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RESUMO 

 

Annona vepretorum Mart. (Annonaceae) é uma espécie nativa da Caatinga (região 

semiárida do Brasil) popularmente conhecida como "araticum" e "pinha da 

Caatinga". Este estudo foi realizado para investigar a toxicidade aguda e os 

possíveis efeitos motores, ansiolíticos e sedativos de Av-EtOH sobre o sistema 

nervoso central de camundongos. A toxicidade aguda de Av-EtOH foi avaliada pela 

administração de 1,0 g/Kg via oral em camundongos. O sangue dos animais foi 

removido após 14 dias para análise de parâmetros hematológicos e bioquímicos. A 

triagem farmacológica comportamental e os testes do campo aberto, labirinto em 

cruz elevado, tábua de buracos e rota-rod foram utilizados neste estudo. Av-EtOH 

(25, 50 e 100 mg/kg, via oral) e diazepam (2,5 mg/kg, via intraperitoneal) foram 

administrados aos grupos de camundongos e observações apropriadas foram 

realizadas. A triagem fitoquímica preliminar de Av-EtOH revelou a presença de 

fenóis, esteroides, terpenoides e flavonoides. Em relação à toxicidade aguda, não 

foram observados morte nem sinais de toxicidade, indicando baixa toxicidade do 

extrato. Na avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos, foi observado 

apenas um aumento no número de leucócitos bem como no peso dos estômagos 

dos animais tratados com Av-EtOH. Estas alterações estão sendo investigadas. A 

triagem farmacológica comportamental inicial revelou alterações nos animais nos 

intervalos de tempo de 0,5, 1, 2 e 4 horas, como diminuição da atividade 

espontânea, ptose palpebral e diminuição da resposta ao toque com as doses de 25, 

50 e 100 mg/kg. No teste do campo aberto, na dose de 25 mg/kg de Av-EtOH houve 

diminuição da ambulação e do número de rearing (p<0,01). Houve aumento do 

tempo de imobilidade no teste do campo aberto. No teste do labirinto em cruz 

elevado não houve alterações nos parâmetros analisados. No teste tábua de 

buracos houve redução do número de mergulhos (head-dipping) aos orifícios nas 

doses de 50 e 100 mg/kg (p<0,05). Além disso, Av-EtOH não promoveu alteração na 

coordenação motora dos animais quando submetidos ao teste do rota-rod. Os 

resultados deste estudo sugerem, pela primeira vez, que A. vepretorum apresenta 

atividade sedativa, mas não afeta a coordenação motora dos animais. 

 

Palavras-chaves: Annona vepretorum, Annonaceae, Sedativo, Sistema nervoso 

central, Toxicidade aguda. 



 

 

ABSTRACT 

 

Annona vepretorum Mart. (Annonaceae) is a native tree from Caatinga biome 

(semiarid region of Brazil) popularly known as “araticum” and “pinha da Caatinga”. 

This study was conducted to investigate the acute toxicity and the possible anxiolytic, 

motor and sedative effects of the crude ethanolic extract (Av-EtOH) on the central 

nervous system in mice. The acute toxicity of Av-EtOH was performed 1.0 g/kg orally 

in Swiss mice. Blood was removed after fourteen days for laboratory analysis of 

hematological and biochemical parameters. The behavioral screening, open field, 

elevated plus maze, hole-board and rota-rod tests were used in this study. Av-EtOH 

(25, 50 and 100 mg/kg, p.o.) and diazepam (2.5 mg/kg, i.p.) were administered to 

different groups of mice and appropriate observations were made. Preliminary 

phytochemical analysis of the extract was also performed. A preliminary analysis of 

Av-EtOH revealed that it contained phenols, steroids, terpenoids and flavonoids. 

Regarding acute toxicity no mortality and no toxicity signs were observed, indicating 

low toxicity of the extract. In the evaluation of hematological and biochemical 

parameters was observed only an increase in the number of leukocytes. The weight 

of stomachs of the animals treated with Av-EtOH also was altered. These changes 

are being investigated. The initial pharmacological screening revealed behavioral 

changes in animals at 0.5, 1, 2 and 4 h after Av-EtOH treatment, such as decrease of 

spontaneous activity, palpebral ptosis and decrease of response to the touch. Av-

EtOH at dose of 25 mg/kg reduced (p<0.01) the ambulation and number of rearing as 

well as increased the immobility time in open field test. In elevated plus maze test, 

the extract did not produce changes in the parameters analyzed. The number of 

head-dips in hole-board test at doses of 50 and 100 mg/kg was decreased. In 

addition, Av-EtOH did not impair motor coordination in rota-rod test. Taken together, 

the findings in this study suggest, for the first time, that A. vepretorum has sedative 

activity but does not affect the motor coordination of animals. 

 

Keywords: Acute toxicity, Annona vepretorum, Annonaceae, Central nervous 

system, Sedative. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Produtos naturais são utilizados pela humanidade desde tempos imemoriais. 

A busca por alívio e cura de doenças pela ingestão de ervas e folhas talvez tenham 

sido uma das primeiras formas de utilização de produtos naturais (VIEGAS-JÚNIOR; 

BOLZANI; BARREIRO, 2006). É fácil compreender o desenvolvimento desse 

processo quando se leva em consideração a grande biodiversidade de espécies 

vegetais existentes no planeta (SOUZA et al., 2008). O Brasil, por exemplo, tem um 

dos mais elevados níveis mundiais de biodiversidade (ALBUQUERQUE et al., 2007), 

com um território de cinco principais biomas, sendo designados como floresta 

amazônica, cerrado, mata atlântica, pantanal e caatinga (SOUSA et al., 2008).  

É inegável o grande potencial das plantas medicinais para atuar como fonte 

de novas substâncias bioativas (FAUSTINO; ALMEIDA; ANDREATINI, 2010). A 

ineficácia, baixa tolerância, uso abusivo ou incorreto bem como o difícil acesso a boa 

parte da população aos medicamentos sintéticos, permite a utilização das plantas 

medicinais para o tratamento das doenças. A fitoterapia utiliza essas plantas para a 

cura e tratamento das enfermidades com o uso de matérias-primas exclusivamente 

vegetais (SIEBRA, 2007). Cerca de 25% dos medicamentos prescritos no mundo 

são obtidos direta ou indiretamente de plantas (RATES, 2001). 

 Além disso, cerca de 49% dos fármacos desenvolvidos entre 1981 a 2002 

foram obtidos a partir de produtos naturais, ou análogos semi-sintéticos, ou ainda 

compostos sintéticos baseados em produtos naturais. Segundo projeções do 

Instituto Brasileiro de Plantas Medicinais (IBPM), o mercado de medicamentos 

fitoterápicos movimenta cerca de 400 a 500 milhões de dólares por ano no Brasil 

(OLIVEIRA et al., 2008).  

 As plantas medicinais apresentam misturas complexas de compostos 

químicos provenientes de qualquer parte da planta, como as folhas, caules, flores, 

raízes e sementes. Esses produtos incluem ácidos graxos, esteróis, flavonoides, 

alcaloides, glicosídeos, saponinas, entre outros. A família Annonaceae compreende 

um grande número de gêneros e espécies, a maioria nativa das regiões tropicais ou 

subtropicais. Muitas dessas espécies apresentam interesse comercial como 

espécies frutíferas, sendo cultivadas em vários países (SIEBRA, 2007). As 

anonáceas são largamente empregadas na etnofarmacologia devido às suas 

diferentes propriedades farmacológicas atribuídas principalmente às acetogeninas e 
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aos alcaloides, duas das principais classes de constituintes bioativos encontrados 

em gêneros específicos das anonáceas (NOVA, 2008).  

Investigações fitoquímicas e, em menor extensão, farmacológicas, sobre 

membros desta família vêm se intensificando nos últimos anos (SIEBRA, 2007). 

Muitas espécies do gênero Annona apresentam efeitos sobre o sistema nervoso 

central (SNC), como a Annona muricata, Annona senegalensis e Annona diversifolia, 

usadas na medicina popular e também comprovada cientificamente por estudos em 

animais, com ação anticonvulsivante, sedativa e ansiolítica. Assim, esse estudo 

busca contribuir para a pesquisa nessa área, na tentativa de descobrir novas 

espécies com potenciais farmacológicos, contribuindo para o conhecimento de 

espécies da família Annonaceae, tendo como critérios para seleção e estudo da 

espécie a etnofarmacologia e a quimiotaxonomia de espécies do gênero Annona.  

Para isso, foi realizado o screening farmacológico comportamental da espécie 

Annona vepretorum, a avaliação da toxicidade aguda e a realização de testes 

comportamentais que avaliam a atividade ansiolítica e sedativa (ALMEIDA, 2006). 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi estudar o efeito central da administração 

aguda de Av-EtOH e analisar o perfil de segurança dessa espécie. Pode ser 

destacado o ineditismo desta pesquisa, por se tratar do primeiro estudo 

farmacológico para avaliação da atividade de A. vepretorum sobre o sistema 

nervoso central. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 
• Contribuir para o estudo farmacológico de espécies da família Annonaceae 

através da avaliação da toxicidade pré-clínica e avaliação das propriedades 

da espécie Annona vepretorum sobre o sistema nervoso central de roedores. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 
• Investigar o perfil de segurança através do estudo de toxicidade aguda do 

extrato etanólico bruto da espécie; 

• Realizar triagem fitoquímica preliminar para a identificação das principais 

classes de constituintes químicos presentes no extrato etanólico de A. 

vepretorum; 

• Realizar uma triagem farmacológica comportamental do extrato etanólico 

bruto de Annona vepretorum; 

• Avaliar o potencial ansiolítico de Annona vepretorum; 

• Contribuir para o estudo farmacológico da família Annonaceae fornecendo 

subsídios para estudos posteriores, visando ao isolamento dos constituintes 

químicos bioativos.   
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Plantas medicinais 

 

A natureza, de um modo geral, é a responsável pela produção da maioria das 

substâncias orgânicas conhecidas, sendo que, o reino vegetal é responsável pela 

maior parcela da diversidade química conhecida e registrada na literatura. Os 

produtos naturais de quaisquer origens podem atuar como fonte de novos padrões 

moleculares úteis para a descoberta de fármacos (VIEGAS-JUNIOR; BOLZANI; 

BARREIRO, 2006). O interesse popular dessas plantas tem crescido 

consideravelmente na segunda metade do século 20 (ALBUQUERQUE et al., 2007).  

Uma planta para ser considerada medicinal deve aliviar, prevenir, curar ou 

alterar um processo fisiológico ou patológico ou, ainda, ser empregada como fonte 

de uma droga ou seus precursores. Segundo a Organização Mundial da Saúde 65-

80% da população mundial que mora em países em desenvolvimento depende 

essencialmente de plantas medicinais para o tratamento primário de doenças devido 

à pobreza e a dificuldade de acesso à medicina moderna (AKERELE, 1993). 

A busca da população por plantas medicinais incentivou os pesquisadores e a 

indústria farmacêutica a investirem mais nas pesquisas de novos fármacos (SOUSA 

et al., 2008), já que as espécies vegetais representam uma fonte crescente e 

importante de novos medicamentos para o tratamento de diferentes condições. A 

diversidade química que essas plantas apresentam torna-as uma das principais 

fontes para o isolamento de compostos orgânicos bioativos (ADEBIYI et al., 2012).  

O Brasil, com a grandeza de sua flora e, sendo o detentor da maior floresta 

equatorial e tropical úmida do planeta, não pode abdicar de sua vocação para os 

produtos naturais (PINTO et al., 2002). O Brasil apresenta cinco biomas, dentre eles 

destacamos a caatinga, que abrange 70% da região Nordeste e porção norte do 

estado de Minas Gerais, correspondendo a 13% do território brasileiro (SANTOS; 

JUNIOR; PRATA, 2012). Muitas dessas plantas que são encontradas nesse bioma 

são conhecidas e utilizadas como medicinais pela população, e algumas delas são 

utilizadas para a produção comercial de fitoterápicos, como por exemplo, Amburana 

cearensis e Erythrina velutina (ALBUQUERQUE et al., 2007). 
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Com uma vegetação semiárida, a caatinga apresenta uma biodiversidade 

significativa e muitas espécies aqui encontradas são endêmicas ao bioma. Algumas 

plantas têm sido utilizadas para os distúrbios da mente e o uso de seus extratos está 

ganhando maior aceitação tanto pelos profissionais médicos quanto pelos pacientes 

(CARLINI, 2003). Pode ser citado o Ginko biloba e o Hypercurium perforatum, usado 

no tratamento da depressão leve e moderada, o Panax ginseng usado como tônico e 

estimulante do SNC, Piper methysticum usado como sedativo e no tratamento da 

insônia (OMENA, 2007). 

Os fármacos ansiolíticos e sedativos provenientes de diversas classes 

terapêuticas apresentam eficácia comprovada (RATES, 2001), entretanto, todos 

esses medicamentos apresentam inconvenientes (FAUSTINO; ALMEIDA; 

ANDREATINI, 2010), visto que estas drogas possuem uma série de efeitos 

indesejáveis como amnésia anterógrada, dependência, síndrome de abstinência e 

decaimento das funções psicomotoras (BUENO, 2006). Por isso, a busca por novos 

agentes ansiolíticos e sedativos tem sido intensa, o que justifica a busca por novos 

tratamentos farmacológicos. 

Muitos pesquisadores têm dedicado seu tempo aos estudos dos efeitos das 

plantas sobre o SNC, principalmente na tentativa de descobrir novos compostos ou 

mesmo para validar o uso destes vegetais pela população.  

A busca de compostos ativos encontrados nos produtos naturais para os 

distúrbios do humor se fundamenta na necessidade de atenuar ou mesmo abolir os 

fortes efeitos colaterais da farmacoterapia. Por isto, medidas não farmacológicas 

devem ser tentadas antes de se recorrer à terapia farmacológica. Além do que, a 

investigação farmacológica de produtos naturais que apresentam atividade sobre o 

SNC tem auxiliado a compreensão das bases neuroquímicas de muitas doenças 

(PASSOS et al., 2009). 
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3.2. Considerações sobre a família Annonaceae e alg umas espécies do gênero 

Annona 

 

A família Annonaceae engloba uma grande variedade de espécies frutíferas 

consideradas importantes para a economia em diversas culturas em todo o mundo 

(JULIÁN-LOAEZA et al., 2011), e um grande potencial medicinal devido a seus 

compostos bioativos, apresentando muitas espécies que são bastante promissoras. 

Do ponto de vista fitoquímico, essa família se destaca pelos variados tipos de 

classes estruturais e suas espécies são amplamente distribuídas em todo o mundo 

(PONTES et al., 2004 apud INOUE et al., 2010) sendo encontradas em todos os 

continentes,  predominantemente em zonas tropicais. 

