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1. Introdução

Tão antiga quanto a própria humanidade é a nossa utilização de vários representantes 
do reino vegetal, no combate a dores e doenças que nos assolam (SCHVARTSMAN, 1979).

Mesmo antes do aparecimento dos primeiros médicos gregos, há mais de dois mil anos 

atrás, já existia a medicina egípcia, a qual se organizava em um conjunto de práticas e 

conhecimentos distintos das crenças religiosas (SEGREDOS, 1983), onde eram utilizadas 

plantas para o tratamento dos doentes (SCHVARTSMAN, 1979).

Entre as plantas mais utilizadas pelos egípcios podemos citar o zimbro, a romãzeira, a 
semente do linho, o funcho, o boldo, o cardamomo, os cominhos, o alho, o lírio e outros 

(SEGREDOS, 1983).

Em nosso meio o alho (Allium sativum L.) e o fumo (Nicotiana tabacum L.) têm-se 

consagrado pela sabedoria e tradição popular como eficientes “remédios” para diversas 

enfermidades. Um exemplo é sua utilização sobre picadas de aranhas do gênero Loxosceles, 

conhecidas popularmente como aranhas marrons.

Essas aranhas possuem um veneno muito ativo, capaz de ocasionar necroses, sinais e 

sintomas no local da picada. A complexidade deste veneno depende de uma série de fatores, 

tais como a suscetibilidade e estado nutricional do paciente, quantidade de veneno e local da 

inoculação, tempo decorrente e qualidade da cobertura terapêutica aplicada (GAJARDO- 

TOBAR, 1966b).

Apesar dessas aranhas não serem consideradas agressivas, pois normalmente fogem 

quando encontradas, o número de acidentes na capital paranaense deixou de ser raro e 

alcançou mais de 2500 casos no ano de 1994. Também devido ao elevado índice de 

morbidade e às seqüelas estéticas e fisiológicas que podem advir nos pacientes, o 

loxoscelismo representa hoje para o Paraná um sério problema de saúde pública, cujo controle 

é prioritário (COUTINHO,1996).

1.1 ARACNÍDEO

Atualmente são conhecidas 35000 espécies de aranhas, as quais habitam quase todos 
os ambientes, desde praias marinhas até desertos e montanhas. Por serem bons predadores de 
insetos, esses artrópodos têm um importante papel no equilíbrio ecológico. O veneno que são 

capazes de produzir lhes serve tanto para a predação quanto para a defesa.
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Apesar do grande número de espécies já identificadas, menos de 100 são realmente 

perigosas para o homem. Em nosso país existem somente 3 gêneros de interesse médico, 

dentre os quais incluem-se as aranhas do gênero Loxosceles (BARBARO & MOTA, 1995).
As aranhas do gênero Loxosceles pertencem à família Loxoscelidae (GERTSCH & 

ENNIK, 1983) (figura 01). Atualmente são conhecidas setenta espécies desses aracnídeos, 
sendo as espécies de maior freqüência no nosso meio a L. intermedia (MELLO-LEITÃO, 
1934), L. laeía (NICOLET, 1849) e L. gaúcho (GERTSCH, 1967).

Figura 01. Aranhas do gênero Loxosceles.

Essas aranhas caracterizam-se por serem pequenas (8 a 15 mm de corpo), com pernas 
compridas (8 a 30 mm), pelos curtos e escassos, coloração marrom-avermelhada e com o 

macho apresentando corpo mais delgado e patas mais longas do que as das fêmeas. Têm 

hábito sedentário e suas teias irregulares assemelham-se a algodão esfiapado. Alimentam-se 
de pequenos insetos e reproduzem-se com facilidade, ovopositando 60 a 200 ovos por casulo 
(COUTINHO, 1996).

Tanto o macho quanto a fêmea são venenosos e podem sobreviver vários meses sem 
comida e água (GORHAM, 1968; GALLIANO & HALL, 1973; LOWRIE, 1980a; LOWRIE, 

1980b; GERTSCH & ENNIK, 1983; FRUTELL, 1992).

As espécies do genero Loxosceles ocupam uma grande variedade de habitais na 

natureza, também podendo ser encontradas em ambientes domésticos. Muitas vivem sob 
rochas, troncos e buracos de árvores ou em qualquer tipo de entulho. Algumas vivem em 

regiões áridas e quentes, enquanto outras preferem microhabitats com umidade variada.
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Também existem espécies que vivem em cavernas, construindo suas teias no chão ou 

em frestas.

Outros habitais ideais são criados pelo próprio homem, dentro e ao redor de suas 

casas. No interior das moradias as aranhas encontram-se sob mobílias e objetos de todos os 

tipos, em frestas, atrás de quadros e em roupas penduradas. Garagens e depósitos também lhes 

servem como refugio (GERTSCH, 1967).

As “aranhas marrons” são bastante resistentes à variações de temperatura, podendo 

sobreviver entre 8 e 43°C, entretanto um maior número de acidentes é relatado nos meses 

mais quentes do ano (primavera e verão -  74%), (GALLIANO & HALL, 1973; SCHENONE 

et al., 1975; SCHENONE et al., 1989). Durante o inverno e outono, o registro de acidentes 

causados por estes aracnídeos reduzem (SCHENONE & LETONJA, 1975).

O veneno produzido por essas aranhas é um líquido claro, com características 

protéicas e ação citotóxica direta, produzido pelas glândulas apócrinas localizadas no 
cefalotórax. Tais glândulas se comunicam com o exterior através de dois canais que 

desembocam em um par de quelíceras, (GAJARDO-TOBAR, 1966a; MARTINEZ-VARGAS, 

1987). Este veneno, uma vez inoculado, causa nas vítimas vasodilatação, edema, acúmulo de 

leucócitos, presença de coágulos nos vasos e hemorragias (em todas as camadas da pele e, às 

vezes, nos músculos subjacentes). Atua ainda sobre as plaquetas, agregando-as e, em algumas 

espécies, também age sobre os glóbulos vermelhos, causando sua hemólise (BARBARO & 
MOTA, 1995).

O loxoscelismo caracteriza-se por ser um conjunto de sinais e sintomas produzidos 

pela ação do veneno, o qual ocasiona manifestações cutâneas e, em alguns casos, cutâneo- 

viscerais (COUTINHO, 1996).

