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A espécie Chrysophyllum cainito é uma planta conhecida popularmente como 

caimito, abiu-roxo ou abiu-do-Pará e, etnofarmacologicamente, é amplamente 

empregada por possuir um efeito balsâmico e anti-inflamatório. A proposta deste 

trabalho foi investigar a atividade do extrato metanólico bruto (EMB), frações e 

compostos obtidos das folhas de C. cainito em modelos experimentais de dor 

persistente, tanto de origem inflamatória como neuropática, bem como elucidar os 

mecanismos farmacológicos e bioquímicos envolvidos nestas atividades e possíveis 

efeitos adversos, tais como alterações na atividade locomotora e na temperatura 

corporal. Para tanto, foram realizados experimentos “in vivo” e ensaios bioquímicos. 

Para a indução da hiperalgesia inflamatória e neuropática foram realizados os 

modelos de hiperalgesia induzida pela carragenina (300 µg/pata), prostaglandina E2 

(PGE2, 0,1 nmol/pata), lipolissacarídeo (LPS, 100 ng/pata), epinefrina (100 ng/pata), 

adjuvante completo de Freund (CFA, 20 µl/pata), modelo de dor neuropática pela 

constrição parcial do nervo ciático (CPNC), avulsão do plexo braquial (APB) e de dor 

pós-operatória (DPO). Além destes, também foi avaliada uma possível influência 

anti-edematogênica e anti-inflamatória através do modelo de edema de pata 

induzido pela carragenina e dos ensaios de quantificação da mieloperoxidase (MPO) 

e dos níveis da interleucina-1β (IL-1β). O EMB, assim como as frações e os 

compostos isolados foram capazes de reduzir significativamente a hiperalgesia 



 

mecânica induzida pela carragenina, sendo que o EMB foi o que apresentou a maior 

inibição (34 ± 6%, 76 ± 7%, 92 ± 4%, 76 ± 0,3%). O mesmo resultado foi observado 

no modelo de edema de pata induzido pelo mesmo agente flogístico (23 ± 3%, 32 ± 

5%, 22 ± 6%) e sobre a migração de neutrófilos. No modelo de hiperalgesia 

preventiva mecânica induzida pela PGE2 e pelo CFA, apenas o EMB foi capaz de 

reduzir a sensibilização mecânica (38 ± 10 %, 58 ± 10%, 24 ± 10% e 34 ± 8%, 34 ± 

9%, respectivamente). Com intuito de avaliar o efeito terapêutico frente ao CFA, o 

EMB e a fração clorofórmica (FC) foram administrados 24h após a indução do 

quadro hiperalgésico. A FC foi a que mais se destacou com inibição igual ao grupo 

tratado com gabapentina (28 ± 3%). O pré-tratamento com EMB ou com a FC foi 

capaz de reduzir significativamente a sensibilização mecânica induzida pelo LPS (44 

± 9% 81 ± 5%, 63 ± 6% e 41 ± 4%, 48 ± 4%, respectivamente), epinefrina (31 ± 4, 41 

± 5, 39 ± 8% e 39 ± 8%, respectivamente), CPNC (29 ± 9%, 45 ± 8%, 53 ± 4% e 46 ± 

5%, 46 ± 6%, 43 ± 7%, respectivamente) e pela APB (51 ± 4%, 61 ± 6%, 52 ± 4% e 

60 ± 8%, 71 ± 4%, 66 ± 3%, respectivamente). O tratamento com o EMB ou com a 

FC também não interferiu a atividade locomotora e a temperatura corporal dos 

animais nas condições experimentais avaliadas. Porém, outros testes 

complementares devem ser realizados a fim de comprovar a sua segurança 

terapêutica. 

 

Palavras-chave: Chrysophyllum cainito. Hiperalgesia. Atividade anti-inflamatória. 
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The species Chrysophyllum cainito is a plant popularly known as caimito, 

purple abiu or abiu-do-Pará and, ethnopharmacology, is widely used for having a 

soothing effect and anti-inflammatory. The purpose of this study was to investigate 

the activity of crude methanolic extract (EMB), fractions and compounds obtained 

from the leaves of C. cainito in experimental models of persistent pain, both 

neuropathic and inflammatory origin, as well as to elucidate the pharmacological and 

biochemical mechanisms involved in these activities and possible adverse effects 

such as changes in locomotor activity and body temperature. To this end, 

experiments were performed in vivo and biochemical assays. For the induction of 

inflammatory and neuropathic hyperalgesia were conducted models of hyperalgesia 

induced by carrageenan (300 mg / paw), prostaglandin E2 (PGE2, 0,1 nmol/paw), 

lipopolysaccharide (LPS, 100 ng/paw), epinephrine (100 ng/paw), complete Freund's 

adjuvant (CFA, 20 mL/paw), a model of neuropathic pain by partial sciatic nerve 

constriction (CPNC), brachial plexus avulsion (APB) and postoperative pain 

(DPO). In addition, was also assessed a possible influence of anti-edema and anti-

inflammatory through the model of paw edema induced by carrageenan and tests for 

quantification of myeloperoxidase (MPO) and levels of interleukin-1β (IL-1β). The 

EMB, as well as the fractions and the compounds were able to significantly reduce 

the mechanical hyperalgesia induced by carrageenan, and the EMB was presented 

the highest inhibition (34 ± 6%, 76 ± 7%, 92 ± 4%, 76 ± 0.3%). The same result was 

observed in the model of paw edema induced by the same phlogistic agent (23 ± 3%, 



 

32 ± 5%, 22 ± 6%) and neutrophil migration. In the preventive model of mechanical 

hyperalgesia induced by PGE2 and by the CFA, the EMB was only able to reduce 

mechanical sensitization (38 ± 10%, 58 ± 10%, 24 ± 10% and 34 ± 8%, 34 ± 9%, 

respectively). In order to evaluate the therapeutic effect against the CFA, the EMB 

and the chloroform fraction (FC) were administered 24 hours after induction of the 

frame hyperalgesia. The FC was the one that stood out with inhibition equal to 

gabapentin-treated group (28 ± 3%). The pre-treatment with EMB or FC was able to 

significantly reduce the mechanical sensitization induced by LPS (44 ± 9%, 81 ± 5%, 

63 ± 6% and 41 ± 4%, 48 ± 4%, respectively), epinephrine (31 ± 4%, 41 ± 5%, 39 ± 

8% and 39 ± 8%, respectively), CPNC (29 ± 9%, 45 ± 8%, 53 ± 4% and 46 ± 5%, 46 

± 6, 43 ± 7%, respectively) and APB (51 ± 4%, 61 ± 6%, 52 ± 4% and 60 ± 8%, 71 ± 

4%, 66 ± 3%, respectively). Treatment with the EMB or the FC also did not affect 

locomotor activity and body temperature of animals in the experimental conditions 

evaluated. However, other complementary tests should be conducted to prove its 

therapeutic safety. 

 

Keywords: Chrysophyllum cainito. Hyperalgesia. Anti-inflammatory activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a antiguidade o homem procura compreender e desenvolver 

estratégias no controle e alívio da dor, sendo que ela é uma experiência vivenciada 

pela quase totalidade dos seres humanos. Como sintoma ou doença, a dor é o 

principal motivo da procura por atendimento no sistema de saúde, visto que, é por 

meio dela que a maioria das afecções se manifesta (TEXEIRA, 2001). 

Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) mostram que a dor, seja ela 

de caráter agudo ou crônico, é considerada um problema da saúde pública e de 

proporções assustadoras, reduzindo substancialmente a qualidade de vida das 

pessoas, elevando os custos com a saúde e gerando perdas econômicas para a 

sociedade. Aproximadamente 550 milhões de dias de trabalho são perdidos por ano 

em todo o mundo em decorrência da incapacitação de trabalhadores. Estimativas 

indicam ainda, que as condições crônicas serão a principal causa de morte e 

incapacidade a nível mundial até 2020, e consequentemente, serão responsáveis 

por dois terços do volume de doenças existentes no mundo (EPPING-JORDAN et 

al., 2001; HOLDEN, PIZZI, 2003; WOOLF, 2010). 

Outro dado de grande relevância, é que indivíduos que vivem com dores 

crônicas têm quatro vezes mais propensão de desenvolver quadros de depressão e 

de ansiedade, devido aos efeitos refratários dos analgésicos disponíveis que não 

levam a cura efetiva da dor, apenas aliviam os sintomas e não tratam a causa real 

da dor. Além disso, essas pessoas apresentam redução do apetite (no caso dos 

portadores de câncer, que leva a caquexia), do tempo de sono, da qualidade de vida 

e em alguns casos, evoluem para a um quadro de depressão grave (MENDELL, 

SAHENK, 2003; GERSHELL, GOATER, 2006; BRENNAN, CARR, COUSINS, 2007; 

HALL et al., 2011). 

Apesar dos inúmeros tratamentos e medicamentos existentes atualmente 

para o tratamento da dor crônica, o sucesso terapêutico, na maioria dos casos, não 

é alcançado (CALIXTO, 2000; CALIXTO et al., 2001; 2004). Os anti-inflamatórios 

não esteroidais (AINES) trazem pouco alívio para esse tipo de dor e, os opióides 

apesar de eficazes em muitos casos e amplamente empregados, são munidos de 

efeitos colaterais que podem levar a dependência e a tolerância. Desta forma, hoje 

são empregados outros medicamentos, concomitantemente aos analgésicos, que 
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tem suas indicações no tratamento de depressão, convulsões ou anestesia local. 

Esses medicamentos estão se tornando as drogas de escolha para muitos tipos de 

dor crônica, especialmente para as neuropatias. No entanto, o uso desses 

medicamentos na maioria dos casos, não elimina a causa da dor, pois são 

tratamentos paliativos que visam apenas restaurar o sono, manter as funções e 

melhorar a qualidade de vida do indivíduo (HOLLEN, PIZZI, 2003; GERSHELL, 

GOATER, 2006). 

Levando esse fato em consideração, cientistas em parceria com as indústrias 

farmacêuticas buscam esclarecer os mecanismos complexos e heterogêneos da dor 

e voltam a investir em estudos com plantas medicinas, com o objetivo de identificar e 

desenvolver novas moléculas biologicamente ativas para a produção de novos 

analgésicos mais seguros e eficazes, visto que muitos dos medicamentos 

disponíveis na clínica são de origem vegetal ou foram parcialmente ou totalmente 

sintetizados a partir de moléculas conhecidas como “protótipos” (MCCHESNEY, 

VENKATARAMAN, HENRI, 2007; BARREIRO, BOLZONI, 2009, WOOLF, 2010).  

O Brasil é o país que possui a maior biodiversidade de fauna e flora do 

planeta, e o homem, desde os primórdios, se beneficiou destes recursos (STASI, 

1996). Dentre as 250.000 espécies vegetais estimadas em todo o mundo, 

aproximadamente 60.000 espécies são endêmicas do Brasil (GIULIETTI, FORERO, 

1990). Destas, aproxidamente 99% não foram estudadas sob o âmbito científico, 

sendo a maioria das plantas utilizadas empiricamente, sem qualquer respaldo 

científico quanto à eficácia e segurança. Logo, nosso país é considerado um 

importante fornecedor de um recurso tão valioso: as plantas medicinais 

(BALANDRINI et al., 1985; KURTZ, ARAÚJO, 2000; GURIB-FAKIM, 2006; FOGLIO 

et al., 2006). Esse quadro mostra que apesar do Brasil apresentar essa enorme 

biodiversidade, existe uma lacuna entre a oferta e o incetivo do governo e de 

indústrias farmacêuticas brasileiras no desenvolvimento de pesquisas com plantas 

medicinais (FOGLIO et al., 2006). 

Na literatura, poucas espécies da família Sapotaceae foram estudadas sob 

aspectos químicos e farmacológicos, sendo que algumas espécies não são só 

empregadas como matérias-prima no setor econômico (como o látex para a 

produção de borracha), mas também apresentam atividades biológicas importantes. 

Na medicina popular há vários relatos que as cascas da árvore e folhas do gênero 

Chrysoplhyllum possuem efeito balsâmico (suavizam as mucosas respiratórias) e 
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febrífugo, pelo que se utilizam contra a bronquite e resfriados. Os frutos dtambém 

são utilizados, sendo empregados para o tratamento de processos inflamatórios e 

doenças pulmonares (TASSARA, SILVA, 2005; NOVAES, 2011). 

Estudos de Gordon (1996), Wang e colaboradores (1999) mostraram que 

frutos e folhas desse gênero contêm flavonóides e outros polifenóis (antioxidantes 

naturais), que reduzem a velocidade de processos oxidativos associados a inúmeras 

doenças como as desordens neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, 

arteriosclerose e câncer (MORTON, 1987; OBASI, 1991).  

Recentemente, estudos de Koffi e colaboradores (2008, 2009) apontaram que 

as folhas de Chrysophyllum cainito possuem efeito hipoglicemiante através da 

presença de alcalóides, esteróides ou triterpenos, constituintes ativos antidiabéticos 

e identificaram flavonóides com ação hipotensiva, indicando o mecanismo de 

vasodilatação pela inibição de receptores α-adrenérgicos. Ademais, estudos de 

BASTOS e colaboradores (2010) também mostraram que as folhas de C. cainito 

possuem um efeito anti-helmíntico potente sobre o nematóide Strongyloides 

venezuelensis. 

No início de 2009, o Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas 

(NIQFAR), da UNIVALI, iniciou as avaliações do perfil químico do extrato metanólico 

bruto obtido das folhas de Chrysophyllum cainito e posteriormente, nosso grupo deu 

continuidade com os estudos farmacológicos os quais evidenciaram que este extrato 

possui uma atividade anti-hiperalgésica significativa em modelos preliminares de 

hiperalgesia mecânica induzida por diferentes agentes flogísticos, os quais avaliam a 

presença de uma atividade analgésica, assim como as sementes do fruto 

apresentam uma atividade anti-inflamatória expressiva no modelo de edema de pata 

induzido pela carragenina (dados não demonstrados).  

 Portanto, novos estudos são cada vez mais necessários para aperfeiçoar o 

conhecimento do perfil químico e farmacológico desta planta. Este trabalho teve 

como objetivo avaliar possíveis atividades anti-hiperalgésicas em modelos de dor 

crônica, dor neuropática, lesões inflamatórias persistentes, bem como, esclarecer os 

mecanismos e as possíveis vias de ação da planta. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar a atividade anti-hiperalgésica do extrato bruto, frações e compostos 

obtidos das folhas de Chrysophyllum cainito em modelos experimentais de dor em 

roedores. 

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

1. Avaliar o efeito do EMB, frações e compostos isolados sobre a hiperalgesia 

mecânica induzida pela injeção i.pl. de carragenina em camundongos; 

2. Avaliar o efeito do EMB e da fração selecionada sobre a hiperalgesia 

mecânica induzida pela injeção i.pl. de PGE2, LPS e epinefrina em 

camundongos; 

3. Investigar o efeito curativo e preventivo do EMB e da fração selecionada 

frente à hiperalgesia mecânica persistente induzida pela injeção i.pl. de CFA 

em camundongos; 

4. Avaliar o efeito do EMB e da fração selecionada sobre a hiperalgesia 

mecânica persistente induzida pela contrição parcial do nervo ciático em 

camundongos; 

5. Avaliar o efeito do EMB e da fração selecionada frente a hiperalgesia 

mecânica persistente induzida pela avulsão do plexo braquial em 

camundongos 

6. Avaliar o efeito do EMB e da fração selecionada sobre a nocicepção pós-

operatória induzida por uma incisão na superfície plantar em ratos; 

7. Investigar a influência de uma atividade anti-edematogênica através do 

modelo de edema de pata induzido por carragenina em camundongos; 

8.   Verificar o efeito do EMB e da fração selecionada sobre a migração de 

neutrófilo e sobre a produção da citocina IL-1β, induzidos pela injeção de 

carragenina em camungondos; 

9.  Avaliar possíveis efeitos indesejáveis, tais como alterações sobre a atividade 

locomotora, desempenho motor e temperatura retal em camundongos. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Conceito e aspectos gerais do processo doloroso 
 

A dor é tão antiga e duradoura quanto à própria vida, sendo uma sensação 

que atravessa todas as fronteiras de raça, gênero e idade, tornando seu diagnóstico 

e tratamento um dos principais objetivos dos prestadores de cuidados de saúde 

(HOLLEN, PIZZI, 2003). Faz-se presente ao longo de todo o ciclo do 

desenvolvimento desde o nascimento até a morte de um indivíduo e está associada 

no desenvolvimento de diversas patologias, processos inflamatórios, acidentes e 

procedimentos médicos ou cirúrgicos (GUIMARÃES, 1999). 

A palavra dor, etimologicamente, origina-se do latim vulgar dolore e designa 

dor física, sofrimento, dor moral, pena, desgosto, tormento e aflição. A dor aguda 

sempre fora associada à noção de alerta, sinal de ameaça à integridade individual. 

Está associada aos aspectos sociais e culturais, além dos individuais. Porém, 

quando a dor estende-se por um tempo maior do que o necessário para a restituição 

da lesão, ou quando não se evidencia a proporcionalidade com o acometimento, 

cronificando-se, deixa de trazer a característica de alerta para assumir outras 

significações (PERISSINOTTI, 2001; BRESSON, 1999; TURK, MELZACK, 1992; 

WILLIAMS et al., 1993). Esse tipo de dor pode ter um impacto psicológico 

devastador e também afetar o funcionamento da saúde e aspectos sociais tornando 

a qualidade de vida baixa em pacientes que sofrem com dores crônicas (GUERJE et 

al., 1998). 

Geralmente, médico e paciente tradicionalmente possuem posturas opostas, 

sendo que para o paciente a dor representa talvez o sintoma mais assustador e para 

o médico, ao contrário, a considera como elemento fundamental de diagnóstico e de 

vigilância médica. Dessa forma, a dor demanda atenção e interrompe o fluxo de 

processos mentais, assume prioridade sobre outras demandas cognitivas 

competitivas e, por fim, impulsiona o indivíduo em dor a buscar cuidados para a 

sintomatologia e tratamento para o problema subjacente (GUIMARÃES, 1999).  

O Comitê de Taxonomia da Associação Internacional para o Estudo da Dor 

(IASP) conceitua a dor como uma percepção sensorial e emocional altamente 

complexa de uma sensação aversiva e desagradável em uma região específica do 

corpo, decorrente de um dano tecidual real ou potencial, ou apenas descrito como 
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tal (MERSKEY et al., 1979; SAKATA, GOZZANI, 1994; MILLAN, 1999; VIÑUELA-

FERNADEZ  et al., 2007).  

Todas as pessoas, exceto as portadoras de insensibilidade congênita, 

conhecem dor. Porém, é difícil para alguém descrever a própria dor e impossível 

saber exatamente a experiência de dor de outra pessoa. Essa dificuldade é 

decorrente do fato de que a dor é uma experiência individual e heterogênea, com 

características próprias associadas às características únicas de cada organismo, sua 

história passada e ao contexto no qual ela é percebida, como mostra na figura 1 

(BRANNON, FEIST, 1992; GUIMARÃES, 1999). Além disso, o processo doloroso 

consiste em quatro dimensões principais: discriminação sensorial, afetiva e 

emocional, cognitiva e comportamental (CALVINO, GRILO, 2006). 

 
Figura 1. Variavéis psicossociais mediadoras da percepção da dor (Adaptado de DE 
CARVALHO, 1999). 

 

Assim, a sensação dolorosa é frequentemente acompanhada de três 

alterações sensoriais: hiperalgesia (sensibilidade aumentada para um estímulo 

doloroso), alodínia (percepção alterada para um determinado estímulo antes inócuo) 

e hiperestesia (sensibilidade anormal dos neurônios sensoriais) (BESSON, 1999; 

RAJA et al., 1999). 

Dentro deste contexto, vale ressaltar que após a reunião anual do conselho 

da IASP realizada em Kyoto em novembro de 2007 foram publicadas algumas 

modificações na “Terminologia Básica de Dor da IASP”. Sendo que, estas 

modificações foram analisadas pela chamada Força-Tarefa em Taxonomia da IASP, 

e revisadas por todo corpo editorial de seu jornal, o periódico Pain para revisão ver: 

(para revisão ver: LOESER, TREEDE, 2008). 
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O termo hiperalgesia pode incluir tanto diminuição no limiar quanto aumento 

na resposta supralimiar. Sabe-se que, em muitos casos, pode ser difícil saber se o 

estímulo-teste é capaz de ativar nociceptores, assim, foi adotado um termo amplo 

(hiperalgesia) para todos os tipos de sensibilidade dolorosa aumentada. Portanto, o 

presente trabalho segue as novas modificações e emprega o termo hiperalgesia ao 

invés de hipernocicepção anteriormente adotado (LOESER, TREEDE, 2008; DOL, 

2011b).  

 

3.2 Classificação da dor 

 

A classificação do processo doloroso é diversificada e depende do critério de 

avaliação adotado. Do ponto de vista fisiológico a dor pode ser classificada em dor 

nociceptiva, inflamatória, neurogênica, neuropática e psicogênica (MILLAN, 1999; 

DRAY, 1995, 1997; SALTER, 2005) e segundo critérios temporais pode ser 

classificada em transitória, aguda ou crônica (FUNCH, WANNMACHER; FERREIRA, 

2006).  

 

3.2.1 Nocicepção  

 

 A dor exerce uma função importante no controle da homeostasia do corpo 

humano, sendo que seu papel fisiológico é alertar acerca de possíveis ameaças ao 

bem estar e à integridade do organismo, que garante, na maioria das vezes, 

respostas reflexas ou comportamentais fazendo com que o dano causado seja o 

menor possível (CHAPMAN, GAVRIN, 1999; WALL, 1999; WOLF, 2000; HOLDEN; 

PIZZI, 2003; ALMEIDA et al., 2004; HADDAD, 2007). Já a dor patológica, de baixo 

limiar, ocorre após trauma intenso, é difusa e duradoura e não apresenta nenhuma 

função protetora ao organismo (LEMKE, 2004).  

O termo “nocicepção”, que é um termo fisiológico, tem sido usado por longo 

tempo para descrever o processo neural de codificação e processamento de 

estímulos nocivos. Já o termo “dor” é utilizado para caracterizar uma experiência 

sensorial e emocional desagradável associada a dano tecidual real ou potencial ou 

descrita em termos que sugerem tal dano. Dessa forma, o termo “nocicepção” não 
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deve ser confundido com o termo “dor”, pois um pode ocorrer sem o outro. Por 

exemplo, após anestesia local do nervo mandibular para procedimentos 

odontológicos, há nocicepção periférica sem dor, enquanto em um paciente com dor 

talâmica há dor sem nocicepção periférica (LOESER, TREEDE, 2008). 

Considera-se que a fisiologia da nocicepção envolve quatro processos 

distintos, sendo eles: transdução, transmissão, modulação e a percepção de sinais 

neurais gerados em resposta a um estímulo nocivo externo (Figura 2, 

MESSLINGER, 1997; KLAUMANN, WOUK, SILLAS, 2008). De forma simplificada, a 

transdução de estímulos nocivos externos e intensos inicia-se pela despolarização 

as terminações nervosas periféricas de neurônios sensoriais primários de “alto 

limiar”. Esses neurônios são denominados de nociceptores, uma vez que necessitam 

de um forte estímulo capaz de lesar potencialmente o tecido para a despolarização 

de suas terminações nervosas. Os potenciais de ação resultantes são conduzidos 

até o sistema nervoso central (SNC) por axônios dos neurônios sensoriais aferentes 

primários, seguindo o seu trajeto nos nervos periféricos, nas raízes dorsais que, em 

seguida, fazem sinapse em neurônios no corno dorsal da medula espinhal (CDME). 

Posteriormente, os neurônios de projeção secundários transmitem a informação ao 

tronco encefálico e ao tálamo que, por sua vez, transmitem sinais ao córtex, 

hipotálamo e sistema límbico (figura 2). Todo esse circuito de transmissões do 

estímulo nocivo periférico até seu destino é modulado por interneurônios inibitórios e 

excitatórios remotos e de circuito local (KLAUMANN, WOUK, SILLAS, 2008; 

GOLAN, TASHJIAN, 2009). 
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Figura 2. Uma visão esquemática dos principais circuitos da dor nociceptiva. A 
ativação da terminação nervosa periférica por um estímulo nocivo leva à geração de 
potenciais de ação que são conduzidos até o corno dorsal da medula espinhal. A 
neurotransmissão no corno dorsal transmite o si o sinal a neurônios do SNC, que enviam o 
sinal ao cérebro. Esse circuito está sujeito a modulação pelo controle descendente 
(Esquema adaptado de KUNER, 2010). 
 

