h: células da medula óssea 48 horas após o início do tratamento. Água (grupo controle negativo), 

DMSO 5%: dimetil sulfóxido a 5% (controle solvente), 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (80, 150 e 328 
mg/kg), CPA: ciclofosfamida (50 mg/kg) (grupo controle positivo). Análise por ANOVA e teste de 

Tukey, com significância de p <0,05. 

 

 
A Figura 32, abaixo mostra As imagens de PCEs+NCEs e MNPCEs, pelos 

tratamentos com o controle solvente (DMSO 5%) e a substância teste (1KL43-C). 

 

 
Figura 32: eritrócitos da medula óssea de camundongos Balb/C, machos. Imagens de 

PCEs+NCEs+MNPCE obtida pelo tratamento com DMSO 5% (a), imagens de PCEs + NCEs + 

MNPCE, obtida pelo tratamento com o 1KL43-C (b). Aumento: 1000x. 
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7. DISCUSSÃO  

A determinação da toxicidade oral aguda é uma etapa inicial de avaliação das 

características tóxicas de todo as substâncias químicas em mamíferos, onde se 

insere a estimativa da DL50 (dose que mata a metade do grupo testado), segundo 

Akhila et al. (2007). Caceres (1996) ressalta, que a avaliação da ação tóxica das 

substâncias de origem vegetal é indispensável para a utilização segura em humanos 

e demais animais. Desta forma, devem-se avaliar as características tóxicas dessas 

substâncias e seus possíveis efeitos tóxicos em mamíferos, tendo como vantagem a 
sensibilidade dos camundongos às sustâncias tóxicas presentes em plantas.   

No presente estudo, a DL50 do 1KL43-C em camundongos Balb/C tratados 

por via oral foi de 150 mg/kg e foi inserida na categoria 3 de substâncias com 

toxicidade aguda média, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para 

o sistema de classificação de perigo (ABNT, 2009). Essa substância apresentou um 

aumento significativo da toxicidade, se comparado ao seu precursor, o óleo 

essencial da P. aduncum, cuja DL50 calculada por Sousa et al. (2008) é de 2.400 

mg/kg. Tal resultado ressalta a melhor atividade do dilapiol combinado a algumas 

moléculas sintéticas, citado por Tomar et al. (1979) e Gaertner et al. (1998), no que 
tange o aumento da toxicidade. 

Costa et al. (2010), estudaram o efeito tóxico de P. aduncum em larvas de A. 

aegypti e, registraram que a CL50 foi de 30,19 μg/mL. Além desses autores, Santana 

et al. (2015), demonstraram que o efeito do óleo essencial da P. aduncum em larvas 

de A. aegypti na CL50 foi de 46 μg/mL e na CL90 de 156 μg/mL. Domingos et al. 

(2014) analisaram os efeitos tóxicos do 1KL43-C, nas concentrações de 12,5, 20, 

25, 30 e 40 μg/mL e do éter etil dilapiol (1KL43-B), nas concentrações de 40, 50, 60, 

70 e 80 μg/mL, em ovos e larvas de A. aegypti. Após 24 horas de exposição, foi 

observado que 100% dos ovos foram inviabilizados, mesmo nas menores 

concentrações. A CL50 e CL90, em larvas de 3º estádio, após 24 horas de exposição, 

foram de 18 e 27 μg/mL, respectivamente, para o 1KL43-C, e 61 e 89 μg/mL, 

respectivamente, para o 1KL43-B. Os mesmos derivados foram estudados por 

Meireles et al. (2016) em ovos e larvas de A. albopictus, cuja toxicidade foi de 100% 
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em ovos. A CL50 foi de 25 μg/mL, para o 1KL43-C e de 56 μg/mL, para o 1KL43-B, 

enquanto que a CL90 do 1KL34-C foi de 41 μg/mL e a do 1KL43-B foi de 70 μg/mL. 

Portanto, os resultados obtidos nas CL50 e CL90 e demonstraram a eficácia da 

atividade do dilapiol combinado a sintéticos. Dentre os dois semissintéticos 1KL43-B 

(Domingos et al. 2014) e 1KL43-C (Meireles et al. 2016), o último possui melhor 

atividade inseticida nos organismos citados e, por isto, foi escolhido neste estudo, 

para testar a sua toxicidade e genotoxicidade em camundongos Balb/C. 