A forma cutânea é a mais comum e caracteriza-se pela dor local, descrita como 

“ardência”, que se acentua com o passar do tempo e pelo possível surgimento de uma lesão 

com tamanho entre 1 a 30 cm de diâmetro, circundada por um halo vermelho e zonas pálidas, 

comumente chamada de “placa marmórea”.

Esta lesão pode evoluir para uma úlcera necrótica ou “mancha gangrenosa” de difícil 
cicatrização, que em alguns casos pode levar o membro afetado a uma incapacitação 

permanente (COUTINHO, 1996; GAJARDO-TOBAR, 1966b; SCHENONE et a l, 1989; 

FRUTELL, 1992).
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Por outro lado, a forma cutâneo-visceral é menos comum, ocorrendo em cerca de 14% 

dos casos (SCHENONE et a l, 1975). Os sintomas podem ser febre, insônia, cefaléia e 

alterações mais graves como anemia hemolítica (FRUTELL, 1992) e insuficiência renal 

aguda (SCHENONE et a l, 1989). Em alguns estudos histopatológicos, observou-se que o 

veneno da Loxosceles causou em lesões humanas e de coelhos a oclusão de vênulas e artérias 
(PIZZI et al., 1957).

Os casos de envenenamento considerados mais graves são tratados com soro anti- 

aracnídico associado à corticóides (COUTINHO, 1996). Entretanto observa-se que algumas 

pessoas da comunidade utilizam, nos casos de menor gravidade, macerado de fumo, alho e 

saliva sobre o local afetado, constatando-se empiricamente uma diminuição na magnitude da 
necrose.

1.2 FITOTERAPIA

A necessidade sempre foi, e ainda é, a alavanca que impulsiona a humanidade. A dor 

fez com que o homem buscasse o analgésico, o remédio, e desde os tempos mais antigos o uso 

das plantas é muito comum no combate a inúmeras doenças (OLIVEIRA & AKISUE, 1995).

No Brasil, a diversidade de espécies flori sticas é muito grande, constituindo uma 

imensa riqueza natural. Este conhecimento farmacológico é explorado pelo rico folclore 

brasileiro, resultado da miscigenação de populações indígenas, africanas, asiáticas e 
européias.

Este lado “popular” da medicina é empírico e caracteriza-se por ser transmitido 

oralmente, de geração para geração. Mesmo apresentando algumas diferenças regionais, a 

utilização das plantas costuma apresentar um ponto comum, ligado a tradições, credos 

religiosos e rituais (CAMARGO, 1985). A eficácia comprovada das plantas medicinais 

estimulou no Brasil, nos últimos quinze anos, o desenvolvimento do estudos clínicos e pré- 

clínicos destas plantas, sendo que o maior ênfase foi dado àquelas utilizadas na dor, 

inflamação, distúrbios gástricos, respiratórios, cardiovasculares e nervosos. Como exemplos, 
comprovados cientificamente, podemos citar a Malva sylvestris (malva) usada como 
antiinflamatório bucal (OLIVEIRA & AKISUE, 1995); a Míkania glomerata (guaco) 
empregada como balsâmico, antitússico, antiasmático e etc (OLIVEIRA & AKISUE, 1995); o 

Allium sativum (alho) por sua ação revigorante, digestiva, antiinflamatória e etc. 
(CAVALLITO & BAILLÈY, 1994); a Solanum paniculatum (boldo-nacional) utilizada no



5

tratamento da azia e gastrite por sua ação antiácida (RODRIGUES et al., 1996) e a Nicotiana 

tabacum (fiimo) empregada como anestésico, antisséptico, dentre outros, segundo 
GOODMAN & GILMAN (1991).

A estimulação de pesquisas nessa área tomou-se extremamente importante, pois a 

procura por remédios oriundos de plantas e a crença em sua eficiência aumenta a cada dia. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), aproximadamente 80% da população 

mundial confia e apóia a utilização da medicina natural, também chamada de fitoterapia ou 

homeopatia, em contraposição à medicina alopática (HOLETZ et al., 1998).

Entretanto as pesquisas vão além, mostrando que a sabedoria popular nem sempre está 

correta, pois algumas plantas utilizadas como fitoterápicos podem não ter a ação desejada ou 

podem vir a apresentar efeitos tóxicos. Segundo HOEHNE (1978) plantas tóxicas são aquelas 

que “de um modo ou de outro, ingeridas por um animal ou pelo homem, podem aduzir danos 

que se refletem na sua saúde ou vitalidade, (...) concorrendo para a degenerescência física ou 
mental, quando usadas como remédio”.

Alguns exemplos podem ser citados:

a) A utilização errônea de P. xantophylla (douradinha), B. pinifolia (amica) e C. 

salutaris (sangra d’água) como antiinflamatórios, o que leva o paciente a uma recuperação 

lenta e dolorosa, pois estas plantas não possuem tal ação (LIMA & MARTINS, 1996).

b) As folhas de Eucalyptus citriodora (eucalipto) são comumente utilizadas como 

inalante gripai e chá antitérmico na medicina popular do Nordeste. Entretanto a substância 

citronelal, encontrada no óleo essencial destas folhas, pode levar a uma irritação do trato 

gastrointestinal (SOUSA etal., 1996).

c) A medicina popular atribui a Eugenia uniflora (pitanga) propriedades anti- 

reumática, antitérmica, antidiarréica, diurética e hipoglicemiante, contudo esta planta pode 

apresentar efeitos tóxicos sobre a membrana celular (PEDROSA et al., 1996).

d) O chá das folhas de Nerium oleander (espirradeira) é usado popularmente como 

abortivo, contudo esta planta é extremamente tóxica: O quadro se inicia com manifestações 

intestinais, náuseas, vômitos, cólicas abdominais e distúrbios neurológicos e cardíacos, que 
podem levar ao coma e a morte (SCHVARTSMAN, 1979).

e) Aos frutos de Cayaponia pedata é atribuído ação laxativa, entretanto a ingestão 
determina cólicas abdominais e diarréias intensas, que levam a um quadro grave de distúrbio 
hidroeletrolítico, principalmente em crianças (SCHVARTSMAN, op. cit).
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f) Popularmente também se utiliza a resina da Ipomea altíssima, conhecida por flor-de- 

quatro-horas ou Ruibarbo-branco, como laxante. Entretanto esta resina é capaz de causar 

náuseas, vômitos, cólicas abdominais e diarréia, podendo levar a complicações bastante 
graves (SCHVARTSMAN, op. cit.).

g) Doses exageradas de Jaborandi (Pilocarpus jaborandi), usada na oftalmologia, pode 

levar ao estímulo de diversas glândulas exócrinas, como as sudoríparas, salivares, lacrimais, 

gástricas; estímulo da musculatura lisa intestinal, gerando espasmos; espasmos brônquicos; 
hipotensão e taquicardia (SCHVARTSMAN, op. cit.).