Em 1906, um fisiologista chamado de Sir Charles Sherrington propôs a 

existência dos nociceptores, um neurônio sensorial primário que é ativado por 

estímulos capazes de ocasionar dano tecidual. Segundo ele, estes nociceptores 

apresentam limiares característicos tanto na sensibilidade a estímulos como em 

padrões de terminações centrais, que os distinguem de outras fibras nervosas 

sensoriais. Eles estão amplamente distribuídos na pele, vasos, músculos, 

articulações e vísceras. Nos tecidos somáticos há maior quantidade de nociceptores 

e os campos receptivos são menores, enquanto nos tecidos viscerais há menos 

nociceptores com campos receptivos maiores. Essas diferenças anatômicas podem 
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ser responsáveis por algumas diferenças entre a dor somática (localizada) e a dor 

visceral (difusa) (MILLAN, 1999; SORKIN, WALLACE, 1999; LEMKE, 2004). 

A sensibilização dos nociceptores responde não apenas a estímulos térmicos 

e mecânicos, como também a múltiplos sinais químicos, inclusive em casos de 

hipóxia ou lesão tecidual seguida de inflamação. A sensibilização dos nociceptores 

térmicos responde tanto ao estímulo quente (através de receptores TRPV1) quanto 

frio (através de receptores TRAAK, TRPM8 e TREK-1). O estímulo mecânico é 

causado pelo estiramento da terminação nervosa ou por uma diferença osmótica, 

ativando canais trasmembranares que permitem o influxo de íons ocasionando a 

despolarização celular. Já os ligantes químicos são ativados por íons e citocinas 

específicas, sendo estas associadas, em sua maioria, a processos inflamatórios ou a 

lesão celular (Figura 3, JULIUS; BASBAUM, 2001; GRIFFIS, COMPTON, DOERING, 

2006).  

 
 

Figura 3. Dor nociceptiva. Estímulos nocivos são tranduzidos em atividade elétrica nos 
terminais periféricos de nociceptores por fibras amielínicas C e de fibras Aδ pouco 
mielinizadas por receptores específicos ou canais iônicos sensíveis ao calor, e ao frio 
(Adaptado de SCHOLZ, WOOLF, 2002). 
 

Existem ainda, os chamados nociceptores silenciosos (“silent” ou “sleeping”), 

que são uma porção pequena das fibras aferentes que, quando estimuladas por 

agentes flogísticos ou na presença de mediadores inflamatórios, apresentam 

atividade espontânea tornando-se sensibilizados e por sua vez, respondendo a 

estímulos sensoriais. Em condições fisiológicas normais esses nociceptores não 

respondem a estímulos, somente pela administração de agentes irritantes (ou 
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flogísticos) como capsaicina, carragenina, entre outros ou quando influenciados por 

mediadores inflamatórios (JULIUS, BASBAUM, 2001; BESSON, 1997; TRANQUILLI, 

2004; PISERA, 2005).  

Os nociceptores podem ser classificados em três principais grupos, de acordo 

com a estrutura, calibre e velocidade de condução do estímulo nocivo e os mesmos 

diferem na sensibilidade a estímulos e padrões de terminações centrais (BASBAUM, 

JESSEL, 2000; JULIUS, BASBAUM, 2001).  

Os neurônios mais mielinizados, de maior diâmetro e que apresentam maior 

velocidade de condução (30-100 m/s) são as fibras Aβ. Essas fibras respondem com 

baixo limiar a estímulos mecânicos, são ativadas por toque leve, vibração ou 

movimento de pêlos e são importantes para informar a posição do corpo no espaço 

(propriocepção). Elas são encontradas basicamente nos nervos que inervam a pele 

em condições normais, não participa da condução de estímulos nocivos e sim de 

estímulos inócuos aplicados à pele, músculos e articulações (JULIUS; BASBAUM, 

2001; HOLDEN, JEONG, FORREST, 2005; RANG, DALE, RITTER, 2007).  

Existem ainda, dois outros tipos de aferentes primários responsáveis pela 

transmissão da nocicepção da periferia à medula espinhal. As fibras pouco 

mielinizadas, com velocidade de condução intermediária (12-30 m/s) e que 

respondem a estímulos térmicos e mecânicos de alta intensidade e de curta latência 

são as fibras Aδ, e por último, as fibras C, que possuem pequeno diâmetro, são 

amielinizadas, conduzem os estímulos lentamente (0,5 a 2 m/s) e respondem de 

modo multimodal, ou seja, são capazes de produzir potenciais de ação em resposta 

a estímulos térmicos, mecânicos e químicos (PLEUVRY, 1996; SHELLEY, CROSS, 

1994; MILLAN, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001).  

Em condições fisiológicas normais, as fibras Aδ e C transmitem informações 

nociceptivas, contudo estudos recentes utilizando animais transgênicos em conjunto 

com informações fisiológicas, bioquímicas e farmacológicas, têm demonstrado o 

envolvimento das três fibras sensoriais primárias nos processos de dor persistente 

(DRAY, PERKINS, 1997; GRUBB, 1998; BENSSON, 1999; URBAN, GEBHART, 

1999). 
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Figura 4. Diferentes nociceptores detectam diferentes tipos estímulos dolorosos. A. 
Nervos periféricos incluem fibras mielinizadas aferentes de pequeno diâmetro (Aδ) e de 
médio a grande diâmetro (Aα,β), bem como de pequeno diâmetro das fibras amielínicas 
aferentes (C). B, o fato de que velocidade de condução está diretamente relacionada ao 
diâmetro da fibra é destaque na gravação de um potencial de ação de um nervo periférico. A 
maioria dos nociceptores sãofibras Aδ ou C, e suas velocidades de condução são diferentes 
(12 a 30 m/s e de 0,5 a 2,0 m/s, respectivamente), de acordo com a primeira (rápida) e 
segunda (lento) resposta de processo doloroso à lesão. (Adaptado de BASBAUM, JULIUS, 
2001). 

 

Quando se trata de estímulos químicos, inúmeros são os ligantes que podem 

ativar os nociceptores envolvidos com a transdução deste estímulo como íons de 

potássio e hidrogênio, bradicinina, serotonina, histamina, metabólitos do ácido 

araquidônico, ATP, adenosina, citocinas (TNFα e interleucinas), aminoácidos 

excitatórios, SP, NO, opióides, aminas, fator de crescimento de nervos (NGF), 

monofosfato ciclico de adenosina (AMPc), cininas, EROs, acetilcolina,  dentre outros 

(SHELLEY, CROSS, 1994; PLEUVRY, 1996; MILLAN, 1999; JULIUS; BASBAUM, 

2001; RANG et al., 2004; WOOD, 2004; ALMEIDA, ROIZENBLATT, TUFIK, 2004; 

PISERA, 2005; GRIFFIS et al., 2006; MEYR, STEINBERG, 2008; KLAUMANN, 

WOUK, SILLAS, 2008; BASBAUM et al., 2009; GOLAN, TASHJIAN, 2009). Estes 
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mediadores podem ser liberados também, além dos neurônios sensoriais, por fibras 

simpáticas e por células não neuronais como plaquetas, células endoteliais, 

fibroblastos, células de Schwann e células inflamatórias (BESSON, 1997; GRIFFIS 

et al., 2006). 

Vale destacar que o organismo também possui mecanismos intrínsecos para 

o controle da dor, pois após a estimulação de diferentes núcleos do tálamo, os sinais 

são transmitidos para diversas áreas do córtex sensorial somático, substância 

cinzenta periaquedutal (PAG), hipotálamo, amígdala e cerebelo. Um circuito 

modulador endógeno descendente conectando a substância cinzenta periaquedutal, 

mais especificamente o núcleo magno da rafe (NMR), estruturas adjacentes da 

medula rostral ventromedial (RVM) e o corno dorsal da medula espinhal (CDME) é 

responsável pela ativação de conexões que promovem inibição ou facilitação da 

nocicepção (PORRECA et al., 2002; VANEGAS, SCHAIBLE, 2004). Os mecanismos 

descendentes modulam a resposta nociceptiva por exercer suas ações em 

nociceptores presentes nas fibras aferentes primárias, bem como em neurônios 

intrínsecos do corno dorsal, como interneurônios excitatórios, interneurônicos 

inibitórios e neurônios de projeção (PORRECA et al., 2002). 

Uma teoria de grande importância na compreensão da transdução e 

transmissão do estímulo nociceptivo é a teoria do “Controle de Portão para a Dor” 

proposta por Melzack e Wall em 1965 (para revisão ver: DOL, 2011a). Eles 

propuseram que alguns neurônios teriam a capacidade de suprimir a transmissão do 

sinal doloroso no corno dorsal da medula, fechando assim um portão hipotético, e 

inibindo a passagem do impulso doloroso (teoria da comporta espinhal) (MELZACK; 

WALL, 1965). Os neurônios que fecham o portão incluem as fibras nervosas 

ascendentes de maior calibre (fibras Aβ), incitadas por estímulos cutâneos táteis 

indolores, e o sistema descendente inibitório da dor, constituído por fibras originárias 

de neurônios da substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo e do núcleo 

magno da rafe (MELZACK, WALL, 1965; SLAVKIN, 1996; MELZAK, 1999). Essas 

fibras estimulam as células da lâmina II do corno dorsal da medula (substância 

gelatinosa), que consistem, principalmente, de interneurônios inibitórios curtos, que 

se projetam para as lâminas I e V, regulando a transmissão da via nociceptiva 

(PHILLIPS, CURRIER, 2004;).  

 Essa teoria explica que nem toda dor está associada a um estímulo lesivo e 

que estímulos nocivos podem não causar dor (MELZACK; WALL, 1965; MELZAK, 
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1999). Um exemplo deste fenômeno pode ser observado em soldados com grandes 

feridas no campo de batalha, os quais relatam não sentir dor (JOHNSON, 2001; 

MELZAK, 1999; SLAVKIN, 1996; SLUKA; WALSH, 2003; IASP, 2006). Portanto, a 

dor é uma experiência complexa e multidimensional, produzida por padrões 

característicos ou neuroassinaturas, geneticamente predeterminadas, que podem 

ser desencadeadas independentemente do estímulo nociceptivo ou modificadas por 

estímulos nociceptivos ao longo da vida do indivíduo (MELZACK, 1993; THURMON 

et al., 1996). 

 

3.2.2 Dor inflamatória 

 

A inflamação consiste na resposta orgânica diante de uma lesão tissular 

infecção ou reações imunológicas. Este processo fisiológico envolve uma atuação 

coordenada entre o sistema imunológico e o tecido no qual ocorreu à lesão, cujo 

propósito é limitar o dano e regenerá-lo. Porém, em determinadas situações e 

doenças, essa resposta pode se tornar excessiva e ao invés de uma inflamação 

fisiológica, não há qualquer benefício e ocasiona sérios efeitos colaterais para o 

organismo (COTRAN, KUMAR, COLLINS, 2000).  

A resposta inflamatória é caracterizada pela presença de quatro sinais 

cardinais: dor, rubor, calor, edema e, em alguns casos, culminando com perda de 

função (GALLIN et al., 1982). De forma geral, o processo inflamatório encontra-se 

presente tanto na dor aguda como na dor persistente, devido uma lesão tecidual ou 

reatividade imunológica anormal ou ainda decorrente de uma lesão nervosa (DRAY, 

1997; MILLAN, 1999; STEIN, SCHAFER, MACHELSKA, 2003). 

O processo inflamatório consiste em três fases, cada qual mediada por 

diferentes mecanismos de acordo com o tempo de duração e suas respectivas 

características: uma fase aguda ou vascular, caracterizada principalmente por 

vasodilatação local e aumento da permeabilidade vascular; uma fase tardia ou 

celular, com a infiltração de leucócitos e células fagocitárias e a fase proliferativa 

crônica, na qual ocorre à presença do processo inflamatório ativo, tentativas de 

reparo tecidual com consequente destruição do tecido e formação de fibrose 

(SHERWOOD, TOLIVER-KINSKY, 2004).  
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No decorrer de todo esse processo há a participação de diversos sistemas, 

mediadores e células especializadas na inflamação. Entre os principais sistemas 

podemos citar o sistema do complemento, de coagulação, de reparo e angiogênese 

Dentre os vários mediadores inflamatórios, os quais são liberados num período de 

tempo de minutos a horas, podemos citar os mediadores de origem tissular, como as 

aminas vasoativas, fator de ativação plaquetária (PAF), eicosanóides, citocinas, 

radicais livres superóxidos, óxido nítrico; os neuropeptídeos como a SP, que são 

liberados pela lesão e/ou por células lesadas (incluindo células imunológicas) 

(SHERWOOD, TOLIVER-KINSKY, 2004; HADDAD, 2007); e os de origem 

plasmática, como as cininas (SPINOSA et al., 2006).  

 
Figura 5. Vias de sinalização e transmissão da dor inflamatória. Os tecidos danificados, 
as células inflamatórias e tumores liberam mediadores químicos criando uma "sopa 
inflamatória" que ativa ou modifica a propriedades da resposta do estímulo dos nociceptores 
aferentes. Estes, por sua vez, estabelecem mudanças na capacidade de resposta dos 
neurônios no SNC (Adaptado de SCHOLZ, WOOLF, 2002). 
 

Os mediadores inflamatórios liberados durante a resposta imune inata podem 

ser divididos em dois grupos: os mediadores hiperalgésicos intermediários e os 

mediadores hiperalgésicos finais. Os primeiros são liberados no início e durante a 

inflamação, sendo responsáveis pela liberação de outros mediadores intermediários. 

Já os mediadores hiperalgésicos finais interagem com seus receptores específicos 

nos neurônios aferentes primários, promovendo as modificações moleculares 
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responsáveis por sua sensibilização. Estes (entre os quais se encontram as PGs e 

as aminas simpáticas) atuam em determinados receptores, presentes na membrana 

dos neurônios nociceptivos, e sua ativação estimulará vias de sinalização intracelular 

(como a da AMPc e das PKA e PKC), levando ao desenvolvimento da sensibilização 

neuronal (FERREIRA, NAKAMURA, 1979; TAIWO et al., 1989; ALEY et al., 2000; 

ALEY, LEVINE, 1999) 

  Várias células inflamatórias são responsáveis pela secreção de citocinas que 

contribuem para a migração de novas células para o local da lesão. Diante de um 

processo inflamatório, o tipo celular mais predominante são as células 

polimorfonucleares como neutrófilos, eosinófilos e basófilos, e em um processo de 

caráter crônico, células mononucleares (monócitos e linfócitos). Além disso, células 

endoteliais, macrófagos, mastócitos e plaquetas também podem estar envolvidas 

(LEES et al., 2004).   

Resultados publicados na última década têm demonstrado, de forma clara, 

que a síntese de mediadores inflamatórios é um mecanismo fundamental para o 

recrutamento de leucócitos para o tecido lesado. Durante a evolução de uma 

resposta inflamatória aguda, os neutrófilos do sangue periférico são as primeiras 

células a atingirem o tecido inflamado, seguidos por células mononucleares. 

Interações de quimiocinas são bastante importantes nesse processo, pois são elas 

que direcionam estas células para o local da lesão, visto que nessas células há a 

expressão de receptores de quimiocinas incluindo CXCR2 e CCR1 (YOSHIE, IMAI, 

NOMIYAMA, 2001; TSAI et al. 2000; GÁRCIA-RAMALLO et al., 2002). 

Segundo Gárcia-Ramallo et al. (2002) o evento dinâmico de migração celular 

não é restrito a interações de células endoteliais e leucócitos, mas também há o 

envolvimento direto de células do tecido lesionado incluindo células do estroma, 

epiteliais e endoteliais. Em seus estudos, notaram uma rápida expressão no perfil do 

TNFα e de quimicionas antes da migração significativa de leucócitos em 

camundongos induzidos a um quadro de hiperalgesia pela carragenina. Duas horas 

após a injeção i. pl. desse agente, já foi possível observar que os níveis de TNFα já 

coincidiam com os níveis aumentados de KC, MIP-2, MCP-1 e MIP-1α. Logo, o 

papel do TNFα na indução da síntese de quimiocinas nesse modelo suporta o fato 

que, a injeção de TNF leva a síntese de quimiocinas e o recrutamento de leucócitos. 

Contudo, a participação de outras citocinas como a IL-6 e IL-1 na síntese de 

quimiocinas não pode ser descartada (GÁRCIA-RAMALLO et al., 2002). 
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Dentro deste contexto é de extrema importância ressaltar que não existiria a 

produção e consequente liberação de citocinas, por exemplo, sem a síntese protéica 

por fatores transcricionais. A transcrição é um fenômeno complexo, controlado por 

proteínas regulatórias denominadas de fatores de transcrição, os quais exercem 

papel crucial no controle da sinalização intracelular (CHAN et al., 2000; QUINTÃO, 

2004). O fator de transcrição nuclear (NF-κB) é um fator de transcrição que controla 

a expressão de várias proteínas relacionadas a processos inflamatórios, tais como 

citocinas (YOSHIDA et al., 1999), quimiocinas, fatores de crescimento, moléculas de 

adesão (SAKAUE et al., 2001) e enzimas como a iNOS e COX-2 (LUKIM, BAZAN, 

1998). Ademais, o NF-κB é um regulador importante na cascata de liberação de 

citocionas (IL-1β, TNFα, IL-6 e IFN-γ) (BARNES, KARIN, 1997; MENDES et al., 

2001; 2002). 

  Modelos de hiperalgesia inflamatória induzida por diferentes agentes 

flogísticos exemplificam, de forma clara, o processo inflamatório tendo como 

resultado a hiperagesia. Um agente amplamente empregado é a carragenina, este 

agente irritante sensibiliza nociceptores e ocasiona a ativação de células 

inflamatórias residentes na área da injeção, resultando na liberação de mediadores 

químicos (BASBAUM; JULIUS, 2006).  

De forma simplificada, a injeção i.pl. da carragenina inicia o processo 

inflamatório pela ativação de macrófagos residentes e/ou neutrófilos migrados na 

área da injeção desse agente irritante. Estas duas células secretam uma citocina 

denominada TNFα que por sua vez, induz a liberação de outras citocinas, podendo 

destacar a IL-1β e a IL-8. A IL-1β promove a ativação da enzima COX responsável 

pela produção de prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos e a IL-8 atua na 

liberação local de aminas simpatomiméticas (HAVSTEEN, 2002; BASBAUM; 

JULIUS, 2006; FERREIRA, 2009).  Os animais que recebem essa injeção tornam-se 

responsivos a estímulos térmicos e mecânicos anteriormente inócuos. Dessa forma, 

é possível quantificar a sensibilização desses animais frente um quadro de 

hiperalgesia (SLUKA; WALSH, 2003; IASP, 2006). 

Nestes estudos, como não é possível averiguar a experiência dolorosa 

através da sensação relatada, a avaliação da dor normalmente é mensurada pelo 

comportamento do animal através de métodos específicos, e ainda, é possível 

quantificar a hiperalgesia pela resposta de retirada da pata a uma pressão imposta 

através de equipamentos denominados de analgesímetros (como, por exemplo, o 
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von Frey eletrônico) (RESENDE et al., 2004; DELEO, 2006; MURRELL; JOHNSON, 

2006). 

3.2.3 Dor neuropática  

 

Segundo o Comitê de Taxonomia da IASP, a dor neuropática é definida como 

“distúrbio da função ou alterações patológicas de células nervosas” e caracteriza-se 

pela aparição de hiperalgesia, dor espontânea, parestesia e alodínia mecânica e por 

frio (JENSEN, BARON, 2003; PISERA, 2005; SCHAIBLE, 2006).  

A dor neuropática é geralmente grave, lenta para resolver e extremamente 

angustiante. As neuropatias podem resultar de trauma mecânico, lesão nervosa 

(amputação ou compressão), uso crônico e/ou por efeitos tóxicos de medicamentos 

(vincristina, cisplatina e taxol) ou ainda estarem associadas a algumas doenças 

(câncer, herpes, AIDS) ou transtornos metabólicos (diabetes) (BARON, 2000, 

MENDELL, SAHENK, 2003). Portanto, trata-se de um tipo de dor que possui uma 

etiologia heterogênea e pode ser ocasionada por um insulto primário ao sistema 

nervoso periférico ou central (ZIMMERMANN, 2001).  

A dor persistente pode ser subdividida segundo sua origem em nociceptiva e 

neuropática. A dor nociceptiva resulta da ativação direta de nociceptores da pele e 

outros tecidos em resposta a uma lesão tecidual, acompanhada de inflamação. A dor 

neuropática ou neurogênica origina-se devido a lesões de nervos periféricos ou do 

sistema nervoso central (FANTONI, MASTROCINQUE, 2002; ALMEIDA et al., 

2006). As extremidades do nervo lesionado “aderem-se” logo após o trauma, 

podendo formar uma estrutura de crescimento irregular denominada de neuroma, 

que pode dar origem a descargas espontâneas e hipersensibilidade a estímulos 

mecânicos (ALMEIDA et al., 2006) 

Tanto mecanismos periféricos quanto centrais podem gerar e modular a dor 

neuropática (Figura 8). Assim como ocorre no processo inflamatório, a ação dos 

mediadores sobre seus receptores, tanto em nervos periféricos quanto em nervos 

centrais, inicia uma cascata de sinalização que resulta na conservação do potencial 

de ação. Por ser um evento crônico, a principal característica desta patologia são 

mudanças plásticas causadas por alterações na expressão gênica de receptores, 

canais iônicos, proteínas intracelulares, neuromoduladores, mediadores de 

sinalização extracelular, entre outros (QUINTÃO, 2006).  



 

 

Figura 6. Vias envolvidas na dor neuropática periférica e sítios potenciais de 
intervenção farmacológica.
causa o aumento na expressão de canais iônicos nos neurônios nociceptivos do DRG. 
Ocorre brotamento de axônios simpáticos que se entrelaçam ao redor dos corpos celulares 
do DRG. No sítio da lesão 
quantidade ao longo do axônio resultando em descargas neurais ectópicas. As projeções 
dos neurônios nociceptivos do DRG aos interneurônios espinhais aumentam a excitabilidade 
através da liberação de substância P, CGRP e glutamato. O neurônio de segunda ordem, o 
qual é normalmente ativado pela ação do glutamato sobre os receptores do tipo AMPA 
(triângulo laranja), é induzido a disparar de forma espontânea (sensibilização central) 
através da ativação do receptor NMDA (pequeno triângulo verde). A ativação do neurônio de 
segunda ordem induz o aumento do cálcio intracelular e ativação de proteínas quinases que 
fosforilam proteínas intracelulares tais, como receptores NMDA. Ocorre uma perda do 
processo de inibição dos neurônios de segunda ordem devido à redução da ação do ácido 
γ-aminobutírico (GABA) através da redução da expressão dos receptores GABA (oval rosa). 
O brotamento de terminais centrais de neurônios não
expressam substâncias nociceptivas no corno dorsal da medula, contribuindo para o 
surgimento da hiperalgesia e alodínia mecânica (

 
A lesão de nervos periféricos é frequentemente acompanhada de inflamação 

local transitória, a qual contribui para o início da sensação de dor. Neste sentido, a 

dor inflamatória está envolvida pelos múltiplos mediadores inflamatórios na dor 

neuropática (CLATWORTHY et al., 

2004). Logo, os mecanismos patofisi

aqueles ocorridos na inflamação, ainda que, alguns autores descrevam que a lesão 

de nervo produz, em neurônios aferentes primários, alterações neuroquímicas 

Vias envolvidas na dor neuropática periférica e sítios potenciais de 
intervenção farmacológica. Após a lesão de um nervo periférico, uma cascata de eventos 
causa o aumento na expressão de canais iônicos nos neurônios nociceptivos do DRG. 
Ocorre brotamento de axônios simpáticos que se entrelaçam ao redor dos corpos celulares 
do DRG. No sítio da lesão nervosa periférica, canais de sódio são expressos em maior 

ao longo do axônio resultando em descargas neurais ectópicas. As projeções 
dos neurônios nociceptivos do DRG aos interneurônios espinhais aumentam a excitabilidade 

e substância P, CGRP e glutamato. O neurônio de segunda ordem, o 
qual é normalmente ativado pela ação do glutamato sobre os receptores do tipo AMPA 
(triângulo laranja), é induzido a disparar de forma espontânea (sensibilização central) 

do receptor NMDA (pequeno triângulo verde). A ativação do neurônio de 
segunda ordem induz o aumento do cálcio intracelular e ativação de proteínas quinases que 
fosforilam proteínas intracelulares tais, como receptores NMDA. Ocorre uma perda do 

inibição dos neurônios de segunda ordem devido à redução da ação do ácido 
aminobutírico (GABA) através da redução da expressão dos receptores GABA (oval rosa). 