Em relação ao desenvolvimento ponderal, com exceção dos machos tratados 

com a menor concentração (50 mg/kg), no geral, observou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os animais tratados com o 1KL43-C e os animais 

do grupo controle negativo e solvente. Todavia, nossos resultados mostram que este 

parâmetro não é dose-dependente. Tais resultados são reforçados por Sousa et al. 

(2008), que evidenciaram diferença significativa no desenvolvimento ponderal de 

camundongos Swiss albinos, tratados com 120 e 240 mg/kg do óleo essencial da P. 

aduncum mostrando, também, que este óleo essencial não é dose-dependente. 

Em relação às avaliações do screening hipocrático do presente estudo, o 

1KL43-C, em altas concentrações, causou alterações nos animais. Sendo a 

sintomatologia apresentada pelo uso do 1KL43-C dose-dependente. Tais sintomas 
apareceram após a primeira hora de tratamento, permanecendo até o 4º dia.  

Nossos achados apontam que o 1KL43-C, em altas concentrações, afeta o 

sistema nervoso central (SNC) e sistema nervoso autônomo (SNA) de 

camundongos. Resultados similares são relatados pelo uso de organofosforados, 

cujo mecanismo de ação ocorre pela inibição de várias enzimas, dentre elas a 

acetilcolinesterase, que catalisa a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina. Sem a 

ação da acetilcolinesterase, há um acumulo de acetilcolina, gerando um colapso no 

SNC, ataxia, convulsões e morte (Cremlyn 1991). Entretanto, o mecanismo de ação 

deste semissintético ainda é desconhecido. 

Entre os sintomas tóxicos causados pelo uso do 1KL43-C em camundongos 

Balb/C, a paresia temporária de membros posteriores foi observada em alguns 

animais de ambos os sexos. Birklein et al. (2000) ressaltam que sintomas motores 

como a paresia são alterações relacionadas em grande parte pela disfunção do 
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SNC. Resultados semelhantes, utilizando organofosforados em outros mamíferos, 
foram descritos por Castro et al. (2007). 

Sousa et al. (2008), estudaram a toxicidade sub-aguda do óleo essencial da 

P. aduncum em ratos albinos de ambos os sexos, durante 30 dias, os quais 

receberam as doses de 1/10 e 1/20 da DL50 (2.400 mg/kg). Os autores constataram 

que, não houve alteração no comportamento, nem na alimentação dos mesmos. 

Tais resultados não corroboram com os resultados encontrados no presente estudo, 

uma vez que houve alterações comportamentais e na alimentação dos indivíduos. 

Estes mesmos autores testaram a toxicidade aguda do óleo essencial de P. 

aduncum em camundongos Swiss albinos, machos, receberam por via oral doses de 

1000, 2000, 2350, 2500, 2700 e 3000 mg/kg, provocaram perda de equilíbrio e 

ausência de coordenação motora em todas as doses. Tal estudo é consistente com 

os nossos dados, uma vez que os camundongos Balb/C apresentaram todos os 
sintomas acima descritos. 

O uso intensificado dos organofosforados no controle de insetos está 

associado a problemas de saúde em humanos e animais, demonstrados por 

sintomas de hipotensão, bradicardia, bronco constrição e acúmulo de líquido 

brônquico, incapacidade contrátil dos músculos respiratórios, cianose, depressão, 

neurotoxicidade, arritmia e morte por asfixia (Kallel et al. 2007). É extremamente 

necessário o desenvolvimento de produtos com atividade ovicida e larvicida, que 

reduzam os danos causados em outros organismos e ao meio ambiente 

(Guilhermino et al. 2016).  

 

A literatura mostra, que espécies de plantas pertencentes ao gênero Piper 

possuem um potencial efeito inseticida (Estrela et al. 2006; Fazolin et al. 2007; Silva 

et al. 2007, Scopel et al. 2018). Porém, estudos sobre análises histopatológicas em 
mamíferos, são escassos.  

Este estudo investigou pela primeira vez alterações histológicas causadas 

pelo composto 1KL43-C, derivado do dilapiol, extraído da P. aduncum. O 1KL43-C 

causou alterações estruturais nos tecidos dos fígados, rins e corações, sendo que os 

agravos destas alterações foram dose dependentes. Tais alterações patológicas 
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podem ser atribuídas ao dilapiol, uma vez que este possui um grupo 

metilenodioxifenil, constitutivo de várias lignanas (Belzile et al. 2000). As lignanas 

são substâncias fenólicas presentes em plantas, com provável ação antitumoral e 

antiviral em seres humanos. Porém, estas substâncias também produzem efeitos 
adversos, como irritação, cicatrização e necrose tecidual (Ebeye et al. 2007).  