Diante de todos estes fatos, fica nítido que a medicina natural pode ser utilizada, mas 

que o caráter oral da transmissão do conhecimento natural possibilita muitas interpretações 

errôneas sobre o uso de espécies e dosagens de plantas, tratando-se de uma questão bastante 

séria. Portanto qualquer esclarecimento sobre o uso das plantas em geral é muito útil.

1.3 ALHO

O alho (Allium sativum L.) é uma planta herbácea que pertence à classe 

Monocotiledoneae, Ordem Liliflorae e Família Liliaceae (JOLY, 1979). Este vegetal pode 

atingir de 40 a 60 cm de altura, dependendo do cultivar. As folhas são lanceoladas, com o 

limbo medindo de 20 a 30 cm de comprimento e diferindo na forma segundo a sua 

localização.

O bulbo é arredondado, às vezes levemente periforme, constituído de 5 até 56 
bulbilhos. Em geral, os bulbilhos têm morfologia ovóide arqueada, algo falciforme; são 

envoltos por duas folhas protetoras (brácteas) de coloração branca ou arroxeada; ligam-se ao 

pseudocaule pela base e são recobertos por várias folhas (túnicas), também de coloração 

branca ou arroxeada.

O sistema radicular é fasciculado, atingindo profundidades de 40 até 82,5 centímetros.

A identificação de cultivares de alho é geralmente difícil, pois o tipo de solo e as 

práticas culturais determinam variações tanto na forma dos bulbos quanto na coloração da 
película ou pergaminho. A regionalização de nomes é outro fator que contribui para dificultar 

a caracterização e a identificação de cultivares.
Quanto à multiplicação, a planta de alho é sempre assexuada, visto não formar 

sementes verdadeiras (YOKOY AM A, 1983).
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Esta planta provavelmente é originária das estepes da Ásia Central, onde foi cultivada 

desde os tempos mais remotos e aperfeiçoada até a obtenção de variedades caracterizadas por 

um bulbo bem desenvolvido. Modelos de bulbo em argila encontrados em tumbas de faraós 

egípcios, indicam que esta é uma das mais antigas plantas cultivadas. Da Ásia foi levada para 

a região de Mediterrâneo Oriental onde formou-se um centro secundário de expansão, 

irradiando-se a seguir para as mais diversas regiões do mundo. Possivelmente tenha sido 

trazido para as regiões orientais pelos navegadores espanhóis, portugueses e franceses. 

Segundo MENEZES SOBRINHO (1978), o alho plantado no Brasil talvez tenha vindo do 

México, do Egito e de alguns países da América do Sul. Embora atualmente seja utilizado na 

culinária, as suas virtudes medicinais são inúmeras.

Por suas propriedades estimulantes o alho é conhecido desde os tempos mais remotos, 

já sendo usado pelos egípcios no V milênio a.C.. Segundo conta a história do povo Hebreu, o 

alho representou uma das mais preciosas riquezas que foram obrigados a abandonar no Egito 

quando ocorreu o êxodo. Sendo símbolo de forças físicas para Aristófanes, o alho é sempre 

citado por todos os médicos e naturalistas da Antigüidade.

Hoje esta espécie é consagrada pela sabedoria e tradição popular como um remédio 

natural no tratamento de diversas enfermidades, como abcesso, arteriosclerose, asma, cancro, 

circulação, diarréia, enfísema, gota, hipertensão, litíase, parasitoses, picadas (de mosquitos, 

aranhas, abelhas e vespas), reumatismo, tabagismo, tosse convulsa e úlcera. Em função de 

suas propriedades possui função anti-diabética, anti-espasmódica, antisséptica, calicida, 

diurética, estimulante, hipotensora, expectorante, tônica e vermífuga (MANFREDINI, 1941).

Segundo KATO (1973), WATANABE (1976), YAROVLEVA (1979), CAVALLITO 

& BAILLEY (1994) e MACHADO (1948), o alho apresenta muitos efeitos benéficos sobre o 

organismo humano, dentre os quais se destacam os seguintes:

a) Ação revigorante: O alho pode melhorar o estado físico geral e aumentar a 

capacidade de resistência, o que evita o aparecimento de doenças infecto-contagiosas ou reduz 

as suas conseqüências. A terapia preventiva ou curativa do alho, no caso de gripes e resfriados 

é muito difundida.
b) Ação bactericida: A substância allicim, principalmente a combinação allicim- 

proteína, tem comprovado efeito antibiótico. Com relação à tuberculose o allicim consegue 

inibir a reprodução dos bacilos causadores da moléstia. Mesmo diluído atua também sobre os 

agentes causais do tifo, difteria e da gonorréia.
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c) Ação estimulante na secreção de enzimas digestivas, o que contribui para o bom 

funcionamento estomacal e intestinal.

d) Possível ação anticancerígena: Embora as causas não sejam totalmente conhecidas, 

supõem-se que o alho, pela ação do Germânio e pelo fato de melhorar o estado geral do 

organismo contribua na prevenção desta moléstia e talvez até na cura, quando em estágio 

inicial.

e) Ação preventiva e curativa de moléstias causadas por deficiência de vitamina Bi: A 

substância allitiamina possibilita a pronta assimilação da vitamina B i, razão porque o alho é 

indicado no tratamento de beribéri e como analgésico contra dores nevrálgicas e reumáticas.

f) Ação estimulante sobre as secreções hormonais, o que a longo prazo aumenta e 

preserva a disposição física e a capacidade sexual, bem como ameniza os distúrbios da 
menopausa.

g) Ação terapêutica externa: Devido ao seu poder desinfectante e antibiótico, o alho 

pode ser usado em pequenos cortes como substituto do mercúrio-cromo ou da tintura de iodo. 

Casos menos graves de hemorróidas podem ser tratados com aplicações de suco de alho. 
Quando levemente aquecido e aplicado sobre pontos doloridos proporciona alívio da dor. 

Acredita-se ainda que o alho fresco socado seja útil no tratamento do pé-de-atleta.