O brotamento de terminais centrais de neurônios não-nociceptivos no DRG (neurônios A
am substâncias nociceptivas no corno dorsal da medula, contribuindo para o 

surgimento da hiperalgesia e alodínia mecânica (Adaptado de MENDELL e SAHENK, 2003).

A lesão de nervos periféricos é frequentemente acompanhada de inflamação 

ual contribui para o início da sensação de dor. Neste sentido, a 

dor inflamatória está envolvida pelos múltiplos mediadores inflamatórios na dor 

neuropática (CLATWORTHY et al., 1995; BENNETT et al., 2000; JI,

). Logo, os mecanismos patofisiológicos da dor neuropática refletem, em parte, 

aqueles ocorridos na inflamação, ainda que, alguns autores descrevam que a lesão 

de nervo produz, em neurônios aferentes primários, alterações neuroquímicas 
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Vias envolvidas na dor neuropática periférica e sítios potenciais de 

Após a lesão de um nervo periférico, uma cascata de eventos 
causa o aumento na expressão de canais iônicos nos neurônios nociceptivos do DRG. 
Ocorre brotamento de axônios simpáticos que se entrelaçam ao redor dos corpos celulares 

são expressos em maior 
ao longo do axônio resultando em descargas neurais ectópicas. As projeções 

dos neurônios nociceptivos do DRG aos interneurônios espinhais aumentam a excitabilidade 
e substância P, CGRP e glutamato. O neurônio de segunda ordem, o 

qual é normalmente ativado pela ação do glutamato sobre os receptores do tipo AMPA 
(triângulo laranja), é induzido a disparar de forma espontânea (sensibilização central) 

do receptor NMDA (pequeno triângulo verde). A ativação do neurônio de 
segunda ordem induz o aumento do cálcio intracelular e ativação de proteínas quinases que 
fosforilam proteínas intracelulares tais, como receptores NMDA. Ocorre uma perda do 

inibição dos neurônios de segunda ordem devido à redução da ação do ácido 
aminobutírico (GABA) através da redução da expressão dos receptores GABA (oval rosa). 

nociceptivos no DRG (neurônios Aβ) 
am substâncias nociceptivas no corno dorsal da medula, contribuindo para o 

MENDELL e SAHENK, 2003). 

A lesão de nervos periféricos é frequentemente acompanhada de inflamação 

ual contribui para o início da sensação de dor. Neste sentido, a 

dor inflamatória está envolvida pelos múltiplos mediadores inflamatórios na dor 

1995; BENNETT et al., 2000; JI, STRICHARTZ, 

ológicos da dor neuropática refletem, em parte, 

aqueles ocorridos na inflamação, ainda que, alguns autores descrevam que a lesão 

de nervo produz, em neurônios aferentes primários, alterações neuroquímicas 
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ligeiramente distintas daquelas produzidas na inflamação (WOOLF, COSTIGAN, 

1999; YAJIMA et al., 2003).  

Além disso, a lesão periferia ocasiona uma mudança drástica nos níveis de 

transcrição de algumas substâncias, incluindo citocinas, enzimas da síntese de 

prostaglandinas e síntese de NO, e ainda, ocorre à expansão das fibras Aβ (LEKAN 

et al., 1996; RAMER et al., 1999; COSTIGAN et al., 2002; XIAO et al., 2002; 

HOLDEN, PIZZI, 2003). Em modelos experimentais de neuropatia periférica estas 

fibras invadem a lâmina II do corno dorsal da medula, tornando estas fibras pró-

nociceptivas (LEKAN et al., 1996; RAMER et al., 1999).  

Os neuromediadores periféricos levam a despolarização da membrana neural 

por tempo prolongado, com consequente aumento da condutividade dos canais de 

sódio e cálcio e redução do influxo de potássio e cloro para o meio intracelular. Os 

canais de sódio estão envolvidos na gênese da hiperexcitabilidade neuronal e 

podem ser classificados em dois grandes grupos: os sensíveis à tetrodotoxina 

(TTXs), que estão presentes nas fibras Aδ, em todo sistema nervoso e no gânglio da 

raiz dorsal; e os resistentes à tetrodotoxina (TTXr), que são encontrados 

especialmente nas fibras C do gânglio da raiz dorsal (LAI et al., 2002).  

Apesar da lesão periférica da fibra nervosa tipo C provocar redução no corno 

dorsal da medula espinhal de SP, de neurotrofinas (BDNF), de receptores (VR1 e 

P2X3), de canais de cálcio tipo N de alta voltagem, há regulação ascendente de 

canais TTXs tipo III e existe a translocação do corpo celular para o neuroma de 

canais de sódio (TTXr), facilitando o aumento da excitabilidade nervosa 

(MCMAHON, 2002). O exposto acontece caso a fibra nervosa esteja intacta 

(inflamação), ou seja, existe um aumento de neuromediadores excitatórios no corno 

dorsal da medula espinhal e uma maior expressão de canais de sódio (TTXr), fato 

que facilita a hiperexcitabilidade neuronal e dificulta a resposta ao tratamento com 

anestésicos locais (MCMAHON, 2002). 

Logo, a atividade dos canais de sódio voltagem-dependentes em condições 

neuropáticas, como em condições inflamatórias, podem ocasionar alterações 

induzidas pela lesão nas subunidades β. Cinco subunidades foram identificadas até 

os dias atuais, e há indícios de que pelo menos três delas estão presentes em 

neurônios do DRG. Em um homem que possui a raiz dorsal avulsionada, por 

exemplo, pode ser observada uma diminuição significativa na expressão dos 

subtipos β1 e β2, porém o subtipo β3 não é expresso em neurônios da DRG 
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(CASULA et al., 2004). Já em animais com a mesma lesão, observa-se um aumento 

nos níveis dessas duas subunidades no DRG em células cujos axônios foram 

feridos, e em menor quantidade nas células vizinhas à lesão. Além disso, foi 

observado que ratos que não possuem estas duas subunidades desenvolvem 

menos alodínia mecânica quando comparado a ratos normais após a lesão do nervo 

(PERTIN et al., 2005; AMIR et al., 2006). 

Também pode haver em ambas as situações descritas, sobretudo na lesão de 

fibras C, aumento de SP e BDNF nas fibras Aβ (mecanorreceptores de baixo limiar), 

assim como brotamento dessas no local das conexões aferentes das fibras C 

(lâmina II), ampliando o campo receptivo do neurônio e facilitando a interpretação de 

estímulos mecânicos periféricos inócuos como agressivos (MANNION et al., 2996; 

ROCHA et al., 2007). Isso explica, por exemplo, a alodinia mecânica que acontece 

na neuralgia pós-herpética (ROWBOTHAM, FIELDS, 1996).  

Outra possibilidade seria a do brotamento de axônio noradrenérgico simpático 

no gânglio da raiz dorsal, ao redor de neurônios de diâmetro intermediário (fibras 

Aδ), sugerindo a hipótese da ativação de fibras aferentes sensitivas após a 

estimulação simpática (CHOI, ROWBOTHAM, 1997). Além disso, pode existir 

alguma desproporção entre as vias excitatórias e as de supressão da dor, com 

redução da atividade inibitória da glicina, da GABA e dos opióides (ROCHA et al., 

2007) e perda de interneurônios inibitórios decorrentes da excitotoxicidade (WOOLF, 

MANNION, 1999). 

A sensibilização central implica alterações dos impulsos periféricos, com 

adaptações positivas ou negativas. Ocorre redução do limiar ou aumento da 

resposta aos impulsos aferentes, descargas persistentes após estímulos repetidos e 

ampliação dos campos receptivos de neurônios do corno dorsal. Impulsos repetidos 

em fibras C amplificam sinais sensoriais em neurônios espinhais, enviando 

mensagens para o encéfalo. Lesões periféricas induzem plasticidade em estruturas 

supra-espinhais por meio de mecanismos que envolvem tipos específicos de 

receptores para o glutamato. Após a agressão tecidual há liberação de 

neurotransmissores, como substância P, somatotastina, peptídeo geneticamente 

relacionado com a calcitonina, neurocinina-A, glutamato e aspartato. Essas 

substâncias estão relacionadas com a ativação de potenciais pós-sinápticos 

excitatórios e dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e não-NMDA (ROCHA et 

al., 2007). 
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Estímulos freqüentes dos aferentes geram a somação dos potenciais de ação 

e consequente despolarização pós-sinápticas cumulativa. Depois da ativação de 

receptores NMDA pelo glutamato há remoção do íon magnésio do interior do 

receptor e o influxo de cálcio para a célula, do que resulta a amplificação e o 

prolongamento da resposta ao impulso doloroso (DICKESON, 1991; WOOLF, 1995) 

A excitabilidade aumentada ocorre em função de uma estimulação repetitiva 

sobre as fibras não mielinizadas do tipo C, o que resulta em uma prolongada 

descarga no corno dorsal da medula espinhal. Este fenômeno é conhecido como 

“wind up” (DAVIES, LODGE, 1987; HERRERO et al., 2000) e é resultante da 

somatória de potenciais pós-sinápticos lentos após estimulação aferente de baixa 

frequência (< 5Hz), que podem levar à potenciação a longo prazo (long-term 

potentiation, LTP), a qual envolve um aumento prolongado na transmissão sináptica. 

Ambos “wind up” e LTP fazem parte do processo de sensibilização envolvido na 

maioria dos estados de dor crônica (POCKETT, 1995).  

Esse fenômeno ainda estimula a liberação de neurotransmissores excitatórios 

(aspartato e glutamato) no corno dorsal da medula espinhal e produz a 

despolarização relacionada à remoção do bloqueio voltagem-dependente exercido 

pelo magnésio nos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e também está  

associado, principalmente, a um aumento da resposta de receptores glutamatérgicos 

e os receptores das taquicininas (NK-1 e NK-2) (OTSUKA, YOSHIOKA, 1993; LI, 

SANDKUHLER, 1997; HERRERO et al., 2000). A fosforilação da PKC, da mesma 

forma, está intimamente relacionada com o fenômeno de sensibilização central, uma 

vez que é o principal segundo mensageiro acionado pela ativação dos receptores 

sensíveis às taquicininas (CHEN, HUANG, 1992; OTSUKA, YOSHIOKA, 1993).  

Além de um aumento na excitabilidade neuronal, outra alteração na medula 

espinhal responsável pela dor persistente é a diminuição das neurotransmissões 

inibitórias, principalmente no que se refere à neurotransmissão GABAérgica (IBUKI 

et al., 1997; MALAN et al., 2002; WOOLF, 2004).  
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3.2.3 Dor pós-operatória 

 

O trauma decorrente de uma intervenção operatória implica em alterações 

fisiológicas e emocionais que, se não controladas adequadamente, predispõem os 

pacientes a complicações mais sérias, e como conseqüência, podem prolongar a 

internação do mesmo. Das condições que podem vir a comprometer a recuperação 

do indivíduo, a dor, sem dúvida, é a que merece maior destaque. Visto que, é um 

fenômeno muito freqüente no pós-cirúrgico e pode resultar em sofrimento e 

exposição a riscos desnecessários (PIMENTA et al., 2001). 

A literatura têm publicado uma série de trabalhos sobre a dor pós-operatória, 

chamando a atenção de médicos, de outros profissionais da saúde, da população e 

principalmente do administrador hospitalar para a importância de uma avaliação e 

tratamento minuncioso da dor pós-cirúrgica. Há uma série de implicações e no futuro 

até mesmo poderá haver implicações judiciais sobre essa questão, como por 

exemplo um indíviduo que sofreu dor pós-operatória, não foi tratado adequadamente 

e então este indíviduo desenvolve uma dor crônica (NETO, 2007). 

Podemos observar pelos trabalhos publicados que esse não é um problema 

exclusivo do Brasil, mas do mundo todo. Alguns países particularmente mostram 

números alarmantes de dor aguda pós-operatória subtratada ou, pior ainda, uma dor 

aguda que nem é tratada e todas as consequências que isso acarreta (NETO, 2007). 

Entrentanto, o controle da dor pós-operatória avançou muito nas últimas décadas. 

Mecanismos fisiopatológicos da dor foram elucidados, assim como houve um 

aumento significativo da quantidade e qualidade dos medicamentos analgésicos 

disponíveis. Contudo, persistem as discussões envolvendo o tema no meio 

científico, visto que, apesar desses avanços, a dor pós-operatória continua sendo 

bastante prevalente (APFELBAUM et al., 2003). 

Em um estudo realizado na França por Fletcher e colaboradores (2008), 

envolvendo 76 centros e 1680 pacientes, mostrou uma prevalência de dor máxima 

no pós-operatório imediato de 50,9%. Em 2003, nos Estados Unidos, Apfelbaum e 

colaboradores identificaram, numa amostra randomizada de 250 pacientes, uma 

prevalência de dor pós-operatória de 80%, sendo que destes 86% referiram dor 

moderada a forte. Isto se verifica porque os extensos conhecimentos teóricos 

adquiridos, não estão sendo aplicados na prática medica diária. Falhas referentes à 
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informação fornecida pelo paciente, limitações na avaliação da dor, baixo uso de 

opióides por medo ou preconceito e anestesias regionais são ocorrências comuns 

(FLETCHER et al., 2008).  

O controle da dor no pós-operatório envolve basicamente: uso de AINES e 

opióides por diversas vias; intervenções cognitivo-comportamentais, como técnicas 

educativas, de relaxamento, distração e imaginação dirigida; uso de agentes físicos 

como massagens, aplicação de calor ou frio e eletro-analgesia através da 

estimulação elétrica transcutânea (TENS) (PIMENTA et al., 2001). Porém, o alivío da 

dor nem sempre é alcançado. Alguns pacientes submetidos a cirurgia continuam a 

apresentar significativa dor pós-operatória, mesmo quando há a administração oral 

de opióides e não opióides adjuntos (BRENNAN, 2011). 

Nos últimos 10 a 15 anos, gabapentinóides e inibidores da COX-2 têm sido 

extensivamente estudados com a finalidade de auxiliar no tratamento desses 

pacientes, e juntamente com a anestesia regional vêm avançando em aceitação 

(BRENNAN, 2011).  

3.2.4 Implicações no controle e manejo da dor  

 

Atualmente, apesar do extenso arsenal de medicamentos disponíveis no 

mercado para o tratamento de processos inflamatórios e dolorosos, a maioria deles 

é munida de inúmeros efeitos colaterais que impedem o uso em tratamentos 

crônicos. Dentre os tratamentos farmacológicos disponíveis na clínica incluem-se as 

medicamentos anestésicos locais, analgésicos opióides e não opióides, anti-

inflamatórios e os adjuvantes (anti-depressivos, anti-convulsivantes e anti-arrítmicos) 

(GALER, 1995; ATTAL, 2000; SAH et al., 2003; GUSTAFSSON et al., 2003; 

KVARNSTROM et al., 2003).  

Os opióides, por exemplo, são medicamentos muito eficazes no controle e 

manejo da dor aguda, porém, como supracitado, o uso contínuo ocasiona efeitos 

deletérios (tolerância e dependência), fazendo com que não haja adesão ao 

tratamento de dor crônica. Já outras classes, além dos efeitos adversos, possuem 

suas ações limitadas para alguns tipos de dor como é o caso dos adjuvantes 

(CALIXTO, 2000; CALIXTO et al., 2001; 2004).  

Geralmente, os opióides têm sido utilizados como último recurso, devido aos 

seus efeitos adversos e ao potencial de desenvolvimento de tolerância e 
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dependência física. Porém, a dor aguda intensa causada por lesão é habitualmente 

tratada com opióides e a dor inflamatória aguda com AINEs de ação rápida. Por 

exemplo, o tratamento da gota, um distúrbio inflamatório agudo que provoca dor 

intensa, é habitualmente tratada com indometacina. Já pacientes oncológicos em 

fase terminal, os quais apresentam dores intensas devido à invasão do tumor em 

diferentes órgãos e tecidos, a via da dor pode ser interrompida pelo bloqueio da 

transmissão pela administração de opióides em altas doses, conhecidos como 

opióides fortes, na maioria dos casos é empregado morfina ou tramadol (GOLAN, 

TASHJIAN, 2009). 

As condições de dor inflamatória crônica necessitam o uso de fármacos que 

reduzam a resposta inflamatória; esses agentes podem corrigir os distúrbios 

inflamatórios subjacentes e também reduzir a dor. Um exemplo são os agentes 

AINES, que constituem a primeira linha de tratamento para a artrite reumatóide, pois 

ao reduzir a inflamação há a diminuição da liberação de ligantes químicos que 

sensibilizam as terminações nervosas periféricas, impedindo a sensibilização 

periférica (FERREIRA et al., 2009) 

Outra terapia que foi desenvolvida com muito sucesso, nos últimos 20 anos, 

são os anticorpos monoclonais e proteínas recombinantes. Estes reduzem o 

processo inflamatório em uma série de patologias, atuando indiretamente na 

diminuição da sensação dolorosa. Os principais alvos desta terapia são citocinas 

pró-inflamatórias, receptores de membrana e componentes do sistema 

complemento, dessa forma, inibem a ativação/migração de células inflamatórias e/ou 

a liberação de citocinas no sítio inflamatório. Um exemplo são os anticorpos anti-

TNFα, empregados para o tratamento de diferentes doenças auto-imunes e doenças 

de caráter inflamatório, como o câncer e até em doenças oculares (VAN DULLEMEN 

et al., 1995; KVARNSTROM et al., 2003; REGATIERI et al., 2010). 

Já a dor neuropática associada à lesão do tecido nervoso periférico, lesão da 

medula espinhal ou acidente vascular cerebral necessita do uso de diferentes 

agentes para aliviar os sintomas da dor. Na clínica, médicos e outros profissionais do 

sistema de saúde descrevem a dor neuropática como sendo uma patologia de difícil 

tratamento e muitas vezes o tratamento é desapontador, visto que a maior parte das 

terapias clássicas para o tratamento da dor não costumam funcionar 

(ZIMMERMANN, 2001; ERICHEN, BLACKBURN-MUNRO, 2002; ALEY, LEVINE, 

2002; BAUMGÄRTNER et al., 2002; BOLAY, MOSKOWITZ, 2002; HARDEN, 
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COHEN, 2003). Isto ocorre porque a maioria desses medicamentos são apenas 

paliativos no controle da dor neuropática, ou seja, apenas aliviam os sintomas, mas 

não tratam a causa real da aparição de hiperalgesia, dor espontânea, parestesia e 

alodínia (JENSEN, BARON, 2003; PISERA, 2005; SCHAIBLE, 2006).  

Além de medicamentos, podem ser necessárias medidas neurocirúrgicas, 

bloquios anestésicos, infusão regional de simpaticolíticos, infiltrações, 

neuroestimulação com eletrodos e infusões intratecais de fármacos, não 

esquecendo as terapias fisiátricas, psicológicas e ocupacionais visando aliviar e 

melhor a qualidade de vida do paciente e recuperação funcional. Os principais 

fármacos utilizados na dor neuropática são os antidepressivos tricíclicos (ATC) e os 

bloqueadores dos canais de sódio, dos quais inúmeros também são utilizados como 

anticonvulsivantes. Alguns pacientes, dependendo da etiologia, ainda podem se 

beneficiar de inibidores seletivos da recaptação da serotonina (e da noradrenalina), 

corticóides, capsaicina, guanetidina, levodopa e clonidina, sendo comum a 

necessidade de politerapia (WOOLF, MANNION, 1999; SCHWARTZMAN et al., 

2001; TEIXEIRA, 2003). 

Os inibidores da ciclooxigenase (COX) também fazem parte da lista de 

fármacos de escolha da OMS para o tratamento da dor crônica. Inúmeras evidências 

são descritas na literatura de que os AINEs exercem alguns dos seus efeitos 

analgésicos através de suas ações na medula espinhal e que este tipo de 

medicamento previne o efeito de tolerância decorrente do uso de opióides 

(MALMBERG, YAKSH, 1992). Entretanto, é importante levar em conta os efeitos 

adversos decorrentes da utilização prolongada dos AINEs, podendo acarretar 

disfunções renais e gastrointestinais (NAMAKA et al., 2004). 

Outra classe, que vêm sendo empregada no controle e manejo da dor 

crônica, são os antidepressivos. Essa classe tem mostrado inúmeros benefícios em 

indivíduos com neuropatia diabética e resultados ainda melhores com os 

antidepressivos tricíclicos (ACT) (SERPELL, 2002). Porém, os mecanismos pelos 

quais estes medicamentos exercem esses efeitos não são bem conhecidos, sendo 

que o emprego destes é limitado em virtude de sua ação lenta (de dias a semanas), 

dos seus efeitos anticolinérgicos (boca seca, visão turva, confusão mental, sedação 

e retenção urinária), e da toxicidade cardíaca potencial (MARTIN, EISENACH, 2001; 

GALLUZZI, 2005). Entre os eventos adversos da terapia com ACT são 

freqüentemente graves, suficientes para conduzir à sua reavaliação e em alguns 
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casos, à retirada do medicamento das prateleiras. Atualmente, nenhum 

antidepressivo é licenciado para o tratamento da dor neuropática no Reino Unido 

devidos seus efeitos colaterais (SERPELL, 2002). 

Recentemente, antagonistas dos receptores NMDA como cetamina, um 

analgésico dissociativo e dextrometorfano (D-levorfanol), um anti-tussígeno vêm 

sendo utilizados no tratamento de diferentes tipos de dores crônicas. Estes atuam 

inibindo tanto a produção como a manutenção do estado de hipersensibilidade 

dolorosa, em particular na dor neuropática. Seu potencial terapêutico tem, no 

entanto, sido limitado devido aos seus efeitos colaterais inaceitáveis (por exemplo, 

déficit motor, sedação e alucinação). Mais recentemente, a identificação de 

receptores NMDA distintos compreendendo diferentes subunidades com diferentes 

distribuições neuronais têm permitido uma abordagem farmacológica mais refinada, 

objetivando somente aqueles receptores NMDA contendo a subunidade NR2B. Esta 

abordagem demonstrou efeitos positivos em modelos de dor inflamatória e 

neuropática, que são desprovidos do receptor de NMDA da subunidade que 

antagonisa os efeitos colaterais (SANG, 2000; MARTIN, EISENACH, 2001; WILSON 

et al., 2006). 

Os antiepilépticos também têm demonstrado eficácia em alguns tipos de dor 

neuropática. Segundo revisões na literatura, há relatos que a carbamazepina têm 

mostrado significativo benefício em neuralgia do trigêmeo, neuropatia diabética e 

central (MCQUAY et al., 1995; SINDRUP, JENSEN, 1999). Outro antiepilético que 

tem sido relatado é a gabapentina, que em março de 2000, se tornou o primeiro 

agente terapêutico a ser licenciado no Reino Unido para o tratamento de neuropatia 

diabética (BACKONJA et al., 1998; GORDON, LOVE, 2004), síndromes 

neuropáticas dolorosas (WETZEL; CONNELLY, 1997), incluindo neuralgia do 

trigêmeo (SIST et al., 1997; CARRAZANA; SCHACHTER, 1998; VALZANIA et al., 

1998), síndrome da dor regional complexa (SDRC) (MELLICK et al., 1995; MELLICK; 

MELLICK, 1997), a dor neuropática associada a vários tipos de esclerose, na dor 

neuropática do câncer (SERPELL, 2002), e outros tipos de dor neuropática 

(ROSENBERG et al., 1997). No Brasil e nos Estados Unidos, a gabapentina também 

é empregada, além dos casos supracitados, para o tratamento de neuropatia pós-

herpética, na dor pós-poliomielite, na dor da síndrome de Guillain-Barré, na 

neuropatia associada ao HIV, dor central pós-AVC e lesões medulares traumáticas 

(GALVÃO, 2005). 
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A clara eficácia deste agente em pacientes com dor crônica, assim como a 

sua tolerabilidade (BACKONJA, GLANZMAN, 2003) motivou os vários estudos pré-

clínicos para a elucidação do mecanismo de ação da gabapentina. Atualmente, 

propõe-se que a gabapentina interaja com a subunidade α2δ de canais de Ca2+ 

dependentes de voltagem, sem agir em receptores GABA ou em canais de Na+
 

(HANESCH et al., 2003). 

