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RESUMO 

  

Passiflora cincinnata Mast. é descrita como uma espécie nativa da Caatinga, usada pela 
medicina tradicional para diversos fins terapêuticos, como por exemplo, para distúrbios 
inflamatórios. No entanto estudos que comprovem suas atividades biológicas são 
escassos. Dessa forma, este estudo teve como objetivo realizar o estudo toxicológico e 
as atividades antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato etanólico das partes aéreas de 
Passiflora cincinnata (Pc-EtOH) em camundongos. O material vegetal (talos e folhas) foi 
processado e submetido a maceração exaustiva com etanol para obtenção do extrato 
etanólico das partes aéreas de Passiflora cincinnata (Pc-EtOH).  O perfil químico das 
amostras foi analisado por cromatografia em camada delgada (CCD), testes 
colorimétricos de determinação de fenóis e flavonóides totais e cromatografia líquida de 
alta eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). Para realização dos 
ensaios toxicológicos, foi realizado o teste de toxicidade aguda com administração de 2 
g/kg por via oral e intraperitoneal em camundongos, em quanto que para o teste de 
toxicidade subaguda, os animais foram tratados diariamente por via oral, durante 28 dias, 
com 100 e 400 mg/Kg do Pc-EtOH. Decorridos os respectivos dias de tratamento, os 
animais foram anestesiados e o sangue coletado para análise bioquímica e hematológica. 
Os órgãos foram retirados, e o fígado e rim processados para análise histopatológica.  
Para avaliação da atividade antinociceptiva e anti-inflamatória foram utilizadas as doses 
de 100, 200 e 400 mg/Kg do extrato, por via oral. Para atividade antinociceptiva foram 
utilizados os testes de contorções abdominais induzidas por ácido acético, teste da 
formalina e teste da placa quente. Enquanto que, para avaliação da dor orofacial foi 
utilizado o teste de nocicepção induzido por formalina, capsaícina e glutamato. O 
mecanismo de ação antinociceptiva foi realizado utilizando antagonistas específicos para 
as vias estudadas. O teste do rota - rod foi utilizado para verificar a possível interferência 
do tratamento com o extrato no desempenho motor. Na avaliação da atividade anti-
inflamatória foram utilizados o teste do edema de pata induzido por carragenina e 
histamina, bem como a avaliação da migração leucocitária na peritonite induzida por 
carragenina. A análise fitoquímica demonstrou a presença de alguns metabólitos 
secundários, como por exemplo os flavonoides, os quais foram detectados por CLAE 
DAD. Os resultados da toxicidade aguda indicaram que o extrato apresenta uma DL50 > 2 
g/Kg, uma vez que não ocasionou mortes após o período de avaliação. O tratamento com 
doses repetidas do Pc-EtOH (toxicidade subaguda) não indicou sinais proeminentes 
sugestivos de toxicidade nos parâmetros analisados, demonstrando assim que o extrato 
apresenta um bom perfil de segurança. O tratamento com o extrato reduziu a nocicepção 
induzida pelos agentes descritos nos testes de nocicepção química, térmica e orofacial, 
sendo os resultados mais proeminentes na dose de 400 mg/Kg. O mecanismo 
antinociceptivo provavelmente envolve a via de receptores opioides, canais para potássio 
dependentes de ATP, do óxido nítrico e dos receptores muscarínicos. O teste da 
coordenação motora indicou que apenas no tempo de 120 minutos o extrato (400 mg/Kg) 
diminui o tempo de permanência do animal na barra giratória. Os resultados evidenciaram 
que o extrato apresenta atividade anti-inflamatória em todos os testes, possivelmente 
relacionada a atividade antiedematogênica, anti-histamínica e pela capacidade de reduzir 
a migração leucocitária e a produção de óxido nítrico.  A partir desse estudo, conclui-se 
que o Pc-EtOH possui atividade antinociceptiva e anti-inflamatória, corroborando com seu 
uso na medicina popular, além de apresentar um bom perfil de segurança, encorajando a 
continuação dos estudos com essa espécie, para posterior desenvolvimento de um novo 
fitoterápico. 
 
