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ESTUDO DA TOXICIDADE SISTÊMICA MATERNA DE RATAS WISTAR TRATADAS NO 
PERÍODO DE ORGANOGÊNESE COM UMA FORMULAÇÃO FITOTERÁPICA 
COMERCIAL CONTENDO SOJA [GLYCINE MAX (L.) MERR.]. Emanuel Boemler Hollenbach, 

Carlos Eduardo Bortolini, Clarissa Boemler Hollenbach, Tatiana Larissa Shuch, Maíra Haase Pacheco, Fernanda 
Bastos de Mello, Joao Roberto Braga de Mello (orient.) (UFRGS). 
A soja e seus constituintes foram consumidos em níveis elevados por várias populações asiáticas durante séculos, 
sem qualquer aparente efeito adverso. Porém, os efeitos colaterais relacionados à ação estrogênica da isoflavona 
apontam a necessidade de realizar estudos de segurança. O presente experimento teve como objetivo avaliar os sinais 
de intoxicação, em fêmeas prenhes tratadas com uma formulação fitoterápica comercial contendo soja [Glycine max 
(L.) Merr.], durante o período de organogênese para posterior estudo pré-natal. A formulação fitoterápica foi 
administrada por via oro-gástrica, em ratas Wistar nas doses de 0(GC-); 2, 14(GS1); 4, 28(GC+); 10, 71(GS2); 21, 
42(GS3) mg /kg/dia, do 6° ao 15° dia de gestação. Os grupos foram monitorados quanto ao consumo de ração, a 
ingestão de água e também através do ganho de massa corporal diário, para detecção de sintomatologia sistêmica de 
toxicidade materna. Não demonstrando diferença estatística significativa (p>0, 05%) nas variáveis avaliadas durante 
a implantação. No entanto, GS2(13, 29 ± 4, 37%) e GS3(15, 42 ± 6, 01%) obtiveram ganhos de massa corporal 
inferiores; GS1(71, 34 ± 3, 71), GC+(73, 45 ± 3, 71), GS2(75, 89 ± 3, 71) redução da ingestão hídrica e GC+(38, 08 
± 1, 65) e GS1(39, 30 ± 1, 65) diminuição do consumo de ração, quando comparados estatisticamente no período de 
tratamento (p<0, 05%). Na fase de desenvolvimento fetal o grupo GS1(50, 78 ± 2, 78; 102, 65 ± 6, 56) apresentou 
consumo de ração e água inferiores e o grupo GS2(25, 49 ± 2, 19%) redução no ganho de massa corporal, quando 
comparados estatisticamente (p<0, 05%). Os resultados demonstraram que o grupo que recebeu apenas o veículo 
durante o período de tratamento foi o único que não obteve déficit no ganho de massa corporal, consumo de ração e 
ingestão de água quando comparado estatisticamente com os demais, sugerindo que a preparação comercial 
fitoterápica pode interferir, de forma geral, sobre o período gestacional. (PIBIC). 
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