Diante deste contexto, a relação entre a etiologia, os mecanismos e os 

sintomas da dor crônica é bastante complexa e heterogênea. A dor que se manifesta 

em inúmeras patologias pode apresentar mecanismos comuns, entretanto, um 

mesmo mecanismo pode ser responsável por muitos sintomas diferentes. Além 

disso, o mesmo sintoma em dois pacientes pode envolver mecanismos diferentes e, 

ainda, mais de um mecanismo pode estar ativado em um único paciente e este 

mecanismo pode alterar-se no desenvolvimento do quadro doloroso. Portanto, 

verifica-se uma nova abordagem na identificação de novas terapias no controle da 

dor, em especial para a dor crônica (WOOLF, MANNION, 1999, ATTAL, 2000).  

Atualmente, sabe-se que não há nenhum medicamento no mercado que seja 

100% eficaz e desprovido de efeitos colaterais. Logo, nos últimos anos, o emprego 

de técnicas modernas de farmacologia, bioquímica, toxicologia e de biologia 

molecular propiciou um interesse crescente por parte das grandes indústrias 

farmacêuticas mundiais na identificação de novos alvos terapêuticos, bem como na 

busca sistemática por novos medicamentos para o tratamento da dor (LOESER, 

2000; SOMERVILLE, 2000; CALIXTO et al., 2000; 2001). 

 

3.3 Descrição botânica da família Sapotaceae  
 

A família das Sapotaceae pertence à ordem Ericales (APG II, 2003), 

anteriormente posicionada em Ebenales (Cronquist, 1988). A família é composta de 

cerca de 53 gêneros e cerca de 1100 espécies, com, aproximadamente, 400 

espécies no Neotrópico, 250 na África e 350 na Ásia Tropical. Esta família não é 

extensivamente estudada e é encontrada nas regiões tropicais e subtropicais como 

arbustos e árvores que produzem látex, incluindo espécies comestíveis como 

Manilkara zapote (sapoti), Pouterie caimito (abiu), Chrysophyllum cainito (“star-

apple”) e Synsepalum dulcificum (“miracle-fruit”) (PENNINGTON, 1991; GOVAERTS 

et al., 2001; MARQUI, 2007). 
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Por ser uma família que fornece produtos e subprodutos para o setor 

econômico, foi extensivamente utilizada por algumas espécies fornecer madeira de 

alta qualidade e outras pelos seus frutos comestíveis e látex utilizados na fabricação 

de goma de mascar (p.ex. Manilkara sp.) e de borracha. Apesar da predominância 

dos laticíferos, outras estruturas e compostos ergásticos foram reportados para 

diferentes gêneros da família (MONTEIRO, 2006).  

Sendo assim, algumas espécies desta família estão listadas como espécies 

ameaçadas de extinção. As espécies Manilkara subsericea e Sideroxylon 

obtusifolium por se localizarem no litoral, área de grande valorização imobiliária e 

consequente crescente ocupação, estas duas espécie vêm sendo dizimadas. A 

Manilkara subsericea está classificada como rara e a espécie Sideroxylon 

obtusifolium como vulnerável, segundo o “Red Data Book” (FERREIRA 2000, 

MELLO-FILHO et al., 1992, IBAMA, 1992 apud GOMES, 2010; MARQUI, 2007). 

 
3.3 O gênero Chrysophyllum 
 

Poucas espécies do gênero Chrysophyllum foram estudadas quimicamente e 

farmacologicamente, sendo que algumas espécies possuem atividades biológicas 

importantes. Estudos mais recentes têm focalizado os constituintes de frutos 

comestíveis, buscando antioxidantes polifenólicos e substâncias com atividade anti-

inflamatória, como triterpenos derivados do ácido oleanólico e do ácido glicirretínico. 

Algumas espécies são usadas na medicina popular para desordens gástricas e 

tratamento de úlcera, e outras apresentaram atividade redutora dos níveis de LDL, 

colesterol e triglicerídeos séricos (MARQUI, 2007). 

Além disso, segundo estudos de GORDON (1996) e WANG et al. (1999) 

mostraram que frutos e folhas desse gênero contêm flavonóides e outros polifenóis 

(antioxidantes naturais como as antocianinas) que reduzem a velocidade de 

processos oxidativos associados a desordens neurodegenerativas, doença coronária 

(CHD), arteriosclerose e câncer. 

Flavonóides são comumente descritos pelas suas propriedades antioxidantes 

que protegem sistemas biológicos contra o estresse oxidativo, sendo que, este 

processo está diretamente envolvido na etiologia de diversas patologias como o 

câncer, arteriosclerose, envelhecimento, inflamações crônicas, diabetes, artrite, 

doenças do sistema imune e outras inúmeras doenças. Portanto, pesquisas de 
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âmbito científico crescem exponencialmente na busca de flavonóides de origem 

natural, visto que eles são capazes de neutralizar ou evitar a formação de espécies 

reativas de oxigênio (EROs) prevenindo a oxidação de lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL). Dessa forma, exercem papel fundamental na manutenção do 

equilíbrio entre fatores pró e antioxidantes dos sistemas biológicos (BORING et al., 

1994; BIANCHI, ANTUNES, 1999).  

Já a atividade antioxidante dos polifenóis é devida, principalmente, pelas suas 

propriedades redutoras, cuja intensidade da ação antioxidante exibida por estes 

fitoquímicos é diferenciada uma vez que depende, fundamentalmente, do número e 

posição de hidroxilas presentes na molécula (RICE-EVANS, MILLER, PAGANGA, 

1997; MELO et al., 2008). As frutas, principais fontes dietéticas de polifenóis, em 

função de fatores intrínsecos (cultivar, variedade, estádio de maturação) e 

extrínsecos (condições climáticas e edáficas) apresentam, em termos quantitativos e 

qualitativos, composição variada desses constituintes (MELO et al., 2008). 

Este gênero contém uma grande variedade de substâncias químicas com 

atividade antioxidante. Uma análise fitoquímica mostrou que os frutos possuem 

alcalóides, saponinas, cardenolídeos e bufadienolídeos, flavonóides, taninos, 

antraquinonas, além de aminoácidos, β-caroteno, ácido ascórbico, α-tocoferol, 

terpenos e polifenóis (KING, 1959). O acetato de β-amirina e o ácido gentísico foram 

identificados nas folhas e nos frutos, e outros nove componentes antioxidantes 

também foram identificados nas folhas e frutas: (+)-catequina, (-)-epicatequina, (+)-

galocatequina, (-)-epigalocatequina, quercetina, quercitrina, isoquercitrina, miricetrina 

e ácido gálico (Figura 14) (MARQUI, 2007). 

 
Figura 7. Flavonóides antioxidantes de espécies de Chrysophyllum. 
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Os estudos de MARQUI (2007) mostraram que o extrato etanólico das folhas 

e ramos de C. flexuosum apresenta uma expressiva atividade antioxidante, assim 

como o extrato etanólico das folhas de C. marginatum (SILVA et al., 2006). Esses 

dados corroboram com estudos de GORDON (1996) e WANG et al. (1999) 

supracitados.  

No extrato etanólico obtido das cascas de C. perpulchrum foram identificadas 

algumas propriedades farmacodinâmicas para a cardiocrisina, como agente 

hipotensivo por vasodilatação periférica, inibição de colesterase e antiespasmódico 

fraco (PRATT et al., 1984); o extrato metanólico das cascas de C. gonocarpum 

mostrou atividade fungicida contra Aspergillus ochraceus (SANTOS-JR et al., 2011) 

e avaliações químicas foram realizadas com a casca e polpa de C. albidum, 

mostrando quantidades significativas de ácido ascórbico e alguns componentes 

como os taninos, oxalato, ácido hidrociânico, ácido fítico (FOUSSARD-BLANPIN et 

al., 1965). 

 
3.4 Espécie em estudo: Chrysophyllum cainito 
 

No Brasil, a espécie em estudo, C. cainito, é popularmente conhecida como 

caimito, abiu-roxo ou abiu-do-Pará. Trata-se de uma árvore de grande porte com 

cerca de 8 a 30 metros de altura (Figura 8), com tronco curto atingindo cerca de 3 m 

de altura e possui uma copa densa e ampla, galhos de coloração marrom peludo e 

ao quebrar visualiza-se o látex de coloração branco pegajoso (MORTON, 1987). 

 
Figura 8. Fotografia das partes aéreas de C. cainito (Fonte: Nicole Meira, out. 2009). 
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Suas folhas são elípticas ou oblongo-elípticas de 2 a 6 cm de comprimento, 

levemente coriáceas, verde e brilhante na superfície superior, revestidos com seda, 

pubescência marrom-dourado por baixo quando maduro (Figura 9), embora prateado 

quando jovens. Flores pequenas, imperceptíveis, agrupados nas axilas foliares, de 

coloração amarelo-esverdeado, amarelo ou púrpuro-branco, 5 pétalas e 5 ou 6 

sépalas (MORTON, 1987). 

 
Figura 9. Fotografia das folhas de C. cainito (Fonte: Disponível em: 
<http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Chrysophyllum+cainito> Acesso em: jan. 2010). 
 
 

Seus frutos têm forma de pêra e coloração vermelho púrpura ou verde claro. 

A polpa é macia com sabor doce e de aroma agradável (Figura 10). A casca não é 

comestível. Embora as frutas sejam consideradas muito gostosas, elas são de 

pequena importância comercial comparado com outras frutas da família Sapotaceae 

(MORTON, 1987; MARQUI, 2007). 

 
Figura 10. Corte longitudinal do fruto de C. cainito (Fonte: Disponível em: 
<http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Chrysophyllum+cainito> Acesso em: jan. 2010). 
 

 

Figura 11. Semente e o botão da flor de C. cainito (Fonte: Disponível em: 
<http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Chrysophyllum+cainito> Acesso em: jan. 2010). 
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As sementes são envolvidas por uma gelatinosa (mucilagem), de coloração 

branca leitosa fazendo com que as células de semente fiquem no centro (Figura 11). 

Ao cortar o fruto transversalmente, é possível ver as sementes irradiar a partir do 

núcleo central, como um asterisco ou uma estrela de muitas pontas, essa 

característica ocasionou o seu nome popular nos Estados Unidos (MORTON, 1987). 

Esta espécie é encontrada em zonas tropicais do México e América Central. 

No Brasil é encontrada nos estados do Norte, Nordeste e Sudeste, em locais de 

clima quente e úmido, com boa distribuição de chuvas e com solos profundos e bem 

drenados (MORTON, 1987).  

Além de seus usos culinários, é uma planta empregada na medicina popular 

no tratamento de diabetes mellitus, inflamações associadas com laringites, 

pneumonia, além de diarréia, febre e doenças venéreas (OBASI, 1991). No Brasil, o 

látex da árvore é aplicado sobre abscessos e, quando seca e em pó, é dado como 

um vermífugo poderoso, antitérmico, diurético e remédio para disenteria. Na 

Venezuela, a casca da árvore é usada como medicamento em tratamento de feridas 

e suas sementes são usadas pelo seu efeito diurético e anti-pirético. Em Cuba, a 

decocção das folhas é usada como um remédio para o câncer, enquanto a decocção 

da casca é usada como antitussígeno (MORTON, 1987) e ainda, estudos 

epidemiológicos indicam que o consumo dos frutos e folhas está diretamente 

relacionado com a diminuição do desenvolvimento de doenças coronárias e câncer 

(OBASI, 1991). 

Em um estudo recente, o extrato etanólico (EE) de C. cainito apresentou 

atividade anti-helmíntica sobre o Strongyloides venezuelensis. Os resultados 

mostraram que a dose com a maior concentração do EE (2 mg/mL) foi capaz de 

eliminar 100% dos nemótoides após 24 h e ao final de 72 h, todas as doses 

avaliadas (2, 1 e 0,5 mg/mL) apresentaram 100% de mortalidade quando comparado 

ao grupo controle (BASTOS et al., 2010). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Drogas e reagentes  

   

As seguintes drogas e reagentes foram utilizadas: Tween 80 (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), carragenina, adjuvante completo de Freund (CFA) (ambos 

da Sigma®, Chemical Company, St Louis, MO, E.U.A), PGE2, epinefrina (ambos da 

Fluka®, Canadá, EUA), morfina (Dimorf®, 10 mg/mL, Cristália Produtos Químicos 

Farmacêuticos Ltda), indometacina (Indocid®, 50mg, Merck Sharp & Dohme), 

gabapentina (Neurontin®, 300 mg, Pfizer), hidrato de cloral (Vetec, Duque de 

Caixias, RJ, Brasil), cetamina e xilazina (ambos da Anasedan®, 10 mL, Vetbrands, 

Miramar, FL, EUA). O veículo utilizado para a diluição do EMB, frações e compostos 

foi uma solução contendo soro fisiológico (solução de NaCl a 0,9%) e Tween 80. 

 

4.2 Animais 
 

Foram utilizados camundongos fêmeos e machos Swiss, com peso corporal 

entre 25-30 g e ratos machos, com peso corporal entre 180-220 g, criados no 

Biotério Central da Universidade do Vale de Itajaí (UNIVALI). Os animais foram 

mantidos em ambiente com temperatura controlada (22 ± 1 ºC), em ciclo 

claro/escuro de 12 horas, com água e ração fornecidos ad libitum. Os animais foram 

colocados na sala em que foram realizados os testes farmacológicos pelo menos 1 h 

antes para um período de adaptação, realizados entre 8  e 17 h, à temperatura de 

22 ± 1 ºC.  

A utilização dos animais foi aprovada pelo Comitê de Ética da UNIVALI (sob 

parecer de n. 008/10) e os experimentos foram conduzidos de acordo com as 

diretrizes atuais de cuidados internacionais aceitos para a experimentação animal e 

com as diretrizes éticas para a investigação de dor experimental em animais 

conscientes (ZIMMERMANN, 1983). O número de animais e a intensidade do 

estímulo nocivo utilizados foram o mínimo necessário para demonstrar os efeitos dos 

tratamentos com as drogas, sendo que cada grupo experimental teve no máximo 6 

animais.  
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4.3 Tratamentos farmacológicos 
 

Em todos os modelos experimentais, foram separados três grupos de animais 

que foram pré-tratados com diferentes doses do EMB, fração ou composto isolado 

(nas doses de 3, 10 ou 30 mg/kg para o EMB e frações; nas doses de 0,1, 0,3, 1 e 3 

mg/kg para os compostos isolados, via i.p, na proporção do peso corporal do animal) 

30 minutos antes da realização do teste, quando o tratamento foi via intraperitoneal 

(i.p.), e 1h antes, quando administrados por via oral. Os animais do grupo controle 

receberam somente o veículo (10 mg/kg, i.p.) utilizado para a diluição dos mesmos e 

os animais do grupo controle positivo foram tratados com o medicamento utilizado 

na clínica (indometacina, dexametasona, morfina e gabapentina). 

 
4.4 Material vegetal 

 

As folhas de C. cainito foram coletadas na Epagri na cidade de Itajaí em 

Santa Catarina, no mês de outubro de 2009. Após a coleta, o material vegetal foi 

submetido à secagem em estufa de ar circulante a 40-50 °C por 48 horas e 

posteriormente, as folhas secas foram trituradas e acondicionadas para preparação 

dos extratos, frações e isolamento de compostos.   

 

4.5 Obtenção do extrato metanólico bruto 
 

O material moído e seco (880 g) foi submetido a um processo de extração 

exaustiva com o metanol (8 L) durante cerca de sete dias com auxílio de um 

percolador de aço inox de 10 L. Após filtração, o solvente foi removido por destilação 

em evaporador rotatório (HW100, Fisatom®) sob pressão reduzida e temperatura 

controlada (55-58ºC) obtendo o extrato metanólico bruto (EMB).  

 
4.6 Obtenção das frações 

 

O EMB foi submetido a um particionamento (líquido-líquido) com solventes de 

polaridade crescente para a obtenção de frações conforme a metodologia descrita 

por Cechinel-Filho e Yunes (1998). Foram obtidas três frações a partir do EMB: 

clorofórmica (FC), acetato de etila (FAE) e metanólica (FM). 

Posteriormente, as mesmas foram submetidas a um processo de destilação 

em evaporador rotatório sob pressão reduzida, com objetivo de remover o respectivo 
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solvente e obter-se um extrato mole a seco. Após avalir o perfil cromatográfico e a 

atividade anti-hiperalgésica das três frações obtidas a partir do EMB no modelo de 

hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina, a FC foi selecionada por 

apresentar uma melhor resolução cromatográfica, e também por proporcionar 

inibições mais significativas quando comparada com as demais frações. 

Dessa forma, a avaliação da atividade anti-hiperalgésica nos demais modelos 

de hiperalgesia mecânica induzida por diferentes agentes ou por procedimentos 

cirúrgicos foi realizada utilizando apenas a FC e o EMB. 

 

4.7 Isolamento e identificação dos compostos ativos 
 

 Após screening farmacológico do extrato metanólico bruto e das frações, 

aqueles que apresentaram resultados promissores, foram submetidos primeiramente 

a procedimentos cromatográficos (UGAZ, 1994; CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998; 

NIERO et al., 2003), visando o isolamento e a purificação dos possíveis princípios 

ativos presentes em C. cainito. Desta forma, as seguintes técnicas foram utilizadas: 

cromatografia de coluna aberta e flash e cromatografia de camada delgada (CDD), 

esta última para acompanhamento de pureza. Para elucidar e caracterizar 

quimicamente os compostos purificados foi utilizado dados espectroscópicos usuais 

como ultravioleta (UV), infravermelho (IV) e ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN-1H) e carbono 13 (RMN-13C).  

O fluxograma a seguir (Figura 12) ilustra, de forma simplificada, o processo de 

fracionamento até o isolamento de dois compostos bioativos presentes na fração 

clorofórmica: acetato de lupeol (AL) e o butanoato de lupeol (BL). 
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Figura 12. Ilustração do processo de isolamento dos compostos ativos presentes na FC 
obtida do EMB das folhas de C. cainito. 
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4.8 Ensaios farmacológicos in vivo 
 

4.8.1 Análise do limiar mecânico através do von Frey eletrônico  

 

Para avaliar a nocicepção mecânica, os animais submetidos aos modelos de 

hiperalgesia mecânica induzida por diferentes agentes flogísticos (carragenina, CFA, 

epinefrina, PGE2, LPS) ou por procedimentos cirúrgicos (CPNC, APB e pós-

operatório) foram colocados individualmente em compartimentos de acrílico 

transparentes (9 x 7 x 11 cm, para camundondos; 17 x 13 x 22 cm, para ratos), 

localizados em uma plataforma de arame elevada para permitir o acesso  à 

superfície ventral das patas traseiras. Os animais foram aclimatados por pelo menos 

1 hora antes dos testes comportamentais, em temperatura controlada, para 

determinar o limiar mecânico basal. Após determinado esse parâmetro, os animais 

foram tratados com o extrato metanólico bruto, fração, composto isolado, veículo ou 

controle positivo e posteriormente, os animais receberam uma injeção intraplantar do 

agente flogístico em estudo. Para os animais operados, o procedimento difere como 

descrito no item 4.6.7, 4.6.8 e 4.6.9.  

A hiperalgesia mecânica dos animais foi avaliada através de um 

anestesiômetro eletrônico (von Frey eletrônico, Insight®), que consiste em um 

transdutor de pressão conectado a um contador digital de força expressa em gramas 

(g). O contato do transdutor de pressão à pata dos animais é realizado por meio de 

uma ponteira descartável de polipropileno com 0.5 mm de diâmetro adaptada a este, 

que entre as malhas da rede de arame, foi exercida uma pressão linearmente 

crescente no centro da planta da pata do camundongo até que o animal produza 

uma resposta caracterizada como sacudida (“flinch”) da pata estimulada. Os 

estímulos são repetidos por até seis vezes, em geral até o animal apresentar três 

medidas similares com uma clara resposta de “flinch” após a retirada da pata. A 

intensidade de hiperalgesia foi quantificada como a variação na pressão obtida 

subtraindo-se a média de três valores expressos em gramas (força) observada antes 

do procedimento experimental (limiar basal dos animais) da média de três valores 

em gramas (força) após a administração do agente flogístico em diferentes intervalos 

de tempo (de acordo com o protocolo experimental dos diferentes agentes 
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flogísticos) (CUNHA et al., 2004; VIVANCOS et al., 2004; QUINTÃO et al., 2005, 

2006). 

 4.8.2 Hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina 

 

A indução da hiperalgesia de origem inflamatória em camundongos foi 

realizada através da injeção intraplantar de 50 µL de carragenina (300 µg/pata) na 

superfície plantar da pata direita traseira. De acordo com dados descritos na 

literatura, esta dose é capaz de produzir edema, hiperalgesia e aumento significativo 

do tamanho da pata injetada, porém os animais continuam apresentando 

comportamento normal (QUNTÃO et al., 2005).  

Inicialmente, a medida basal de todos os camundongos foi avaliada antes do 

pré-tratamento. Após os animais foram pré-tratados com o EMB, fração, composto, 

veículo ou indometacina (5 mg/kg, i.p.) obtido das folhas de C. cainito, nas doses 

citadas no item 4.2, 30 minutos antes da indução do quadro de hiperalgesia. Em 

seguida, os animais receberam uma injeção i.pl. de carragenina, sendo 

posteriormente avaliados quanto à hiperalgesia mecânica através do von Frey 

eletrônico, nos intervalos de 1, 3, 4, 6, 24 e 48 horas.  

 

4.8.3 Hiperalgesia mecânica induzida pela prostaglandina E2 (PGE2) 

 

Na indução da hiperalgesia mecânica pela PGE2, a medida basal dos animais 

foi previamente avaliada através do von Frey eletrônico antes de serem pré-tratados. 

Os animais do grupo tratado foram tratados com o EMB, FC ou veículo obtido das 

folhas de C. cainito, nas mesmas doses citadas no item 4.2, e após 30 minutos, os 

animais receberam injeção intraplantar de 20 µL de PGE2 (0,1 nmol/pata) 

(KIRIYAMA et al., 1997) na pata direita traseira. Em seguida, a hiperalgesia 

mecânica foi avaliada através do von Frey eletrônico, nos intervalos de tempo de 1, 

2, 4 e 6 horas após a injeção i.pl.  de PGE2. 
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4.8.4 Hiperalgesia mecânica induzida pelo lipopolissacarídeo (LPS) 

 

Na indução da hiperalgesia mecânica por LPS bacteriano, a medida basal de 

todos os animais foi avaliada antes do pré-tratamento e em seguida, os animais 

foram pré-tratados com o EMB, FC obtido das folhas de C. cainito ou veículo, nas 

mesmas doses citadas no item 4.2. Após 30 minutos, os animais receberam uma 

injeção intraplantar de 20 µL de LPS (100 ng/pata) (SAFIEH-GARABEDIAN et al., 

1990) na pata direita traseira. Posteriormente, foi avaliada a hiperalgesia mecânica 

através do von Frey eletrônico nos intervalos de tempo de 1, 2, 4, 6, 24 e 48 horas. 

 

4.8.5 Hiperalgesia mecânica induzida pela epinefrina 

 

Primeiramente foi avaliada a medida basal dos animais através do von Frey 

eletrônico antes de serem pré-tratados. Nos camundongos dos grupos tratados foi 

administrado o EMB, FC obtido das folhas de C. cainito ou veículo, nas mesmas 

doses citadas nos modelos acima, e 30 minutos após, os animais receberam injeção 

intraplantar de 20 µL de epinefrina (100 ng/pata) (KHASAR et al., 2005) na pata 

direita traseira. Em seguida, a hiperalgesia mecânica foi avaliada através do von 

Frey eletrônico nos intervalos de tempo de 10, 30 minutos, 1, 2, 4 e 6 horas após a 

injeção de epinefrina. 

 

4.8.6 Hiperalgesia inflamatória induzida pelo CFA 

 

Para induzir a resposta inflamatória persistente, os animais (camundongos) 

receberam injeção i.pl. de 20µL de adjuvante completo de Freund (CFA; 1 mg/mL de 

bacilo de Mycobacterium tuberculosis inativado por calor; cada mililitro (mL) de 

veículo contém 0,85 mL de óleo de parafina + 0,15 mL de monooleato de manida) na 

superfície plantar da pata direita traseira (QUINTÃO et al., 2005), sendo que a 

hiperalgesia mecânica foi avaliada através do von Frey eletrônico. 