E sabido que os efeitos benéficos do alho variam conforme o preparo e a conservação. 

O consumo ao natural tem ação mais rápida, porém em doses elevadas não é recomendável 

para pessoas que apresentam problemas estomacais ou alérgicos, as quais devem 

preferencialmente ingeri-lo cozido e em quantidades moderadas.

O cheiro especial e a maioria das propriedades do alho devem-se provavelmente a uma 

essência sulfurada presente no bulbo, cujo produto ativo é o allicim, o qual possui uma 

considerável ação antibiótica. Contém ainda enzimas, hormônios sexuais, vitaminas Bi , B2 , 

PP e C, pró-vitamina A, sais minerais e oligoelementos (SEGREDOS, 1983).

Segundo FROSI & YOKOYAMA (1983), a partir do século XIX vários pesquisadores 

interessados em identificar os componentes responsáveis pelo sabor e odor do alho 

conseguiram isolar alguns sulfitos a partir do seu óleo. Com o desenvolvimento da 
cromatografia, a determinação qualitativa dos componentes tomou-se relativamente fácil, 

porém a determinação quantitativa ainda é difícil e muito variável, conforme literatura 

científica.
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Com o decorrer do tempo mais informações foram surgindo sobre este vegetal. De 

acordo com o que cita WATANABE (1976) obteve-se através da destilação do suco de alho 

os seguintes compostos químicos: dialil monossulfíto, dialil dissulfíto, dialil trissulfito, propil 

alil dissulfíto, alil polissulfito e sesquiterpeno. Segundo WHITAKER (1976), Rundquist 

isolou uma substância cristalina que continha carboidratos, a qual denominou de Allicim.

CAVALLITO & BAILEY (1994) isolaram o allicim, um óleo incolor quimicamente 

estável que mesmo diluído numa proporção de 1:125.000, tem efeito antibiótico sobre bacilos 

e germes causadores de tuberculose, difteria, tifo, disenteria e gonorréia.

YAROVLEVA (1979) conseguiu separar uma forma pura de allicim e provou que a 

característica principal desta substância é o seu grande poder germicida, o qual resulta de sua 

ampla capacidade de oxidar o enxofre e que explicaria muitos dos efeitos produzidos pelo 

alho. Conforme este autor, o allicim liga-se com a Vitamina Bi desidrogenando-a em 

allitamine. Como esta ligação é muito instável pode facilmente ser quebrada durante o 

processo metabólico, permitindo que a vitamina possa ser absorvida na forma pura.

Além das substâncias acima citadas, ainda pode-se encontrar no alho o glutation (que 

contém enxofre), vitaminas C, vitamina B2 , traços de vitamina A e Germânio, sendo que a 

este último são atribuídos efeitos anticancerígenos.

1.4 FUMO

O fumo é uma planta herbácea anual, economicamente interessante, que pertence à 

classe Dicotyledoneae, ordem Tubiflorae, família Solanaceae.

Nesta família destaca-se a Nicotiana tabacum, que é uma planta herbácea, anual, de 

caule ereto, cilíndrico e cor verde (JOLY, 1979).

Segundo De Candolle o tabaco é originário da América. Para O. Cook a Nicotiana 

tabacum e a Nicotiana rústica floresceram nos planaltos do Peru e do México, 

respectivamente. Entretanto a origem americana é confirmada porque esta planta só foi 

conhecida pelo mundo após o descobrimento da América. O primeiro dos europeus a entrar 

em contato com ela foi Cristóvão Colombo quando, em sua viagem datada de 1492, a viu 
sendo utilizada pelos índios Ganaani do arquipélago de Baama ou Lueaias (MACIEL, 1958).

No século seguinte o tabagismo expandiu-se através do mundo, apesar da vigorosa 

oposição oficial e das penalidades Draconianas aplicadas em alguns casos.
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Em 1928 a nicotina foi isolada pela primeira vez a partir das folhas do tabaco por 

Posselt e Reiman. E em meados do século XIX, o surgimento de novas variedades de tabaco, 

a evolução da tecnologia de secagem das folhas e a maquinaria para a produção em massa 

facilitaram a disseminação de um novo produto, o cigarro, mais barato e limpo do que o 

charuto, com uma fumaça tão suave que podia ser tragada.

Cerca de quatro mil compostos são gerados pela combustão do tabaco. A fumaça 

liberada é composta por duas fases: uma gasosa e uma particulada (GOODMAN & GILMAN, 
1987).

Entre os componentes da fase gasosa estão:

a) Monóxido de carbono (CO): Gás incolor, inodoro, insípido e não irritante, que 

resulta da combustão incompleta de substâncias orgânicas. Este gás é o poluente mais 

abundante nas camadas mais baixas da atmosfera e anualmente causa grande número de 

mortes acidentais e suicidas resultantes da sua inalação. A toxicidade do CO não se deve 

unicamente à sua interferência na distribuição do oxigênio pelo sangue. O gás carbônico 

também exerce efeito tóxico direto ao ligar-se a citocromos celulares, como os que estão 
contidos nas enzimas respiratórias e na mioglobina (GUTIERREZ, 1982).

b) Dióxido de carbono (CO2): A inalação deste gás pode aumentar a velocidade de 

indução e acelerar o fim da anestesia, por que aumenta a ventilação por minuto e o fluxo 

sangüíneo cerebral, sendo no entanto inevitável certo grau de acidose respiratória. Pela 

vasoconstrição cerebral que origina diminui levemente o tamanho do cérebro, podendo assim 

facilitar o desempenho médico nas operações neurocirúrgicas. (GOODMAN & GILMAN, 

1987).

c) Oxidos de nitrogênio: O óxido nitroso (monóxido de dinitrogênio) é um gás incolor, 

inodoro e insípido e sua importância está em ser o único gás inorgânico com utilidade prática 

na anestesia clínica. Para este fim foi utilizado primeiramente por Colton em 1884, e hoje é 

usado como adjuvante na maior parte dos procedimentos em que se emprega anestesia geral 

(GOODMAN & GILMAN, 1991).

d) Amônia: Soluções de hidróxido de amônio são irritantes locais. Quando aplicadas à 
pele em concentrações baixas apresentam ação rubefasciente (GOODMAN & GILMAN, 

1987).