O efeito tóxico do extrato de Piper nigrum em fígado e rim de ratos Wistar, 

com duração da dieta de duas a seis semanas foi testado por Omorodion e 

Ajanwachuku (2018), os autores observaram glomérulos lobulados, congestão 

vascular, infiltração celular, retrações glomerulares, vacuolização nuclear, 

vacuolização tecidual. Esses achados corroboram os do presente estudo. Por outro 

lado, o extrato etanólico da raiz de Piper longum (Thomas et al. 2009) e da P. nigrum 

(Bai et al. 2011), forneceram proteção significativa para o fígado e rim de ratos. 

A vacuolização citoplasmática é um excesso de acúmulo de lipídios em 

vesículas enquanto que a esteatose vacuolar é onde os agentes tóxicos são 

acumulados em vacúolos, este mecanismo de detoxificação evita reações adversas 

no metabolismo celular (Mollendorf 1973). No presente estudo, a esteatose vacuolar 

hepática observada em todos os camundongos Balb/C, incluindo o controle negativo 

e solvente, em ambos os sexos, sugeriu que esse sintoma é decorrente do 
composto estudado e, também, da alimentação e / ou sedentarismo desses animais.  

Considerando o ensaio cometa, de acordo com Hartmann et al. (2003), os 

animais podem ser tratados com a substância teste uma única vez, e as amostras 

devem ser coletadas 2 a 6 e 16 a 26 horas após o tratamento. A amostragem de 

menor tempo detecta compostos de ação rápida, instável ou de ação direta; a 

amostragem de maior tempo detecta substâncias que demandam mais tempo para a 
absorção, distribuição e metabolização. 

O ensaio cometa em camundongos Balb/C deste estudo demonstrou que 

todos os grupos de tratamento com o aumento significativo na frequência de danos 

ao DNA comparado aos controles negativo e solvente, exceto a menor concentração 

(80 mg/kg), em 24 horas. Os resultados deste estudo indicam que 1KL43-C atendeu 

a todos os critérios de aceitabilidade, para um resultado positivo a indução de 
quebras de fita no DNA no tecido estudado. 
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Em relação à indução de micronúcleos, um agente químico é dito negativo, 

quando pelo menos uma das doses testadas é alta o suficiente para causar sinais de 

toxicidade. A maior que pode ser utilizada é de 80% da DL. Uma vez que para 

detectar clastógenos fracos, elevadas quantidades de dose devem ser usadas 

(Hedlee et al. 1983). Desta forma, a DL25, DL50 e DL80 de compostos químicos 
podem ser utilizados, para a realização desse teste (Ribeiro et al. 2003).  

O teste do micronúcleo em camundongos Balb/C indicou, que todos os 

grupos de tratamento apresentaram um aumento significativo na frequência de 

danos ao DNA em comparação aos controles negativo e solvente, exceto a menor 

concentração (80 mg/kg), nos dois tempos testados. Este aumento está relacionado 

à dose, observa-se que quanto maior a concentração maior a frequência de 

micronúcleo. Os resultados deste estudo demonstram que o 1KL43-C atendeu a 

todos os critérios de aceitabilidade para um resultado positivo a indução de 

micronúcleos, os quais são resultados de dano cromossômico ou dano ao aparato 
mitótico nos eritroblastos. 

Em neuroblastos de larvas 3º estádio de A. aegypti, Rafael et al. (2008) testou 

os efeitos mutagênicos do dilapiol, por 72 horas, em quatro gerações, observando 

micronúcleos nas fases de interfase, pró-metáfase, metáfase e anáfase em núcleos 

interfásicos, nas concentrações de 200 e 400 μg/mL, e aumento da frequência de 

micronúcleos e aberrações cromossômicas. Posteriormente, Domingos et al. (2014), 

Lima et al. (2015) e Meirelles et al. (2016) estudaram o potencial tóxico e genotóxico 

de derivados do dilapiol, para buscar uma melhor atividade contra o referido 

mosquito, os quais foram considerados alternativas viáveis, uma vez que os 
inseticidas sintéticos vêm causando a resistência a estes mosquitos. 