Para avaliar o efeito preventivo sobre a hiperalgesia mecânica, os animais 

foram previamente tratados com o EMB, FC nas doses citadas no item 4.2 ou 
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veículo. Após 30 minutos, os animais receberam uma injeção i.pl. de CFA, e a 

hiperalgesia mecânica foi avaliada em diferentes intervalos de tempos (1, 2, 4, 6, 24 

e 48 horas) com o Von Frey eletrônico. Foi utilizado como fármaco controle positivo 

a gabapentina (70 mg/kg, v.o.). 

Com intuito de verificar o efeito do tratamento curativo, os animais receberam 

a injeção i.pl. de CFA e após 24 horas os mesmos foram tratados com o EMB, FC, 

gabapentina ou veículo, durante 5 dias consecutivos e a hiperalgesia mecânica foi 

avaliada após 6 horas após a primeira administração do dia. A fim de investigar a 

extensão do efeito antinociceptivo do EMB ou da FC, o tratamento foi interrompido 

cinco dias após a primeira administração e então reiniciada após dois dias com o 

intuito de investigar o desenvolvimento de tolerância.  

 

4.8.7 Hiperalgesia mecânica por constrição parcial do nervo ciático (CPNC) 

 

O procedimento utilizado foi similar ao descrito em ratos por Seltzer et. al. 

(1990) e modificado para camundongos por Mamberg e Basbaum (1998). Antes da 

cirurgia, foi avaliada a medida basal do limiar dos animais para posterior 

comparação e confirmação do desenvolvimento da neuropatia.  

Inicialmente, os camundongos foram anestesiados com hidrato de cloral 7% 

(8 mL/kg, i.p.) e a constrição parcial do nervo ciático foi realizada amarrando 1/3 a ½ 

da porção dorsal do nervo ciático com fio de seda 8.0 (Ethicon®). Um grupo de 

animais teve o nervo ciático exposto, no entanto não foi efetuada a amarração 

(grupo falso-operado). No 7º dia pós-operatório, os animais foram avaliados quanto 

à hiperalgesia mecânica através do von Frey eletrônico para a confirmação da 

instalação do processo de neuropatia. Posteriormente, foi iniciado o tratamento com 

o EMB, FC obtido das folhas de C.cainito ou veículo nas mesmas doses citadas nos 

modelos anteriores e, como controle positivo foi utilizado a gabapentina (70 mg/kg, 

v.o.). O tratamento foi realizado por sete dias consecutivos, e a hiperalgesia 

mecânica foi avaliada 4-6 horas após a primeira administração do dia.  
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4.8.8 Hiperalgesia mecânica induzida pela avulsão do plexo braquial (APB) 

 

Para a realização da ABP foi utilizada metodologia descrita por Rodrigues-

Filho et al. (2003) e adaptada para camundongos por QUINTÃO et al. (2006). Os 

animais foram anestesiados com hidrato de cloral 7% (8 mL/kg, i.p.) e em seguida, o 

plexo braquial direito foi abordado através de uma incisão longitudinal paralela a 

clavícula, transcorrendo do esterno a região axilar (1 cm aproximadamente). Os 

vasos subclávios foram localizados e o tronco inferior foi dissecado. Um grupo de 

animais teve o tronco inferior pinçado e avulsionado por tração utilizando duas 

pinças cirúrgicas. No grupo falso-operado, o plexo braquial foi exposto e dissecado 

sem sofrer qualquer lesão. Por fim a pele do animal foi suturada utilizando fio de 

sutura de seda 4,0 (Ethicon®, Edinburgh). 

Após sete dias do procedimento cirúrgico, os animais operados e falsos 

operados foram tratados com o EMB, FC (mesmas doses dos modelos anteriores) 

obtidos das folhas de C. cainito, gabapentina (70 mg/kg, v.o.) ou veículo, e 

posteriormente avaliados quanto à sensibilização mecânica utilizando o von Frey 

eletrônico. O tratamento foi realizado sempre pela manhã por quatro dias 

consecutivos e após 4-6 horas do tratamento, os animais foram avaliados.  

A fim de investigar a extensão do efeito anti-hiperalgésico do EMB e da FC 

obtidos das folhas de C. canito, o tratamento foi interrompido quatro dias após o 

primeiro tratamento, porém a avaliação da hiperalgesia mecânica continuou até 

evidenciar a perda da atividade anti-hiperalgésica da droga em estudo e para avaliar 

uma possível tolerância ao tratamento, o mesmo foi restabelecido após este período. 

  

4.8.9 Modelo de dor pós-operatória 

 

Primeiramente foi avaliada a medida basal dos animais através do von Frey 

eletrônico 24 horas antes da indução de hiperalgesia pós-operatória. Para esse 

modelo experimental foram utilizados ratos Wistar machos com peso de 180-200 g. 

No dia seguinte, foi realizado uma incisão de aproximadamente 1 cm na superfície 

plantar da pata direita traseira, sob anestesia geral (ketamina: xilazina: solução 

salina a 0,9%), distante 0,5 cm do calcâneo do animal, com lâmina de bisturi número 
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15. Esta incisão atinge pele, fáscia e músculo. Após hemostasia do local, a pele foi 

suturada com dois pontos utilizando fio de seda 4.0. Ainda anestesiados, os animais 

foram tratados com o EMB, FC, veículo ou dipirona (40 mg/kg, i.p.) e posteriormente 

foram acomodados em uma caixa plástica para a recuperação da anestesia. Depois 

de acordado e recuperado, o animal foram acomodado em gaiola plástica contendo 

no máximo quatro animais (BRENNAN et al., 1996). Para verificar o 

desenvolvimento de hiperalgesia mecânica, os animais foram avaliados utilizando 

Von Frey eletrônico nos intervalos de tempo de 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168 horas 

(sete dias) depois da indução de dor pela incisão plantar. 

4.8.10 Avaliação da atividade anti-inflamatória pelo modelo de edema de pata 
induzido pela carragenina 

 

Os experimentos foram conduzidos de acordo com TRATSK et al. (1997) com 

algumas modificações. Inicialmente, os animais foram pré-tratados com o EMB, FC 

obtido das folhas de C. cainito ou veículo, 30 minutos antes da indução do edema. 

Como controle positivo foi utilizado a dexametasona (0,5 mg/kg, s.c.) quatro horas 

antes da indução do edema.  Posteriormente, os animais receberam uma injeção 

i.pl. de 50 µL carragenina (300 µg/pata). A pata posterior contralateral recebeu o 

mesmo volume de solução salina 0,9% sendo utilizada como controle neste modelo. 

O edema de pata foi avaliado utilizando um pletismômetro (Ugo Basile®, Italy) em 

diferentes intervalos de tempo (30 minutos, 1, 2, 4, 6, 24, 48 horas) após a injeção 

intraplantar de carragenina, e expresso em microlitros como a diferença entre a pata 

posterior direita e esquerda. 

4.8.11 Métodos bioquímicos  

 
4.8.11.1 Análise dos Níveis de IL-1β  
 

No modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela injeção i.pl. de 

carragenina, os níveis de IL-1β foram avaliados utilizando o método previamente 

descrito por CAMPOS et al. (2002) e FERNANDES et al. (2003).  Os animais foram 

sacrificados 4 horas após a injeção de carragenina e a pele da pata traseira foram 

coletadas. As amostras foram imediatamente congeladas em nitrogênio liquido e 
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estocadas a - 70 ºC. Os tecidos foram homogeneizados em salina tamponada com 

fosfato (PBS; pH= 7,4; NaCl 137mM, KCl 2,7 mM, Na2HPO4 8,1mM, KH2PO4 1,5 

mM, filtrado a 0,2 mm) contendo: NaCl 0,4 M, PMSF 0,1 M, EDTA 10mM, 0,05% de 

Tween 20, 0,5% de BSA e 2mg/mL de aprotinina. Os homogenatos foram 

centrifugados a 3000 g, por 10 min a 4ºC. Os níveis de IL-1β foram medidos através 

de Kit de ELISA (R & D Systems®), de acordo com as recomendações do fabricante. 

Os experimentos foram realizados em duplicata e repetidos duas vezes. 

 
4.6.11.2 Medida da atividade da mieloperoxidase (MPO) 
 

O acúmulo de neutrófilos foi analisado indiretamente através da medida da 

atividade da mieloperoxidase tecidual. Os animais injetados com carragenina foram 

sacrificados 6 horas após a injeção do agente flogístico, e o tecido subcutâneo das 

patas traseiras foram removidos e submetidos ao ensaio de MPO de acordo com o 

método descrito previamente (DE YOUNG et al., 1989). Os tecidos foram 

homogeneizados (45 s a 0ºC) em um tubo com 0,75 mL de tampão fosfato de sódio 

80 mM (pH 5,4) contendo 0,5% de brometo de hexadecil-trimetilamônio (HTAB), e 49 

decantado em um microtubo. O tubo foi, então, lavado com uma segunda alíquota 

de 0,75 mL de HTAB em PBS. A mistura de 1,5 mL foi centrifugada (11200 g por 20 

min, a 4ºC) e o sobrenadante (30 mL, em triplicata) adicionado a 200 mL de uma 

mistura contendo 100 mL de PBS 80 mM, 85 mL de PBS 0,22 M (pH 5,4) e 15 mL de 

H2O2 0,017% em uma placa de 96 poços. A reação inicia após a adição de 20 mL de 

TMB 18,4 mM em 8% de dimetilformamida aquosa. A mistura então foi incubada por 

3 min a 37ºC e então colocada no gelo. O término da reação, a placa de 96 poços foi 

medida em um leitor de ELISA num comprimento de onda de 690 nm e os resultados 

foram expressos como densidade óptica (DO) por mg de tecido.  

 

4.8.12 Investigação de possíveis efeitos adversos e/ou colaterais 
 

4.8.12.1 Avaliação do desempenho motor 
 

Com o intuito de verificar possíveis efeitos relaxantes musculares não 

específicos ou efeitos sedativos do EMB e da FC obtidos das folhas de C. cainito 

sobre o SNC, o desempenho motor dos animais foi avaliado no teste do rota-rod 

(DUHAM; MIYAD, 1957). O aparelho de rota-rod (Ugo Basile, Modelo 7600) consiste 
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em um cilindro com 2,5 cm de diâmetro, subdivido em seis compartimentos por disco 

de 25 cm de diâmetro. O cilindro gira a uma velocidade constante de 22 rotações por 

minuto (RPM). Os camundongos foram selecionados com 24 horas de antecedência 

para eliminar aqueles que não permaneceram sobre a barra durante dois períodos 

consecutivos de 60 segundos. No dia do experimento, os animais foram tratados via 

intraperitoneal com o EMB, FC obtido das folhas de C. cainito ou veículo, 30 minutos 

antes de serem submetidos ao teste. Como controle positivo, foi utilizada morfina 

(5mg/kg, s.c.), aplicada 30 minutos antes do teste. O resultado foi expresso como 

tempo (segundos) que os animais permaneceram sobre o rota-rod, sendo que o 

tempo avaliado foi de 60 segundos. 

 

4.8.12.2 Avaliação da atividade locomotora através do Modelo do Campo Aberto 
(Open-Field) 
 

O modelo de campo aberto visa investigar a possível influência dos 

compostos sobre o SNC dos animais, especificamente efeitos depressores, 

ansiolíticos ou ansiogênicos. Na prática experimental é utilizado para avaliar 

estimulantes ou depressores do SNC (DE SOUZA et al., 2003). Para excluir a 

possibilidade do EMB e da FC obtidos das folhas de C. cainito estarem atuando 

sobre o sistema locomotor dos animais, realizou-se o teste do campo aberto. O 

campo aberto consiste em um aparato de acrílico transparente, com 60 cm de 

diâmetro e borda de 50 cm de altura, com a parte inferior dividida em 12 quadrantes 

de área igual (CRUZ et al., 1997; RODRIGUES et al., 2002; DE SOUZA et al., 2003). 

Os animais foram avaliados individualmente durante 6 minutos, sendo o número de 

cruzamentos realizados com as quatro patas entre as divisões, o parâmetro de 

análise. Para a realização do experimento, os animais foram inicialmente pré-

tratados via intraperitonealmente com EMB, FC ou veículo, nas mesmas doses 

empregadas nos modelos de avaliação da hiperalgesia mecânica, e como controle 

postivo foi utilizada a morfina (5 mg/kg ou 13,3 µmol/kg, s.c). 

  

4.8.12.3 Medida da temperatura retal 
 

A redução da temperatura retal é um dos efeitos indesejáveis observados em 

muitas drogas que são utilizadas para o tratamento de processos dolorosos crônicos 

(ZIMMERMANN, 2001; ILSE, 2002). Com o objetivo de verificar se o EMB e da FC 
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obtidos das folhas de C. cainito produzissem tal efeito os animais foram tratados via 

intraperitoneal nas doses utilizadas nos demais modelos experimentais (3, 10 e 30 

mg/kg) e a temperatura retal foi medida 1 hora após o tratamento utilizando um 

termômetro digital (B & D – New Jersey, EUA). A sonda (2 mm de diâmetro) foi 

mergulhada em vaselina antes da inserção. O termômetro foi mantido no reto do 

animal até a obtenção de leitura (20 segundos). Para avaliar um possível efeito 

indesejável quando administrado de forma crônica, os animais continuaram 

recebendo o EMB ou FC por 3 dias consecutivos, sendo avaliados 1 hora após a 

administração i.p. dos mesmos. 

 

4.9 Análise estatística 
 

Os resultados foram apresentados como a média ± erro padrão da média 

(EPM, 95%), exceto os valores das DI50 (doses da droga que produziram uma 

inibição da resposta em 50% em relação ao grupo controle), que são apresentadas 

como a média geométrica acompanhada de seus respectivos limites de confiança, 

em nível de 95%. As porcentagens de inibição foram citadas como a média ± erro 

padrão da média da diferença (em porcentagem) entre as áreas sob as curvas 

(AUC) obtidas para cada experimento individual em relação ao grupo controle 

correspondente. A análise estatística dos dados foi realizada por meio de análise de 

variância (ANOVA) de duas vias, seguido do teste de Bonferroni, de análise de 

variância (ANOVA) de uma via seguida pelos testes de Dunett ou Newman-Keuls, ou 

através do teste t de Student, quando apropriado. Valores de p menores que 0,05 

(p<0,05) foram considerados como valores significantes. Todas as análises citadas 

acima foram realizadas utilizando o programa Graphpad PRISM 5.0® ou Graphpad 

Instat®. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Ensaios farmacológicos in vivo 
 

5.5.1 Avaliação da atividade anti-hiperalgésica 

 
5.5.1.1 Efeito do EMB, frações e compostos sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pela carragenina  
 

Como podemos observar na figura 13 (A e B), o EMB quando administrado i.p. 

30 minutos antes da injeção i.pl. de carragenina nas cinco doses testadas (0,3, 1, 3, 

10 ou 30 mg/kg), foi capaz de reduzir a hiperalgesia mecânica quando comparado 

com o grupo controle. Ressaltando que, apenas as doses de 1, 3, 10 e 30 mg/kg 

apresentaram inibições significativas com percentuais de 34 ± 6%, 76 ± 7%, 92 ± 4% 

e 76 ± 0,3%, respectivamente. As inibições ocorreram de forma dose dependente, 

como pode se observar no gráfico da AUC, com valor de DI50 de 2,17 (1,74 – 2,71) 

mg/kg.  

 

Figura 13. (A) Efeito do extrato metanólico bruto (EMB) sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pela injeção i.pl. de carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são 
expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC calculada até 24 h 
após indução com a carragenina. Os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde *p<0,05 e *** p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA 
seguido do pós-teste de Dunnett. 
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Os resultados expressos na figura 14 (A e B) mostram que os animais pré-

tratados com a FAE apresentaram uma diminuição na sensibilidade mecânica 

quando administrado i.p. nas primeiras quatro horas de avaliação, porém, apenas na 

menor dose houve uma inibição estatisticamente significativa quando comparada ao 

grupo controle (36 ± 2 %). 

 

Figura 14. (A) Efeito da fração acetato de etila (FAE) sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pela carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos 
como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC calculada até as quatro 
primeiras horas de avaliação. Os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde **p<0,01. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido do 
pós-teste de Dunnett. 
 

Na figura 15 (A e B), é possível observar que os animais tratados com a FC 

apresentaram uma redução expressiva na hiperalgesia mecânica induzida pela 

carragenina nas duas maiores doses (10 e 30 mg/kg). Os percentuais de inibição 

para as doses de 10 e 30 mg/kg foram, respectivamente, de 52 ± 12% e 70 ± 8 %. 

As inibições ocorreram de forma dose dependente com valor de DI50 de 14,45 (9,85 

– 21,22) mg/kg.  
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Figura 15. (A) Efeito da fração clorofórmica (FC) sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a 
média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução 
significante do limiar de retirada da pata, onde **p<0,01 e ***p<0,001. A análise estatística foi 
avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
 

De modo semelhante, os animais tratados sistemicamente com a FM (figura 

16 A e B) 30 minutos antes da injeção i.pl. de carragenina apresentaram uma 

diminuição significativa da hiperalgesia mecânica nas duas maiores doses quando 

comparado com ao grupo controle. Os valores de inibição foram, respectivamente, 

de 52 ± 8% e 53 ± 10%.  

 
Figura 16. (A) Efeito da fração metanólica (FM) sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a 
média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução 
significante do limiar de retirada da pata, onde **p< 0,01. A análise estatística foi avaliada pelo 
teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
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Na figura 17 (A e B), observa-se que o pré-tratamento sistêmico com o AL 

mostrou ser capaz de reduzir significativamente a sensibilização mecânica induzida 

pela carragenina nas duas maiores doses avaliadas (1 e 3 mg/kg) em comparação 

ao grupo controle. Porém, quando comparado ao grupo tratado com indometacina, 

ambas as doses não superam a atividade anti-hiperalgésica induzida pela mesma. 

Os valores de inibição foram, respectivamente, 26 ± 7% e 23 ± 5% para os grupos 

tratados com o AL e 56 ± 1% para o grupo indometacina. 

 
Figura 17. (A) Efeito do acetato de lupeol (AL) sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a 
média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução 
significante do limiar de retirada da pata, onde *p<0,05 e *** p<0,001. A análise estatística foi 
avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
 

Na figura 18 (A e B), observa-se que o pré-tratamento i.p. com o BL reduziu 

expressivamente a sensibilização mecâninca induzida pela carragenina. Essa 

redução foi estatisticamente significativa nas três maiores doses, com inibições de 

24 ± 4%, 50 ± 4% e 58 ± 7% respectivamente. Porém nenhuma destas doses 

superou a inibição observada nos animais tratados com a indometacina (64 ± 3%).  
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Figura 18. (A) Efeito do butanoato de lupeol (BL) sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
injeção i.pl. de carragenina (300 µg/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são 
expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC calculada até 6h 
após a indução do quadro hiperalgésico, os asteriscos indicam uma redução significante do 
limiar de retirada da pata, onde *p<0,05 e ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste 
ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 

5.5.2 Avaliação da atividade anti-inflamatória 

5.5.2.1 Efeito do EMB e FC no modelo de edema de pata induzido pela carragenina 
 

Esse modelo teve como objetivo avaliar o potencial anti-edematogênico do 

EMB e da FC obtidos das folhas de C. cainito frente ao edema induzido pela 

carragenina. Na figura 19 (A e B) foi possível observar que os animais pré-tratados 

sistemicamente com o EMB apresentaram uma redução do volume da pata dos 

animais nas três doses avaliadas (3, 10 e 30 mg/kg), assim como os animais 

tratados com a indometacina. Os percentuais de inibição foram, respectivamente, de 

23 ± 3%, 32 ± 5% e 22 ± 6% para os animais tratados com o EMB e de 23 ± 4% para 

os animais tratados com indometacina. Observando-se que, o percentual de inibição 

obtido pelo grupo tratado com a dose intermediária do EMB foi maior que o obtido no 

grupo tratado com indometacina. 
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Figura 19. (A) Variação do volume da pata, avaliada no grupo controle e em animais tratados 
com o extrato metanólico bruto (EMB) em diferentes intervalos de tempo após a injeção i.pl. de 
carragenina (300 µg/pata). Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em 
cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do volume da pata quando 
comparado com o grupo controle, onde *p<0,05 e **p<0,01. A análise estatística foi avaliada 
através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. 
 

 

 A figura 20 (A e B) nos mostra que os animais pré-tratados 

intraperitonealmente com a FC sofreram uma redução do volume da pata nas duas 

maiores doses (10 e 30 mg/kg), sendo que estas foram estatisticamente 

significativas  quando comparadas ao grupo controle. Os percentuais de inibição 

foram, respectivamente, de 19 ± 5 % e 16 ± 3% nos grupos tratados com a FC e de 

25 ± 4 % no grupo tratado com indometacina.  
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Figura 20. (A) Variação do volume da pata, avaliada no grupo controle e em animais tratados 
com a fração clorofórmica (FC) obtida do EMB das folhas de C. cainito (3, 10 e 30 mg/kg, i.p.) 
em diferentes intervalos de tempo após a injeção i.pl. de carragenina (300 µg/pata). Os dados 
são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos 
indicam uma redução significante do volume da pata quando comparado com o grupo controle, 
onde *p<0,05 e ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-
teste de Dunett. 

5.5.3 Ensaios bioquímicos  

 
5.5.3.1 Medida da atividade da mieloperoxidase (MPO) 
 

Com a finalidade de avaliar se o EMB ou FC estariam exercendo sua ação 

anti-edematogênica por meio da inibição da ativação, e consequente, migração de 

neutrófilos ativados para o sítio inflamatório foi realizada a dosagem dos níveis da 

enzima mieloperoxidase (MPO).   

Como mostra a figura 21 (A), os animais pré-tratados com o EMB 

apresentaram menores níveis de mieloperoxidase (D.O./mg por tecido) quando 

comparado ao grupo controle, sendo a dose intermediária mais efetiva que a 

dexametasona. Assim como, os animais pré-tratados com a FC também 

apresentaram menores níveis de MPO quando comparados ao grupo controle, 

porém a maior dose foi estatisticamente mais significativa que o controle positivo 

(figura 36 B).          
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Figura 21. Efeito do extrato metanólico bruto (EMB, A) e da fração clorofórmica (FC, B) sobre a 
atividade da MPO após a injeção i.pl. de carragenina (300 µg/pata). Os dados são expressos 
como a média ± E.P.M. de 4-6 animais em cada grupo. Os asteriscos indicam uma redução 
significante do grupo tratado quando comparado ao grupo controle, onde *p<0,05 e ***p<0,001. 
A análise estatística foi avaliada através do teste de ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
5.5.3.2 Avaliação dos níveis da citocina IL-1β induzido pela carragenina 
 

O tratamento sistêmico dos animais tratados com a FC (figura 22) causou 

diminuição nos níveis de IL-1β induzido pela carragenina quando comparado com o 

grupo controle. No entanto, essa diminuição observada não foi estatisticamente 

significativa. Por outro lado, o tratamento com o glicocorticóide dexametasona, como 

esperado, mostrou-se capaz de reduzir os níveis desta citocina. 

 
Figura 22. Efeito do tratamento sistêmico com a fração clorofórmica (FC) sobre os níveis de IL-
1β após a injeção i.pl. de carragenina (300 µg/pata). Os dados são expressos como a média ± 
E.P.M. de 4 animais em cada grupo. Os asteriscos indicam uma redução significante do grupo 
tratado quando comparado ao grupo controle, onde **p<0,01. A análise estatística foi avaliada 
pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
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5.5.4 Avaliação da atividade anti-hiperalgésica frente a outros agentes ou por 
procedimentos cirúrgicos 

 
5.5.4.1 Efeito do EMB e da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
prostaglandina E2 (PGE2) 

 

Os resultados apresentados na figura 23 (A e B), demonstraram que o 

tratamento sistêmico com o EMB 30 minutos antes da injeção i.pl. de PGE2, foi 

capaz de reduzir de forma expressiva a intensidade de hiperalgesia mecânica nas 

duas maiores doses avaliadas (10 e 30 mg/kg), com uma inibição de 38 ± 10% e de 

58 ± 10%. As inibições ocorreram de forma dose dependente com valor de DI50 de 

18,82 (16,67 – 21,24) mg/kg. 