A família Annonaceae compreende 2.300 espécies, distribuídas em 

aproximadamente 130 gêneros.  Sua distribuição geográfica ocorre quase que 

exclusivamente em regiões tropicais, sendo que no neotrópico está representada por 

aproximadamente 40 gêneros e 900 espécies (SILVA et al., 2009). 

O gênero Annona produz frutos comestíveis, como por exemplo, as espécies 

cultivadas nas regiões tropicais, a Annona squamosa L., conhecida no Brasil como 

fruta-do-conde, ata ou pinha; a Annona muricata L., popularmente chamada de 

graviola e a Annona reticulata L., denominada de fruta-da-condessa (MOSCA et al., 

2006).  

Em geral, as Annonas são arbustos ou pequenas árvores, cuja altura varia de 

5 a 11 m, dependendo de vários fatores, como espécie, solo, e clima. As plantas 

dessa família são caracterizadas por apresentar folhas simples, dispostas 

alternadamente em um mesmo plano ao longo dos ramos e pela semelhança entre 

seus frutos (CORDEIRO et al., 2005).  

As anonáceas são largamente empregadas na etnofarmacologia devido às 

suas diferentes propriedades farmacológicas.  Espécies de Annona caracterizam-se 

por apresentar acetogeninas, alcaloides (principalmente derivados isoquinolínicos) 

(NOVA, 2008), terpenoides (principalmente diterpenos), além de óleos essenciais 

cuja composição é predominantemente de monoterpenos e sesquiterpenos, como 

também apresenta lectinas (COELHO et al., 2003).  
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As espécies de anonáceas são usadas na medicina popular para o tratamento 

de diversas enfermidades, atuando, por exemplo, como antiparasitário, antitumoral, 

tripanocida e antimicrobiana (COSTA et al., 2012). As sementes de Annona são 

utilizadas na medicina popular como inseticidas devido à presença de acetogeninas, 

e possuem também atividade anticarcinogênica pela presença de flavonoides 

(ALMEIDA, 2009). 

Recentemente, muitos compostos de interesse foram isolados e identificados 

a partir das frutas de anonáceas, ganhando a atenção dos pesquisadores 

(BARRECA et al., 2011). Investigações fitoquímicas e, em menor extensão, 

farmacológicas sobre membros desta família vêm se intensificando nos últimos anos 

(SIEBRA, 2007). Dentre as várias ações farmacológicas de espécies do gênero 

Annona podem ser citados:  

Annona muricata - Ação letal para as larvas do Aedes aegyti (SANABRIA et 

al., 2009), efeito citotóxico significativo devido à presença de acetogeninas 

(RODRIGUEZ; PINEDO; RODRIGUEZ, 2010), efeitos bactericida frente a S. aureus 

e V. cholerae (VIEIRA et al., 2010), ação antiviral e antitumoral (BETANCUR-

GALVIS et al., 1999). 

Annona squamosa - Atividade anti-helmíntica contra Haemonchus contortus, 

o principal nematódeo de ovinos e caprinos no Nordeste do Brasil (SOUZA, 2003), 

efeito anti-inflamatório e analgésico das folhas (AMADOR et al., 2006), atividade 

anti-inflamatória e antinociceptiva (CHAVAN; WAKTE; SHINDE, 2010).  

Annona glabra - Potente atividade antitumoral, citotóxica, imunossupressora, 

pesticida e antimicrobiana (SOUZA et al., 2008), atividade antiplasmodial (VALDÉS 

et al., 2011) e potencial anti-inflamatório (SIEBRA, 2007). 

Annona crassiflora - Atividade antioxidante, devido à presença de compostos 

fenólicos (ROESLER et al., 2007), estimulante, adstringente, antidiarreica e também 

contra picadas de cobras (VILAR;  FERRI; CHEN-CHEN, 2011)  

Annona coriacea – Ação confirmada como anti-protozoária (SIQUEIRA et al., 

2011), usada no tratamento de parasitoses, úlceras e processos inflamatórios, 

reumatismo e anti-helmíntico.  

Annona diversifolia - Possui atividade antinociceptiva, sugerindo sua 

participação em receptores opióides endógenos e receptores 5-HT1A (CARBALLO et 

al., 2010).  
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A família Annonaceae é, quimicamente, uma das famílias de plantas tropicais 

menos estudadas, sendo que a maioria das espécies dessa família é considerada 

subutilizada e as informações sobre ela são escassas e dispersas (NUNES et al., 

2012). Em decorrência disso, a investigação da ação de Annona vepretorum sobre o 

SNC contribuirá para o estudo farmacológico de espécies dessa família, visto que 

nenhum trabalho na literatura é apresentado sobre a ação dessa espécie no SNC.  

Os modelos experimentais em animais são essenciais para o 

desenvolvimento de novas alternativas de tratamentos, bem como para a descoberta 

de novas drogas para o manejo das desordens mentais. Existem diferentes 

ferramentas estabelecidas e documentadas para avaliar ação de compostos ativos 

sobre o SNC. Como as desordens da ansiedade estão em grande parte da 

população foram avaliados os efeitos da espécie vegetal Annona vepretorum no 

SNC de roedores onde foram reproduzidos comportamentos e registrados seus 

resultados.  

 

3.3. Considerações sobre espécies do gênero Annona com atividade sobre o 

SNC 

 

Muitas plantas que estão sendo estudadas são capazes de atuar no 

comportamento, humor, pensamento e sensações. No entanto, o entendimento de 

seus mecanismos de ação, segurança e eficácia é um desafio para os 

pesquisadores (CARLINI, 2003). Sabe-se que os vários extratos obtidos a partir de 

espécies de Annona são ativos no SNC devido a seus efeitos como ansiolíticos, 

anticonvulsivante e tranquilizantes (MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al., 2012). 

Experimentos em modelos animais têm confirmado atividade ansiolítica e 

anticonvulsivante do extrato hexânico de Annona diversifolia e Annona muricata, 

atividade anticonvulsivante do extrato etanólico das folhas de A. muricata e Annona 

diversifolia. Esses efeitos são devidos aos compostos ativos encontrados nessas 

espécies como os alcaloides, flavonoides, terpenoides entre outros (GONZÁLEZ-

TRUJANO et al., 2006). 
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O fruto e as folhas de Annona muricata são utilizados na medicina popular por 

apresentarem propriedades tranquilizantes e sedativas (LOPÉZ-RUBALCAVA et al., 

2006). O constituinte majoritário da espécie Annona diversifolia, a palmitona, 

apresenta efeitos ansiolíticos, de forma diferente do que acontece com os 

benzodiazepínicos, já que sua ação não interfere na coordenação motora dos 

animais (SOUSA et al., 2008).  

O extrato hexânico das folhas de Annona cherimolia também apresenta efeito 

ansiolítico nos testes comportamentais de esconder esferas e de evasão 

exploratória (SOUSA et al., 2008), bem como atividade depressora do SNC com 

interação do sistema gabaérgico.  Curiosamente, o extrato bruto de A. muricata 

mostrou atividade em receptores 5-HT1A, e também, os extratos de A. glabra e A. 

montana foram ativos neste subtipo de receptor (LÓPEZ-RUBALCAVA et al., 2006). 

Annona senegalensis apresentou propriedades anticonvulsivante, depressora e 

ansiolítica (OKOLI et al., 2010).  

É bem conhecido que a família Annonaceae é rica em alcaloides, e os 

estudos precedentes têm mostrado que esses alcaloides isolados de espécies do 

gênero Annona possuem uma afinidade para os receptores 5-HT1A in vitro e 

participam na biossíntese de dopamina (MARTINÉZ-VÁZQUEZ et al., 2012). 

Como outras espécies do gênero Annona apresentam ação 

neurofarmacológica, no presente estudo foi avaliado o efeito de Av-EtOH em 

modelos animais. Esses modelos experimentais são essenciais para o 

conhecimento das ações farmacológicas, para avaliação da segurança e eficácia do 

extrato, e consequentemente, o desenvolvimento de novas alternativas de 

tratamentos para o manejo das desordens mentais. 

Muitos desses mecanismos pelos quais estas drogas atuam sobre o sistema 

nervoso central não foram completamente elucidados. Tendo em vista a escassez 

de estudos químicos e farmacológicos dessa espécie, esse trabalho apresenta pela 

primeira vez, os resultados da avaliação da atividade de Annona vepretorum sobre o 

SNC. Assim, com o presente estudo é pretendido fornecer informações a respeito da 

propriedade neurofarmacológica, visando à continuidade de novos estudos nas 

áreas da farmacologia, contribuindo, assim, para a conservação e o manejo 

sustentável dessa espécie na região semiárida da Caatinga. 
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3.4. Considerações sobre a espécie Annona vepretorum 

 

A espécie Annona vepretorum é endêmica do Brasil, conhecida popularmente 

como “araticum” e “pinha da Caatinga”, amplamente distribuída na região da 

Caatinga e por todo o semiárido do Nordeste brasileiro. É uma planta que apresenta 

flores amarelas e perfumadas, folhas coriáceas, glabras com frutos muricados, 

imaturos e verdes (Figura 1).   

Embora A. vepretorum seja amplamente usada na medicina popular na região 

semiárida do Brasil como anti-inflamatório natural, para picadas de abelhas e como 

sedativa não há relatos na literatura sobre sua ação neurofarmacológica (COSTA et 

al., 2012), assim motivou ainda mais a realização do presente estudo, por critérios 

quimiotaxonômicos e etnofarmacológicos.  

 Um trabalho realizado por Costa e colaboradores (2012) mostra a 

composição e a atividade antimicrobiana, antioxidante e tripanocida do óleo 

essencial das folhas de Annona vepretorum. Baseado nessa revisão de literatura foi 

reforçada a importância de conhecer os efeitos dessa espécie sobre o SNC, 

motivando ainda mais a realização do presente estudo, por se tratar de um estudo 

inédito para a espécie analisada.  

 

           

Figura 1.  Fotos de Annona vepretorum. Disponível em:  

http://www.univasf.edu.br/~hvasf/pesquisar.php 
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3.5. Considerações sobre ansiedade e insônia 

 

A ansiedade nos últimos anos tem sido cada vez mais reconhecida, não só 

porque é altamente prevalente, mas também porque a doença está associada com 

muitos transtornos frequentemente consideráveis (ADEBIYI et al., 2012). As 

desordens decorrentes do estresse e da ansiedade estão entre os dez problemas 

mais importantes de saúde pública, que nos últimos anos tem alcançado proporções 

epidêmicas (DORON et al., 2012) tornando os distúrbios mentais mais comuns, 

usualmente associados com outras doenças psiquiátricas (SOUTO-MAIOR et al., 

2011).  

A ansiedade afeta milhões de indivíduos em todo o mundo, com uma 

prevalência de 7,2% e uma incidência de 9,7 por 1000 pessoas por ano (ADEBIYI et 

al., 2012). A incidência e prevalência são maiores em mulheres adultas jovens (20 a 

29 anos). No Brasil, os dados mostram que entre 10% e 18% da população 

apresenta algum transtorno de ansiedade, dos quais 6% a 12% são casos que 

potencialmente necessitam de assistência (RIBEIRO, 2010). 

A ansiedade não é um fenômeno unitário. A ansiedade pode ser dividida em 

duas categorias: ansiedade estado e ansiedade traço (SAKAE, 2010). A ansiedade 

estado é aquele estado relativo a experiências subjetivas num determinado 

momento e é aumentado pela presença de um estímulo ansiogênico (estímulos 

externos) sendo transitória, já a ansiedade traço por sua vez, é considerada uma 

característica permanente de um indivíduo, não varia de momento a momento e é 

relativamente estável ao longo do tempo, tendo um quadro persistente e durável 

(LISTER, 1990; MATOS et al., 2011). 

A percepção psíquica da ansiedade é acompanhada de aumento da 

vigilância, tensão motora e hiperatividade autônoma, e antes de se prescrever 

medicamentos, analisa-se cuidadosamente os sintomas dos pacientes (TREVOR; 

WAY apud KATZUNG, 2006) que podem apresentar ansiedade secundária a estados 

mórbidos, ansiedade situacional, ansiedade crônica dentre outros.  

Associado ao estado ansioso pode ocorrer alterações como nervosismo, 

dificuldades para dormir e insônia. Até quase o fim da década de 1950, predominou 

a ideia do sono como um estado passivo, decorrente da diminuição da estimulação 

sensorial.  
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Por essa época, o acúmulo de evidências experimentais levou à mudança 

radical nessa visão. O sono normal é caracterizado por padrões de atividade elétrica 

e é separado por estágios (Figura 2). O sono passou, então, a ser encarado como 

processo ativo do sistema nervoso central, caracterizado pela sucessão cíclica de 

diversas alterações psicofisiológicas (GUIMARÃES, 1999). A insônia constitui uma 

das queixas mais comuns na prática clínica geral (CHARNEY; MIHIC; HARRIS apud 

BRUNTON; LAZO; PARKER, 2010) é um distúrbio comum e inespecífico que pode 

ser relatado por 40-50% das pessoas em qualquer época da vida e não é 

considerada doença e sim um sintoma que afeta aproximadamente um quinto da 

população. 

Muitas queixas sobre problemas de sono aumentam com a idade, e as 

mulheres são afetadas mais frequentemente que os homens. A insônia não tratada 

ou tratada de maneira inadequada está associada a um risco aumentado de vários 

distúrbios físicos e mentais, inclusive de depressão (VELOSO et al., 2008). Um 

indivíduo adulto normal necessita de um período de 6-9 horas de sono por noite. As 

propriedades de indução do sono foram descobertas no início deste século (VARGA 

apud RANG et al., 2004).  

Um fármaco ansiolítico e por vezes sedativo reduz a ansiedade e tem um 

efeito calmante, já uma droga hipnótica deve produzir sonolência e estimular o início 

e a manutenção de um estado de sono. Estes efeitos hipnóticos envolvem uma 

depressão mais pronunciada do SNC do que os efeitos sedativos (TREVOR; WAY 

apud KATZUNG, 2006).  

Muitos fármacos interferem nos estágios do sono o que pode causar 

irritabilidade e ansiedade (VARGA apud RANG et al., 2004). Entre os 

neurotransmissores relacionados com o controle do ciclo sono-vigília estão, 

principalmente, a serotonina, noradrenalina, histamina, ácido γ-aminobutírico 

(GABA) e neuropeptídeos (GUIMARÃES, 1999). 
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Figura 2.  Esquema dos estágios do sono. Disponível em 

http://ciencia.hsw.uol.com.br/sonhos1.htm  

 

3.6. Drogas ansiolíticas e sedativas 

 

Basicamente, o tratamento farmacológico desses transtornos incorre em 

custos significativos, constituindo assim, um importante problema de saúde pública 

em países desenvolvidos. Os fármacos ansiolíticos e sedativos estão entre as 

substâncias prescritas com maior frequência no mundo (VARGA apud RANG et al., 

2004). Esses fármacos são conhecidos por atuar através da potencialização das 

influências inibitórias no sistema nervoso central ou diretamente deprimindo sua 

atividade (ADEBIYI et al., 2012). 