Domingos et al. (2014), testaram o potencial efeito genotóxico dos 

semissintéticos 1KL43-B e 1KL43-C em larvas de A. aegypti por 4 horas, e foi 

detectado micronúcleo em interfase, pró-metáfase e metáfase, em neuroblastos e 

ovócitos, com maior frequência do que aquele exposto ao dilapiol por 72 horas. 

Ainda, Meirelles et al. (2016), analisaram os mesmos semissintéticos em 

neuroblastos de larvas e de ovócitos de A. albopictus, foi observado micronúcleos 

em núcleos interfásicos, pró-metáfase, metáfase e anáfase, nas quatro gerações. 

Em concordância com os estudos de genotoxicidade com A. aegypti e A. albopictus 
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acima descritos, neste estudo com camundongos Balb/C, machos, observamos que 

o 1KL43-C é mutagênico nas duas maiores concentrações testadas (150 e 328 

mg/kg), pois houve um aumento significativo da frequência de micronúcleos. Por 

outro lado, o nosso estudo propôs não só a estudar o efeito tóxico e genotóxico do 

1KL43-C em altas concentrações em camundongos, visando os riscos a saúde 

animal, mas também, auxiliar futuros estudos voltados à aplicação deste derivado 

em água potável, em menores concentrações, de forma segura. 

Além dos testes de toxicidade e genotoxicidade em mosquitos vetores, outros 

estudos relacionados à expressão dos genes de resistência a inseticidas são de 

extrema importância. Neste sentido, Lima et al. (2015) testaram o efeito do derivado 

semissintético isodilapiol quanto à expressão dos genes Glutationa S transferases 

(GSTE7) e Citocromo P450 (CYP6N12), em larvas de A. aegypti, expostas durante 

quatro horas, nas concentrações de 20 e 40 µg/mL, por quatro gerações sucessivas. 

A maior concentração de 40 µg/mL gerou diminuição dos níveis de expressão destes 

genes neste mosquito, sugerindo que as larvas podem ter sofrido estresse 

metabólico. Considerando o 1KL43-C, estudos de expressão gênica em A. aegypti e 

A. albopictus em concentrações voltadas a possível aplicação deste derivado em 

água potável são necessários para testar a resistência destes mosquitos ao 
composto. 

O temefós é um inseticida organofosforado que vem sendo utilizado no Brasil 

desde 1965 no combate ao A. aegypti e demais vetores biológicos de várias 

doenças, como princípio ativo de produtos como Abate, Difos, Biothion, Abathion, 

Nimitex e Swebate (Mélo et al. 2008). Em diversos estados do País, o uso deste 

inseticida sintético foi suspenso devido ao registro de populações de mosquitos 

resistentes (Brasil, 2010). Porém, o temefós além de ser tóxico a diversos animais é 

relativamente estável no ambiente. Cita-se o estudo sobre a aplicação dessa 

substância em solo de pântanos, no sul da Flórida, onde este foi detectado, além de 

estar presente em ostras que se alimentaram em substratos presentes no solo 

(Pierce et al. 1996). Deste modo, a produção de novos inseticidas eficazes contra os 

vetores de doenças e menos prejudiciais aos demais seres vivos se faz necessário.  

Aiub et al. (2002) testaram o temefós em sangue periférico de ratos Wistar 

com oito meses de idade, na concentração de 1,34 mM produziram 22% de lesões 
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severas (classe 3), enquanto que na de  21,75 mM houve um aumento de 48% de 

lesões severas. Porém, a concentração deste pesticida que geralmente é utilizada 

em reservatórios domésticos de água no Brasil (2,14 µM) é muito inferior às 

concentrações utilizadas no estudo (Nobre 1998). Benitez-Trinidad et al. (2015) 

realizaram estudo in vitro do ensaio cometa, utilizando o temefós em linfócitos 

humanos, e observaram um aumento dependente da dose significativo do 

comprimento da cauda em concentrações de 1, 2, 5 e 10 µM. Esses achados 

confirmam os resultados obtidos no presente estudo, no que se refere à indução de 

lesões genômicas, considerando que as concentrações do temefós testadas pelos 
referidos autores foram baixas em comparação às do nosso estudo, com o 1KL43-C. 