 
Figura 23. (A) Efeito do extrato metanólico bruto (EMB) sobre a hiperalgesia mecânica 
induzida pela injeção i.pl.de PGE2 (0,1 nmol/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os 
dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC 
calculada até 4h após a indução do quadro hiperalgésico, os asteriscos indicam uma 
redução significante do limiar de retirada da pata, onde *p<0,05 e **p<0,01. A análise 
estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 

No entanto, os animais pré-tratados com a FC não apresentaram diferença 

significativa em nenhuma das doses avaliadas (3, 10 ou 30 mg/kg) quando 

comparadas com o grupo controle (figura 24 A e B). 
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Figura 24. (A) Efeito da fração clorofórmica (FC) sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pela PGE2 (0,1 nmol/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos 
como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais em cada grupo. (B) AUC. A análise estatística foi 
avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
 
5.5.4.2 Efeito do EMB e da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo 
lipopolissacarídeo (LPS) 

 

No modelo de hiperalgesia mecânica induzida pelo LPS, foi possível observar 

que o EMB apresentou um efeito inibitório significativo já nas primeiras horas de 

avaliação, destacando a dose intermediária (10 mg/kg) que foi capaz de reduzir 

expressivamente a intensidade de hiperalgesia mecânica quando comparada com o 

grupo controle (Figura 25 A e B). Na dose de 30 mg/kg, diferente do esperado, a 

inibição foi menor quando comparada com a dose intermediária. Os valores de 

inibição foram, respectivamente, 44 ± 9%, 81 ± 5% e 63 ± 6%. Contudo, o efeito do 

EMB não foi dependente da dose. 
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Figura 25. (A) Efeito do extrato metanólico bruto (EMB) sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pelo LPS (100 ng/pata) em diferentes intervalos de tempo.  Os dados são expressos como a 
média ± E.P.M. de 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução 
significante do limiar de retirada da pata, onde **p<0,01 e ***p<0,001. A análise estatística foi 
avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
  

De forma similar, a FC foi capaz de reduzir a hiperalgesia mecânica induzida 

pelo LPS com uma maior inibição nas duas maiores doses (10 e 30 mg/kg). Os 

valores de inibição foram de, respectivamente, 41 ± 4% e 48 ± 4% (Figura 26 A e B).  

 

 
Figura 26. (A) Efeito da fração clorofórmica (FC) sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo 
LPS (100 ng/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a média ± 
E.P.M. de 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do 
limiar de retirada da pata, onde ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA 
seguido do pós-teste de Dunnett. 
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5.5.4.3 Efeito do EMB e da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela 
epinefrina 
 

No modelo de hiperalgesia mecânica induzida pelo epinefrina, foi possível 

observar que o pré-tratamento sistêmico dos animais com o EMB, ilustrado na figura 

27 (A e B), apresentou uma diminuição significativa da hiperalgesia mecânica nas 

primeiras horas de avaliação em todas as doses avaliadas (3, 10 e 30 mg/kg). Essa 

diminuição pode ser observada ao longo de todo o experimento, destacando a dose 

intermediária e a maior dose, as quais foram capazes de inibir aproximadamente 

40% da sensibilização mecânica causada pela injeção i.pl. de epinefrina. Os valores 

de inibição foram, respectivamente, 31 ± 4%, 41 ± 5% e 39 ± 8%.  

 

 
Figura 27. (A) Efeito do extrato metanólico bruto (EMB) sobre a hiperalgesia mecânica induzida 
pela epinefrina (100 ng/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como 
a média ± E.P.M. de 6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução 
significante do limiar de retirada da pata, onde **p<0,01 e ***p<0,001. A análise estatística foi 
avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. 
 

De forma contrária, os animais pré-tratados com a FC não apresentaram uma 

redução expressiva na sensibilização do quadro de hiperalgesia provocado pela 

epinefrina ao longo de todo o experimento, como mostra a figura 28 (A e B). Sendo 

possível observar que apenas a menor dose mostrou-se capaz de diminuir de forma 

significativa a hiperalgesia mecânica dos animais, com uma inibição de 36 ± 8%. 

Porém, se observarmos os animais tratados com as duas maiores doses nos três 

primeiros intervalos de tempo de avaliação (15 e 30 minutos) após a injeção i.pl. de 
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epinefrina, é possível observar que houve uma redução significativa quando 

comparado ao grupo controle.  

 

 
Figura 28. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela epinefrina (100 
ng/pata) em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 
6 animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde *p<0,05. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido do 
pós-teste de Dunnett. 
 

5.5.4.4 Efeito preventivo do EMB e da FC sobre a hiperalgesia inflamatória induzida 
pelo adjunte completo de Freund (CFA) 
 

A figura 29 (A e B) mostra os resultados obtidos no modelo de hiperalgesia 

inflamatória induzida pelo CFA preventivo, ou seja, os animais receberam o pré-

tratamento com o EMB intraperitonealmente 30 minutos antes da injeção i.pl. de 

CFA. Este resultado mostra que o EMB foi capaz de reduzir significativamente a 

sensibilização mecânica dos grupos tratados quando comparados com o grupo 

controle. Os valores de inibição foram, respectivamente para as três doses, de 24 ± 

10%, 34 ± 8% e 34 ± 9%. 
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Figura 29. (A) Efeito do EMB sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA (0,02 mg/pata) 
em diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 
animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde *p<0,05. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido do 
pós-teste de Dunnett. 
 

No figura 30 (A e B), observa-se que o tratamento com a FC não foi capaz de 

reduzir a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA de forma significativa em 

nenhuma das doses avaliadas, mas como esperado a indometacina, medicamento 

usado na clínica, alcançou uma inibição de 33 ± 3%.  

 
Figura 30. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA (0,02 mg/pata) em 
diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 
animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido 
do pós-teste de Dunnett. 
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5.5.4.5 Efeito curativo do EMB e da FC sobre a hiperalgesia inflamatória induzida 
pelo adjunte completo de Freund (CFA) 
 

Com o objetivo de avaliar o efeito terapêutico do EMB, o mesmo foi 

administrado 24 h após a indução do quadro de hiperalgesia. O EMB, administrado 

i.p. uma vez ao dia, foi capaz de reduzir de forma significativa a hiperalgesia 

mecânica induzida pelo CFA nas três doses testadas, ilustrado na figura 31 (A e B). 

Os percentuais de inibição foram de, respectivamente, 15 ± 3%, 20 ± 5%, 15 ± 4% 

para os grupos tratados e de 28 ± 2% para o grupo tratado com gabapentina. 

 
Figura 31. (A) Efeito do EMB sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA (20 µg/pata) em 
diferentes intervalos de tempo Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 animais 
em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de retirada da 
pata, onde *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA 
seguido do pós-teste de Dunnett. 
 

Na avaliação de um possível efeito terapêutico da FC, os animais foram 

tratados da mesma forma que o EMB. O resultado obtido pode ser observado na 

figura 32 (A e B), onde mostra que a dose de 10 e 30 mg/kg reduziram 

significativamente a sensibilização mecânica induzida pela injeção i.pl. de CFA, com 

percentuais de inibição de 28 ± 3% e 18 ± 6%. O tratamento com a gabapentina 

apresentou uma inibição igual à dose intermediária (28 ± 2%). 
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Figura 32. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA (20 µg/pata) em 
diferentes intervalos de tempo. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4 – 6 
animais em cada grupo. (B) AUC, os asteriscos indicam uma redução significante do limiar de 
retirada da pata, onde **p<0,01 e ***p<0,001. A análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA 
seguido do pós-teste de Dunnett. 
 
5.5.4.6 Efeito do EMB e FC sobre a hiperalgesia mecânica por constrição parcial do 
nervo ciático (CPNC) 
 

Na figura 33 (A e B), mostra a avaliação da hiperalgesia mecânica induzida 

pela constrição parcial do nervo ciático. Nesse experimento, foi possível verificar 

uma diminuição significativa da sensibilidade mecânica nos animais tratados com o 

EMB em todas as doses avaliadas (3, 10 e 30 mg/kg) quando comparado com o 

grupo controle, com percentuais de inibição de 29 ± 9%, 45 ± 8% e 53 ± 4%, 

respectivamente. As inibições ocorreram de forma dependente da dose com valor de 

DI50 de 21,7 (19,8 – 23,9) mg/kg.  

Vale ressaltar ainda que a administração duas vezes ao dia do EMB foi 

empregada pela avaliação dos animais em diferentes intervalos de tempo no 

primeiro dia de tratamento. Esta avaliação permitiu verificar um efeito anti-

hiperalgésico de longa duração, visto que, após seis horas do tratamento o efeito 

anti-hiperalgésico ainda permanecia.  

Com o objetivo de investigar a extensão do efeito com o EMB, o tratamento 

foi interrompido após sete dias e a avaliação da hiperalgesia mecânica continuou até 

a perda do seu efeito. O efeito da atividade anti-hiperalgésica do EMB permaneceu 
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por 24 h após a interrupção do tratamento, corroborando com a avaliação no 

primeiro dia de tratamento. Apenas 48 h após a interrupção do tratamento foi 

possível observar o aumento da sensibilidade mecâninca causada pela CPNC, e 

após 72 h, a sensibilização mecânica dos animais tratados superou ao grupo 

controle.  

 
Figura 33. (A) Efeito do EMB sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela CPNC em diferentes 
intervalos de tempo de avaliação. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4-6 
animais em cada grupo. (B) AUC foi calculada até o 13º dia após a cirurgia. Os asteriscos 
indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde *p<0,05 e ***p<0,001. A 
análise estatística foi avaliada pelo teste ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. Legendas: C, 
confirmação do desenvolvimento da neuropatia (A) ou grupo controle (B); FOP, Falso-operado.  
 

De forma mais efetiva, nos animais tratados sistemicamente uma vez ao dia 

com a FC (Figura 34 A e B), foi possível observar uma redução significativa em 

todas as doses avaliadas (3, 10 e 30 mg/kg), com percentuais de inibição 

significativos de 46 ± 5%, 46 ± 6% e 43 ± 7%, respectivamente. Com o objetivo de 

investigar a extensão do efeito, os animais foram avaliados da mesma forma que o 

EMB supracitado. Nesta avaliação, a FC mostrou-se possuir um efeito anti-

hiperalgésico de curta duração e após 2 dias da interrupção a sensibilização 

mecânica dos animais antes tratados superou ao grupo controle.  
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Figura 34. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela CPNC em diferentes 
intervalos de tempo de avaliação. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4-6 
animais em cada grupo. (B) AUC foi calculada até o 13º dia após a cirurgia. Os asteriscos 
indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde *p<0,05. A análise 
estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. Legendas: C, 
confirmação do desenvolvimento da neuropatia (A) ou grupo controle (B); FOP, Falso-operado. 
 
 
5.5.4.7 Efeito do EMB e FC sobre a hiperalgesia mecânica pela avulsão do plexo 
braquial (APB) 
 

No modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela APB, os animais foram 

avaliados do sétimo ao décimo quarto dia após o procedimento cirúrgico. Na figura 

35 (A e B), observa-se que o tratamento, de 2 vezes ao dia, com EMB foi capaz 

reduzir de forma significativa a hiperalgesia mecânica quando comparados aos 

animais do grupo controle em todas as três doses avaliadas. Os percentuais de 

inibição foram de 51 ± 4%, 61 ± 6%, 52 ± 4% para os grupos tratados com a FC nas 

diferentes doses, respectivamente. Já o grupo tratado com gabapentina (63 ± 5%) 

obteve um percentual de inibição muito próximo ao grupo tratado com o EMB na 

dose de 10 mg/kg (61 ± 6%) . 

Vale ressaltar ainda, que o tratamento de duas vezes ao dia foi empregado 

para avaliação dos animais em diferentes intervalos de tempo no primeiro dia de 

tratamento. Esta avaliação permitiu verificar o tempo de duração do efeito anti-

hiperalgésico do EMB, o qual teve seu pico máximo na quarta hora do tratamento. 

Com o objetivo de investigar a extensão do efeito do EMB o tratamento foi 
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interrompido durante dois dias, onde observamos que os animais antes tratados no 

1º dia após a interrupção tiveram sua sensibilização semelhante ao grupo controle.  

 

 
Figura 35. (A) Efeito do EMB sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela APB em diferentes 
intervalos de tempo de avaliação. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4-6 
animais em cada grupo. (B) AUC calculada até 10º dia após o procedimento cirúrgico. Os 
asteriscos indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde ***p<0,001. A 
análise estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. Legendas: C, 
confirmação do desenvolvimento da neuropatia (A) ou grupo controle (B); FOP, Falso-operado. 

 

Da mesma forma que o EMB, a FC foi capaz de reduzir significativamente a 

intensidade da sensibilização mecânica induzida pela avulsão do plexo braquial nas 

três doses avaliadas (Figura 36 A e B). Os valores de inibição foram de, 

respectivamente, 60 ± 8%, 71 ± 4%, 66 ± 3% e a gabapentina, como esperado, 

apresentou uma inibição superior a todas as doses com 85 ± 3%.  
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Figura 36. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica induzida pela APB em diferentes 
intervalos de tempo de avaliação. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 4-6 
animais em cada grupo. (B) AUC calculada até o 10º dia após procedimento cirúrgico. Os 
asteriscos indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde ***p<0,001. A 
análise estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. Legendas: C, 
confirmação do desenvolvimento da neuropatia (A) ou grupo controle (B); FOP, Falso-operado. 
 
5.5.4.8 Efeito do EMB e FC no modelo de dor pós-operatória 

  

No modelo de dor pós-operatória, os animais tratados com o EMB 

sistemicamente 2 vezes ao dia (pela manhã e ao final da tarde) em todas as doses 

avaliadas (3, 10 e 30 mg/kg) apresentaram uma diminuição significativa na 

sensibilidade mecânica causada pela incisão plantar quando comparados com os 

animais do grupo controle, com percentuais de inibição de 36 ± 9 %, 28 ± 10% e 48 

± 12 % (Figura 37 A e B).  
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Figura 37. (A) Efeito do EMB sobre a hiperalgesia mecânica em diferentes intervalos de tempo 
após a indução da dor pós-operatória. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 6 
animais em cada grupo. (B) AUC calculada até o 5º dia após a incisão plantar. Os asteriscos 
indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde *p<0,05 e ** p<0,01. A 
análise estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. 
 

Da mesma forma, na figura 38 (A e B) observa-se que o tratamento sistêmico 

duas vezes ao dia (pela manhã e ao final da tarde) com a FC também foi capaz de 

reduzir a sensibilização mecânica causada pela incisão na pata direita traseira nos 

animais tratados em todas as doses, com inibições significativas de  40 ± 3%, 26 ± 

2% e 29 ± 3%. 

 
Figura 38. (A) Efeito da FC sobre a hiperalgesia mecânica em diferentes intervalos de tempo 
após a indução da dor pós-operatória. Os dados são expressos como a média ± E.P.M. de 6 
animais em cada grupo. (B) AUC calculada até o 5º dia após a incisão plantar. Os asteriscos 
indicam uma redução significante do limiar de retirada da pata, onde *p < 0,05. A análise 
estatística foi avaliada através da ANOVA seguido do pós-teste de Dunett. 



97 

 

 

5.5.5 Investigação de possíveis efeitos adversos  

 

5.5.5.1 Avaliação do desempenho motor 
 

Com o objetivo de avaliar se o pré-tratamento com o EMB ou com a FC 

provocavam alterações no desempenho motor dos animais, os mesmos foram 

avaliados no teste do Rota Rod, o qual possibilita a observação de alterações no 

equilíbrio e na coordenação motora. Como demonstrado na figura 39 (A e B), 

apenas o tratamento com a morfina alterou o equilíbrio e coordenação motora dos 

animais quando comparados com o grupo controle.     

 
Figura 39.  Efeito do EMB (A) e da FC (B) sobre a atividade locomotora dos animais. Os dados 
são expressos como média ± E.P.M de 4-6 animais em cada grupo. A análise estatística foi 
avaliada através do teste de ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. Os asteriscos indicam 
uma redução significante do grupo tratado quando comparado ao grupo controle, onde *** 
p<0,001. 
 

5.5.5.2 Avaliação da atividade locomotora através do Modelo do Campo Aberto 
(Open-Field) 
 

O teste do campo aberto foi realizado com a finalidade de avaliar possíveis 

alterações na atividade locomotora dos animais e, como consequência, interferir nas 

respostas anti-hiperalgésicas do EMB e da FC.  

Como demonstrado na figura 40 (A e B), apenas o tratamento com a morfina 

alterou a atividade locomotora dos animais quando avaliados 30 minutos após o 
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tratamento. Tanto o EMB como a FC não exerceram qualquer alteração na atividade 

locomotora dos animais avaliados. 

 
Figura 40. Efeito do EMB (A) e da FC (B) sobre a atividade locomotora dos animais. Os dados 
são expressos como média ± E.P.M de 4-6 animais em cada grupo. A análise estatística foi 
avaliada através do teste de ANOVA seguido do pós-teste de Dunnett. Os asteriscos indicam 
uma redução significante do grupo tratado quando comparado ao grupo controle, onde *** p < 
0,001. 
 

5.5.5.3 Medida da temperatura retal 
 

A fim de verificar se o tratamento sistêmico com o EMB ou com a FC causava 

alguma alteração na temperatura corporal dos animais, os mesmos receberam um 

pré-tratamento e foram avaliados após 1 h durante 4 dias consecutivos. Os 

resultados mostraram os animais pré-tratados com o EMB (figura 41 A e B) ou com a 

FC (figura 41 C e D) não apresentaram alterações significativas na temperatura 

corporal quando comparados com os animais do grupo controle. 

 



99 

 

 

 
Figura 41. Efeito do EMB (A e B) e da FC (C e D) sobre a temperatura corporal dos animais. (A 
e C) Os dados são expressos como média ± E.P.M de 4-6 animais em cada grupo e (B e D) 
correspondem a AUC. A análise estatística foi avaliada através do teste de ANOVA seguido do 
pós-teste de Dunnett.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Resultados promissores foram observados, pelo nosso grupo, com o EMB 

obtido das folhas de C. cainito no modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela 

carragenina. Assim, o presente trabalho teve como objetivo dar continuidade e 

avaliar o efeito anti-hiperalgésico do EMB, frações e compostos obtidos a partir das 

folhas de C. cainito em diferentes modelos de hiperalgesia de origem inflamatória e 

neuropática em camundongos, no modelo de dor pós-operatória em ratos e ainda, 

verificar uma possível influência anti-inflamatória no efeito anti-hiperalgésico 

observado primeiramente. 

Inicialmente, foram avaliados os efeitos do EMB e frações frente à resposta 

hiperalgésica de origem inflamatória. Para tanto foram utilizados agentes indutores 

de hiperalgesia como a carragenina, CFA, LPS e PGE2, os quais induzem uma 

resposta inflamatória característica (WINTER; RISLEY; NUSS, 1962; NANTEL et al., 

1999; FRANCISCHI et al., 2002; POSADAS et al., 2004; RODRIGUES et al., 2005). 

Esta resposta se manifesta através da formação do rubor, calor (aumento da 

temperatura na região inflamada), tumor (edema), dor e alguns casos, perda da 

função, estes cinco são conhecidos como sinais cardinais da inflamação e muito 

bem caracterizados na literatura. Estes modelos permitem quantificar a ação de 

grupos de analgésicos periféricos com diferentes mecanismos de ação (SALVEMINI 

et al. 1996; MC DOUGALL, 2006).  

A carragenina é um produto proveniente de extratos de algas marinhas 

vermelhas (rodófitas), conhecidas por algas carraginófitas, comuns nas costas de 

áreas oceânicas temperadas que, quando injetada intradermicamente, estimula o 

desencadeamento dos fenômenos de transformações nos tecidos, sendo 

amplamente utilizada como ferramenta farmacológica no estudo de processos 

hiperalgésicos e inflamatórios em camundongos e ratos (GARCIA LEME et al., 1993; 

LEVINE, REICHLING, 2000).  

Quando a carragenina é injetada subcutaneamente na superfície plantar de 

animais, induz uma resposta inflamatória pelo aumento dependente do tempo do 

edema, infiltrado de neutrófilos, aumento nos níveis de vários mediadores, tais como 

os metabólitos do ácido araquidônico (PGE2) (OH-ISHI, 1997), produtos originados 

de mastócitos (5-HT e histamina) (KOCHER et al, 1997), neuropeptídeos (substância 
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P, bradicinina) (MELZACK et al., 1997), citocinas (IL-1β e TNFα) (CUNHA et al., 

2005), NO (OMATE et al., 2001; SALVEMINI et al., 1996), fatores de transcrição 

(NF-κB, IRFs, CREB1), dentre outros (CUNHA et al., 2005; CUNHA et al. 2006; 

HADDAD, 2007). Por fim, ocorre o desenvolvimento exacerbado de sensibilidade de 

neurônios primários sensoriais nociceptivos a um estímulo doloroso térmico ou 

mecânico (VINEGAR, 1987; WINTER; RISLEY; NUSS, 1962; GARCIA LEME et al., 

1993; NANTEL et al., 1999; RANG; DALE; RITTER, 2000; OMATE et al., 2001; 

CUNHA et al., 2005). 

Vale destacar que estudos comparativos na seqüência de liberação de 

citocinas induzidas pela carragenina mostraram uma diferença funcional entre as 

duas espécies de roedores (camundongos e ratos), porém, o efeito final observado é 

indireto e mediado pela liberação de prostanóides e aminas simpatomiméticas 

(CUNHA et al., 2005).  

Os dados obtidos no presente estudo mostraram que o pré-tratamento 

sistêmico com o EMB, com as frações e com os compostos isolados produziu um 

efeito anti-hiperalgésico significativo no modelo de hiperalgesia mecânica induzida 

pela injeção i.pl. de carragenina, destacando o EMB e a FC que mostraram efeitos 

duradouros sendo seus efeitos observados por até 48 h após a indução com a 

carragenina. Já os compostos AL e BL apresentaram uma diminuição significativa da 

sensibilização mecânica, porém o BL foi o que mais se destacou e possivelmente 

pode ser um dos responsáveis pela atividade anti-hiperalgésica observado no EMB 

e na FC. Estes resultados sugerem que a atividade anti-hiperalgésica observada nos 

animais tratados com o EMB, com a FC e com os compostos isolados possa estar 

relacionada com as vias de sinalização da dor inflamatória, interferindo na 

sensibilização periférica de neurônios sensoriais, liberação de citocinas, síntese e/ou 

expressão de enzimas e produção de prostanóides. 

Importante destacar que, nos animais pré-tratados sistemicamente com a FM 

também foi observado um efeito anti-hiperalgésico significativo, porém, o estudo não 

teve continuidade devido a sua alta polaridade, o que dificultaria a identificação e 

isolamento de compostos responsáveis por essa atividade. Já a FAE não se mostrou 

capaz de interferir de forma significativa com a hiperalgesia mecânica induzida pela 

carragenina. 

Com o objetivo de verificar uma possível influência anti-inflamatória no efeito 

anti-hiperalgésico observado nos animais tratados com o EMB e com a FC no 
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modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina, os mesmos foram 

avaliados no ensaio de MPO, quantificação dos níveis da citocina IL-1β e no modelo 

de edema de pata induzido pelo mesmo agente flogístico. 

Em camundongos, a resposta edematogênica foi caracterizada como bifásica 

por Vinegar em 1987, sendo que na fase inicial é possível observar entre 20 minutos 

e 2,5 h a formação de edema resultante do aumento da pressão oncótica e da 

liberação de histamina, serotonina e bradicinina no meio. Além disso, como 

conseqüência ao aumento da permeabilidade vascular ocasionado pelos 

mediadores supracitados, ocorre à migração de células polimorfonucleares, 

principalmente neutrófilos, para o sítio inflamatório. A seguir ocorre uma resposta 

fagocitária intensa caracterizada pela segunda fase, a qual está relacionada também 

a uma elevada produção de prostaglandinas, espécies reativas de oxigênio (EROS), 

leucotrienos, migração de células mononucleares. Ainda nesta fase, também há a 

atuação da bradicinina (VINEGAR, 1987; PANTHONG et al. 2004; UENO et al., 

2007).  

Os resultados obtidos nestes modelos permitem sugerir que, a atividade anti-

hiperalgésica do EMB e da FC interfere de forma mais expressiva na primeira fase 

do que na segunda fase do processo inflamatório induzido pela carragenina, por 

ocasionar uma diminuição significativa na exsudação e na migração de neutrófilos. 

Visto que, o pré-tratamento com ambos foi capaz de reduzir expressivamente o 

edema ocasionado pela injeção i.pl. de carragenina bem como o número de 

neutrófilos ativados no sítio inflamatório observado indiretamente através do ensaio 

de MPO.  