e) Cianeto de hidrogênio: É utilizado para a proteção de produtos alimentícios 

armazenados. Exerce sua ação na forma gasosa e é usado pela sua capacidade de penetrar em
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áreas inacessíveis. Este gás também é utilizado para fumegar navios, prédios e para esterilizar 

o solo. O cianeto exibe uma alta afinidade pelo ferro em seu estado férrico. Quando absorvido 

reage rapidamente com o ferro trivalente existente no citocromo-oxidase das mitocôndrias, 

por conseguinte a respiração celular é inibida, ocorrendo então acidose lática e hipóxia 

citotóxica. Como a utilização do oxigênio fica bloqueada, o sangue venoso é oxigenado e 

toma-se tão vermelho quanto o arterial. A repiração é estimulada, uma vez que comportam-se 

como se estivessem em um estado de diminuição de oxigênio. Verifica-se também um estágio 

transitório de estimulação do sistema nervoso central com hiperpnéia e cefaléia. Por fim 

ocorrem convulsões hipoxiais e a morte sobrevêm por parada respiratória. O tratamento do 

envenenamento por cianeto deve ser rápido, tencionando impedir a ligação do gás à forma 

férrica da citocromo-oxidase (GOODMAN & GILMAN, 1991).

f) Compostos voláteis que contém enxofre: O enxofre é dotado de propriedade 

queralítica, a qual pode ser a base de sua ação terapêutica em determinadas afecções cutâneas 

não associadas a infecções. Isoladamente ou em associação com outras drogas queratolíticas 

(ácido salicílico a 2%, resorcinol ou alcatrão) é amplamente empregado no tratamento de 

afecções cutâneas, tais como a psoríase, seborréia, acne e dermatite eczematosa. O enxofre 

pode ainda ser usado como fungicida e parasiticida (GOODMAN & GILMAN, op. cit).
g) Nitritos: Os nitratos orgânicos, os nitritos, os nitrocompostos e muitas outras 

substâncias contendo óxido de nitrogênio podem ativar a guanilato ciclase e aumentar a 

síntese de 3’, 5’- monofosfato de guanosina (GMP cíclico) no músculo liso e em outros 

tecidos. Todas essas drogas levam à formação do óxido nítrico, um radical livre reativo que 

interage ativamente com a guanilato ciclase. Esta reação estimula uma cinase protéica 

dependente de GPM cíclico, e acaba por acarretar a desfosforilação da cadeia leve da 

miosina. Acredita-se que esta proteína tenha importante papel no processo contrátil, quando 
em sua forma fosforilada (GOODMAN & GILMAN, op. cit.).

h) Álcoois: Os álcoois alifáticos são dotados de graus variáveis de potência germicida 

em relação a sua lipossolubilidade. Desta forma a potência é maior com o aumento da cadeia 

até chegar ao álcool amílico. Após há a formação de micelas, o que limita a disponibilidade 
do álcool livre. A ramificação e o acréscimo de radicais hidroxila reduzem a sua potência. 

Entre os álcoois destacam-se o etanol (por ser uma droga antimicrobiana), o isopropanol ( que 

em concentrações superiores a 70% é ligeiramente mais germicida do que o etanol) e os
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álcoois diversos ( como o álcool benzílico que já foi utilizado como antisséptico) (SILVA, 
1998).

i) Aldeídos: Vários representantes destes compostos possuem atividade virucida, 

microbiana e esporocida. O grupamento aldeído tende a condensar-se com os grupamentos 

amino, o que forma azoenzimas e outros tipos de ligações. Em baixas concentrações exercem 

ação tóxica sobre as células e microorganismos. Em concentrações mais elevadas as proteínas 
sofrem precipitações) (SILVA, op. cit.).

Além desses encontram-se também na fase gasosa as nitrosaminas voláteis, os 

compostos nitrogenados, os hidrocarbonetos voláteis, as acetonas e outros (GOODMAN & 
GILMAN, 1991).

A fase particulada contém:

a) Nicotina: É um alcalóide líquido existente no fumo. Atualmente um grande número 

de drogas utilizadas pela medicina deriva de plantas produtoras de alcalóides. Entretanto por 

ser um grupo químico bastante variado, as diferentes classes vegetais que o possuem são 

unificadas apenas pelas propriedades químicas do nitrogênio básico presente em suas 

estruturas e por sua acentuada ação em sistemas biológicos, seja ela tóxica (maioria das 

vezes), terapêutica ou alucinógena. É uma base volátil (pka = 8,5), facilmente solúvel em 

água, capaz de formar sais hidrossolúveis, incolor, que se torna castanha e adquire o odor do 

tabaco quando exposta ao ar. A maior parte de suas atividades farmacológicas recaem sobre 

os gânglios autônomos, estimulando-os. No sistema nervoso periférico a ação principal da 

nicotina consiste numa estimulação transitória inicial, seguida de depressão mais persistente 

em todos os gânglios autônomos. Apresenta ação bifásica também sobre a medula adrenal, 

pois pequenas doses provocam descargas de catecolaminas e grandes doses impedem a sua 
liberação. Sabe-se que a nicotina, como a acetilcolina é capaz de estimular alguns receptores 

sensoriais. É ainda interessante salientar que o pka de um anestésico local típico situa-se entre 

8,0 e 9,0; o pka da nicotina é igual a 8,5, portanto pode-se considerá-la como um anestésico.

Tem acentuada ação estimulante sobre o Sistema Nervoso Central. Em doses altas 

ocorrem tremores seguidos de convulsão, depressão e morte, a qual resulta de insuficiência 
respiratória devido a paralisação central e o bloqueio periférico dos músculos respiratórios 

(BIAVATTI, 1994).

As complexas e imprevisíveis alterações que ocorrem no organismo após a 

administração da nicotina devem-se não apenas às suas ações em várias junções neuro-
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efetoras e locais quimiossensíveis, mas também ao fato de que o alcalóide possui fase 

estimuladora e depressora. Em suma, a resposta final de qualquer organismo representa a 
soma dos vários efeitos diferentes e opostos da nicotina.

