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Introdução: De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é destaque entre os 
sistemas nacionais de saúde com ênfase na Política Nacional da Medicina Natural e Práticas 
Complementares (PNPIC), enquanto em outros países em desenvolvimento há fomento de novas 
políticas similares. Além disso, aproximadamente 1/3 dos fármacos surgem a partir de metabólitos de 
plantas medicinais ou produtos naturais isentos de toxicidade. Conforme as agências reguladoras de 
medicamentos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD), muitas vezes, a população faz uso de plantas 
medicinais baseado somente no conhecimento empírico e sem base científica, desse modo quaisquer 
produtos naturais ou fitoterápicos podem oferecer riscos à saúde (Rodrigues, et al., 2012). Estudos 
descrevem que em diversas plantas estão presentes constituintes tóxicos e/ou antinutricionais, como 
alcaloides, ácido oxálico, nitrato, ácido erúcico e ácidos aristolóquios (Malangu, 2014). Neste cenário, 
para a validação do uso seguro e avaliação do potencial farmacológico de uma planta, são preconizados 
estudos de toxicidade, sendo imprescindíveis os ensaios pré-clínicos de toxicidade aguda e subaguda 
pois, a partir destes, torna-se possível a identificação de substâncias nocivas e da estimativa do 
potencial tóxico frente à exposição dos organismos a diferentes doses (Botham, 2004; Valadares, 2006). 
Objetivo: Descrever a importância da validação toxicológica de produtos naturais e plantas medicinais 
para o consumo humano e enfatizar os testes de toxicidade aguda e subaguda. Materiais e métodos: 
Utilizou-se das seguintes bases de dados: PubMed, e Scielo, com os descritores: “medicinal plants AND 
acute toxicity”; “medicinal plants AND pharmacovigilance”; “medicinal plants”; “acute toxicity test AND 
subacute toxicity test”. A pesquisa resultou em um total de 6302 publicações, das quais foram escolhidos 
os cinco artigos, que descreveram ambos os ensaios pré-clínicos. Resultados e discussão: A validação 
do uso seguro de plantas medicinais no Brasil ainda é incipiente, embora o seu uso seja prática 
recorrente pela população brasileira. A escassez de estudos científicos que validem os riscos do 
consumo indiscriminado, em associação à possibilidade de nocividade e ausência da ação farmacológica 
para a qual é utilizada na medicina popular, evidenciam a necessidade de pesquisas científicas frente às 
exigências dos órgãos reguladores. A importância dos testes de toxicidade está vinculada às diversas 
informações que os mesmos podem oferecer, tais como, estabelecer dose segura para o consumo, tanto 
na medicina popular, fitoterapia ou na prospecção de um novo fármaco. Dentre os vegetais nativos no 
cerrado brasileiro pode-se citar a Campomanesia sessiliflora, utilizada tradicionalmente pela população 
no tratamento de problemas gastrointestinais, ainda que não exista comprovação científica do seu 
potencial farmacológico, devido à ausência de estudos pré-clínicos de toxicidade. Em síntese, a 
avaliação toxicológica de plantas medicinais é imprescindível para assegurar eficácia, qualidade e uso 
seguro, sobretudo em períodos de pandemia, na qual a população prescreve por conta própria o uso de 
produtos naturais e plantas medicinais sem as devidas comprovações cientificas e prescrição médica.   
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