A MPO é uma proteína catiônica e é o principal constituinte dos grânulos 

azurófilos dos neutrófilos, sendo liberada no fagossomo de neutrófilos ativados e sua 

atividade está indiretamente relacionada à concentração destas células no sítio 

inflamatório (WINTERBOURN, 2006). A inflamação periférica induzida pela injeção 

i.pl. de carragenina aumenta a atividade da MPO na medula espinhal, dessa forma, 

a migração de neutrófilos parece representar um ponto crucial no evento que leva a 

indução do quadro de hiperalgesia mecânica por este agente flogístico (MITCHELL 

et al., 2008; CUNHA et al., 2008). Logo, a MPO pode ser considerada marcadora da 

fase aguda do processo inflamatório (ROMAN, WENDLAND, POLANCZYK, 2008; 

CUNHA et al., 2008).  
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Ademais, é importante destacar duas moléculas de adesão, as selectinas e as 

integrinas, as quais são responsáveis pela quimiotaxia e pela transmigração celular 

de neutrófilos e de outras células envolvidas na resposta inflamatória. Diversos 

mediadores inflamatórios como a IL-1β, TNFα, NO e proteínas do sistema 

complemento são responsáveis pela expressão dessas moléculas em células 

endoteliais e em células inflamatórias (CUNHA et al., 2008). Logo, não pode ser 

descartada a hipótese de um possível envolvimento do EMB e da FC interferindo a 

expressão dessas duas moléculas, porém, há a necessidade da confirmação por 

meio de ensaios pormenorisados. 

Os resultados obtidos no ensaio de quantificação dos níveis de IL-1β 

indicaram que o pré-tratamento com a FC não foi capaz de alterar os níveis desta 

citocina, sendo que, esta é produzida e liberada na primeira fase do processo 

inflamatório, atuando na liberação de mediadores pró-inflamatórios. Ainda, é 

importante ressaltar que a IL-1β age sinergicamente com o TNFα aumentando a 

expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais e em leucócitos 

promovendo a transmigração leucocitária para o sítio inflamatório (CUNHA et al., 

2005; RUSSELL et al., 2009).  

Sabe-se que a carragenina também estimula a liberação de outros 

mediadores chaves nesse processo, como o TNFα e a IL-1β. Estas duas citocinas 

estimulam a liberação de prostanóides, e ambas agem diretamente na sensibilização 

dos nociceptores. Além disso, induzem a produção de cada uma de forma 

seqüencial e possuem ação sinérgica (SCHÄFERS et al., 2001; CUNHA et al. 2005). 

A administração exógena dessas substâncias induz dor e hiperalgesia pela ativação 

de fatores transcricionais resultando no aumento da expressão de COX-2, iNOS, IL-

1β e TNFα (SUNG et al., 2004). A IL-1β pode, ainda, sensibilizar os neurônios 

medulares através da indução da expressão de substâncias nociceptivas como a 

substância P e o fator de crescimento neural (NGF) (JEANJEAN et al. 1995; 

CUNHA, FERREIRA, 2003).  

Portanto, os resultados obtidos nestes três ensaios confirmaram uma 

influência anti-inflamatória significativa no efeito anti-hiperalgésico observado no 

modelo de hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina, e ainda, reforçam a 

hipótese de uma possível interação do EMB e da FC nas vias de sinalização da dor 

inflamatória através de uma possível modulação na migração de células 

inflamatórias como os neutrófilos. Porém, há a necessidade de ensaios específicos a 
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fim de elucidar o mecanismo pelo qual o EMB e a FC produzem este efeito anti-

inflamatório. 

Com o objetivo de direcionar a elucidação do possível mecanismo de ação 

anti-hiperalgésica do EMB e da FC, os mesmos foram avaliados frente a outros 

agentes como a PGE2, LPS, epinefrina e o CFA. No modelo de hiperalgesia 

mecânica induzida pela PGE2, foi observado que a administração sistêmica do EMB 

reduziu expressivamente o quadro de hiperalgesia de forma tempo dependente. 

Entretanto, os animais tratados com a FC não demonstraram uma diminuição 

significativa na sensibilização mecânica induzida por este agente flogístico. 

As PGs são consideradas mediadores finais da dor inflamatória pela 

capacidade de ativar diretamente os nociceptores, independente da liberação de 

outros mediadores. Destas, PGE2 é a mais comum entre os prostanóides, sendo 

produzida por uma grande variedade de células e tecidos e tem uma ampla gama de 

bioatividade. Recentes avanços nesse campo levou à identificação e caracterização 

de uma série de enzimas que desempenham um papel na síntese de PGE2, como a 

fosfolipase A2, ciclooxigenase e PGES terminal (MURAKAMI, KUDO, 2004).  

A PGE2 atua como um potente vasodilatador ou vasoconstritor e também é 

um importante mediador que exerce efeitos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios, 

sendo que estas ações são normalmente produzidas através da regulação 

direcionada da expressão gênica em tecidos relevantes. Seu efeito pró-inflamatório 

produz todos os efeitos cardinais da inflamação já mecionados que resultam em um 

aumento da permeabilidade microvascular, no fluxo sanguíneo no sítio inflamatório, 

hiperalgesia e atua também em neurônios sensoriais periféricos envolvidos no 

processo ocasionando hiperalgesia por diminuir o limiar de disparos de potenciais de 

ação facilitando a ativação neuronal (DAVIS, 1984, DINARELLO et al., 1999, 

CALDER, 2009; FERREIRA et al.; 2009; SREERAMKUMAR, FRESNO, CUESTA, 2011).  

Além disso, a PGE2 atua em diferentes tipos celulares do sistema imunológico 

em prol da inflamação, como na maturação de células dendríticas, ativação de 

linfócitos T e macrófagos. Já como uma molécula anti-inflamatória, já foi reportado 

por um grande número de trabalhos que  a PGE2 suprime a diferenciação de células 

TH1, funções de linfócitos B, ativação de LT e reações alérgicas (HARRIS et al., 

2002; KUNIKATA et al., 2005); e ainda, atua em células do sistema inato como 

neutrófilos, monócitos e células natural killer (NK) (SREERAMKUMAR, FRESNO, 

CUESTA, 2011). 
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Logo, o pré-tratamento com o EMB ou com a FC pode também estar atuando 

em mediadores finais do processo inflamatório como na PGE2, e como 

consequência, interferindo na permeabilidade vascular, na migração e ativação de 

células inflamatórias e/ou na sensibilização periférica. Essa hipótese corrobora com 

os resultados obtidos nos modelos de hiperalgesia mecânica, edema de pata e  nos 

ensaios de quantificação da MPO e dos níveis de IL-1β induzidos pela carragenina.  

Após a ativação de receptores presentes nos nociceptores por mediadores 

finais, iniciam-se os mecanismos periféricos neuronais da dor inflamatória 

representados principalmente por vias metabólicas de sinalização intracelular, com a 

participação de enzimas e de segundos mensageiros intracelulares, ocasionando na 

modulação da atividade de canais iônicos (COUTAUX et al., 2005). Tanto os 

receptores para PGs (receptores do tipo EP) quanto para as aminas simpáticas 

(receptores β1/β2), expressos nos neurônios nociceptivos primários, fazem parte de 

uma família de receptores celulares acoplados à proteína G. Desse modo, a ligação 

destas substâncias nos seus respectivos receptores ativa a proteína G, levando à 

estimulação de várias vias diferentes de sinalizações (FERREIRA et al., 2009). 

A produção da adenosina monofosfato cíclico (AMPc), o primeiro segundo 

mensageiro que foi implicado na dor inflamatória, é necessária para que ocorra a 

amplificação do processo que se inicia na membrana da célula neuronal. O aumento 

da concentração intracelular de AMPc atua em várias respostas biológicas 

modulando diretamente a atividade de proteínas quinases. O AMPc, na maioria das 

células, exerce seus efeitos por ativar a proteína quinase dependente de AMPc 

(PKA) e ainda, há também evidências de que o AMPc possa ativar proteína quinase 

C (PKC) (FERREIRA et al., 2009). 

A ativação da proteína Gs libera uma unidade catalítica (adenilato ciclase) 

capaz de converter o trifosfato de adenosina (ATP) em monofosfato de adenosina 

ciclíco (AMPc). O aumento da concentração de AMPc no citosol ativa a PKC e a 

PKA, estas por sua vez, possuem a capacidade de modificar a funcionalidade de 

outras proteínas através da inclusão de um grupo fosfato. A PKA fosforila canais de 

sódio (Nav1.8) e de potássio (Kv), facilitando o disparo da atividade elétrica da 

membrana neuronal, o que é uma caracteristica da hiperalgesia (FERREIRA et al., 

2009).  

No mesmo período em que se demonstrou a importância do AMPc para a 

gênese da hiperalgesia inflamatória, já era conhecido que, em alguns sistemas 
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biológicos, o aumento de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) induzia efeitos 

opostos ao AMPc. Assim, várias pesquisas direcionaram o seu foco para a 

investigação dos efeitos do GMPc sobre a hiperalgesia induzida pela PGE2, sendo 

verificado que a administração periférica da droga análoga ao GMPc, dibutiril-GMPc, 

bloqueava completamente a hiperalgesia causada pela PGE2 (SACH, CUNHA, 

FERREIRA, 2004).  

Dessa forma, o AMPc pode ser outro ponto de atuação do EMB ou da FC 

interferindo na ativação de proteínas quinases (PKA e PKC). Ou ainda por uma ação 

direta com a PKA, culminando na inibição da fosforilação dos canais de sódio e 

potássio, reduzindo, consequentemente, o quadro de hiperalgesia inflamatória 

decorrente da ativação da PGE2, isto também aconteceria se o EMB ou a FC 

atuassem modulando de forma inibitória o GMPc. 

Também foi verificada uma possível ação modulatória do EMB e da FC na 

hiperalgesia mecânica induzida pela epinefrina, a qual quando administrada na 

superfície plantar de camundongos causa hiperalgesia (alodínia mecânica) pela 

ativação direta dos nociceptores primários por um mecanismo dependente da 

ativação da PKC e da PKA (KHASAR et al., 1999).  

A epinefrina é uma catecolamina que, através da ativação de segundos 

mensageiros supracitados, promove a redução do limiar dos nociceptores e aumenta 

a excitabilidade da membrana neuronal (MANJAVACHI et al., 2010). Portanto, a 

atividade anti-hiperalgésica observada nos animais pré-tratados com o EMB ou com 

a FC pode estar agindo por uma possível ação inibitória na PKA e/ou na PKC ou, da 

mesma forma que foi proposto no modelo hiperalgesia mecânica induzida pela 

PGE2, através de uma possível modulação inibitória com o AMPc ocasionando na 

inibição da ativação da PKA.  

A ativação da PKC é uma etapa importante para os efeitos nociceptivos 

causado por vários estímulos estressantes, incluindo enzimas, canais iônicos e 

receptores de membrana que são importantes reguladores nos processos de 

excitação e de sensibilização dos nociceptores. Logo, a PKC possui a capacidade 

de modular a atividade de inúmeros processos celulares essenciais na produção da 

dor. Segundo alguns trabalhos, a estimulação de PKC periférica parece estar 

envolvida na nocicepção aguda evocada pela epinefrina (NAKAMURA, FERREIRA, 

1987; ALEY et al., 2000). 
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A exposição prolongada à epinefrina também gera uma expressão aumentada 

de α-adrenoceptores nas fibras sensoriais, além de promover o brotamento de 

terminações nervosas simpáticas no GRD, aumentando o contato entre estas 

terminações e as fibras nociceptivas, o que provoca uma sensibilização exacerbada 

a estímulos nociceptivos (STEEDS, 2009). Dessa forma, não se pode descartar um 

possível envolvimento com os receptores α2-adrenérgicos, visto que, a ação destes 

receptores é mediada através da inibição da adenilciclase e do controle nos níveis 

de AMPc intracelular, o qual já foi sugerido o envolvimento na atividade anti-

hiperalgésica observada com o tratamento com o EMB e com a FC. 

Por conseguinte, o EMB e a FC foram avaliados no modelo de hiperalgesia 

induzido pelo LPS. Neste modelo, o EMB mostrou ser capaz de reduzir 

expressivamente a hiperalgesia quando comparado aos animais do grupo controle. 

De forma menos pronunciada, nos animais tratados com a FC também foi observado 

um efeito anti-hiperalgésico até 4 h após a administração do LPS e, de forma 

interessante, a redução foi novamente observada após 24 h. Este acontecimento  

sugere que a FC possivelmente esteja mais relacionada com a recrutação  e/ou 

ativação de células polimorfonucleares e mononucleares, como os neutrófilos e 

macrófagos. 

A resposta inflamatória é fundamental para controlar o crescimento de 

microorganismos patogênicos. No entanto, o excesso da produção de citocinas é 

prejudicial para o hospedeiro e pode até mesmo ser fatal (BEUTLER et al., 1985).  

O LPS é uma endotoxina bacteriana e representa de 1 a 10 % do peso seco 

da bactéria Gram-negativa (BRADLEY, 1985; EMAU et al., 1987) e é constituído de 

três regiões, sendo uma externa polissacarídica (o-antigênica); uma central, 

composta por monossacarídeos; e uma região rica em ácidos graxos, conhecida 

como lipídeo A (MOORE, 1981), que é a parte biologicamente ativa do LPS 

(GALANOS et al., 1985). O lipídeo A é capaz de ativar o sistema imune com a 

síntese de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, IL-6, TNFα, NO, dentre outros). O TNFα 

é a primeira citocina liberada após a indução de uma inflamação por endotoxina, 

após a sua liberação o mesmo induz a secreção da IL-1β pelas células presentes e, 

consequentemente, de prostaglandinas, que são elementos importantes para a 

produção de hiperalgesia (CUNHA et al., 1992). 

 Esses dados descritos na literatura sugerem que a FC interfere de alguma 

forma com o TNFα, visto que, não foi observado uma redução dos níveis de IL-1β no 
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tecido plantar dos animais induzidos pela carragenina, a qual compartilha com LPS 

vias semelhantes na sinalização da dor inflamatória (CUNHA et al., 1992, 2008). 

A ativação de monócitos, macrófagos ou neutrófilos pelo LPS para produção 

dessas citocinas é mediada principalmente pelo CD14 (MOORE, 2001). O início da 

resposta inflamatória ocorre quando a proteína ligante de LPS transfere o monômero 

de endotoxina a um receptor superficial celular denominado antígeno de 

diferenciação de agrupamento 14 (CD14), que existe principalmente em fagócitos 

mononucleares (STELTER, 2000). 

O CD14 é um receptor protéico de reconhecimento que identifica endotoxinas 

como um padrão indicativo de patógenos (PAMPs), e é ele que inicia a ativação de 

macrófagos para síntese de citocinas pró-inflamatórias. Porém, o CD14 funciona 

apenas como a principal unidade de ligação para o LPS, mas não está diretamente 

envolvido na sinalização celular (STELTER, 2000).  

Mais tarde foram identificados os receptores Toll-like (TLRs), que são 

glicoproteínas de membrana integral tipo I, responsáveis por fazer a comunicação 

entre os aspectos externo e interno da célula. Dois membros dessa família, os 

receptores TLR-2 e TRL-4, foram identificados como os receptores envolvidos na 

sinalização do LPS (MOORE, 2001; CARRENHO, 2009). 

Dentro deste contexto, o tratamento com o EMB e com a FC parece ser capaz 

de reduzir o recrutamento de células imunes e, consequentemente, a liberação de 

citocinas pró-inflamatórias, ou ainda, pode estar interagindo de forma antagônica 

com o receptor CD14, inibindo a ativação de macrófagos, visto que, em ambos os 

tratamentos foram observados uma redução do quadro de hiperalgesia mecânica 

nos animais que receberam a injeção i.pl. de LPS. 

Outros trabalhos descritos na literatura, mostram que o LPS também é capaz 

de estimular a liberação de NO (BONATERRA et al., 2010; KASSIM et al., 2010). 

Este sensibiliza as fibras nociceptivas pela direta ativação de fibras sensoriais 

cerebrais, que levam à liberação do peptídeo relacionado ao gene da calcitonina 

(CGRP) e ao aumento das concentrações de dois segundos mensageiros (GMPc e 

AMPc), que através de fosforilações aumentam o influxo de íons de sódio e de cálcio 

e diminuem a entrada de potássio (CODERRE, 2009; DRAY, 2009).  

O NO ainda forma o monofosfato de guanidina cíclico (GMPc) e este, como 

segundo mensageiro, ativa a proteína quinase-G (PKG). Esta, assim como a PKC e 

PKA, diminui a transmissão inibitória via fosforilação de receptores GABAérgicos e 
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inibe os mecanismos opioidérgicos de antinocicepção, o que exacerba os processos 

de sensibilização. Além disso, o NO aumenta a nocicepção por difundir-se 

retrogradamente para terminais pré-sinápticos das fibras aferentes e estimular a 

liberação de glutamato, SP e CGRP através da indução de GMPc. A concentração 

elevada de cálcio intracelular provoca aumento da produção de ácido araquidônico 

via fosfolipase-A2 (PLA2) e, subsequentemente, de prostaglandinas via ciclo-

oxigenase (COX), o que promove maior atividade da PKC e também estimula a 

liberação de glutamato e SP das fibras aferentes (MILLAN, 1999; BUVANENDRAN 

et al., 2006). 

Tendo o conhecimento destes outros mediadores envolvidos na 

sensibilização de fibras nociceptivas pelo LPS, sugere-se outro possível mecanismo 

de atuação do EMB e da FC. A atividade anti-hiperalgésica observada em ambos os 

tratamentos talvez atue através da modulação negativa do NO, ou ainda pela ação 

inibitória na síntese de GMPc, interferindo nas vias de sinalização da dor inflamatória 

desencadeada por esses dois mediadores. Porém, outros ensaios complementares 

devem ser realizados a fim de confirmar esta hipótese. 

Outro modelo utilizado para estudar a hiperalgesia inflamatória persistente 

utilizou o CFA como agente indutor de sensibilização de forma preventiva. Neste, foi 

observado que o pré-tratamento sistêmico dos animais com EMB foi capaz de inibir 

de forma discreta a sensibilização mecânica em todas as doses avaliadas quando 

comparados com o grupo controle. Porém, a FC não foi capaz de alterar a 

hiperalgesia mecânica dos animais de forma significativa em nenhuma das três 

doses. 

A administração de CFA na cauda ou nas patas de ratos, camundongos ou 

coelhos produz um processo inflamatório intenso, que se desenvolve rapidamente e 

pode persistir por várias semanas (BILLIAU, MATTHYS, 2001).  

Este agente produz uma reação inflamatória local caracterizada por eritema, 

aumento da temperatura local, extravasamento plasmático, infiltração de células 

inflamatórias, associado com a produção de vários mediadores inflamatórios e 

nociceptivos tais como citocinas, neurotrofinas e eicosanóides (GANJU et al., 2001).  

Em consequência, a injeção de CFA causa hiperalgesia e alodínia, que é mediada 

pela sensibilização local do nociceptor e por mecanismos sistêmicos neurais e 

imunes (WOOLF et al., 1997; SAMAD et al., 2001). Em animais, a injeção de CFA 

constitui um modelo que produz uma condição inflamatória crônica extensamente 
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empregada pela sua similaridade com doenças crônicas humanas, tais como as 

inflamações severas nas articulações e artrite reumatóide (TJOLSEN, HOLE, 1997; 

SHENKER et al., 2001; HOGAN, 2002).  

Segundo trabalhos descritos na literatura ocorre uma liberação seqüencial de 

TNFα, IL-1β e NGF no modelo de hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA 

(WOOLF et al., 1997; PASZCUK et al., 2007). De acordo com Pesquero e 

colaboradores (2000) o efeito anti-hiperalgésico no modelo do CFA pode ocorrer 

pela inibição da síntese de mediadores inflamatórios, como a COX-2, TNFα, IL-1β e 

a óxido nítrico sintase (iNOS), através da inibição do fator de transcrição NF-κB. 

Estes dados apóiam a hipótese de um possível envolvimento com a liberação de 

mediadores iniciais como o TNFα ou com fatores de transcrição como o NF-κB no 

efeito anti-hiperalgésico observado nos animais tratados com o EMB.  

Nos animais induzidos a um processo inflamatório persistente pelo CFA, 

também foram observados um aumento na expressão de integrinas do tipo α4 sobre 

o endotélio da pata inflamada e de quimiocinas CXCL2 e CXCL1, através da 

tradução de proteínas pelo RNAm, no tecido inflamado. Estas moléculas são 

expressas por leucócitos, principalmente moléculas de adesão do tipo P e E-

selectinas, ICAM-1 e PECAM-1 (MACHELSKA et al., 2004) e também podem ser 

alvo de atuação do EMB diminuindo sua expressão no endótelio e em células 

inflamatórias, ocasionando em uma menor transmigração leucocitária e, 

concomitantemente, em uma diminuição na liberação de mediadores por células 

inflamatórias no sítio da lesão. 

De forma semelhante, no modelo curativo, onde os animais foram tratados 

diariamente após o desenvolvimento do processo hiperalgésico, a administração 

sistêmica do EMB foi capaz de reduzir a hiperalgesia mecânica induzida pelo CFA, 

assim como a FC nas duas maiores doses (10 e 30 mg/kg). Logo, a atividade anti-

hiperalgésica observada neste modelo sustenta as hipóteses sugeridas nos modelos 

anteriores, nos quais sugerem que o efeito anti-hiperalgésico atue por vias de 

sinalização periféricas da dor inflamatória, e ainda sugere uma atuação também em 

nível central, visto que a injeção i.pl. de CFA gera um estado de hiperexcitabilidade 

periférica e central dando origem aos fenômenos conhecidos como hiperalgesia e 

sensibilização (NAGAKURA et al., 2003).  

Com a finalidade de verificar um possível efeito anti-hiperalgésico em 

modelos experimentais de dor neuropática, o EMB e a FC foram avaliados no 
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modelo de CPNC e no modelo de APB, tendo em vista que estes modelos envolvem 

tanto mediadores químicos que participam da nocicepção neurogênica como da 

inflamatória.  

Alguns modelos experimentais que avaliam a dor neuropática reproduzem os 

mesmos sintomas causados em humanos e na sua maioria, envolvem a 

manipulação cirúrgica do nervo ciático, lesão nos nervos espinhais ou indução de 

estados patológicos próximos a medula espinhal através da microneurólise, secção, 

esmagamento, constrição parcial ou total do nervo, ocasionando uma série de 

modificações químicas e em alguns casos, motoras (THOMAS, 2001). No modelo 

empregado no atual trabalho (CPNC), foi induzida uma lesão apenas do 

componente sensorial do nervo ciático sem o comprometimento do sistema motor 

dos animais, modificando o modelo proposto anteriormente. 

Este modelo possibilita avaliar o envolvimento de possíveis mecanismos 

envolvidos no desenvolvimento da dor neuropática, incluindo a excitabilidade 

ectópica de neurônios sensoriais, expressão alterada de genes de neurônios 

sensoriais e a sensibilização de neurônios na GRD da medula espinhal (WOOLF, 

2002; WOOLF, 2004; MOALEM, TRACEY, 2006). No entanto, inúmeras evidências 

indicam que mecanismos inflamatórios (WOOLF, COSTIGAN, 1999; DELEO, 

YEZIERSKI, 2001; DELEO et al., 2004; SOMMER , KRESS, 2004) e imunes 

(WATKINS, MAIER, 2002; 2005; DELEO et al, 2004; MCMAHON et al., 2005; 

TSUDA  et al, 2005) também desempenham um papel importante na dor neuropática 

(MOALEM, TRACEY, 2006).   

Foi possível observar que o tratamento com o EMB foi capaz de reduzir 

significativamente a hiperalgesia mecânica induzida pela CPNC, enfatizando que o 

tratamento foi realizado apenas uma vez ao dia durante um período de sete dias. De 

forma mais promissora, o tratamento com a FC quando comparado com o EMB 

apresentou um melhor perfil de inibição frente ao quadro hiperalgésico induzido pela 

CPNC. Como controle positivo foi utilizada a gabapentina, visto que esta droga 

possui eficácia em reverter a sensibilização mecânica em modelos experimentais de 

dor neuropática e analgesia em pacientes com dor do membro fantasma, portadores 

de dor aguda e crônica pós-lesão espinhal (CHEN, PAN, 2005). Estudos de 

Hayashida et al. (2007) demonstraram que a gabapentina foi capaz de reduz a 

hiperalgesia ao frio após a CPNC, característica que não foi observada em outras 

drogas anticonvulsivantes como a carbamazepina e fenitoína. 
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Um estímulo químico, incluindo mediadores inflamatórios, pode sensibilizar ou 

ativar fibras C polimodais, no entanto, estes efeitos foram considerados como sendo 

responsáveis pela dor inflamatória, e pouca atenção foi dada à idéia de que as 

células imunes ou inflamatórias ou seus mediadores poderiam ter um papel na dor 

neuropática. Porém, com o desenvolvimento de modelos animais de dor neuropática 

foi possível observar que, por exemplo, a lesão do nervo resulta na ativação de 

mastócitos e no recrutamento de neutrófilos e macrófagos (OLSSON, 1967; PERRY 

et al., 1987; SOMER et al., 1995).  