A terapia farmacológica para as desordens da ansiedade consiste no uso dos 

benzodiazepínicos (BZP) e não benzodiazepínicos (buspirona e drogas 

antidepressivas) e, embora esses tratamentos mostrem eficácia clínica, eles têm 

muitos problemas (RAUPP et al., 2008). A taxa de sucesso atual desses tratamentos 

não é alta, chegando a 50% no máximo, pois esses tratamentos estão associados a 

uma ampla variedade de efeitos secundários (DORON et al., 2012). Os 

benzodiazepínicos estão entre os primeiros na linha de drogas que têm sido 

extensivamente utilizadas nos últimos 45 anos para os transtornos ansiolíticos e 

hipnótico-sedativos (SOUSA et al., 2008).  
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A ação ansiolítica dos benzodiazepínicos é decorrente da ligação com sítios 

próprios localizados no complexo receptor GABAA, atuando como modulador 

alostérico, facilitando a ação do GABA e, consequentemente, a hiperpolarização 

celular pelo aumento do influxo de cloreto, aumentando a frequência de abertura do 

canal, sendo os medicamentos mais prescritos, utilizados e efetivos (SAKAE, 2010). 

Os benzodiazepínicos produzem suas propriedades ansiolíticas particularmente 

agindo sobre o subtipo α1 e efeitos hipnóticos nos subtipos α2 e α3 (GEBAUER et al., 

2011) agindo rapidamente dentro de minutos após a sua administração. 

A buspirona é um agonista dos receptores 5-HT1A, atuando em receptores 

pré-sinápticos inibitórios, reduzindo o disparo neuronal e, consequentemente, a 

liberação de 5-HT. Ela também atua como agonista parcial em receptores pós-

sinápticos 5-HT1A, competindo com a serotonina (que estaria elevada) por esses 

receptores e, consequentemente, reduzindo sua ação (DOMBROWSKI, 2005) 

(Figura 3). 

 

 

Figura 3.  Representação esquemática do receptor serotoninérgico. Disponível em 

ROMEIRO; FRAGA; BARREIRO, 2003. 
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Já os antagonistas dos receptores β-adrenérgicos são utilizados no 

tratamento de algumas formas de ansiedade, particularmente quando os sintomas 

físicos são incômodos. O medicamento hidrato de cloral tem custo reduzido e é 

utilizado para tratar a insônia (VARGA apud RANG et al., 2004) atuando como um 

sedativo-hipnótico efetivo a curto prazo (KERWIN et al apud PAGE et al., 2004).  

Alguns antidepressivos são sedativos em razão de suas ações 

anticolinérgicas e anti-histamínicas. Os antidepressivos tricíclicos (ATC) são úteis 

para induzir o sono em alguns pacientes. Desta forma, o uso de ATC em pacientes 

depressivos com insônia pode tornar um efeito adverso em um recurso para o alívio 

da insônia se os ATC são administrados antes de dormir (STAHL, apud FENNER 

2006). 

Os barbitúricos são depressores não seletivos do SNC que produzem efeitos 

como sedação, inconsciência e morte (insuficiência respiratória e cardiovascular), e 

são considerados perigosos quando há superdosagem. São considerados obsoletos 

para o uso ansiolítico e sedativo, utilizados atualmente como anestésicos e 

anticonvulsivantes (TREVOR; WAY apud KATZUNG, 2006). Atuam parcialmente 

potencializando a ação do GABA e são menos específicos que os benzodiazepínicos 

(VARGA apud RANG  et al., 2004). Figura 4. 

Os hipnóticos/sedativos não-benzodiazepínicos como zaleplon, zopiclona e 

zolpidem são fármacos mais novos e que estão se tornando tratamentos de primeira 

escolha para a insônia. Estes fármacos têm tanto vantagens farmacodinâmicas 

quanto farmacocinéticas quando comparados aos benzodiazepínicos. Zaleplon e 

zolpidem atuam seletivamente sobre receptores benzodiazepínicos tipo 1 (BZP-ω1), 

que correspondem aos receptores GABAA que contêm a subunidade α1 envolvidos 

na sedação, mas não atuam sobre os receptores que contêm a subunidade α2 

reguladoras da cognição, memória e função motora (STAHL apud FENNER 2006). 

Apesar dos avanços observados no tratamento desses transtornos nos 

últimos anos, foi estimado que menos de 50% dos pacientes portadores de 

transtorno de ansiedade generalizada apresentem alívio total dos sintomas, 

indicando a necessidade de continuidade da pesquisa pré-clínica e clínica nesse 

campo (RIBEIRO, 2010). 
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Considerando os efeitos decorrentes dos tratamentos ansiolíticos e sedativos 

atuais, tais como amnésia anterógrada, risco de dependência, síndrome de 

abstinência (benzodiazepínicos), retardo para início do efeito, efetividade duvidosa 

(buspirona) (ANDREATINI; BOERNGEN-LACERDA; ZORZETTO FILHO, 2001) e 

alteração das funções motoras (CARLINI, 2003) é interessante aprofundar a 

investigação e a pesquisa sobre as plantas medicinais com o objetivo de avaliar 

seus efeitos tanto dos extratos como frações ou até mesmo, compostos isolados, 

estudando o mecanismo de ação e quais os componentes responsáveis pelos 

efeitos apresentados na pesquisa pré-clínica. 

 

 

Figura 4.  Representação esquemática do receptor gabaérgico. Disponível em 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/corpo-humano-sistema-nervoso/sinapses-

4.php. 
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3.7. Mecanismo da atividade depressora do SNC 

 

Um dos mecanismos da atividade depressora do SNC é caracterizado pelo 

envolvimento com o complexo receptor gabaérgico. A distribuição generalizada do 

GABA, juntamente com o fato de que praticamente todos os neurônios são sensíveis 

ao seu efeito inibitório, indica que a função desempenhada pelo GABA é ubíqua no 

cérebro. Os estudos mostraram que o GABA é um neurotransmissor presente em 

aproximadamente 30% de todas as sinapses no sistema nervoso central 

(MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al., 2012) (Figura 5). 

Os fármacos utilizados para a diminuição da excitabilidade do SNC agem 

potencializando a ação do neurotransmissor GABA, causando hiperpolarização de 

neurônios pós-sinápticos (TREVOR; WAY apud KATZUNG, 2006) (Figura 5). Muitos 

dos medicamentos prescritos para as desordens da ansiedade e insônia como 

também as plantas medicinais utilizadas para esse fim, atuam potencializando o 

efeito inibitório do sistema gabaérgico.  
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Figura 5.  Representação esquemática da síntese e degradação do GABA. 

Disponível em http://neuromed92.blogspot.com.br/2011/01/gama-aminobutirato-

gaba.html. Neurotransmissão inibitória GABAérgica. 1- O GABA é liberado das 

vesículas sinápticas; 2- Ligação do GABA a receptores e abertura de canais iônicos; 

3- Recaptação do GABA através de seus transportadores; 4- Catabolismo do GABA 

pela enzima GABA transaminase (GABA-T); 5- O semialdeído succínico é oxidado 

pela enzima semialdeído desidrogenase em ácido succínico, que pode entrar na 

mitocôndria; 6- Na mitocôndria, o ácido succínico é convertido em α-cetoglutarato; 7- 

Transaminação do α-cetoglutarato em L-glutamato pela enzima glutaminase; 8- O L-

glutamato é convertido em glutamina pela ação da glutamina sintetase; 9- 

Transporte da glutamina da célula glial para o neurônio; 10- Conversão da glutamina 

em L-glutamato pela enzima glutaminase; 11- Produção do GABA a partir do L-

glutamato pela ação da glutamato descarboxilase (GAD). 

 

  



35 

 

3.8. Modelos animais  

 

Os modelos animais são usados como instrumentos de investigação em 

busca de compostos com potencial terapêutico e, como simulações de investigação 

sobre os mecanismos subjacentes ao comportamento emocional (RODGERS et 

al.,1997). Os roedores (ratos e camundongos) e os homens apresentam 

semelhanças substanciais quanto aos ajustes fisiológicos frente às situações de 

perigo. Ambos expressam o mesmo conjunto de reações autonômicas e 

comportamentos defensivos (SAKAE, 2010). 

A base da maioria dos modelos animais de ansiedade é sustentada por 

mecanismos de ansiedade/defesa que são essenciais para a sobrevivência e são, 

por isso, minimamente, característicos de mamíferos. Atualmente buscam-se 

modelos que utilizam comportamentos naturais da espécie, baseados na etologia 

(BUENO, 2006). No animal, a ansiedade é relacionada com a expressão de 

comportamentos de defesa da mesma forma que o medo. O medo difere da 

ansiedade por ser uma resposta a uma ameaça conhecida, externa e definida; já a 

ansiedade ocorre em resposta à expectativa de perigo, seja ele real ou potencial 

(LISTER, 1990). 

Os modelos animais que avaliam a atividade ansiolítica e a atividade 

locomotora são baseados em condições consideradas ansiogênicas, como por 

exemplo, a exposição a um ambiente novo ou situações de conflito, medindo-se 

comportamentos de defesa a ameaças características da espécie, sendo que os 

testes são geralmente validados (TAKEDA et al., 1998). Esse comportamento 

emocional pode ser originado em resposta a estímulos exteroceptivos visuais, 

auditivos, olfatórios e somatosensoriais, como situações novas ou imprevistas, ou 

ainda frente a estímulos inesperados, ruídos altos, movimentos bruscos, lugares 

elevados, odores estranhos e predadores (SAKAE, 2010). 

Roedores mostram ansiedade, medo e curiosidade quando colocados em um 

novo ambiente, e uma avaliação global do comportamento pode ser determinada por 

meio da observação de “congelamento” (freezing), auto-limpeza (grooming), 

espreitamento ou “mergulho de cabeça” (head-dipping) e o número de bolos fecais 

(COSTA, 2012).  
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A maioria das pesquisas em farmacologia comportamental tem abordado 

mudanças na ansiedade estado, no qual o animal é confrontado com uma situação 

ansiogênica e o efeito da droga em questão é examinado. Alguns modelos animais 

são baseados na fisiologia (hipertermia) ou respostas endócrinas ao estresse 

(corticosterona plasmática), no qual a grande maioria pode se basear em 

comportamentos naturais (BUENO, 2006).  

O desenvolvimento dos modelos animais recebeu impulso importante pelo 

advento de novas drogas ansiolíticas e pela compreensão da neurobiologia das 

doenças (LACERDA, 2006). Os modelos podem ser divididos em duas grandes 

categorias: modelos animais de ansiedade de respostas não-condicionadas e de 

respostas condicionadas.  

Os modelos condicionados são aqueles que requerem treinamento dos 

animais, privação de água ou comida, ou uso de choque elétrico como estímulo 

aversivo. Os modelos envolvendo respostas comportamentais incondicionadas estão 

relacionados com paradigmas baseados etologicamente, como reações naturais ou 

espontâneas do animal a estímulos estressantes que não envolvem dor ou 

desconforto (BELZUNG; GRIEBEL, 2001). 

Como exemplo de modelos incondicionais há o labirinto em cruz elevado, 

tábua de buracos, exploração claro-escuro, campo aberto, interação social e 

modelos como respostas condicionadas como esquiva ativa/passiva, aversão 

condicionada ao sabor, testes de conflito e enterrar objetos. A validação desses 

testes tem o papel de garantir que um modelo seja capaz de simular uma 

determinada patologia humana, promovendo, assim, a compreensão de seus 

mecanismos neurobiológicos (SAKAE, 2010). 

A predição do potencial farmacológico de uma determinada droga não pode 

depender apenas de um modelo experimental. Por esse motivo devem ser utilizados 

protocolos que reúnem vários testes comportamentais numa tentativa de refinar a 

observação do comportamento animal (RIBEIRO, 2010). E nesse sentido o presente 

estudo avaliou os efeitos da espécie Annona vepretorum sobre o sistema nervoso 

central de roedores. 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1. Coleta do material botânico 

 

As folhas de Annona vepretorum foram coletadas no município de Jaguarari, 

Estado da Bahia, em outubro de 2010. O material botânico foi identificado pelo 

biólogo André Paviotti Fontana do Centro de Referência para Recuperação de Áreas 

Degradadas da Caatinga (CRAD). Uma exsicata da planta está depositada no 

Herbário Vale do São Francisco (HVASF) da Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF) sob o código #946. Figura 6. 

 

 

Figura 6:  Exsicata de Annona vepretorum depositada no HVASF. 
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4.2. Processamento do material vegetal 

 

O material vegetal foi dessecado em estufa com ar circulante à temperatura 

média de 45ºC durante três dias. Após a secagem e completa estabilização 

(eliminação de água, inativação de enzimas, etc.) o material foi pulverizado em 

moinho, obtendo-se um material vegetal seco e pulverizado (400 g). 

 

4.3. Obtenção do extrato etanólico bruto das folhas  da espécie selecionada  

 

O material vegetal seco e pulverizado foi submetido à maceração exaustiva 

com etanol 95% em um recipiente de aço inoxidável. Foram feitas várias extrações 

num intervalo de 72 horas entre cada extração. A solução extrativa passou por um 

processo de destilação do solvente em evaporador rotativo à pressão reduzida a 

uma temperatura média de 50ºC. Após este processo de evaporação do solvente foi 

obtido o extrato etanólico bruto, que pesou 42 g. Uma pequena porção de Av-EtOH 

foi separada para testes farmacológicos e outra para a avaliação fitoquímica 

preliminar. A partir de 400 g do pó seco de Annona vepretorum foi obtido 42 g do 

extrato etanólico bruto (10,5% de rendimento em relação ao peso seco da planta).  

 

4.4. Avaliação fitoquímica preliminar dos constitui ntes químicos 

 

A triagem fitoquímica preliminar, com vistas ao estabelecimento da possível 

natureza química dos compostos existentes foi realizada com o extrato etanólico 

bruto. Foram realizados testes para classes específicas de constituintes químicos, 

como saponinas, esteroides, alcaloides, flavonoides, taninos, entre outros. O extrato 

foi avaliado em placas cromatográficas de sílica gel com suporte de alumínio, 

aplicado com micropipeta e eluído em diferentes sistemas de solventes, conforme 

descrito por Wagner e Bladt (1996), procurando evidenciar os principais grupos do 

metabolismo secundário (Tabela 1). Adicionalmente, a presença de alcaloides foi 

determinada com os reagentes de Dragendorff e Mayer; flavonoides foram 

detectados com HCl e pó de Mg; fenóis foram medidos com cloreto férrico e ambos 

os esteroides e terpenoides foram detectados pela reação de Liebermann-Burchard 

(SÁ et al., 2012). 
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Tabela 1. Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterizar os principais metabólitos secundários da espécie Annona 

vepretorum. 