Além da ação da nicotina sobre o Sistema Nervoso Periférico, GOODMAN & 

GILMAN (1987) descreveram os importantes efeitos que este alcalóide exerce sobre o 

Sistema Nervoso Central, trato intestinal e glândulas exócrinas. Segundo MARFORI (1941) 

este composto ainda apresenta uma leve ação antisséptica na cavidade bucal, sendo capaz de 

eliminar microorganismos pouco resistentes como os bacilos do cólera e os meningococos.

b) Alcatrão: Os alcatrões medicinais são por vezes considerados anti-sépticos, devido 

a seus componentes fenólicos. São utilizados no tratamento de doenças de pele tais como a 

psoríase e a dermatite ecsematosa. O alcatrão de carvão, bem como a sua solução, e o alcatrão 

de zimbro podem ser encontrados em larga variedade de preparações tópicas destinadas a 
esses fins (MARFORI, 1941).

1.5 SALIVA

Segundo BURNETT et al., (1978) diversas regiões do organismo humano abrigam 

uma microbiota, mesmo no estado saudável. Na cavidade oral é onde se encontra o maior 

número de populações microbianas, que localizam-se principalmente no dorso da língua, no 

sulco gengival e na placa dental coronária. Tais microorganismos podem também sobreviver 

fora da cavidade bucal.

A contagem microscópica total de microorganismos da saliva apresenta números que 
variam de 43 milhões a 5,5 bilhões por mililitro, com média de 750 milhões 

aproximadamente. Este valor representa principalmente os microorganismos emanados da 

língua. A concentração microbiana no sulco gengival e na placa é pelo menos 100 vezes 

maior. Nos adultos a flora é bastante complexa, como pode ser constatado na tabela 1.

Na saliva pode ser encontrada também a lisozima, substância produzida pelas 

glândulas salivares e leucócitos, capaz de promover lise de algumas espécies de bactérias 

comuns (BURNETT et al., 1978) por meio da degradação da camada de peptideoglicanos, 

conferindo-lhe uma ação antimicrobiana (MIMS et al., 1995).
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Tabela 1. Porcentagens médias de microorganismos cultiváveis na cavidade oral do adulto.

Microorganismo
Area do 

sulco 
gengival

Placa
dental Língua Saliva

Cocos Gram-positivos facultativos 28,8 28,8 44,8 46,2

Estreptococos 27,1 27,9 38,3 41,0

S. salivarius N. D N.D. 8,2 4,6
Estafilococos 1,7 0,3 6,5 4,0

Cocos Gram-positivos anaeróbios 7,4 12,6 4,2 13,0
Cocos Gram-negativos facultativos 0,4 0,4 3,4 1,2
Cocos Gram-negativos anaeróbios 10,7 6,4 16,0 15,9

Bastonetes Gram-positivos facultativos 15,3 23,8 13,0 11,8
Bastonetes Gram-positivos anaeróbios 20,2 18,4 8,2 4,8

Bastonetes Gram-negativos facultativos 1,2 N.D. 3,2 2,3
Bastonetes Gram-negativos anaeróbios 16,1 10,4 8,2 4,8

Fusobacterium 1,9 4,1 0,7 0,3
B. melcminogenicus 4,7 N.D. 0,2 N.D.

V. sputorum 3,8 1,3 2,2 2,1
Outros bacterióides 5,6 4,8 5,1 2,4

Espiroquetas 1,0 N.D. N.D. N.D.

N.D. = não detectados

2. Objetivos

O objetivo do presente trabalho consiste em testar e investigar cientificamente a 

eficácia terapêutica de duas espécies vegetais, o alho (Allium sativum) e o tabaco (Nicotiana 

tabacum) popularmente macerados com saliva, quando aplicados sobre lesões induzidas em 

coelhos, ocasionadas pela inoculação de solução de veneno da aranha marrom, Loxosceles 
intermedia.

3. M ateriais e m étodos

As aranhas do gênero Loxosceles sp. e o respectivo veneno utilizado no presente 

trabalho procederam do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em Animais Peçonhentos
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(LIPAPE) do Setor de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná. A extração do 

veneno seguiu a metodologia utilizada por este laboratório, a qual foi relatada por 
COUTINHO (1996) e é transcrita a seguir.

As aranhas são inicialmente imobilizadas com pinças e contidas pelas patas. Em 

seguida, um par de eletrodos, previamente embebidos em solução salina, são posicionados 

sobre o cefalotórax do animal para a aplicação da estimulação elétrica. Eletrochoques de 

aproximadamente 15 Volts e de curta duração são aplicados até que se observe a primeira 

contração corporal. O veneno eliminado é então coletado com o auxílio de uma pipeta 

automática de 50 jj.1, posicionada junto às quelíceras. O rendimento médio desta secreção é de 

aproximadamente é de 35|j.g/aranha, para cada eletrochoque aplicado.

O veneno bruto obtido em cada lote de aproximadamente 50 aranhas é então 

depositado sob peças de película de Parafilm “M” (American National Can), dessecado a 

vácuo, pesado e finalmente armazenado em freezer a -20°C. Tal procedimento seguiu 

protocolo básico anteriormente descrito por outros autores (SMITH & MICKS, 1970; REES 

et al., 1971; CICARELLI et al., 1983/84; LUCAS, 1988; BARBARO et al., 1992).

No preparo para uso, lotes de veneno bruto de aproximadamente 2,0 mg são suspensos 

em solução 0,15 M de NaCl, com volume mensurado para permitir a obtenção de 

concentrações finais de 1,0 mg/ml. Em seguida, a solução de veneno é fracionada em 

alíquotas de 1 ml, as quais são novamente armazenadas em freezer a -20°C, de acordo com 

protocolo descrito por GAJARDO-TOBAR (1966a).

O alho e o fumo utilizados neste experimento foram macerados separadamente em 

graal com pistilo, sendo 1,75 g de dentes de alho descascado e 1,75 g de fumo em rolo. Na 
receita popular o fumo é macerado com saliva ou querosene, ou ainda pode ser mascado por 

alguns minutos antes de ser aplicado sobre a picada. No presente estudo, o fumo foi cortado 

em pequenos pedaços e a maceração se deu com saliva, devido à sua utilização popular.

Foram utilizados coelhos adultos da linhagem New Zealand, com peso corporal (PC) 

de aproximadamente 2,5 Kg, procedentes do Biotério do Setor de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Paraná, os quais serviram como modelo experimental para teste de 

indução de lesão dermonecrótica, com o objetivo de se verificar a eficácia do tratamento com 

alho e fumo.
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3.1 M eto d o lo g ia  d e  An á l ise

O experimento foi divido em duas fases: piloto e fase experimental.