No estudo do teste do micronúcleo, Mélo et al. (2008) avaliaram a presença 

de tais estruturas nas células da medula óssea de camundongos albinos Swiss 

Websterratos, de ambos os sexos, tratados com 27,75, 55,5 e 111 mg/kg de 

temefós, cuja última concentração corresponde à dose máxima tolerada (DMT), 

calculada por meio da DL50 do temefós (444 mg/kg), após 24, 48 e 72h da dose 

única. Os autores obtiveram uma relação diretamente proporcional entre as doses 

utilizadas e a presença de MN, revelando que essa substância é mutagênica nas 
concentrações utilizadas.  

Benitez-Trinidad et al. (2015) registraram a frequência de MN em linfócitos 

humanos expostos ao temefós, resultando negativamente à indução de MN, porém 

houve um aumento da frequência de MN em células HepG2, na concentração de 10 

µM. Em nosso estudo, o 1KL43-C em camundongos mostrou-se, também, positivo à 

indução de MN, nas maiores concentrações testadas; porém, na literatura citada, 
foram utilizadas concentrações bem menores do que as do presente trabalho.  

Além do 1KL43-C, que apresentou aumento da frequência de micronúcleos 

em altas concentrações, outros inseticidas foram submetidos a testes de 

genotoxicidade; dentre eles, o malation apresentou alta frequência de micronúcleos 

e aberrações cromossômicas em camundongos (Dulout et al. 1982; Salvadori et al. 
1988), da mesma forma a deltametrina (Bhunya e Pati 1990; Gandhi et al. 1995).  

No que se refere aos parâmetros de citotoxicidade em camundongos Balb/C, 

obtidos por meio do teste do micronúcleo em medula óssea, houve uma redução 

estatisticamente significativa da frequência de PCEs no total de eritrócitos 
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analisados, quando comparado ao controle solvente, nas duas concentrações mais 

altas do 1KL43-C (150 e 328 mg/kg), indicando citotoxicidade no tecido, sendo que 

essa redução é dose-dependente. Estes resultados corroboram os achados na 

análise histopatológica dos camundongos Balb/C, uma vez que todos os seus 

tecidos apresentaram células apoptóticas e necróticas. Mediante os resultados 

obtidos por meio do teste de citotoxicidade em medula óssea, é importante ressaltar 

que esse parâmetro é avaliado, por meio da razão entre PCEs e eritrócitos totais 

(PCEs + NCEs), quando um agente tóxico afeta a proliferação das células da 

medula óssea, e há uma redução da frequência de PCEs em relação aos NCEs 
(RabelloGay 1991).  

O 1KL43-C, em elevadas concentrações é tóxico, citotóxico, genotóxico e 

mutagênico em camundongos Balb/C, tendo a eventual possibilidade de tais efeitos 

ocorrerem em seres humanos e demais mamíferos. Por outro lado, a utilização do 

1KL43-C em baixas concentrações, com comprovada eficácia contra os mosquitos 

A. aegypti (Domingos et al. 2014) e A. albopictus (Meirelles et al. 2016), pode não 

causar efeito tóxico e genotóxico em mamíferos, uma vez que constatamos que em 

nosso trabalho, tais efeitos são diretamente proporcionais à dose utilizada do 
referido composto. 

 

8. CONCLUSÕES 

Os camundongos Balb/C, tratados com o 1KL43-C apresentaram toxicidade 

média (DL50 150 mg/kg), cuja perda de peso não foi dependente da dose. Os 

sintomas tóxicos apresentados estão fortemente relacionados aos sistemas nervoso 

central e periférico, todavia, apresentaram caráter reversível das respostas 

observadas, sendo o surgimento e agravo desses sintomas dose-dependentes nos 
sobreviventes. 

As análises histopatológicas dos tecidos dos fígados, rins e estômagos 

estudados, demonstraram que o composto 1KL43-C, em camundongos Balb/C de 

ambos os sexos, causou alterações estruturais, sendo estas diretamente 

proporcionais à dose. 
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O 1KL43-C em camundongos Balb/C nas duas maiores concentrações (150 e 

328 mg/kg) induziu quebras da fita dupla de DNA, formação de micronúcleo e 

inibição da divisão da célula ou indução de lesão celular irreversível, apresentando 
genotoxicidade, mutagenicidade e citotoxicidade, respectivamente. 