 

Classe química Sistema eluente Padrão Revelador 

Alcaloides gerais 
Tolueno:acetato de etila:dietilamina 

(70:20:10) 

Yoimbina 

Quinina 
Dragendorff 

Antocianinas 

Acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético 

glacial:água 

(100:11:11:26) 

Azul de metileno Anisaldeído sulfúrico 

Antraquinonas 

agliconas 

Éter de Petróleo:acetato de etila:ácido fórmico 

(75:25:1) 
Antraquinona 

Ácido fosfomolíbdico/ 

H2SO4 etanólico 10% 

Flavonoides  

Acetato de etila:ácido fórmico:ácido acético 

glacial:água 

(100:11:11:26) 

Rutina 

Quercetina 
NEU 

Cumarinas 
Tolueno:éter etílico 

(1:1 saturado com ácido acético 10%) 
Escopoletina KOH etanólico 10% 

Derivados 

antracênicos 

Acetato de etila:metanol:água 

(100:13,5:10) 
Aloína KOH etanólico 10% 

Lignanas Clorofórmio:metanol:água (70:30:4) Estrato de linhaça Vanilina fosfórica 

Naftoquinonas 
Tolueno:ácido fórmico  

(99:1) 

Biflorina 

Lapachol 

 

KOH etanólico 10% 

   
 

Continua 
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   Continuação 

Classe química Sistema eluente Padrão Revelador 

Saponinas 
Clorofórmio:ácido acético:metanol:água 

 (64:32:12:8) 
Saponina Anisaldeído sulfúrico 

Taninos condensados 
Acetato de etila:ácido acético glacial:ácido 

fórmico:água (100:11:11:26) 

Catequina 

Epicatequina 
Vanilina clorídrica 

Taninos hidrolisáveis 
n-Butanol:acetona:tampão fosfato 

(40:50:10) 

Ácido gálico 

Ácido tânico 
Sulfato de ferro amoniacal (1%) 

Triterpenos e 

esteroides 
Tolueno:clorofórmio:etanol (40:40:10) 

Lupeol 

Sitosterol 
Lieberman-Burchard 

Xantinas 
Acetato de etila:Metanol:água 

(100: 13,5: 10) 
Cafeína Iodo- KI-HCl 

Referência: Wagner; Bladt, (1996) 
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4.5. Animais 

 

 Foram utilizados camundongos albinos Swiss (Mus musculus), de ambos os 

sexos, pesando entre 25-35 g, com dois meses de idade, todos procedentes do 

Biotério da UNIVASF, campus Petrolina. Os animais foram aleatoriamente colocados 

em gaiolas adequadas de polipropileno forradas com serragem e mantidos a uma 

temperatura constante de 22 ± 2°C num ciclo claro-escuro de 12 h (luzes acesas às 

06:00 h e apagadas às 18:00 h) com livre acesso à ração e água. 

 Os animais foram privados de ração 12 horas antes dos experimentos ou de 

acordo com o protocolo exigido e 24 horas antes do experimento foram transferidos 

do Biotério para o laboratório de fisiologia para adaptação. Durante o período, os 

animais foram manipulados apenas para limpeza das caixas. Todos os 

procedimentos foram conduzidos de acordo com os princípios éticos na 

experimentação animal, sendo aprovados pela Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) da Universidade Federal do Vale do São Francisco - UNIVASF sob 

o número 0005/261011. 

 

4.6. Toxicidade aguda  

 

4.6.1. Triagem comportamental 

 

A triagem comportamental foi realizada seguindo os parâmetros descritos por 

Almeida (2006). Os animais foram observados em 0,5, 1, 2, 3 e 4 h após a 

administração do extrato etanólico bruto da espécie estudada. Comportamentos 

específicos (piloereção, ptose palpebral, contorções abdominais, convulsões, 

catatonia, tremores, paralisia das patas dianteiras, sedação, ambulação aumentada, 

resposta ao toque diminuída, movimentação intensa das vibrissas, agressividade, 

estereotipia, analgesia e defecação) foram observados e classificados. Nesse 

trabalho, os camundongos foram divididos em 2 grupos (o grupo experimental e o 

grupo controle), composto por 5 machos e 5 fêmeas (n = 10).  
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Ao grupo experimental foi administrada uma dose única de Av-EtOH 1 g/kg, e 

o grupo controle recebeu solução salina, todos por via oral. Posteriormente, os 

animais foram observados durante 14 dias para detectar sinais de toxicidade e 

presença de morte. Alguns parâmetros foram analisados diariamente até o final dos 

14 dias, como o consumo de ração, água e alteração do peso corporal. 

 

4.6.2. Análise de parâmetros hematológicos e bioquí micos do sangue 

Ao final dos 14 dias do experimento, os animais foram anestesiados com 

mistura de cetamina (90 mg/kg, i.p.) e xilazina (5 mg/kg, i.p.), e o sangue foi retirado 

para análise. Para a avaliação dos parâmetros hematológicos e bioquímicos do 

sangue, foi utilizada a metodologia descrita por Vasconcelos et al. (2007) e Araújo et 

al. (2008) com modificações. O sangue foi retirado na região do plexo braquial para 

análise laboratorial dos parâmetros hematológicos: contagem de eritrócitos 

(106/mm3), hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), volume corpuscular médio (MCV, 

µ3), hemoglobina corpuscular média (MCH, g), concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM,%), leucócitos (103/mm3), linfócitos (%), neutrófilos (%), 

monócitos (%), eosinófilos (%) e plaquetas (103/mm3).  

Os parâmetros bioquímicos analisados em amostras de soro foram glicose 

(mg/dL), colesterol (mg/dL), triglicérides (mg/dL), AST/TGO (U/L), ALT/TGP (U/L), 

uréia (mg/dL) e creatinina (mg/dL). Para a determinação dos parâmetros 

hematológicos foi utilizado analisador automático de hematologia Sysmex XT-2000, 

já para os parâmetros bioquímicos foi utilizado o analisador BioPlus 200. 

 

4.6.3. Análise macroscópica e peso dos órgãos 

 

 Após a coleta do sangue ainda com os animais sob anestesia profunda, foram 

removidos os seguintes órgãos: coração, pulmão, fígado, rins, baço, pâncreas, 

estômago, ovários e testículos. Os órgãos foram lavados imediatamente em solução 

salina (soro fisiológico) seguindo-se a análise macroscópica e verificação do peso de 

cada órgão. 
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4.7. Testes de atividade ansiolítica e sedativa  

 

4.7.1. Triagem farmacológica comportamental 

 

Corresponde a um teste preliminar com a finalidade de verificar os possíveis 

efeitos gerais sobre o SNC e, a partir do qual, devem ser direcionados aos testes 

mais específicos (BUENO, 2006). É descrita por Almeida (2006) e permite observar 

o comportamento dos animais em intervalos de tempo 30, 60, 120, 180 e 240 

minutos após a administração do extrato e/ou do veículo, onde sinais gerais sobre o 

SNC (estimulantes, depressores e sinais autônomos) são registrados. Nessa triagem 

foram utilizados 4 grupos de 6 animais cada. O grupo controle recebeu solução 

salina v.o, e os grupos experimentais receberam o extrato nas doses de 100, 200 e 

400 mg/kg, via i.p. 

Em decorrência de alguns sinais de toxicidade observados nos animais com 

as doses acima descritas durante a triagem comportamental, alteramos as doses 

administradas para 25, 50 e 100 mg/kg, v.o. Assim, o grupo controle recebeu 

solução salina e os grupos experimentais receberam as doses de Av-EtOH. Uma 

hora após a administração, todos os grupos de animais foram observados por um 

período de até 4 horas quanto ao surgimento ou mesmo alteração de uma série de 

comportamentos e presença de morte (até 24 horas).  

 

4.7.2. Teste do campo aberto (open-field) 

 

O aparelho do campo aberto (Insight, Brasil), consiste de uma arena circular 

com 50 cm de altura x 60 cm de diâmetro e a base é dividida em 12 quadrantes 

circuncêntricos. Acima do aparelho (100 cm) uma lâmpada de 60 W foi colocada 

iluminando a arena (Figura 7). 

O animal é colocado no centro da arena e durante cinco minutos seu 

comportamento é observado. Os seguintes parâmetros são analisados: locomoção 

horizontal (número de cruzamentos com as quatro patas, entre as divisões do 

campo), o número de comportamentos de auto-limpeza (grooming), de levantar 

(rearing), defecação (número de bolos fecais), imobilidade (freezing) (CARLINI; 

MENDES, 2011).   
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 Nesse trabalho, os camundongos foram divididos em 5 grupos (n = 6) e 

receberam os seguintes tratamentos: Av-EtOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg 

v.o., o veículo (solução salina - v.o.) e o grupo padrão que recebeu diazepam (2,5 

mg/kg, i.p.). Uma hora após a administração dos tratamentos, os animais foram 

colocados individualmente na arena e os parâmetros foram observados durante 5 

minutos para cada animal. No final da avaliação de cada animal, o aparelho foi limpo 

com álcool a 5% (CARLINI; MENDES, 2011). 

 

 

Figura 7: Foto do campo aberto (open-field). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.7.3. Teste da tábua de buracos (hole-board)  

 

 Esse teste foi originalmente descrito por File e Pellow (1985) (LAPA et al., 

2003). O aparelho tábua de buracos (Insight, Brasil) consiste de uma placa quadrada 

com cinco orifícios equidistantes uns dos outros, cada um medindo 3 cm de diâmetro 

(Figura 8). Fotocélulas abaixo da superfície dos orifícios mediram o número de 

mergulhos de cabeça (head-dipping) (SILVA;  ELISABETSKY, 2001). 

 Esse teste é utilizado para avaliar a emocionalidade, ansiedade e/ou 

respostas ao estresse em animais. Logo, para avaliar essas respostas, foi registrado 

o número de explorações nos orifícios (usando como condição mínima de 

espreitamento dos orifícios a colocação da cabeça até o nível das orelhas dos 

animais). 
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 Também foi avaliado o tempo despendido na atividade de mergulhos de 

cabeça, a latência para o primeiro comportamento exploratório, além do numero de 

rearing e grooming em um intervalo de 5 minutos.  

 Grupos de 6 animais receberam veículo (salina), diazepam (2,5 mg/kg) e o Av-

EtOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg em relação ao peso do corpo dos animais. 

Os extratos foram administrados por via oral (v.o.) e o diazepam foi administrado por 

via intraperitoneal (i.p.) 60 minutos antes da observação. Os animais foram 

colocados individualmente no centro do aparelho, de costas para o observador, e o 

seu comportamento foi registrado durante 5 min. No final da avaliação de cada 

animal, o aparelho foi limpo com álcool a 5% (CARLINI; MENDES, 2011). 

 

 

Figura 8:  Foto da tábua de buracos. Disponível em http://insightltda.com.br 

 

4.7.4. Teste do labirinto em cruz elevado (elevated -plus-maze) 

 

 O labirinto em cruz elevado (Insight, Brasil) consiste de dois braços abertos 

opostos e dois braços fechados por paredes laterais em forma de cruz elevados a 40 

cm do chão (Figura 9). As paredes laterais dos braços fechados são confeccionadas 

em acrílico (SILVA, 2011). Os braços abertos e fechados estão conectados por uma 

plataforma central e cada um dos quatro braços possui 50 cm de comprimento por 

10 cm de largura (LAPA et al., 2003). 
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  Os parâmetros avaliados nesse teste incluem o número de entrada nos 

braços abertos e fechados (a entrada foi registrada quando o animal entrava com as 

quatro patas em um dos braços abertos ou fechados) e o tempo de permanência em 

cada um deles, podendo também ser analisados sob uma perspectiva mais 

etológica, por exemplo, rearing, no qual o animal se ergue, apoiando seu corpo 

apenas sobre as patas traseiras (parâmetros de atividade locomotora e exploratória, 

head-dipping, avaliação de risco - tempo na plataforma central (RIBEIRO, 2010; 

CARLINI; MENDES, 2011).  

 Grupos de 6 animais receberam veículo (salina), diazepam (2,5 mg/kg) e Av-

EtOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg em relação ao peso dos animais. Os 

extratos foram administrados por via oral (v.o.) e o diazepam foi administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) 60 minutos antes da observação. Os animais foram colocados 

individualmente no centro do aparelho voltado para o braço aberto e o seu 

comportamento foi registrado durante 5 min. No final da avaliação de cada animal, o 

aparelho foi limpo com álcool a 5% (CARLINI; MENDES, 2011; RIBEIRO, 2010). 

 

 

Figura 9:  Foto do labirinto em cruz elevado (elevated-plus-maze). Fonte: Arquivo 

pessoal. 
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4.7.5. Teste da barra giratória (rota-rod) 

 

O método utilizado nesse teste foi proposto por Dunham e Miya (1957). O 

aparelho do rota-rod (Insight, Brasil) é constituído de uma barra, subdividida em 

quatro compartimentos (Figura 10). Nesse teste, o animal é colocado sobre uma 

barra giratória de 2,5 cm de diâmetro com velocidade constante (7 rpm)  por 180 s 

verificando a capacidade do animal em equilibrar-se sobre ela. Esse teste permite 

avaliar se os tratamentos promovem alteração na coordenação motora nos animais 

por sedação e/ou relaxamento muscular (LAPA et al., 2003). 

O parâmetro avaliado no rota-rod é o tempo em que o animal permanece 

sobre a barra giratória, pois, quanto mais intenso for o efeito, menor será o tempo 

em que o animal consegue se equilibrar sobre a barra. Os animais foram pré-

selecionados antes do teste (24 horas) e foram escolhidos aqueles que 

permaneceram na barra por 60 segundos em pelo menos uma das três tentativas 

(ALMEIDA, 2006).  

Grupos de 6 animais receberam veículo (salina), diazepam (2,5 mg/kg) e Av-

EtOH nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg em relação ao peso dos animais. Os 

extratos foram administrados por via oral (v.o.) e o diazepam foi administrado por via 

intraperitoneal (i.p.) 60 minutos antes da observação.  

Após a administração, os animais foram colocados individualmente na barra 

giratória (sentido contrário ao movimento da barra) e foi registrado o tempo de 

permanência do animal na barra (SANTOS-JUNIOR et al., 2005). Os animais foram 

observados em diferentes intervalos de tempo (30, 60 e 120 minutos) após os pré-

tratamentos. 
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Figura 10:  Foto da barra giratória (rota-rod). Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.8. Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram analisados por meio do programa GraphPad Prism, 

versão 4.0, e expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m). Diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos foram calculadas pela aplicação de 

uma análise de variância (ANOVA) seguido do teste de Dunnett, ou pelo teste t de 

Student, conforme exigido pelo protocolo experimental. Foram considerados 

significativos valores de p<0,05, quando comparados com o controle negativo.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Triagem fitoquímica  

 

A análise fitoquímica preliminar de Av-EtOH demonstrou reação positiva para 

a presença de fenóis, esteroides, terpenos e flavonoides, bem como para as demais 

classes investigadas. No entanto, apresentou reação negativa para a presença de 

alcaloides. Tabela 2. 

