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RESUMO. Neste trabalho foram investigados os possíveis efeitos tóxicos no desenvolvimento da prole, de-
correntes do tratamento de ratas prenhes com o extrato hidroalcoólico das folhas da Cissampelos sympo-
dialis Eichl. Foram registrados: duração da gestação; ganho de peso da mãe; número de filhotes por nin-
hada; peso dos filhotes; reflexo de endireitamento; dia de abertura dos olhos; dia de andar adulto e
ocorrência de malformações. Os resultados sugerem a ausência de efeitos adversos desta planta durante a
gestação. Testes complementares deverão ser realizados, visando dar maior suporte à realização dos estu-
dos clínicos.
SUMMARY. “Postnatal development of offsprings exposed to hydro alcoholic extract of Cissampelos sympodia-
lis Eichl., during the pregnancy”. In the present study, possible toxic effects on development of the offsprings
were investigated after the treatment of pregnant female rats with the hydroalcoholic extract of Cissampelos sym-
podialis Eichl. leaves. The following parameters were analyzed: pregnancy duration; weight gain; litter size;
body weight of the pups; righting reflex; eye opening; hind paws supporting and body lifting; external malforma-
tions occurrence. The results suggest the absence of side effects of this plant during pregnancy. Other tests
should be carried out to give further support to clinical studies.