Os neutrófilos aderem ao endotélio vascular e migram para a área 

inflamatória do nervo lesado, liberando lipoxigenases e citocinas que atuam 

diretamente no receptor para dor. Assim, a depleção de neutrófilos circulantes antes 

da lesão experimental atenua a hiperalgesia. Os neutrófilos ainda liberam 

quimiocinas e defensinas que promovem a quimiotaxia de macrófagos e linfócitos 

(BRÜCK, 1997; KRAYCHETE, GOZZANI, KRAYCHETE, 2008). 

Por outro lado, os macrófagos fagocitam neurônios e células de Schwann 

degenerados ou mortos e residem no SNC e SNP, secretam prostaglandinas, 

incluindo PGE2 e PGI2, que sensibilizam diretamente os neurônios sensoriais 

aferentes primários, citocinas (TNFα, IL-6, IL-1β) e radicais superóxidos que estão 

implicados na dor neuropática, tanto que a depleção de macrófagos em ratos com 

nervos lesados reduz a hiperalgesia (MA, EISENACH, 2002, 2003).  

Macrófagos após o recrutamento e ativação, contribuem para a sensibilização 

de nociceptores através da liberação de vários mediadores solúveis. A expressão da 

quimiocina proteína inflamatória de macrófagos-1α (MIP-1α) e seus receptores 

CCR5 e CCR1 está aumentada em macrófagos e células de Schwann após a 

CPNC, contribuindo para o desenvolvimento de dor neuropática (KRAYCHETE, 

GOZZANI, KRAYCHETE, 2008; REN, DUBNER, 2010). 

Sabe-se ainda que os neutrófilos, além de desempenharem uma atividade 

inflamatória, também possuem uma atividade anti-inflamatória e antinociceptiva pela 

liberação de peptídeos opióides, que se liga a receptores opióides de neurônios 

sensoriais periféricos. Há evidências que a ação antinociceptiva de neutrófilos 

parece contraditória, pois a dor neuropática e inflamatória diferem em alguns 

aspectos, apesar de compartilharem alguns mecanismos básicos. Essa diferença 

ajuda a explicar porque os opióides são menos efetivos em aliviar a dor neuropática 

que a dor inflamatória (DELLEMIJIN, 1999; MOALEM, TRACEY, 2006). 
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Estudos de Clatworth e colaboradores (1995) demonstraram também que a 

supressão da resposta inflamatória na lesão do nervo ciático inibia o 

desenvolvimento da hiperalgesia, sendo sugerido que mediadores (citocinas em 

particular) eram uma provável ligação entre a ativação e o recrutamento de células 

imunes na lesão do nervo, no desenvolvimento de hiperalgesia e na dor neuropática 

(MOALEM, TRACEY, 2006).  

Outros estudos apontaram que células da glia e células de Schwann também 

poderiam ter um papel ativo no processo imune pela liberação de mediadores 

incluindo citocinas, e atuando como células apresentadoras de antígeno (APCs) no 

sítio da lesão (CONSTABLE et al., 1994). Citocinas como o TNFα, IL-1 e IL-6 já 

haviam sido relatadas como indutores de hiperalgesia aguda ou de curto-tempo, mas 

atualmente também são implicadas na dor neuropática, envolvendo hiperalgesia 

crônica e alodínia (MOALEM, TRACEY, 2006).  

Os dados supracitados descritos na literatura nos permitem sugerir que o 

efeito anti-hiperalgésico observado no tratamento com o EMB ou com a FC 

possivelmente atue de alguma forma com células inflamatórias, como macrófagos e 

neutrófilos, reduzindo a expressão, produção e/ou liberação de quimiocinas e de 

citocinas por estas células, ocasionando em uma diminuição da hiperalgesia 

mecânica induzida pela CPNC. Além disso, sabe-se que a lesão do nervo induz 

modificações na expressão de fatores de crescimento (RAMER et al., 1997). Logo, o 

efeito anti-hiperalgésico observado no EMB e na FC possam estar atuando, ainda, 

na inibição de fatores neurotróficos.  

A lesão do nervo ciático promove descargas ectópicas, tanto pelas fibras 

lesionadas quanto pelas intactas. Esta característica é explicada, em parte, pela 

liberação periférica de NGF que ocasiona a sensibilização de fibras não lesionadas 

(OBATA, 2006). Esta sensibilização se dá pela ativação de receptores trkA pelo NGF 

resultando na fosforilação dos receptores TRPV1 através de cascatas ligadas à 

PKA, PKC, MEK e MAPK, provocando a sensibilização dos mesmos. Além disso, o 

NGF promove a liberação de fator neurotrófico derivado de células da glia (GNDF), 

fator neurotrófico derivado do cérebro (BNDF) e SP. Ademais, o complexo trkA-NGF 

é internalizado na fibra sendo direcionado ao gânglio da raiz dorsal, onde ativa uma 

série de mediadores, promovendo a expressão exacerbada de TRPV1 (OSSIPOV, 

PORRECA, 2009).  
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O NGF, além de sensibilizar diretamente os nociceptores na periferia, atua em 

células do sistema imune e simpático, enquanto o BDNF facilita a excitação dos 

neurônios do corno dorsal da medula (OBATA, 2006). Ademais, a injeção 

endoneural de fator neurotrófico provoca brotamentos de sinapses e sinais de 

hiperalgesia térmica, enquanto a administração perineural dessa substância 

determina o aparecimento de hiperalgesia mecânica (MALCANGIO, 2003).  

Grande parte destes eventos ocorre apenas em nível periférico, sendo o 

mecanismo responsável pela manutenção da dor neuropática concomitantemente à 

sensibilização central (OSSIPOC, PORRECA, 2009; MARCHAND, 2008). Neste 

contexto, os resultados obtidos no modelo de CPNC corroboram, em parte, com as 

evidências descritas na literatura, visto que, o tratamento com o EMB não foi muito 

efetivo no controle das vias de sensibilização central da dor. Portanto, este modelo 

sustenta a hipótese de um maior envolvimento do EMB nas vias periféricas da dor, 

pela inibição da quimiotaxia de células inflamatórias (neutrófilos e macrófagos) e/ou 

pela inibição da liberação de citocinas como TNFα e de outros mediadores 

inflamatórios como o NGF, PKA e PKC. Já a FC parece estar mais relacionada com 

as vias centrais de sinalização da dor, visto que o tratamento com a esta fração não 

foi tão eficaz em reduzir os quadros de hiperalgesia inflamatória induzidos pela 

PGE2, epinefrina e CFA. 

Posteriormente ao modelo de CPNC, o tratamento com EMB ou com a FC foi 

avaliado no modelo de APB. Este modelo produz hiperalgesia mecânica persistente 

e pronunciada por até 80 dias após a cirurgia na pata posterior direita (QUINTÃO et 

al., 2006). A dor provocada por este modelo foi caracterizava por ser aguda, 

intermitente e freqüentemente intratável, e geralmente localiza-se na projeção do 

ombro e região supra-escapular com irradiação para o membro superior ipsilateral, 

dependendo da intensidade e da região do plexo lesado (WYNNPARRY, 1984; 

CRAIG, 1991; ANAND, BIRCH, 2002). 

A origem desse tipo de dor pode ser idiopática ou induzida por certas 

posições do membro superior, além de traumas, compressões e procedimentos 

anestésicos ou pós-radioterapia. Além disso, é um produto da hiperatividade 

neuronal segmentar em consequência da deaferentação, sendo que a presença de 

zonas de gatilho distantes da área deaferentada, no hemicorpo ipsi ou contralateral, 

também foi observada (CRAIG, 1991; WYNNPARRY, 1984). 
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Neste contexto cabe ressaltar que neste modelo a sensibilização mecânica foi 

avaliada pela pata traseira direita do animal. Isto porque, após a APB, tanto as fibras 

sensoriais quanto as fibras motoras são completamente rompidas resultando na 

perda da atividade funcional da pata dianteira operada (força de flexão dos artelhos). 

Com isto, os animais não são capazes de reagir à estimulação térmica ou mecânica. 

Segundo estudos de Rodrigues-Filho et al. (2003) e Quintão (2006) as 

respostas hiperalgésicas observadas após a APB são observadas em sítios 

distantes do local da lesão. Este fenômeno parece estar relacionado apenas com o 

processo de avulsão, uma vez que as respostas hiperalgésicas térmica e mecânica 

nos membros traseiros foram completamente ausentes após a constrição ou 

esmagamento do plexo braquial em ratos (RODRIGUES-FILHO et al., 2003). 

Os mecanismos relacionados com a hiperalgesia mecânica parecem envolver 

a sensibilização das fibras sensitivas não mielinizadas do tipo C, porém dados da 

literatura apontam também uma maior contribuição das fibras mielinizadas de maior 

diâmetro do tipo Aβ, que transmitem estímulos mecânicos de baixo limiar e alta 

frequência (TEIXEIRA, 2005). Além disso, após a sensibilização central de neurônios 

da ME induzida pela lesão, fibras Aβ crescem para dentro da lâmina II do CDME e 

uma área que normalmente recebe apenas informações nocivas transmitidas pelas 

fibras C e Aδ, passa a receber informações de estímulos táteis não nocivos, 

tornando-se capaz de gerar dor (DECOSTERD, WOOLF, 2000; VRINTEN et al., 

2001). 

Também tem sido proposto que as alterações do CDME incluem a perda de 

mecanismos inibitórios interneuronais ou redução da expressão de receptores e/ou 

transmissores. Além disso, outros sistemas parecem também participar do 

desenvolvimento da hipersensibilidade dolorosa observada nas neuropatias. Por 

exemplo, Malcangio (2003) descreve a importância dos fatores neurotróficos na 

eficiência da regulação sináptica, e Obata (2006) considera o BDNF como 

neuromodulador da transmissão sináptica e nocicepção espinhal. 

Nos animais tratados sistemicamente com o EMB ou com a FC foi possível 

observar uma redução, de forma significativa, da hiperalgesia induzida pela APB em 

todas as doses avaliadas durante todo o experimento. Acredita-se que na primeira 

semana após a lesão do nervo periférico, o processo de reorganização dentro dos 

neurônios sensoriais lesionados produz um aumento pronunciado no transposrte 



116 

 

 

axonal retrógrado de pequenas proteínas como citocinas e fatores neurotróficos 

(CAHILL et al., 2003), pontos nos quais o EMB e a FC parecem estar interferindo. 

Com base nestes resultados, foi observada a importância de determinados 

fatores neurotróficos nas respostas hiperalgésicas induzidas pela APB, sendo que 

os fatores neurotróficos fazem parte de uma família de pequenas proteínas 

secretórias diméricas que afetam todos os aspectos biológicos dos neurônios (para 

revisão ver: POO, 2001) como o NGF, BDNF, GNDF, neutrofina 3 (NT-3) e 

neutrofina 4/5 (NT-4/5). As neurotrofinas agem em receptores específicos – as 

tirosinas cinases (TrK) A para o NGF, B para o BNDF e NT-4/5 e C para as NT-3 

(KRAYCHETE, GOZZANI, KRAYCHETE, 2008). Os fatores neurotróficos incluindo o 

NGF, GDNF, BNDF e NT-3, recentemente emergiram como uma nova classe de 

potenciais alvos para o desenvolvimento de medicamentos para o tratamento de dor 

crônica (QUINTÃO et al., 2008). 

Foi demonstrando por QUINTÃO et al. (2006) que o TNFα está implicado nas 

respostas hiperalgésicas após a APB e que o aumento dos níveis de NGF após 

lesão tecidual parece estar ligado diretamente à produção de TNFα(CORREALE, 

VILLA, 2004; ONDA et al., 2004). Sugerindo que a produção de NGF (provavelmente 

após a produção de TNFα) está implicada na gênese da hiperalgesia mecânica 

induzida pela APB, contribuindo dessa forma para a sensibilização central 

subseqüente através de mediadores adicionais.  

Outro fator importante é que a lesão nervosa pode envolver componentes 

inflamatórios além do sistema neuronal, principalmente relacionado à remoção dos 

axônios ou das células de Schwann degenerados. As células envolvidas com o 

processo inflamatório podem promover a liberação de mediadores que provocam a 

sensibilização de fibras sensoriais. Sabe-se que a hiperalgesia provocada pela lesão 

de nervos periféricos pode ser decorrente da liberação de citocinas pró-inflamatórias 

por células imunes ativadas (SCHOLZ, WOOLF, 2002; KRAYCHETE, GOZZANI, 

KRAYCHETE, 2008). Logo, a hipótese sugerida anteriormente, na qual foi proposto 

que o tratamento com o EMB ou com a FC atue inibindo a migração de células 

inflamatóras para o sítio inflamatório e/ou a produção ou liberação de citocinas 

corrobora com dados da literatura frente ao processo de dor neuropática e 

inflamatária. 

O último modelo experimental realizado, nos quais o EMB e a FC foram 

avaliados, foi o modelo de dor pós-operatória em ratos. Este modelo consiste na 
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incisão de aproximadamente 1 cm na superfície plantar da pata direita traseira, 

sendo que esta incisão atinge pele, fáscia e músculo. Após a incisão plantar já é 

possível observar comportamentos nociceptivos como a redução do limiar térmico no 

primeiro dia após o procedimento e este é mantido por aproximadamente cincos 

dias. Há também uma diminuição expressiva no limiar mecânico, sendo observada 

através da estimulação com monofilamentos de von Frey e essa resposta se 

mantém de cinco a dez dias após a incisão. Ambos os quadros de hiperalgesia 

mecânica e térmica são observados em pacientes após procedimentos cirúrgicos, 

assim, este modelo experimental reproduz de forma fiel os sintomas diagnosticados 

em seres humanos (BRENNAN, 2011). 

Traumatismos e inflamações geram estímulos mecânicos, térmicos e 

químicos que ativam os nociceptores das fibras mielinizadas finas Aδ e 

amielinizadas C do SNP e conduzem a informação nociceptiva para a medula 

espinhal. Após o procedimento cirúrgico, as lesões teciduais provocam respostas 

inflamatórias e sensibilizam nociceptores com liberação de substâncias como SP, 

PGs, serotonina, BK e histamina, com consequente modulação e aumento das 

respostas tanto no SNP quanto do SNC (DAHL, MOINICHE, 2004). 

Os resultados obtidos com o tratamento sistêmico realizado duas vezes ao 

dia com o EMB, assim como com a FC, foi capaz de reduzir de forma significativa a 

sensibilização mecânica induzida pelo modelo de dor pós-operatória. Estes 

resultados corroboram com a hipótese levantada nos demais modelos avaliados, nos 

quais sugerem um forte envolvimento nas vias de controle da dor inflamatória no 

SNP pela redução da transmigração de células inflamatórias para o sítio da lesão 

com concomitante redução da liberação de mediadores por estas células.  

Além disso, algumas citocinas pró-inflamatórias reguladas pelo NF-κB, como 

o TNFα, tem um papel importante na nocicepção em diferentes modelos de dor. É 

possível que o NF-κB possa contribuir para a sensibilização nociceptiva observada 

na dor pós-incisional (NOGUEIRA et al., 2009). Logo, a atividade anti-hiperalgésica 

pela modulação negativa de citocinas pró-inflamatórias sugerida em modelos 

supracitados pode estar relacionada com a ativação do NF-κB. 

Levando em consideração a complexidade do processo inflamatório de 

caráter agudo e/ou crônico, nos quais há o envolvimento de uma série de 

mediadores, talvez seja possível propor uma hipótese para o mecanismo de ação 

anti-inflamatória do EMB e da FC, visto que o tratamento com ambos reduziram a 
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migração de neutrófilos e o edema induzido pela injeção i.pl. de carragenina. Uma 

vez que, os neutrófilos aderem ao endotélio vascular e migram para a área 

inflamatória do nervo lesado, liberando lipoxigenases e citocinas, quimiocinas e 

defensinas que promovem a quimiotaxia de macrófagos e linfócitos, que através da 

expressão de moléculas de adesão (KRAYCHETE, GOZZANI, KRAYCHETE, 2008; 

CUNHA et al., 2008), podemos sugerir que o mecanismo de ação poderia atuar pela 

redução da expressão, produção e/ou liberação de citocinas como o TNFα. Ademais 

não pode ser descartada a hipótese de um possível envolvimento do NF-κB, visto 

que, este fator transcricional é responsável pela expressão e consequente produção 

destas citocinas inflamatórias por células imunes ativadas.  

Este efeito também poderia estar atuando pela redução da expressão de 

moléculas de adesão como selectinas e/ou integrinas, resultando na diminuição o 

rolamento de neutrófilos pelo endotélio e a transmigração destas células, 

respectivamente, ou ainda, pela atuação em mensageiros secundários e alvos 

moleculares finas como a PKA, PKC, AMPc e/ou NGF. 

O tratamento sistêmico com o EMB e com a FC também foi eficaz em reduzir 

a hiperalgesia mecânica em modelos de dor neuropática, sugerindo uma possível 

correlação entre a atividade anti-inflamatória e anti-hiperalgésica atuando por uma 

mesma via, visto que os neutrófilos igualmente apresentam um papel importante no 

desenvolvimento da hiperalgesia como resultado de lesão parcial do nervo.  

Os neutrófilos aderem ao endotélio vascular e migram para o sito inflamatório 

do nervo degenerado, liberando lipoxigenases e citocinas que agem diretamente no 

receptor para a dor e ainda, liberam quimiocinas e defensinas que promovem 

quimiotaxia para macrófagos e linfócitos. Já os macrófagos fagocitam neurônios e 

células de Schwann degenerados, residem no SNC e SNP e liberam 

prostaglandinas, citocinas e radicais superóxidos que estão associados na 

fisiopatologia da dor neuropática (LIU et al., 2000). É possível ainda correlacionar a 

IL-1β, sendo que ela também exerce ação direta e indireta nos nociceptores e há um 

amento da síntese de IL-1β na lesão do nervo periférico (SUNG et al, 2004). 

Os resultados apresentados neste trabalho demonstram que o EMB, bem 

como a FC, quando administrados intraperitonealmente, foram capazes de reduzir a 

hiperalgesia mecânica induzida pela carragenina, PGE2, LPS, epinefrina, CFA, 

CPNC, APB em camundongos e ainda o modelo de dor pós-cirúrgica em ratos. Os 
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compostos AL e BL também foram capazes de reduzir a hiperalgesia mecânica 

induzida pela carragenina, porém de forma menos eficaz que o EMB.  

Outro fator de grande importância na avaliação de atividades anti-

hiperalgésicas de novos medicamentos, é se o tratamento farmacológico causa 

alterações comportamentais, tais como: redução da capacidade motora dos animais, 

sedação, aumento da temperatura corpórea, dentre outras alterações, os quais 

podem mascarar uma resposta falso-positiva (JANSSEN, 1976; TABARELLI ET al., 

2004). Deste modo, com o objetivo de excluir a possibilidade do EMB e da FC 

estarem provocando alterações no comportamento dos animais, foi avaliado o 

comportamento motor e exploratório dos animais. Os resultados obtidos 

demonstraram que os animais pré-tratados sistemicamente com o EMB ou com a 

FC, nas doses que exerceram efeito anti-hiperalgésico, não provocam qualquer 

alteração motora quando avaliados pela locomoção espontânea no teste do campo 

aberto assim como no teste do Rota-Rod e ainda, não apresentaram alterações na 

temperatura corporal nem mesmo quando administrados de forma crônica.  

Por fim, levando em consideração todos os resultados obtidos neste trabalho, 

o tratamento com o EMB obtido das folhas de C. cainto, assim como, com a FC 

proporcionou uma diminuição significativa do quadro hiperalgésico em diferentes 

tipos de dor experimental e, ainda, não apresentou efeitos colaterais nos modelos 

avaliados.  

Desta maneira, seria interessante dar continuidade a investigação da 

atividade anti-hiperalgésica observada no tratamento com o EMB, frações e 

compostos isolados, visando aprimorar o conhecimento sobre seu efeito anti-

hiperalgésico e anti-inflamatório em outros modelos experimentais de dor crônica, 

eainda, podem servir de protótipos para futuros estudos de melhoramento estrutural, 

objetivando o melhoramento farmacodinâmico e farmacocinético de produtos de 

origem vegetal no tratamento da dor crônica, além de estudos para confirmar sua 

segurança terapêutica. 
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7 CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os resultados obtidos no presente trabalho, foi possível 

concluir que o EMB e a FC demonstraram uma ação anti-hiperalgésica expressiva 

quando administrados intraperitonealmente nos modelos de dor inflamatória induzida 

pela carragenina, PGE2, LPS, epinefrina e no modelo preventivo de hiperalgesia 

mecânica induzido pelo CFA. Porém a FC somente não foi capaz de reduzir de 

forma significativa no modelo de indução pelo CFA. 

O tratamento com o EMB e com a FC além de reduzir o edema induzido pela 

carragenina, foram capazes de reduzir a migração de neutrófilos para o sítio 

inflamatório. Já nos níveis da citocina IL-1β, o tratamento com a FC não promoveu 

uma redução significativa quando comparado ao grupo controle. 

Os compostos AL e o BL também mostraram ser capazes de reduzir a 

sensibilidade mecânica dos animais frente à hiperalgesia induzida pela injeção i.pl. 

de carragenina, destacando que possivelmente o BL, assim como o AL, podem ser 

responsáveis pela atividade anti-hiperalgésica e anti-inflamatória observadas no 

tratamento com o EMB e com a FC. 

Nos modelos de dor neuropática induzida pela CPNC e APB, o tratamento com 

o EMB e com a FC, mostrou-se capaz de reduzir o quadro hiperalgésico de forma 

significativa. Ressaltando que, a partir dos resultados obtidos nestes dois modelos 

ao lado dos resultados obtidos no modelo de hiperalgesia induzida pelo CFA, foi 

possível sugerir que a atividade anti-hiperalgésica está relacionada com as vias 

periféricas e centrais de modulação da dor. 

Com base nos resultados obtidos no atual trabalho quando comparados aos 

dados descritos na literatura, é possível sugerir que o efeito anti-hiperalgésico 

observado nos animais tratados com o EMB ou com a FC atue interferindo nas vias 

de sinalização da dor inflamatória através da redução da expressão e/ou liberação 

de citocinas como o TNFα; da redução da expressão de moléculas de adesão e/ou 

ainda pela inibição da PKA e PKC de forma direta ou pela ação indireta pela 

ativação do AMPc. A elucidação de um possível mecanismo de ação dos compostos 

AL e BL ainda se faz necessária frente a outros modelos de hiperalgesia mecânica. 

Outro fator de grande importância é que tanto o tratamento com o EMB como 

com a FC, nas doses que produziram a atividade anti-hiperalgésica, não provocaram 
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alteração na atividade motora dos animais quando avaliados pela no teste do campo 

aberto e no Rota Rod. O tratamento também não causou alterações na temperatura 

corporal dos animais mesmo quando administrados de forma crônica. 

Avaliando todos os resultados obtidos no presente trabalho, é possível dizer 

que o EMB obtido a partir das folhas de C. cainito, assim como a FC obtido do EMB 

parecem ser promissores no manejo e controle da dor inflamatória e neuropática 

através do desenvolvimento de fitoterápicos, ou ainda, como alvo de estudos para 

identificação de novos compostos analgésicos e terapeuticamente relevantes. 

Contudo, há a necessidade de estudos posteriores a fim de elucidar o exato 

mecanismo de ação através de ensaios bioquímicos, características 

farmacocinéticas como a biodisponibilidade e possíveis efeitos tóxidos produzidos 

pelo EMB e pela FC. 

Cabe sugerir ainda, uma atuação sinérgica de moléculas bioativas presentes 

no EMB, visto que na maioria dos modelos avaliados a atividade anti-hiperalgésica 

foi superior ao tratamento i.p. com a FC. Essa menor atividade observada na FC 

provavelmente se deve ao processo de particionamento líquido-líquido, onde 

provavelmente foram perdidas interações entre substâncias bioativas ocasionando 

em uma menor atividade anti-hiperalgésica. 
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