 

Tabela 2.  Relação dos constituintes químicos de Av-EtOH na análise fitoquímica 

preliminar 

CLASSES ESTRUTURAIS Av-EtOH 

Alcaloides - 

Antracenos + 

Cumarinas + 

Flavonoides / Taninos + 

Lignanas + 

Monoterpenos / Diterpenos +++ 

Naftoquinonas + 

Triterpenos e Esteroides ++ 

 

 

5.2. Toxicidade aguda de Annona vepretorum 

 

5.2.1. Avaliação comportamental dos camundongos 

 

 Na avaliação da toxicidade aguda não houve alterações comportamentais e 

fisiológicas, nem sinais de toxicidade conforme o protocolo de Almeida (2006), 

indicando baixa toxicidade do extrato na dose testada de 1 g/kg pela via oral. 
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5.2.2. Consumo de ração e água 

 

 O consumo de ração e água pelos camundongos tratados com Av-EtOH não 

sofreu alterações significativas. A quantidade de ração consumida no final do 

experimento foi de 23,65 ± 2,2 g para o grupo controle, e de 25,00 ± 1,5 g para o 

grupo tratado com a dose de 1 g/kg (Figura 11). A quantidade de água consumida 

no final do experimento foi de 30,42 ± 3,18 mL para o grupo controle, e a do grupo 

tratado com a dose de 1 g/kg foi de 33,77 ± 2,7 mL (Figura 12). 

 

 

Figura 11. Consumo de ração pelos animais tratados com Av-EtOH durante 14 dias. 

 

 

Figura 12. Consumo de água pelos animais tratados com Av-EtOH durante 14. 
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5.2.3. Variação do peso corporal 

 

 Não houve mudanças significativas no peso corporal dos camundongos do 

grupo tratado com o extrato na dose de 1 g/kg, v.o. e o grupo controle a partir do dia 

1 ao dia 14. No final do experimento a média do grupo controle foi de 37,00 ± 0,42 g, 

enquanto que a do grupo tratado com a dose foi de 37,78 ± 0,49 g. A variação do 

peso corporal ao longo do experimento pode ser vista na Figura 13, abaixo. 

 

Figura 13. Peso dos animais tratados com Av-EtOH durante 14 dias. 
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5.2.4. Parâmetros hematológicos 

 

 É possível observar que os resultados dos parâmetros hematológicos 

(eritrócitos, hemoglobina, VCM, HCM, linfócitos, plaquetas) após a administração de 

1 g/kg, v.o, de Av-EtOH não apresentaram variação significativa, exceto na 

contagem do número de leucócitos, porém, o significado clínico deste aumento está 

sendo investigado. Os resultados estão expressos na Tabela 3 abaixo. 

 

Tabela 3 . Parâmetros hematológicos do sangue de camundongos tratados com 1,0 

g/kg por via oral do extrato etanólico de Annona vepretorum após 14 dias (toxicidade 

aguda). 

Parâmetros Grupos 

Controle Após 1,0 g/kg v.o. 

Eritrócitos (106/mm3) 7,92 ± 0,13 8,34 ± 0,47 

Hemoglobina (g/dL) 12,88 ± 0,28 13,47 ± 0,74 

Hematócrito (%) 35,06 ± 0,79 37,42 ± 2,06 

MCV (µ3) 44,20 ± 0,44 44,90 ± 0,67 

MCH (µg) 16,24 ± 0,16 16,17 ± 0,22 

MCHC (%) 36,13 ± 0,64 36,00 ± 0,19 

Leucócitos (103/mm3) 5,45 ± 0,52 10,57 ± 1,75* 

Linfócitos (%) 85,20 ± 2,07 85,50 ± 1,88 

Neutrófilos (%) 12,50 ± 2,00 12,40 ± 1,60 

Monócitos (%) 0,60 ± 0,30 0,50 ± 0,26 

Eosinófilos (%) 1,70 ± 0,44 1,40 ± 0,37 

Plaquetas (103/mm3) 521,80 ± 51,42 704,20 ± 108,40 

Valores foram expressos como média ± E.P.M, n = 10. Teste t de Student (p<0,05). 
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5.2.5. Parâmetros Bioquímicos 

 

 Em relação aos parâmetros bioquímicos, os resultados não mostraram 

diferenças significativas em relação ao grupo controle e o grupo experimental na 

dose de 1 g/kg, v.o de Av-EtOH. Os resultados estão expressos na Tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 . Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos tratados com 

1,0 g/kg por via oral do extrato etanólico de Annona vepretorum após 14 dias 

(toxicidade aguda). 

Parâmetros 
Grupos 

Controle Após 1,0 g/kg v.o. 

Glicose (mg/dL) 232,00 ± 16,43 224,20 ± 10,46 

Colesterol (mg/dL) 75,40 ± 4,63 75,44 ± 7,87 

Triglicerídeos (mg/dL) 184,80 ± 16,76 171,50 ± 23,77 

AST/TGO (U/L) 181,90 ± 26,06 193,10 ± 41,82 

ALT/TGP (U/L) 56,28 ± 11,54 60,38 ± 13,11 

Uréia (mg/dL) 53,30 ± 3,41 62,40 ± 10,54 

Creatinina (mg/dL) 0,83 ± 0,39 0,50 ± 0,12 

Valores foram expressos como média ± E.P.M, n = 10. Teste t de Student (p<0,05). 
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5.2.6. Análise macroscópica e peso dos órgãos 

 

Alguns pulmões dos animais tratados com a dose de 1,0 g/kg v.o de Av-EtOH 

exibiram alterações na coloração, característicos de pulmões hemorrágicos. Houve 

aumento significativo do peso dos estômagos dos animais tratados com a dose de 

1,0 g/kg (p<0,01) em relação ao grupo controle (Tabela 5), porém, o significado 

clínico desse achado está sendo investigado. Houve redução do peso do baço, 

porém não foi estatisticamente significativo. 

 

Tabela 5 . Peso dos órgãos de camundongos tratados com 1,0 g/kg por via oral do 

extrato etanólico de Annona vepretorum após 14 dias (toxicidade aguda). 

Órgãos 
Grupos 

Controle Após 1,0 g/kg v.o. 

Coração (g) 0,17 ± 0,04 0,17 ± 0,03 

Pulmão (g) 0,28 ± 0,06 0,27 ± 0,14 

Fígado (g) 1,64 ± 0,47 1,68 ± 0,40 

Estômago (g) 0,44 ± 0,12 0,61 ± 0,10** 

Rins (g) 0,42 ± 0,01 0,44 ± 0,11 

Baço (g) 0,11 ± 0,04 0,01 ± 0,07 

Pâncreas (g) 0,22 ± 0,04 0,25 ± 0,42 

Ovários (g) 0,02 ± 0.00 0,02 ± 0,00 

Testículos (g) 0,02± 0,00 0,03 ± 0,00 

Valores foram expressos como média ± E.P.M, n = 10. Teste t de Student (**p<0,01). 
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5.3. Resultados in vivo de Annona vepretorum 

 

5.3.1. Triagem farmacológica comportamental 

 

 Nas doses administradas inicialmente (100, 200 e 400 mg/kg, i.p) de Av-EtOH 

foram observados sinais de toxicidade e de depressão geral do SNC nos intervalos 

descritos anteriormente (até 4 horas) sem presença de mortes. Esses sinais foram 

apresentados em todos os intervalos de tempo, porém foram mais intensos e 

significativos na primeira hora após a administração. Os animais apresentaram 

piloereção, ptose palpebral, dispnéia, diminuição de resposta ao toque, sedação e 

hipotonia. 

Em decorrência de sinais de toxicidade foi reelaborada uma proposta de 

estudo e foi reduzida as doses para 25, 50 e 100 mg/kg. Essas doses inferiores 

mostraram sinais de depressão do SNC, porém, menos intensos do que as doses 

escolhidas inicialmente (100, 200 e 400 mg/kg). 

Assim, nas doses de 25 e 100 mg/kg, v.o, os animais apresentaram perda do 

reflexo auricular e corneal, bem como redução da atividade espontânea. Em todas 

as doses analisadas os animais apresentaram ptose palpebral. A mudança da via de 

administração de intraperitoneal para via oral foi realizada devido à presença de 

contorções abdominais após a administração de Av-EtOH pela via intraperitoneal, 

optando assim, pela via oral. 

 

5.3.2. Teste do campo aberto (open-field) 

 

 Os resultados mostraram que o Av-EtOH na dose de 25 mg/kg, v.o, foi capaz 

de diminuir o número de cruzamentos (ambulação) em 78%, o número de rearing 

em 90% e aumentou o tempo de imobilidade em 268% em relação ao grupo controle 

(p<0,01). 

 As doses de 50 mg/kg (p<0,01) e de 100 mg/kg de Av-EtOH (p<0,05) 

apresentaram diminuição do número de grooming, 64 e 54% em relação ao grupo 

controle negativo, respectivamente (Tabela 6). 
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Tabela 6.  Efeito do extrato etanólico de Annona vepretorum (Av-EtOH) e diazepam no teste do campo aberto em camundongos 

 

Tratamentos  Doses 

(mg/kg)  

Número de 

ambulações  

Tempo de 

Imobilidade (s) 

Número de  

rearings 

 

Número de  

grooming  

Controle --- 68,33 ± 5,62 43,83 ± 9,17 24,50 ± 3,99 6,16 ± 1,35 

Av-EtOH 25 14,83 ± 4,07** 161,30 ± 14,85** 2,33 ± 2,33** 3,83 ± 0,54 

 50 57,50 ± 4,80 1,50 ± 1,02 21,67 ± 4,06 2,16 ± 0,4 7** 

 100 56,67 ± 8,28 16,17 ± 7,65 29,50 ± 3,10 2,83 ± 0 ,54* 

Diazepam 2,5 27,33 ± 3,71** 195,20 ± 11,99** 5,50 ± 2,74** 2,66 ± 0,80* 

 

Valores são expressos como média ± e.p.m.; (*p<0,05; **p<0,01) significantemente diferente do grupo controle; ANOVA seguido 

do teste de Dunnet (n = 6 por grupo). 
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5.3.3. Teste da tábua de buracos (hole-board)  

 

 O número de espreitas (head-dipping) aos orifícios na tábua de buracos foi 

diminuído nas doses de 50 e 100 mg/kg, v.o de Av-EtOH em relação ao grupo 

controle em 42 e 45%, respectivamente (p<0,05). Os resultados não mostraram 

alterações nos outros parâmetros analisados (Tabela 7). O diazepam (2,5 mg/kg, 

i.p.) utilizado como droga padrão nesse estudo também apresentou alterações 

significativas (p<0,05), diminuindo o número de head-dipping. 
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Tabela 7. Efeitos do extrato etanólico de Annona vepretorum (Av-EtOH) e diazepam no teste da tábua de buracos em 

camundongos. 

 

Tratamentos  Doses 

(mg/kg)  

Número de 

head-dips 

Duração de 

head-dips(s) 

Primeiro head-dips 

(s) 

Número de 

Rearing  

Controle --- 12,83 ± 2,60 9,75 ± 4,49 79,33 ± 35,17 12,00 ± 3,57 

Av-EtOH 25 14,60 ± 1,20 16,50 ± 1,45 35,33 ± 9,67 16,17 ± 3,89 

 50 7,40 ± 1,43* 11,83 ± 2,90 29,33 ± 6,23 4,33 ± 1 ,87 

 100 7,00 ± 1,04* 11,50 ± 3,78 16,50 ± 6,71 7,83 ± 3,16 

Diazepam 2,5 4,75 ± 1,37* 3,00 ± 1,76 175,00 ± 48,07 8,33 ± 4,59 

 

Valores são expressos como média ± e.p.m.; (*p<0,05) significantemente diferente do grupo controle; ANOVA seguido do teste de 

Dunnet (n = 6 por grupo). 
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5.3.4. Teste do labirinto em cruz elevado (elevated -plus-maze) 

 

 Os resultados mostraram que o Av-EtOH não alterou o número de entradas e 

nem o tempo gasto nos braços abertos do labirinto (Tabela 8). Alguns parâmetros 

etológicos (grooming, rearing) também foram analisados, porém, não apresentaram 

efeitos estatisticamente significativos (dados não mostrados). 

Nesse trabalho, somente o diazepam elevou o número de entradas nos 

braços abertos (p<0,01) e o tempo de permanência nos braços abertos (p<0,01). O 

resultado também foi significativo quanto ao número de entradas nos braços 

fechados (p<0,01) e o tempo de permanência (p<0,05) nos braços fechados. Os 

dados estão de acordo com a literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Tabela 8. Efeito do extrato etanólico de Annona vepretorum (Av-EtOH) e diazepam no teste do labirinto em cruz elevado em 

camundongos. 

 

Tratamentos  Doses 

(mg/kg) 

Tempo de 

permanência nos 

braços abertos(s) 

Tempo de 

permanência nos 

braços fechados (s) 

Número de 

entrada nos 

braços abertos 

Número de 

entrada nos 

braços 

fechados 

Controle --- 8,66 ± 4,20 240,50 ± 25,25 1,00 ± 0,44 3,66 ± 0,98 

Av-EtOH 25 4,66 ± 3,22 228,50 ± 24,14 0,33 ± 0,21 3,33 ± 0,91 

 50 3,66 ± 2,78 278,20 ± 6,18 0,50 ± 0,34 2,16 ± 0,65 

 100 3,83 ± 3,83 255,70 ± 19,18 0,16 ± 0,16 1,83 ± 0,40 

Diazepam 2,5 81,33 ± 20,12** 165,70 ± 18,45* 10,00 ± 1,59** 11,83 ± 2,77** 

 

Valores são expressos como média ± e.p.m.; (*p<0,05; **p<0,01) significantemente diferente do grupo controle; ANOVA seguido 

do teste de Dunnet (n = 6 por grupo). 
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5.3.5. Teste da barra giratória(rota-rod) 

 

O parâmetro analisado foi o tempo em que o animal permanecia na barra 

giratória, durante 180 s, a uma velocidade de 7 rpm, em três intervalos (0,5, 1 e 2 

horas) após a administração de AV-EtOH nas doses determinadas (25, 50 e 100 

mg/kg, v.o). Os resultados mostram que não houve nenhuma alteração no 

parâmetro analisado, logo, não houve comprometimento da coordenação motora 

(Figura 14). 