• Fase Piloto

Nesta fase um coelho foi tricotomizado na região dorso-lateral e recebeu duas 
inoculações do veneno da Loxosceles sp., as quais foram marcadas com um círculo (figura
02). A inoculação mais próxima à região anterior do animal foi tida como controle e a outra 

inoculação foi tratada com macerado de alho e fumo mais saliva por seis dias. As 

mensurações das áreas das duas necroses foram feitas neste intervalo de tempo.

Figura 02. Animal piloto tricotomizado e com duas inoculações, marcadas por círculos.

• Fase Experimental

Os animais desta fase foram imobilizados em caixas de contenção e tricotomizados na 

região dorso-lateral. Em seguida o veneno foi inoculado e o local da inoculação foi marcado 

com um círculo (figura 03).

A solução de veneno utilizada foi preparada tomando-se 1,3 mg de veneno bruto, 

adicionando-se a este 1,3 ml de solução fisiológica de NaCl 0,15 M, resultando em uma 

solução de veneno 1,0 mg/ml. Esta solução foi fracionada em novas alíquotas de 0,1 ml.

Em cada coelho houve uma inoculação por via intradérmica de 0,1 ml da solução, 

onde havia 30(ig do veneno bruto. No sentido de evitar imprevistos no momento da 

inoculação, os cálculos foram feitos para cinco coelhos.
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Figura 03. Animal da fase experimental, tricotomizado e com inoculação marcada por 
círculo.

Foram utilizados 17 coelhos, sendo que um deles não recebeu inoculação de veneno, 

servindo para testar o surgimento de irritação na pele mediante a aplicação do curativo de alho 

e fumo. Os outros 16 foram distribuídos em quatro grupos compostos por quatro coelhos 
cada, e receberam os seguintes tratamentos:

a) Tratamento 1: animais inoculados com veneno (grupo controle).

b) Tratamento 2: animais inoculados com veneno e tratados localmente com macerado 
de alho e saliva.

c) Tratamento 3: animais inoculados com veneno e tratados localmente com macerado 
de fumo e saliva.

d) Tratamento 4: animais inoculados com veneno e tratados localmente com uma 
mistura de macerado de alho e macerado de fumo e saliva.

Os animais receberam curativos, os quais consistiram em uma bolsa de gaze (onde foi 

depositado o tratamento) e de atadura para sua fixação (figura 04). Os curativos foram 

colocados primeiramente sobre o local da inoculação e nos dias seguintes, sobre a lesão 
formada. O animal com o curativo pode ser visto na figura 05.

A área da lesão foi determinada 24 horas depois da inoculação e após, mantendo-se 

este mesmo intervalo, por seis dias. Durante este período os curativos também foram trocados 
de 24 em 24 horas.
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Figura 04. Curativo utilizado, mostrando a bolsa de gaze e atadura para fixação.

Figura 05. Animal com o curativo aplicado.

Para efetuar a medição da área de cada lesão dermonecrótica foram utilizadas folhas 

plásticas, caneta de retro-projetor e folhas de papel milimetrado. O procedimento ocorreu da 
seguinte maneira:

a) Uma folha plástica foi colocada diretamente sobre a lesão e então, com a caneta de 
retro-projetor, marcou-se a área.

b) O plástico com o desenho da necrose foi anexado ao papel milimetrado, 
possibilitando a medição da área.
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3.2. Análise de  Variância

A análise de variância em blocos ao acaso foi realizada ao nível de dias de evolução da 
lesão (tabela 2).

Tabela 2: Fontes de variação para a análise de variância em blocos casualizados.

FV GL SQ QM TESTE “F”

Blocos J -  1 sq4 qm 4 QMV QM2
Tratamentos 1 -1 sq3 qm 3 qm 3/ qm 2

Resíduos ( J - 1 )0 -1 ) sq2 q m 2

Dentro J x I(k -  1) SQi QM!

Total JI- 1 SQt

Onde

i = 1,2,.................. I Tratamentos

j = 1,2,.....................J Repetições

k = 1,2,................. K Aferições

As análises de variância de blocos inteiramente casualizados para os referidos tempos 

de observação foram realizadas, utilizando-se o seguinte modelo matemático:

Yy = (a + ti + bj + eij + dijk

Onde:

Yy = valor fenotípico do caráter y do tratamento i na repetição j (válido para 

qualquer tempo de observação).

|x = valor fenotípico médio de caráter em estudo (média geral).

bj = efeito da repetição j.

Kj = efeito do tratamento m na repetição i.

Eij = erro experimental (resíduo) associado às médias dos tratamentos, obtido através 

da divisão do QM resíduo da ANAVA pelo número de repetições. Deve ser independente com 

distribuição normal, ter média zero e variância Se2 .

Dijk = efeito relativo ao coelho k da parcela ij.
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O coeficiente de variância (CV) experimental foi determinado pela seguinte equação:

S X 100 r -  
CV% = ---------x Vn

onde: S = desvio padrão residual 

|i = média de caráter 

n = número de medições por coelho 

As comparações entre as médias dos tratamentos foram realizados utilizando o teste de 
Tukey, com nível de probabilidade de 5% e 1%.

4. Resultados e D iscussão

Os valores e respectivas significâncias dos quadrados médios da análise de variância 

em blocos ao acaso relativos à variável “dias de evolução da lesão” podem ser encontrados na 

tabela 3, bem como os coeficientes de variação ambiental e as médias com a diferença 

mínima significativa (dms) ao nível de 5% e 1% pelo Teste de Tukey.

Tabela 3. Análise de variância da área da lesão dermonecrótica, CVe%, médias (mm2) e 
Tukey. Curitiba, 1998/99.

FV GL SQ QM F

Bloco 3 2663578,05 887859,35 4,24890413*

Tratamento 3 2730780,15 910260,05 4,35610403*
Resíduo 9 1880657,67 208961,963

Dentro 76 76541867,6 1007129,84

Total 91 83816883,5

CVe% 35,7

Tratamentos Controle 1125,22 aA

Fumo + saliva 2353,41 bB

A+F+ saliva 2458,82 bB C

Alho + saliva 3046,01 cC

Tukey dms 5% minusc. 441,16 mm2

dms 1% maiusc. 594,87 mm2
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Pela análise de variância constatam-se diferenças significativas para os blocos e 

tratamentos, respectivamente 4,25 e 4,36 e um coeficiente de variação (CVe %) de 35,7%.

