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O gênero Erythrina é conhecido pela presença de alcaloides no seu metabolismo secundário. 
Seu uso indiscriminado pode trazer consequências severas devido a presença de alcaloides, 
uma vez que são moléculas conhecidas por seu potencial tóxico.  Portanto, seu uso 
farmacológico deve ser investigado para segurança da população. As concentrações de 
alcaloides de Erythrina falcata Benth. foram pouco investigadas pela comunidade científica. 
Devido a presença de alcaloides no gênero Erythrina e o pouco conhecimento em relação à 
E. falcata, este estudo teve como objetivo avaliar a atividade citotóxica de dois extratos: 
bruto e rico em alcaloides de suas folhas. O extrato bruto foi preparado a partir da maceração 
com álcool 70, o material vegetal permaneceu 15 dias em temperatura ambiente com 
agitações ocasionais e na sequencia o solvente foi eliminado por rota evaporador. O extrato 
rico em alcaloide foi preparado a partir do extrato bruto, onde a fração aquosa foi acidificada, 
posteriormente alcalinizada e em seguida o extrato foi particionado em diclorometano. A 
fração foi seca com sulfato de sódio anidro e o solvente diclorometano eliminado por rota 
evaporador resultando na fração enriquecida de alcaloides. Para o teste citotóxico foram 
coletados 4 mL de sangue de 5 voluntários e aliquotados em 500 µL por poço, totalizando 4 
poços utilizados por extrato em uma microplaca de cultura celular com 24 poços. Para a 
coleta sanguínea humana, o estudo teve como amparo o CAAE - Certificado de 
Apresentação para Apreciação Ética nº 18468713.6.0000.0119. Nos poços foram colocadas 
concentrações pré-estabelecidas. Poço 1 (Concentração 1): 1000 µg do extrato em 500 µL 
de sangue, Poço 2 (Concentração 2): 500 µg de extrato em 500 µL de sangue, Poço 3 
(Concentração 3): 100 µg de solução mãe diluídos em 500 µL de sangue. Poço 4: Controle 
negativo (somente sangue periférico). Os materiais foram mantidos em estufa de CO2 a 
37ºC, tendo amostras coletadas após 2, 6, 12, 24 e 48 horas de exposição às diferentes 
concentrações dos extratos para a realização do Teste de Viabilidade Celular. Nas frações 
de extrato bruto e extrato rico com alcaloides obtido a partir das folhas de E. falcata as 
células permaneceram 100 % viáveis durantes as 48 horas do teste. Por meio de análise de 
viabilidade celular, pode-se concluir que o extrato bruto e extrato rico com alcaloides não se 
apresentam como citotóxicos, tornando possível estudos posteriores in vivo. 
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