 

 

Figura 14.  Efeito do extrato etanólico de Annona vepretorum (Av-EtOH) e diazepam 

no teste rota-rod. Valores são expressos como média ± e.p.m.; **p<0,01) 

significantemente diferente do grupo controle; ANOVA seguido do teste de Dunnet (n 

= 6 por grupo). 
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6. DISCUSSÃO 

 

Este trabalho foi realizado com intuito de investigar a toxicidade aguda e a 

ação psicofarmacológica de Av-EtOH em modelos animais. Apesar do uso difundido 

das plantas medicinais, poucos estudos científicos são realizados para determinar a 

eficácia e segurança desses remédios tradicionais (PATEL et al., 2011). A avaliação 

da toxicidade é realizada com o objetivo de determinar o potencial de novas 

substâncias e produtos causar danos à saúde humana. Os testes que avaliam a 

toxicidade aguda são utilizados para classificar e apropriadamente rotular 

substâncias de acordo com o seu potencial de letalidade ou toxicidade como 

estabelecido pela legislação (VALADARES, 2006).  

A DL50 não foi utilizada nesse trabalho e foi substituída pelo teste de dose 

fixa, no qual a substância a ser testada é administrada em uma dose específica 

(ALMEIDA, 2006). Assim, foi analisada a dose de 1 g/kg, v.o. de Av-EtOH, dose dez 

vezes maior que a dose utilizada nos testes comportamentais (SILVA et al., 2012). 

Após a administração de 1 g/kg, v.o. de Av-EtOH nos animais tratados e a 

administração de solução salina no grupo controle, os animais foram observados por 

um período de até 4 horas para avaliar sinais de toxicidade e morte. Os animais que 

sobreviveram foram observados diariamente até o final de 14 dias após a 

administração, e seus comportamentos (consumo de água e ração, variação do 

peso corporal e sinais de toxicidade) foram registrados (ALMEIDA, 2006). 

Ao final dos 14 dias de observação e após a anestesia, o sangue que foi 

retirado para análise não apresentou alterações hematológicas e bioquímicas 

significativas, exceto a contagem do número de leucócitos (leucocitose) que pode 

ser devido a processos inflamatórios ou infecciosos, processo tumoral, traumatismo 

ou mesmo o próprio estresse a qual o animal foi submetido. Essa alteração está 

sendo investigada.   

É sabido que o sistema hematopoiético é extremamente sensível as 

atividades de agentes tóxicos, principalmente aqueles com potencial mutagênico ou 

citotóxico, resultando em alterações qualitativas ou quantitativas, transitórias ou 

permanentes e que podem limitar o uso de medicamentos (SILVA et al., 2012). Por 

isso, os parâmetros hematológicos são importantes aliados aos estudos da 

toxicidade.   
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Os parâmetros bioquímicos também são importantes, uma vez que permitem 

a avaliação de todos os órgãos e o estado geral do corpo do animal, especialmente 

no que diz respeito às funções renal e hepática (PATEL et al., 2011). Os parâmetros 

bioquímicos analisados não apresentaram diferenças significativas em relação ao 

grupo controle.  

Houve redução do peso dos baços dos animais tratados com o Av-EtOH, 

porém não foi significativo estatisticamente. O baço tem como funções: filtrar corpos 

estranhos da circulação e de participar da resposta imunitária através de linfócitos T 

e B. Macroscopicamente, o baço pode ser dividido em uma porção denominada 

polpa vermelha, rica em eritrócitos, e outra denominada polpa branca onde se 

encontram nódulos de tecido linfóide. É na polpa vermelha que o sangue é filtrado, 

enquanto a polpa branca é responsável pela defesa imunológica (KRAAL, 1992). 

Esse achado da diminuição do peso do baço está sendo investigado por análise 

microscópica. 

Ao final dos 14 dias de observação, não houve alteração no que diz respeito 

ao consumo de ração e água, e nem alteração do peso corporal, o que revela baixa 

toxicidade do extrato na dose analisada. O significado clínico dos resultados da 

análise macroscópica (pulmões hemorrágicos) e peso dos órgãos dos animais 

tratados (aumento do peso do estômago) estão sendo investigados por meio da 

análise microscópica.  

De um modo geral, o teste de toxicidade aguda é empregado para o 

delineamento de doses a serem utilizadas nos estudos de toxicidade sub-crônica e 

crônica. Além disso, fornece informações preliminares sobre o modo de ação tóxica 

e possíveis órgãos alvo da substância. Por isso, estudos posteriores são 

necessários para avaliar o perfil tóxico desse extrato por um período de exposição 

maior.   

Como na dose de 1 g/kg, v.o apresentou baixa toxicidade, prosseguimos a 

investigação dos efeitos de Av-EtOH no SNC. A triagem farmacológica 

comportamental representa uma avaliação preliminar para identificar possíveis 

efeitos sobre o SNC possibilitando seu direcionamento. Inicialmente foram 

escolhidas para o screening comportamental as doses de 100, 200 e 400 mg/kg, 

administrados por via intraperitoneal.  
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Durante a observação do comportamento dos animais foram observados 

sinais de depressão do SNC e sinais de toxicidade como ptose palpebral, sedação, 

diminuição de resposta ao toque, dispnéia e analgesia.  Assim, foi decidido reduzir 

as doses de Av-EtOH para 25, 50 e 100 mg/kg, administrados por via oral. A via de 

administração foi alterada devido às contorções abdominais apresentadas após a 

administração intraperitoneal de Av-EtOH, que pode ser devido à presença de 

substâncias fenólicas. 

Os animais foram observados no período de 0,5, 1, 2, 3 e 4 horas após a 

administração dos extratos nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg e do grupo controle 

com solução salina 0,9%. Os sinais de depressão do sistema nervoso central foram 

mais proeminentes na primeira hora após a administração do extrato, porém foram 

menos intensos que as doses inicialmente escolhidas (100, 200 e 400 mg/kg). Estes 

comportamentos sugerem que os efeitos de Av-EtOH são semelhantes aos produtos 

naturais que apresentam atividade depressora do SNC (OLIVEIRA et al., 2009). Não 

houve mortes até 24 horas.  

 Seguindo a triagem comportamental, foi realizado o teste do campo aberto, 

teste da tábua de buracos (hole-board), teste do labirinto em cruz elevado (elevated-

plus-maze) e o teste da barra giratória (rota-rod). Os testes comportamentais tomam 

como princípio a aversão e o medo inato a espaços não familiares, lugares 

desconhecidos, espaços abertos com presença de luz ou ruídos.  

Os animais, quando são expostos a situações estressantes, produzem um 

conflito entre a tendência natural do animal (explorar) e o medo provocado pelo 

ambiente novo (ALMEIDA, 2006) resultando em uma inibição ou exacerbação do 

comportamento, por exemplo, o freezing (“congelamento”) caracterizado pela 

imobilidade do animal (VARGA apud RANG et al., 2004). 

 O teste do campo aberto é talvez o mais antigo desses testes de ansiedade e 

foi descrito por Archer (1973). É um teste amplamente utilizado para avaliar a 

atividade motora e exploratória do animal, bem como sua “emocionalidade” (OKOLI 

et al., 2010). Ele é baseado no princípio de que animais diante de determinados 

estímulos como áreas abertas, luminosidade e exposição a ambientes não familiares 

apresentam medo e/ou ansiedade (LAPA et al., 2003). 
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Para avaliar a atividade exploratória do animal no campo aberto, o parâmetro 

analisado foi o número de cruzamentos (número de quadrantes invadidos) do animal 

na arena (MARQUES et al., 2013). Um aumento na locomoção central ou no tempo 

gasto na parte central do aparelho pode ser interpretado como efeito ansiolítico, 

enquanto a redução da atividade vertical (rearing) e da locomoção está relacionada 

com a sedação ou com a prostração (CARLINI; MENDES, 2011). 

 A dose de 25 mg/kg de Av-EtOH reduziu o número de rearing dos animais e 

aumentou o tempo de imobilidade (p<0,01) em relação ao grupo controle. O 

comportamento de locomoção vertical, conhecido como rearing, é característico de 

sinal de excitabilidade do sistema nervoso central (SANTOS; JUNIOR; PRATA, 

2012). Essa redução do número de rearing sugere uma sedação do SNC (OKOLI et 

al., 2010).  

 Isso pode ser devido tanto a um efeito inibitório de A. vepretorum no SNC (a 

atividade locomotora é uma medida do nível de excitabilidade do sistema nervoso 

central) ou por ação periférica sobre a atividade muscular (HABIBI et al., 2012). O 

aumento do tempo de imobilidade, por conseguinte, não pode ser considerado como 

um efeito ansiogênico, mas é uma consequência da diminuição da atividade 

ambulatória, devido à sua ação sedativa (MARTINEZ-VAZQUÉZ et al., 2012). 

 Os tratamentos ansiolíticos não aumentam por eles mesmos a exploração no 

campo aberto, mas diminuem a inibição de comportamentos exploratórios induzida 

por estresse. Logo, a capacidade do extrato para diminuir o comportamento 

exploratório (ambulação) e a locomoção vertical (rearing) reflete a natureza 

ansiolítica do extrato (YA’U et al., 2011). 

O efeito obtido na dose de 25 mg/kg foi significativamente menor do que o 

diazepam, 2,5 mg/kg, i.p., droga padrão utilizada nesse estudo. Os 

benzodiazepínicos são drogas que ocupam um lugar de destaque entre as drogas 

mais utilizadas pelo homem, tendo um amplo espectro de ações, pois podem atuar 

como ansiolíticos (em doses baixas), anticonvulsivantes, sedativos e influenciam na 

atividade muscular, atuando como miorrelaxante em doses mais elevadas 

(SANTOS; JUNIOR; PRATA, 2012).  
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Ainda nos resultados da análise do campo aberto, foi observado redução do 

número de auto-limpeza (grooming), esse comportamento ocorre com a finalidade 

de reduzir a excitação após uma situação estressante. Outros autores sugerem que 

esse comportamento serve para regulação da temperatura ou dispersão de 

substâncias químicas. É sugerida também uma relação com a resposta 

neuroendócrina ao estresse proveniente do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal 

(BUENO, 2006).  

 Quando os animais são expostos a situações estressantes, o comportamento 

de auto-limpeza é aumentado. Na dose de 50 mg/kg (p<0,01) e de 100 mg/kg de Av-

EtOH o número de grooming diminuiu (p<0,05), sugere-se assim, ativação em algum 

ponto do eixo hipotálamo-pituitário-adrenal pelo Av-EtOH (MARQUES; MELO; 

FREITAS, 2012) com consequente  diminuição da atividade do SNC. O mecanismo 

de ação dos efeitos sedativos do extrato ainda não foi elucidado. 

 O labirinto em cruz elevado (LCE) é um modelo que foi criado por Montgomery 

(1955), descrito por Pellow em (1985) em um modelo para ratos e validado por Lister 

em (1987) para camundongos (LAPA et al., 2003). É um modelo animal de 

ansiedade de respostas incondicionadas e é baseado no comportamento 

exploratório de roedores. Este teste é amplamente utilizado para avaliar drogas com 

ação ansiolítica e é baseado no medo inato que os animais apresentam de espaços 

abertos (LISTER, 1990). 

 É um teste que apresenta validade preditiva, uma vez que responde bem ao 

tratamento farmacológico para a ansiedade, sendo usualmente um teste de escolha 

para o screening de novos medicamentos para as desordens da ansiedade (DORON 

et al., 2012). Um ambiente novo evoca tanto medo quanto curiosidade, criando um 

típico conflito de aproximação/esquiva (MONTGOMERY, 1955). Animais que são 

expostos ao labirinto composto de braços abertos e fechados apresentam maiores 

níveis de exploração nos braços fechados, evitando os braços sem paredes 

(MAGAJI et al., 2012).  

 Embora nenhum efeito sobre os parâmetros de ansiedade foi detectado após 

a administração das doses de Av-EtOH, houve uma tendência para o aumento do 

tempo de permanência no braço fechado nas doses de 50 e 100 mg/kg. Assim, 

provavelmente o extrato apresentou um efeito sedativo.  
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 Já o grupo do diazepam mostrou diferenças estatisticamente significativas em 

todos os parâmetros analisados. São eles: número de entrada nos braços abertos e 

tempo de permanência (p<0,01), número de entrada nos braços fechados e tempo 

de permanência (p<0,05). O número de entradas nos braços fechados é indicativo 

de alteração na atividade motora (locomoção) dos animais (CARLINI; MENDES, 

2011).  

 As variações metodológicas são subdivididas em dois tipos: variáveis de 

procedimento e variáveis de organismo. Dentre as variações do organismo estão, 

por exemplo, idade, sexo, estado nutricional e outros, e as variáveis de 

procedimento como condições de alojamento dos animais, horário e duração do 

teste, pré-teste, experiência prévia ao labirinto e manipulação prévia do animal, tipo 

de paredes laterais dos braços fechados, nível de luminosidade, que já foram 

demonstrados alterar os níveis de ansiedade basal no LCE (SAKAE, 2010).  

 A literatura sugere que alguns desses fatores possam ter influenciado quanto 

ao comportamento dos animais e, consequentemente, a ausência dos efeitos 

ansiolíticos nos grupos tratados com Av-EtOH. Também sugere que o Av-EtOH, 

como apresenta diferentes metabólitos secundários esteja atuando em diferentes 

áreas do SNC, logo, menos específicos. Dessa forma, os compostos podem estar 

atuando por diferentes caminhos, mascarando os efeitos dos constituintes ativos. 

Vale salientar que nem toda droga sedativa é ansiolítica (VARGA apud RANG et al., 

2004).  

 Para confirmar se o tratamento com Av-EtOH produz efeito sedativo sem 

produzir perfil ansiolítico, o teste da tábua de buracos (hole-board) foi realizado. Este 

teste ganhou popularidade como modelo de ansiedade, oferecendo "um método 

simples para medir a resposta de um animal em um ambiente estranho, com as 

vantagens de que vários comportamentos podem ser facilmente observados e 

quantificados neste ensaio" (SILVA; ELISABETSKY, 2001). É um teste usado como 

ferramenta útil e sensível, o que torna possível a sua compreensão (TAKEDA et al., 

1998). 
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 Um aumento no número e no tempo despendido espreitando os orifícios 

implica numa maior atividade exploratória ou uma ação ansiolítica, e uma redução 

nesses parâmetros, é compatível com uma ação sedativa (LAPA et al., 2003). 

 Medicamentos com atividade no receptor GABAA, como barbitúricos e os 

benzodiazepínicos, têm seus efeitos bem estabelecidos no teste da tábua de 

buracos e são utilizados nos ensaios de ansiedade (KLIETHERMES; CRABBE, 

2006). Geralmente, os medicamentos como os benzodiazepínicos aumentam 

significativamente o número de mergulhos (head-dipping) no teste da tábua de 

buracos (NETTO et al., 2009).   