Com relação aos tratamentos constatamos que a ordem crescente dos mesmos, 

segundo a grandeza das médias é: controle (Ti = 1125,22 mm2), fiimo+saliva (T3 = 

2353,41667 mm2), alho+fumo+saliva (T4= 2458,8222 mm2), alho+saliva (T2= 3046,011 mm2) 

para comparação das médias (Teste de Tukey) temos um dms de 441,16 mm2 e 594,87 mm2 

respectivamente para 5% e 1%. Constata-se que em ambos os níveis (5% e 1%) o controle 

possui uma média significativamente menor que os demais tratamentos . Os tratamentos 

fumo+saliva e alho+fumo+saliva comportam-se da mesma maneira tanto para 5% quanto 

para 1%. O tratamento alho+saliva apresenta o maior valor médio de área de lesão 

dermonecrótica, constituindo uma classe separada ao nível de 5% e igual ao tratamento 

alho+fumo+saliva ao nível de 1%, ou seja, alho+fumo+saliva a 1% apresenta uma média 

intermediária aos tratamentos somente alho+saliva e somente fumo+saliva. Podemos observar 

o desenvolvimento da lesão de alho+fumo+saliva comparando-a ao controle através da 

figura 06.

Ainda com relação às médias, observamos que comparando o controle (Ti) com os 

demais tratamentos temos que fumo+saliva (T3) e alho+fumo+saliva (T4) são, 

aproximadamente, duas vezes maiores que o controle e que alho+saliva (T2) é 

aproximadamente três vezes maior que o controle.

Além disto é bom salientar que durante a condução dos experimentos, os coelhos que 

receberam os tratamentos fumo+saliva no bloco 1, alho+saliva e alho+fumo+saliva no bloco 2 

morreram. Provavelmente o óbito deveu-se à forma cutâneo-visceral do loxoscelismo. 

Segundo MARTINEZ-VARGAS (1987) o óbito nestes casos pode realmente ocorrer e, de 

acordo com SHENONE et al., (1975) os casos fatais geralmente ocorrem entre 12 e 24 horas 

após a picada.
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Figura 06. Comparação entre o desenvolvimento da lesão tratada com macerado de 
alho+fumo+saliva e controle, durante os diversos dias de observação. Lesão esquerda, controle; 
lesão direita, tratamento. A, Io dia; B, 2o dia; C, 3o dia; D, 4o dia; E, 5o dia; F, 6o dia.

">
W



23

Observando as figuras 07, 08, 09 e 10 constatamos que os tratamentos fumo+saliva 
(figura 07), alho+fumo+saliva (figura 08) e alho+saliva (figura 09) apresentam uma tendência 

à redução da lesão dermonecrótica, ao inverso do controle (figura 10) que apresentou uma 

tendência de estabilização ou de pequeno crescimento da lesão. Apesar desta tendência, 

observamos que em nenhuma repetição o controle teve sua média final maior do que qualquer 
outro tratamento. Isto fica mais visível quando passamos a trabalhar com valores médios de 
lesão por bloco (figura 11).

Fumo
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F 1000 -
E 800 -
1 600 -

< í
400 -
200 -

b1
b2
b3
b4

3 4 5 6
Dias

Figura 07. Desenvolvimento da lesão nos animais tratados com macerado de fumo+saliva 
durante os dias de observação; bl a b4: blocos 1 a 4

Figura 08. Desenvolvimento da lesão nos animais tratados com macerado de 
alho+fumo+saliva durante os dias de observação.; bl a b4: blocos 1 a 4.

1 2
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Alho
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Figura 09. Desenvolvimento da lesão nos animais tratados com macerado de alho+saliva 
durante os dias de observação; bl a b4: blocos 1 a 4.
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Figura 10. Desenvolvimento da lesão nos animais controle durente os dias de observação; bl 
a b4: blocos 1 a 4.
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Comparação entre os tratamentos
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Figura 11. Comparação dos valores médios da área das lesões entre os blocos.

Uma possível explicação para este fato seria a ação irritante que o alho e o fumo 

causam sobre a pele (MARFORI, 1941). Esta irritação sobre a pele dos coelhos (figura 12) 

pode ter dificultado as mensurações iniciais dos tratamentos realizados com macerados, uma 
vez que assemelha-se muito com a irritação que antecede a lesão dermonecrótica.

Figura 12. Irritação sobre a pele do animal, ocasionada pelo macerado de alho+fumo+saliva.
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A utilização da saliva na preparação dos macerados também pode ter contribuído para 

o aumento da irritação cutânea, pois a saliva possui um grande número de microorganismos, 

os quais têm ação controlada na cavidade bucal, mas fora dela talvez tenham contribuído para 

o surgimento de infecção secundária (BURNETT et al., 1978).

Estes fatos podem justificar as variâncias médias obtidas por tratamento, ou seja, 

controle (s2c= 1316,57), alho+saliva (s2a= 9352,39), alho+fumo+saliva (s2a + f= 13742,49) e 

fumo+saliva (s2f= 68960,65).

Independente da tendência de redução da lesão até o último dia de avaliação, nenhum 

tratamento apresentou lesão menor que a obtida no controle. Importante também é destacar 

que nenhum coelho pertencente ao grupo controle foi a óbito.

5. Conclusão

Os resultados obtidos no presente trabalho, considerando as dosagens utilizadas e a 

metodologia aplicada, permitem concluir que a aplicação de macerados de alho+saliva, 

fumo+saliva ou de alho+fumo+saliva sobre lesões induzidas em coelhos, causadas pela 

inoculação de veneno de Loxosceles sp., não possui efeito terapêutico nestas lesões. 

Entretanto, possibilita atribuir a estes macerados uma ação irritante sobre a pele dos animais.

Os animais do grupo controle apresentaram nos casos observados uma média de área 

de lesão menor do que os demais tratamentos. De acordo com a grandeza das médias, os 

tratamentos podem ser classificados na seguinte ordem crescente: Ti(controle)<T3(fumo)<T4  

(alho+fumo)<T2 (alho), o que indica a ineficiência da aplicação dos macerados.

Restam dúvidas a respeito da influência da saliva no surgimento de uma infecção 

secundária nas lesões dermonecróticas.

O método desenvolvido com gaze, atadura e esparadrapo para a aplicação dos 

curativos nos animais foi considerado satisfatório, pois foi capaz de manter os macerados 

sobre a lesão, pelo tempo necessário, sem ferir os animais.
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