Contudo, os resultados ainda não indicam o uso desse composto em água 

potável. Porém, a continuação de estudos sobre avaliações do 1KL43-C em 

concentrações mais baixas, poderão ampliar o entendimento sobre os seus riscos à 

saúde humana e de outros animais, e de seu impacto ao meio ambiente. 
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APÊNDICE A: parecer consubstanciado e certificado sobre protocolos de pesquisas 
no uso de animais. 
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ANEXO A: valores de probabilidade de erro do teste de Kruskal-Walis, para diferentes parâmetros do screening hipocrático, 
avaliados em diferentes tempos em machos de camundongos Balb/C, após tratamento com o 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (50, 
100, 200, 400 e 600 mg/kg). Valores menores ou iguais a 0,05 são significativos a 5% de probabilidade, ou seja, rejeita-se H0. NA 
= sem variação dos dados (score normal).  

Sintomas 
Tempos 

0,5 h 1 h 2 h 4 h 6 h 24 h 72 h 120 h 168 h 216 h 264 h 336 h 
Estado de consciência e disposição:          
Aparência geral 2,90E-07 1,33E-06 2,46E-06 6,96E-06 5,75E-06 4,13E-05 0,002568 0,031615 NA NA NA NA 
Frêmito vocal NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Irritabilidade NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Coordenação motora:           
Atividade geral 1,61E-06 1,33E-06 2,46E-06 6,35E-06 1,04E-05 0,000109 0,002495 NA NA NA NA NA 
Resposta ao toque 2,90E-07 3,29E-05 4,56E-07 4,97E-07 5,66E-07 5,44E-05 0,033429 NA NA NA NA NA 
Resposta ao aperto de cauda NA 1,45E-05 NA NA 4,56E-07 5,68E-05 0,033429 NA NA NA NA NA 
Contorção abdominal 2,90E-07 4,56E-07 6,53E-07 6,63E-07 1,07E-06 3,25E-05 0,000606 0,031615 NA NA NA NA 
Marcha NA 0,4665 0,0001407 7,13E-05 0,0002027 5,51E-05 0,002495 NA NA NA NA NA 
Reflexos de endireitamento NA 0,4626 4,78E-07 5,31E-06 2,30E-05 0,00023 0,033429 NA NA NA NA NA 
Tônus muscular:             
Tônus das patas 0,4232 4,68E-05 6,20E-05 0,0001715 1,84E-05 5,51E-05 NA NA NA NA NA NA 
Tônus do corpo 0,4232 1,75E-05 0,0001407 2,03E-05 4,44E-06 8,65E-05 0,287298 NA NA NA NA NA 
Força para agarrar 0,4232 8,43E-06 8,43E-06 0,0001095 4,44E-06 5,51E-05 NA NA NA NA NA NA 
Ataxia 0,4232 4,56E-07 0,000413 0,0001 2,80E-05 0,00012 0,287298 NA NA NA NA NA 
Reflexos:             
Auricular 0,4232 NA 0,3027 0,3 0,0002294 0,01583 NA NA NA NA NA NA 
Corneal NA NA 0,3027 0,302 0,0002236 0,01583 NA NA NA NA NA NA 
Atividade do sistema nervoso central:          
Tremores 0,4232 NA NA NA 0,4421 0,01593 NA NA NA NA NA NA 
Convulsões NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Estimulações 2,90E-07 4,78E-07 2,75E-05 0,005262 1,44E-05 6,79E-05 NA NA NA NA NA NA 
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Fenômenos de Straub NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Sedação NA 4,56E-07 4,56E-07 4,90E-07 4,93E-07 0,01583 NA NA NA NA NA NA 
Hipinose NA 4,56E-07 4,56E-07 4,90E-07 3,12E-05 0,01583 NA NA NA NA NA NA 
Anestesia NA NA 4,56E-07 4,90E-07 4,93E-07 0,01583 NA NA NA NA NA NA 
Atividade do Sistema Nervoso Autônomo:         
Lacrimação 0,4232 0,4626 0,0008386 0,0003572 0,02547 0,476176 NA NA NA NA NA NA 
Ptoses NA 0,5493 0,07087 0,004601 0,1025 0,194397 NA NA NA NA NA NA 
Micção NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Defecação NA 0,007707 0,005262 0,001122 0,001122 NA NA NA NA NA NA NA 
Piloereção NA 2,12E-06 0,06274 0,002692 0,0006458 0,000114 0,000135 NA NA NA NA NA 
Hipotermia NA NA NA 0,4421 2,39E-05 1,57E-05 NA NA NA NA NA NA 
Respiração NA NA NA NA 2,89E-05 0,000611 NA NA NA NA NA NA 
*Valores em negrito diferem significativamente pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade. 