 No entanto, esse trabalho demonstrou que os tratamentos com diazepam e 

Av-EtOH nas doses de 50 e 100 mg/kg reduziram o número de espreitas aos 

orifícios. A diminuição do número de espreitas aos orifícios pelos benzodiazepínicos 

pode ser devido ao uso de uma dose aceitável como sedativa e não ansiolítica. 

Logo, diminuiu o comportamento exploratório do animal, reduzindo a atividade 

motora geral (MARTÍNEZ-VÁZQUEZ et al., 2012).  

 Como citado anteriormente, os benzodiazepínicos apresentam um amplo 

espectro de efeitos. A dose considerada ansiolítica dos benzodiazepínicos, por 

exemplo, é abaixo de 2,0 mg/kg e nessa faixa de dose o comportamento exploratório 

é expresso, como exemplo, no aumento da locomoção e do aumento de espreitas 

aos orifícios. Já em doses acima de 2,0 mg/kg é aceitável que os benzodiazepínicos 

atuem como droga sedativa,  diminuindo assim, a locomoção  e espreitas dos 

animais aos orifícios, mostrando um efeito sedativo significante (GOMES et al., 

2010). 

 As drogas com diversas propriedades farmacológicas alteram o número de 

mergulhos (head-dipping), sugerindo que muitos sistemas de neurotransmissores 

estão envolvidos na expressão do comportamento exploratório. Esta variabilidade de 

respostas no teste da tábua de buracos ainda não está clara, mas nossos resultados 

são consistentes, e sugerem que Av-EtOH tem um efeito sedativo neste método, 

sem, aparentemente, produzir ansiedade. 

 Os metabólitos secundários presentes no extrato atuam em alvos locais 

(únicos) ou múltiplos, e quando associados aos processos fisiológicos podem ser 

responsáveis por alguns efeitos ou até mesmo a falta deles, e por vezes, é difícil 

saber se a variedade desses metabólitos de Av-EtOH produziu esses efeitos 

atuando isoladamente ou em sinergia (ADEBIYI et al., 2012). 
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 Para avaliar se essa característica sedativa de Av-EtOH influenciaria a 

coordenação motora dos animais, o teste da barra giratória (rota-rod) foi realizado. 

Esse teste é proposto para avaliar a coordenação motora ou efeito relaxante 

muscular das substâncias nos animais (MARTÍNEZ-VASQUÉZ et al., 2012). Este é 

um clássico modelo animal usado para avaliar o bloqueio neuromuscular periférico.  

 Há duas maneiras de avaliar esse efeito. O primeiro é recolocar o animal na 

barra tantas vezes quantas ele cair até completar o tempo do teste, e a outra consta 

em cronometrar quanto tempo o animal permanece na barra em apenas uma 

tentativa a cada tempo, ou seja, uma vez que o animal caia, ele não é re-exposto, e 

é anotado o tempo de equilíbrio (CARLINI; MENDES, 2011). 

 A falta de coordenação motora no teste do rota-rod é característico de 

medicamentos que reduzem a atividade do SNC, como neurolépticos, ansiolíticos e 

sedativos. Como os animais normais podem ser mantidos por um longo período de 

tempo sobre a barra giratória, esse teste é capaz de detectar atividade 

miorrelaxante, bem como identifica danos neurológicos mínimos, tais como ataxia, 

sedação e hiperexcitabilidade (MARQUES, et al., 2013).  

 Nesse trabalho, foi decidido utilizar o segundo modo de avaliar, onde é 

cronometrado quanto tempo o animal permanece na barra em apenas uma tentativa 

a cada tempo. Os animais tratados com as doses de 25, 50 e 100 mg/kg de Av-

EtOH não apresentaram redução no tempo de permanência na barra giratória 

durante o tempo proposto, ao contrário do observado com o grupo controle positivo 

(diazepam 2,5 mg/kg).  

 Os animais tratados com o diazepam apresentaram alteração na coordenação 

motora dos animais (HELLIÓN-IBARROLA et al., 2012). Logo, o Av-EtOH 

apresentou um efeito benéfico sobre esse parâmetro, já que indicou possuir um 

caráter sedativo como descrito nos testes anteriores, porém, não apresentou déficit 

na coordenação motora dos animais dos grupos tratados. Ao contrário do que fazem 

algumas drogas depressoras do SNC utilizadas no tratamento da ansiedade e 

insônia (YA’U et al., 2011), que interferem na coordenação motora. 

 Este estudo inédito revelou que o extrato etanólico bruto de Annona 

vepretorum produziu efeito sedativo, sem afetar a coordenação motora dos animais 

tratados. O mecanismo de ação desse efeito ainda não está definido. 
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7. CONCLUSÕES 

 

A avaliação da toxicidade aguda na dose de 1 g/kg de Av-EtOH não 

apresentou sinais de toxicidade e nem mortes, indicando baixa toxicidade do extrato, 

contudo estudos posteriores são necessários para assegurar o uso seguro do 

extrato. O intuito é prosseguir com a avaliação da toxicidade em doses maiores bem 

como por um tempo de exposição maior, como a toxicidade crônica, já que os 

medicamentos que atuam no SNC são tomados por um longo período de tempo. 

Dentre os parâmetros obtidos nos testes psicofarmacológicos, houve 

diminuição do número de rearing e grooming como também redução no número de 

cruzamentos (ambulação) no teste do campo aberto sugerindo uma diminuição da 

excitabilidade do SNC, ação típica encontrada nas substâncias com atividade 

depressora. Esse efeito sedativo também foi confirmado com o teste da tábua de 

buracos, já que nas doses de 50 mg/kg e de 100 mg/kg os animais diminuíram sua 

locomoção e consequentemente o número de espreitas. Assim, o extrato apresentou 

atividade depressora ou um perfil hipnótico sem, contudo, apresentar perfil 

ansiolítico significativo.  

A administração de Av-EtOH não alterou o nível de ansiedade dos animais no 

teste do labirinto em cruz elevado e os resultados revelaram por meio do teste da 

barra giratória, que o extrato não produziu alteração na coordenação motora dos 

animais tratados, sendo este um efeito benéfico e diferente de alguns depressores 

utilizados no tratamento da ansiedade e insônia. 

 Os resultados do presente estudo sugerem pela primeira vez que o extrato 

etanólico das folhas de Annona vepretorum possui um efeito sedativo sem alterar a 

coordenação motora, porém, o mecanismo de ação ainda não está definido. Há 

necessidade de novos estudos para determinação do possível mecanismo 

responsável por este efeito, contudo, o nosso estudo é consistente com a utilização 

de Annona vepretorum como sedativo na medicina popular. 
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Annona vepretorum Mart. (Annonaceae) is a native tree from Caatinga biome 

(semiarid region of Brazil) popularly known as “araticum” and “pinha da Caatinga”. 

This study was conducted to investigate the possible antidepressant, anxiolytic, 

motor and sedative effects of the crude ethanolic extract (Av-EtOH) on the central 

nervous system in mice. The behavioral screening, open field, elevated plus maze, 

hole-board and rota-rod tests were used in this study. Av-EtOH (25, 50 and 100 

mg/kg, p.o.) and diazepam (2.5 mg/kg, i.p.) were administered to different groups of 

mice and appropriate observations were made. Preliminary phytochemical analysis 

of the extract was also performed. A preliminary analysis of Av-EtOH revealed that it 

contained phenols, steroids, terpenoids and flavonoids. The initial pharmacological 

screening revealed behavioral changes in animals at 0.5, 1, 2 and 4 h after Av-EtOH 

treatment, such as decrease of spontaneous activity, palpebral ptosis and decrease 

of response to the touch. Av-EtOH at dose of 25 mg/kg reduced (p<0.01) the 

ambulation and number of rearings as well as increased the immobility time in open 

field test. In elevated plus maze test, the extract in all doses increased the time spent 

in closed arms and reduced (p<0.05) the number of head-dips in hole-board test at 

doses of 50 and 100 mg/kg. In addition, Av-EtOH did not impair motor coordination in 

rota-rod test. Taken together, the findings in this study suggest that A. vepretorum 

has sedative activity but does not affect the motor coordination of animals. 

 

Keywords: sedative, central nervous system, Annona vepretorum, Annonaceae. 
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INTRODUCTION 
Central Nervous System (CNS) disorders occupy a prominent place in modern 

therapy. Health problems warranting the use of anxiolytic and sedative drugs 

(anxiety, nervous tension, agitation and insomnia), antidepressants and 

antipsychotics are a commom and costly problem wolrdwide (Ajao and Akindele, 

2012). Anxiety and stress disorders are currently among the ten most important 

public health concerns, and in recent years have reached epidemic proportions 

(Doron et al., 2012). 

Approximately 60% of the world’s population relies almost entirely on plants 

for medication and the natural products have long been recognized as an important 

source of therapeutically effective medicines (Harvey, 2000). The interest in drugs of 

plant origin is due to several reasons, namely, conventional medicine can be 

inefficient (e.g. side effects and ineffective therapy), abusive and/or incorrect use of 

synthetic drugs results in other problems, a large percentage of the world’s 

population does not have access to conventional pharmacological treatment, and folk 

medicine and ecological awareness suggest that “natural” products are harmless 

(Rates, 2001). 

Medicinal plants represent a growing and important source of new drugs for 

the treatment of different conditions. Has made them one of the main sources for the 

isolation of bioactive organic compounds (Adebiyi et al., 2012). The disadvantages of 

conventional pharmacological treatment for central nervous system disorders have 

prompted the search for alternative treatments. Many interesting compounds have 

been isolated and identified from Annonaceae fruits, gaining researches attention 

because of their novel structure and wide range of bioactivities (Barreca et al., 2011). 

The  Annonaceae  is  a  large  family comprising  ca.  135  genera  and  2500  

species which  are  distributed  mainly  in  tropical  and subtropical  regions  of  the  

world. The genus Annona L. comprises approximately 175 species of trees and 

shrubs (Dutra et al., 2012). Chemical studies with species of this family have reported 

the  isolation  of  terpenoids  (mainly  diterpenes), essential  oils  which  the  

composition  is predominantly  of  monoterpenes  and sesquiterpenes,  and  

alkaloids,  especially isoquinoline alkaloids (Silva et al., 2009).  

Although species of the genus Annona are generally consumed as fresh fruits, 

they are also widely used in folk medicine. Several reports have characterized the 

pharmacological activity of these plants because of their bioactive compounds found 



94 

 

in roots, leaves, bark, seeds and fruit (Carballo et al., 2010). Several extracts 

obtained from Annona species have been shown to be active on the central nervous 

system (CNS) and because of these effects some species of Annona have been 

used in traditional medicine (López-Rubalcava et al., 2006). Several species of 

Annona are used in traditional medicine due to their anti-anxiety, anticonvulsant, and 

tranquilizing properties. Experiments with animal models have confirmed the 

anxiolytic-like and anticonvulsant activities of the polar and hexane extracts of 

Annona diversifolia, Annona muricata and Annona cherimolia (Martínez-Vásquez et 

al., 2012; González-Trujano et al., 2006). The hexane extract of A. cherimolia has 

depressant activity on the central nervous system and could interact with the GABAA 

receptor complex (Lópes-Rubalcava et al., 2006). Anticonvulsant effect of A. 

diversifolia ethanolic extract was also observed (González-Trujano et al., 2006). 

Leaves and crude extracts of Annona muricata, A. glabra and A. montana 

have been employed in folk medicine due to the fact that they present tranquilizing 

and sedative properties (López-Rubalcava et al., 2006). Annona senegalensis 

possess anticonvulsant, central depressant and anxiolytic-like properties (Okoli et al., 

2010).  

Although A. vepretorum is widely used in folk medicine in the semiarid region 

of Brazil, no report about the neuropharmacological activity of this plant is recorded in 

the literature. So, the present study investigated whether the administration of the 

ethanolic extract of A. vepretorum produces behavioral modifications in mice. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

Plant material 

The leaves of Annona vepretorum Mart. were collected in the city of Jaguarari, State 

of Bahia, Brazil, in October of 2010. The samples were identified by André Paviotti 

Fontana, a botanist from Centro de Recuperação de Áreas Degradadas da Caatinga 

(CRAD). A voucher specimen (#946) was deposited at the Herbarium Vale do São 

Francisco (HVASF) of the Federal University of San Francisco Valley. 

 

Extraction 

The leaves dried and pulverized (400 g) were macerated with ethanol 95% at room 

temperature for 72 h. The solution was filtered and concentrated under reduced 
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pressure in a rotatory evaporator oven at 50 oC, producing 42 g of crude ethanol 

extract (Av-EtOH). 

 

Preliminary phytochemical screening 

Preliminary phytochemical analysis of the extract was performed. The presence of 

alkaloids was determined with Dragendorff’s and Mayer’s reagents, flavonoids were 

detected with HCl and Mg powder, phenols were measured with ferric chloride and 

both steroids and terpenoids were detected by Liebermann-Burchard reaction (Sá et 

al., 2012). 

 

Animals 

Male adult albino Swiss mice (25-35 g), were used throughout this study. The 

animals were randomly housed in appropriate cages at 22 ± 2 °C on a 12 h light/ 

dark cycle (lights on at 6:00 a.m.) with free access to food and water. When 

necessary, animals were deprived of food 12 h prior to the experiments. They were 

used in groups of six animals each. Experimental protocols and procedures were 

approved by the Federal University of San Francisco Valley Animal Care and Use 

Committee by number 0005/261011. 

 

Behavioral screening 

Behavioral screening was performed following parameters described by Almeida 

(2006). This test was used in order to check for possible general central nervous 

system effects of the Av-EtOH. Groups of six mice were treated with vehicle (saline 

0.1 ml/10 g body weight, p.o.) or Av-EtOH at the doses of 25, 50 and 100 mg/kg, p.o. 

Animals were observed for 4 hours to detect general signs like sedation, analgesia, 

palpebral ptosis, piloerection, grooming, dyspnea. Their behavior was observed at 

30, 60, 120, 180 and 240 minutes after the treatment. At the end of each observation 

was verified whether deaths occurred. 
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Open Field test 

The test apparatus (Insight, Brazil) consisted of a box with dimensions of 50 cm 

(height) x 60 cm (diameter) and the floor divided in 12 equal squares. A 60 W white 

bulb illuminated the apparatus. The open field test was used to evaluate the 

exploratory activity of the animal (Archer, 1973). The mice were randomly distributed 

into groups of six animals. Sixty minutes after the treatment with saline (control 

group), Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.) or diazepam (2.5 mg/kg, i.p.), each 

mice was placed in the centre square of the open field and observed for 5 min the 

behavioral parameters. The observed parameters were: ambulation, immobility time 

(s), number of rearings and grooming. The floor of the open field was cleaned with 

ethanol 5% solution after each session. 

 

Elevated plus-maze test 

The elevated plus maze (Insight, Brazil) consists of two open arms and two closed 

arms elevated to a height of 40 cm above the floor. This task is based on the natural 

tendency of mice to avoid open and elevated places. The elevated plus-maze has 

been widely validated to evaluate anxiety in rodents. The animals were treated with 

saline (control group, p.o.), Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.) and diazepam (2.5 

mg/kg, i.p.). Sixty minutes after the treatments, each mice was placed in the centre of 

plus maze with its nose in the direction of one of the closed arms. The cumulative 

times spent by each mice in the open and closed arms of maze and the respective 

number of entries were recorded for 5 min. Anxiolitic drugs reduce the natural 

animal’s aversion to the open arms and promotes the exploration thereof (Santos et 

al., 2012). After each trial the apparatus was cleaned with ethanol 5% solution. 

 

Hole-board test 

The hole-board apparatus (Insight, Brazil) consisted of 5 equidistant holes 3 cm in 

diameters on the floor. Photocells below the surface of the holes measured the 

number of head-dips. The apparatus was elevated to a height of 40 cm above floor 

level. This test is based on the observation that the activity of head-dippings of 

animals is inversely proportional to the anxiety state thereof (Almeida, 2006). Groups 

of six animals randomly distributed were used. Sixty minutes after the administration 

of saline, Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.) and diazepam (2.5 mg/kg, p.o.) each 

mice was placed in the centre of the board facing away from the observer and its 
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behavior was recorded for 5 min. Its total number of head-dips, duration of head-dips, 

time of first head-dip and number of rearings were recorded (Netto et al., 2009). After 

each trial the apparatus was cleaned with ethanol 5% solution.  

 

Motor coordination test (Rota-rod test) 

A rota-rod tread mill device (Insight, Brazil) was used for the evaluation of motor 

coordination (Melo et al., 2011). Initially, 24 h before the test, mice capable of 

remaining on the rota-rod apparatus longer than 180 s (7 rpm) were selected. Thirty 

minutes after the administration of either Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg, p.o.), 

vehicle (saline/Tween 80 0.2%; control group) or diazepam (2.5 mg/kg, i.p.), each 

animal was tested on the rota-rod apparatus at 0.5, 1 and 2 h post-treatment, and the 

time (s) the mice were able to remain on top of the bar was recorded for up to 180 s. 

 

Statistical analysis 

The data obtained from animal experiments were analyzed using the GraphPad 

Prism program version 4.0 and expressed as mean ± S.E.M. Statistically significant 

differences between groups were calculated by the application of analysis of variance 

(ANOVA) followed by Dunnett’s test. Values were considered significantly different at 

p<0.05. 

 

RESULTS 

 

Preliminary phytochemical screening 

Preliminary analysis demonstrated that Av-EtOH was positive for the presence of 

phenols, steroids, terpenoids and flavonoids. However, the ethanolic extract was 

negative for the presence of alkaloids. 

 

Behavioral screening 

The initial pharmacological screening revealed behavioral changes in animals at 0.5, 

1, 2 and 4 h after treatment: decrease of spontaneous activity, palpebral ptosis, 

decrease of response to the touch. Behavioral changes were more evident in the first 

1 h. These effects do not appear to be dose-dependent. These behavioral changes 

suggest a possible depressant effect on CNS and are similar to drugs that reduce the 

CNS activity (Campêlo et al., 2011). 
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Open Field test 

Av-EtOH at a dose of 25 mg/kg significantly reduced (p<0.01) the ambulation and the 

number of rearings compared to control group. These effects were significantly 

higher than those of diazepam. The immobility time also was increased (p<0.01) 

when compared to the control group. The number of grooming was reduced (p<0.01) 

at doses of 50 and 100 mg/kg. Diazepam also significantly reduced the ambulation, 

number of rearings and grooming as well as increased the immobility time (Table 1). 
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Table 1. Effect of acute treatment with ethanolic extract of Annona vepretorum (Av-EtOH) and diazepam in open field test in mice. 

Treatments  Dose 

(mg/kg)  

Ambulation  Immobility 

time (s) 

Rearings 

(number) 

Grooming 

(number) 

Control --- 68.33 ± 5.62 43.83 ± 9.17 24.50 ± 3.99 6.16 ± 1.35 

Av-EtOH 25 14.83 ± 4.07** 161.30 ± 14.85** 2.33 ± 2.33** 3.83 ± 0.54 

 50 57.50 ± 4.80 1.50 ± 1.02 21.67 ± 4.06 2.16 ± 0.47** 

 100 56.67 ± 8.28 16.17 ± 7.65 29.50 ± 3.10 2.83 ± 0.54* 

Diazepam 2.5 27.33 ± 3.71** 195.20 ± 11.99** 5.50 ± 2.74** 2.66 ± 0.80* 

Values are mean ± S.E.M.; *p<0.05; **p< 0.01, significantly different from control; ANOVA followed Dunnett’s test (n = 6, per group). 
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Elevated plus-maze test 

In this test, no statistical difference was observed in the effect of Av-EtOH in elevated 

plus maze in mice, however, Av-EtOH in all doses increased the cumulative time 

spent in the closed arms and increased the number of entries into the closed arms 

relative to the control group. The extract did not elicit any significant effect (p> 0.05) 

on the parameters recorded (Table 2).  
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Table 2. Effect of ethanolic extract of Annona vepretorum (Av-EtOH) and diazepam in elevated plus maze test in mice. 

Treatments  Dose 

(mg/kg)  

Time spent in 

open arms (s) 

Time spent in 

closed arms (s)  

Number of 

entries into 

open arms 

Number of 

entries into 

closed arms 

Control --- 8.66 ± 4.20 240.50 ± 25.25 1.00 ± 0.44 3.66 ± 0.98 

Av-EtOH 25 4.66 ± 3.22 228.50 ± 24.14 0.33 ± 0.21 3.33 ± 0.91 

 50 3.66 ± 2.78 278.20 ± 6.18 0.50 ± 0.34 2.16 ± 0.65 

 100 3.83 ± 3.83 255.70 ± 19.18 0.16 ± 0.16 1.83 ± 0.40 

Diazepam 2.5 81.33 ± 20.12** 165.70 ± 18.45* 10.00 ± 1.59** 11.83 ± 2.77** 

Values are mean ± S.E.M.; *p<0.05, significantly different from control; ANOVA followed Dunnett’s test (n = 6, per group).
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Hole-board test  
Pre-treatment with Av-EtOH at doses of 50 and 100 mg/kg significantly reduced (p< 

0.05) the number of head-dips relative to the control group. Diazepam significantly 

reduced (p<0.05) the number of head-dips compared to the control group (Table 3). 
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Table 3. Effects of ethanolic extract of Annona vepretorum (Av-EtOH) and diazepam in hole-board test in mice. 

Treatments  Dose 

(mg/kg)  

Head-dips 

(number) 

Duration of 

head-dips (s) 

First head-dip (s)  Rearing 

(number) 

Control --- 12.83 ± 2.60 9.75 ± 4.49 79.33 ± 35.17 12.00 ± 3.57 

Av-EtOH 25 14.60 ± 1.20 16.50 ± 1.45 35.33 ± 9.67 16.17 ± 3.89 

 50 7.40 ± 1.43* 11.83 ± 2.90 29.33 ± 6.23 4.33 ± 1 .87 

 100 7.00 ± 1.04* 11.50 ± 3.78 16.50 ± 6.71 7.83 ± 3.16 

Diazepam 2.5 4.75 ± 1.37* 3.00 ± 1.76 175.00 ± 48.07 8.33 ± 4.59 

Values are mean ± S.E.M.; *p<0.05, significantly different from control; ANOVA followed Dunnett’s test (n = 6, per group). 
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Motor coordination test (Rota-rod test) 

In this test, Av-EtOH did not impair motor coordination at 0.5, 1 and 2 h post-

administration. Diazepam (2.5 mg/kg) caused a significant decrease in time that the 

animals remained on the rota-rod apparatus, compared to the control group (Figure 

1). 

 

 

Figure 1.  Effect of ethanolic extract of Annona vepretorum (Av-EtOH) and diazepam 

in rota-rod test in mice. Values are mean ± S.E.M.; **p<0.01, significantly different 

from control; ANOVA followed Dunnett’s test (n = 6, per group). 

 

DISCUSSION 

Several Annona species have been used in traditional medicine due to their sedative, 

anxiolytic and tranquilizing properties (Martínez-Vázquez et al., 2012). The present 

study is the first to demonstrate the effects of A. vepretorum on the central nervous 

system (CNS). Although A. vepretorum is widely used in the folk medicine in the 

semi-arid region of Brazil, no report about its activity on CNS is recorded in the 

literature. 

 Mice treated with different doses of Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg) 

presented behavioral alterations, such as decrease in spontaneous activity, palpebral 

ptosis, decreased response to touch and sedation. These effects showed possible 

evidence that the effects on the CNS are similar to those of drugs that reduce central 

activity (Morais et al., 2004). 

 The open field test is used to measure not only anxiety-like behaviors, but also 

sedative as well as non-specific effects of drugs on locomotor activity (Okoli et al., 
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2010). The extract at a dose of 25 mg/kg significantly reduced the exploratory activity 

and the number of rearings, and increased the immobility time when compared to the 

control group. The rearing is a function of the excitability level of the CNS (Santos et 

al., 2012). These effects are indicative of a possible sedative effect and muscle 

relaxant as well as reduced excitability of the central nervous system and sedation 

(Okoli et al., 2010). The number of grooming also was reduced at doses of 50 and 

100 mg/kg. According to Marques et al. (2012), the grooming behavior can to be 

elicited from paraventricular nucleus of the hypothalamus due to high activation of 

hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis (HPA). The effect of extract suggests that it 

may exert its pharmacological activity mediated by activation of the HPA system. The 

reduction of the locomotor activity might be due to either an inhibitory effect of the A. 

vepretorum in CNS or by peripheral muscular relaxant activity. 

 Elevated plus-maze (EPM) is one of the most important animal models used in 

evaluation of new anxiolytic drugs. Moreover, it is known that anxiolytic agents 

increase the frequency of entries and the time spent in open arms of the EPM (Netto 

et al., 2009). The administration of Av-EtOH (25, 50 and 100 mg/kg) did not change 

the anxiety level in the EPM test. Although no effect on anxiety’s parameters was 

detected after administration of extract, a trend in increasing the closed arm 

exploration was observed. Thus, it is possible that the extract may present a sedative 

effect in mice. 

 To rule out that Av-EtOH treatment can produce sedative effect without 

producing anxiolytic profile, we assessed in hole-board test. This test has gained 

popularity as model of anxiety, offering “a simple method for measuring the response 

of an animal to an unfamiliar environment, with advantages that several behaviors 

can be readily observed and quantified in this test” (Silva and Elisabetsky, 2001). 

Generally, drugs as benzodiazepines significantly increase the number of head-dips 

in the hole-board test (Netto et al., 2009). However, we demonstrated that diazepam 

or Av-EtOH (50 and 100 mg/kg, p.o.) treatments decreased the head-dip counts. 

Drugs with activity at the GABAA receptor, such as ethanol, barbiturates, and 

benzodiazepines have well-established effects in hole-board apparatus that are 

thought of as tests of anxiety-like behaviors in rodents (Kliethermes and Crabbe, 

2006). However, drugs with diverse pharmacological properties alter head-dipping, 

suggesting that many neurotransmitter systems are involved in the expression of 

exploratory behavior. This variability in responses in hole-board remains unclear, but 
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our results are consistent to suggest that Av-EtOH has a sedative effect in this 

method without apparently produces anxiety-like behaviors. 

The rota-rod test designed to assess motor coordination, balance and 

equilibrium is used to evaluate the pharmacological actions of psychotropic agents 

on the central or peripheral nervous system (Dunhan and Miya, 1957). Impairment of 

the rota-rod performance has been thought to reflect, at least in part, a behaviorally 

depressive state. However, it is well known that the riding time on the rota-rod is also 

decreased by a relaxation or weakness of the muscles or motor dysfunction. Thus, in 

addition to central inhibition, the ability of the extract to affect motor coordination may 

also indicate peripheral blockade of the neuromuscular system (Amos et al., 2001). It 

is well known that benzodiazepines act as anxiolytics (at low doses), anticonvulsants 

and also produce sedation and myorelaxant effect at higher doses (Okoli et al., 

2010). The results revealed that the extract did not produce changes in motor 

coordination of treated animals. This is a beneficial effect, indicating that the extract 

may have no motor coordination deficits as adverse effect like some central nervous 

system depressants used in the treatment of anxiety (Ya’u et al., 2011). 

Taken together, the results of our study suggest for the first time that the 

ethanolic extract from the leaves of Annona vepretorum possess a sedative effect 

without alter motor coordination, which mode of action remains to be elucidated. 

Pharmacological and chemical studies are continuing in order to characterize the 

mechanism responsible for this effect, but our study is consistent with the use of A. 

vepretorum as sedative in folk medicine. 
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ANEXO A  

Tabela de triagem comportamental 

 

 

 

Triagem Farmacológica 
(Modelo retirado de Almeida et al., 1999) 

 
 

PLANTA UTILIZADA:_______________________ DOSES:_____________DATA:____/_____/_____ 
VIA DE ADMINISTRAÇÃO:_____________________ANIMAIS:______________________________ 
RESPONSÁVEL TÉCN.:_______________________________ GRUPOS:________________________ 
 

 
ATIVIDADE FARMACOLÓGICA 

Quantificação dos efeitos 
(0) sem efeito, (-) efeito diminuído, (+) efeito presente, (++) efeito intenso 

 até 30` 1h 2h 3h 4h 
1 - SNC      
a - Estimulante      
Hiperatividade      
Irritabilidade      
Agressividade      
Tremores      
Convulsões      
Piloereção      
Movimento intenso das vibrissas      
Outras_____________________      
b - Depressora      
Hipnose      
Ptose      
Sedação      
Anestesia      
Ataxia      
Reflexo do endireitamento      
Catatonia      
Analgesia      
Resposta ao toque diminuído      
Perda do reflexo corneal      
Perda do reflexo auricular      
c - Outros comportamentos      
Ambulação      
Bocejo excessivo      
Groming      
Rearing      
Escalar      
Vocalizar      
Sacudir a cabeça      
Contorções abdominais      
Abdução das patas do trem posterior      
Pedalar      
Estereotipia      
2 - SN AUTÔNOMO      
Diarréia      
Constirpação      
Defecação aumentada      
Respiração forçada      
Lacrimejamento      
Micção      
Salivação      
Cianose      
Tono muscular      
Força para agarrar      
3 - MORTE      
obs.:_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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ANEXO B  

Aprovação do comitê de ética 

 