 

ANEXO B: valores de probabilidade de erro do teste de Kruskal-Walis, para diferentes parâmetros do screening hipocrático, 
avaliados em diferentes tempos em fêmeas de camundongos Balb/C, após tratamento com o 1KL43-C: éter n-butil dilapiol (50, 
100, 200, 400 e 600 mg/kg). Valores menores ou iguais que 0,05 são significativos a 5% de probabilidade, ou seja, rejeita-se H0. 
NA = sem variação dos dados (score normal). 

Sintomas 
Tempos 

30 min 1 h 2 h 4 h 6 h 24 h 72 h 120 h 168 h 216 h 264 h 336 h 
Estado de consciência e disposição:       
Aparência geral 2,90E-07 6,91E-07 6,91E-07 4,44E-06 3,51E-06 5,84E-05 NA NA NA NA NA NA 
Frêmito vocal NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Irritabilidade NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Coordenação motora:             
Atividade geral 1,61E-06 6,91E-07 8,62E-07 1,64E-06 2,74E-06 0,001112 NA NA NA NA NA NA 
Resposta ao toque NA 0,1674 0,1551 0,09511 4,58E-05 0,000986 NA NA NA NA NA NA 
Resposta ao aperto de NA NA NA NA 6,45E-05 0,03997 NA NA NA NA NA NA 
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cauda 

Contorção abdominal 2,90E-07 4,32E-07 4,32E-07 4,37E-07 1,59E-06 6,52E-05 0,001776 NA NA NA NA NA 
Marcha 0,4232 0,4232 0,2088 0,000139 1,07E-05 0,03798 NA NA NA NA NA NA 
Reflexos de 
endireitamento 0,4232 0,4232 0,4232 0,000201 5,47E-05 0,03798 NA NA NA NA NA NA 
Tônus muscular:             
Tônus das patas 0,6489 0,4232 0,1674 0,000275 6,91E-06 0,005498 NA NA NA NA NA NA 
Tônus do corpo 0,06671 0,4232 0,004296 0,000586 3,00E-05 0,005643 NA NA NA NA NA NA 
Força para agarrar 0,3196 0,4232 0,004296 0,0001 6,91E-06 0,004498 NA NA NA NA NA NA 
Ataxia 0,6489 0,4232 0,0556 0,000115 2,37E-05 0,001721 NA NA NA NA NA NA 
Reflexos:             
Auricular NA NA NA NA 6,90E-06 NA NA NA NA NA NA NA 
Corneal NA NA NA NA 0,000296 NA NA NA NA NA NA NA 
Atividade do sistema nervoso central:          
Tremores NA 0,4232 0,4232 0,4232 NA 0,09648 NA NA NA NA NA NA 
Convulsões NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Estimulações 2,90E-07 4,04E-06 1,13E-05 6,43E-05 1,55E-06 5,44E-05 NA NA NA NA NA NA 
Fenômenos de Straub NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Sedação NA 2,90E-07 2,90E-07 1,99E-05 3,74E-05 0,003625 NA NA NA NA NA NA 
Hipinose NA 2,90E-07 2,90E-07 2,37E-06 3,62E-06 0,000611 NA NA NA NA NA NA 
Anestesia NA NA NA 3,08E-07 4,85E-07 NA NA NA NA NA NA NA 
Atividade do Sistema Nervoso Autônomo:          
Lacrimação 0,02392 0,1049 0,03959 0,06236 0,01077 0,2685 NA NA NA NA NA NA 
Ptoses 0,1674 0,1904 0,005897 0,1911 0,01302 0,007622 NA NA NA NA NA NA 
Micção NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Defecação NA 0,001771 0,004296 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 
Piloereção 4,04E-06 2,90E-07 7,50E-05 0,000625 4,69E-05 0,000216 NA NA NA NA NA NA 
Hipotermia NA 0,4232 0,0556 0,0556 4,56E-07 0,04385 NA NA NA NA NA NA 
Respiração 0,5279 0,4232 0,4232 0,05575 NA 0,03785 NA NA NA NA NA NA 
*Valores em negrito diferem significativamente pelo teste de Kruskal-Wallis a 5% de probabilidade. 
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