Palavras-chave: Passiflora cincinnata; Passifloraceae; atividade antinociceptiva; 
atividade anti-inflamatória.
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ABSTRACT 

 

Passiflora cincinnata Mast. is described as a native Caatinga species, used by traditional 
medicine for several pharmacological purposes, for example, for inflammatory disorders, 
however studies that prove its biological activities are scarce. Thus, this study aimed to 
evaluate the toxicity and antinociceptive and anti-inflammatory activities of the ethanolic 
extract of the aerial parts of Passiflora cincinnata (Pc-EtOH) in mice.  The plant material 
(stems and leaves) was processed and subjected to exhaustive maceration with ethanol 
to obtain the ethanolic extract of the aerial parts of Passiflora cincinnata (Pc-EtOH). The 
chemical profile of the extract samples was analyzed by thin layer chromatography (CCD), 
colorimetric assays for the determination of phenols and total flavonoids, and high 
efficiency liquid chromatography coupled to a diode arrangement detector (CLAE-DAD). 
For the toxicological tests, the acute toxicity test was administered with 2 g/Kg oral and 
intraperitoneally in mice, while for the subacute toxicity test, the animals were treated daily 
orally for 28 days, with 100 and 400 mg/Kg of Pc-EtOH. After the respective days of 
treatment, the animals were anesthetized and the blood collected for biochemical and 
hematological analysis. The organs were removed, and the liver and kidney processed for 
histopathological analysis. For antinociceptive activity, tests of abdominal writhings 
induced by acetic acid, formalin test and hot plate test were used. Whereas, for the 
evaluation of orofacial pain, the nociception test induced by formalin, capsaicin and 
glutamate was used. The mechanism of antinociceptive action was performed using 
antagonists specific for the pathways studied. The rota-rod test was used to analyze the 
possible interference of extract treatment in motor performance. Carrageenan and 
histamine-induced paw edema were evaluated in the evaluation of anti-inflammatory 
activity, as evaluation of leukocyte migration in carrageenan-induced peritonitis. 
Phytochemical analysis demonstrated the presence of some secondary metabolites, such 
as flavonoids, detected by HPLC-DAD. The acute toxicity results indicated that the extract 
had an LD50 > 2 g/Kg, as it did not cause deaths after the evaluation period. Treatment 
with repeated doses of Pc-EtOH (subacute toxicity) did not indicate prominent signs 
suggestive of toxicity in the analyzed parameters, thus demonstrating that the extract 
presents a good safety profile. Treatment with the extract reduced the nociception induced 
by the agents described in the chemical, thermal and orofacial nociception tests, with the 
most prominent results being the dose of 400 mg/Kg. The antinociceptive mechanism 
probably involves the pathway of opioid receptors, potassium channels dependent on ATP, 
nitric oxide and muscarinic receptors. The motor coordination test indicated that only in the 
time of 120 minutes the extract (400 mg/Kg) decreases time of the animal in the rotating 
rod. The results indicated that the extract shows anti-inflammatory activity in all the tests, 
possibly related to anti-edematogenic, antihistaminic activity and the ability to reduce 
leukocyte migration and nitric oxide production. Based on this study, it was concluded that 
Pc-EtOH has antinociceptive and anti-inflammatory activity, corroborating with its use in 
folk medicine, besides presenting a good safety profile, encouraging the continuation of 
studies with this species, for further development of a new phytotherapic.  
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Passiflora cincinnata; Passifloraceae; Antinociceptive activity; Anti-
inflammatory activity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A sensação dolorosa normalmente acompanha a maioria das doenças, 

funcionando como um sistema de alerta do organismo para estímulos potencialmente 

nocivos. A dor é mediada por uma série de eventos comportamentais, uma vez que 

abrange, além da transmissão do estímulo nocivo, fatores emocionais, ambientais e 

cognitivos. Por outro lado, a nocicepção caracteriza-se como a injúria tecidual ou 

evento potencialmente danoso, que é transduzido por meio de vias específicas e 

codificado por nociceptores em níveis espinhais e supra espinhais. Essa codificação 

se dá mediante a ativação dos nociceptores por mediadores químicos 

(neurotransmissores e mediadores inflamatórios), estímulos mecânicos e térmicos 

(TRANQUILLI, 2004; KLAUMANN et al., 2008; OLIVEIRA, 2010; NOEL et al., 2012; 

SBED, 2017).  

Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas a fim de entender melhor a 

fisiopatologia da dor e dos processos inflamatórios, de forma a desenvolver fármacos 

mais específicos para cada tipo de dor, e que apresentem ação analgésica e anti-

inflamatória, com maior eficácia e segurança. Tal fato é fundamentado na perspectiva 

de que a terapia farmacológica ainda é o recurso clínico mais eficaz no tratamento da 

dor. No entanto, apesar da ampla utilização dos medicamentos na prática clínica, 

cerca de 40 a 60% dos pacientes não respondem à farmacoterapia convencional, pois 

alguns tipos de dor podem ser resistentes a analgésicos comuns (XU et al., 2012; 

CLAUW; ARNOLD; MCCARBERG, 2011). 

 Nos últimos anos tem crescido o interesse por produtos naturais de origem 

vegetal, uma vez que apresentam um vasto número de compostos químicos 

biologicamente ativos com diversas propriedades farmacológicas (COSTA-LOTUFO 

et al., 2010; NEWMANN e CRAGG, 2016). A região Nordeste apresenta uma rica 

diversidade de espécies vegetais, cujo bioma Caatinga é o seu principal ecossistema, 

estendendo-se em uma área de cerca de 73.683.649 hectares, ao longo do semiárido 

(BRASIL, 2008). Essa área vem sendo constantemente estudada, uma vez que é o 

único bioma exclusivamente brasileiro e apresenta uma proporção expressiva de 

plantas endêmicas utilizadas popularmente por suas propriedades terapêuticas, 

representando uma importante fonte de recursos naturais (LEAL et al., 2009).  

Tendo em vista a diversidade de espécies vegetais do bioma Caatinga, a ampla 

utilização de plantas para fins medicinais e a escassez de estudos científicos sobre 
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os efeitos biológicos de determinadas espécies, torna-se imprescindível estudos que 

visem demonstrar potencialidades terapêuticas de plantas endêmicas da região. 

A família Passifloraceae possui aproximadamente 20 gêneros e 650 espécies, 

sendo o gênero Passiflora considerado o mais importante, abrangendo 

aproximadamente 400 espécies. Muitas espécies desse gênero são popularmente 

denominadas de maracujá, e apresentam ampla utilização na medicina popular devido 

à grande variedade de fitoconstituintes. A maioria dos efeitos farmacológicos de 

espécies de Passiflora tem sido relacionado com os efeitos depressores do Sistema 

Nervoso Central (SNC). Todavia, algumas espécies também vêm demonstrando 

outras atividades biológicas relevantes, como antioxidante, anti-inflamatória, 

cicatrizante, antimicrobiana, hipotensora e efeito hipolipemiante (LORENZI; MATOS, 

2002; ZUCOLOTTO et al., 2012; SOUZA et al., 2014; COSTA et al., 2015; LEAL, 

2017). 

No semiárido brasileiro uma espécie que vem ganhando interesse por parte dos 

pesquisadores por apresentar resistência à seca é a Passiflora cincinnata, a qual é 

popularmente conhecida como maracujá-do-mato. Na medicina popular, relatos 

indicam a utilização das folhas dessa espécie para regulação dos níveis pressóricos 

e por suas propriedades anti-inflamatórias, além disso, os frutos são utilizados como 

calmante e antitussígeno. Tais propriedades podem ser atribuídas à presença de 

metabólitos secundários presentes nessa espécie, como por exemplo os flavonoides, 

especialmente os C-glicosilados, isoorientina e isovitexina, identificados em várias 

partes da planta, especialmente nas folhas e talos (LI et al., 2011; YAZBEK et al., 

2016; WHOSCHA et al., 2016; LEAL et al., 2017). 

Diante desses aspectos, a relevância desse estudo se fundamenta na 

contribuição para o maior conhecimento da atividade biológica de plantas do bioma 

Caatinga, principalmente de espécies da família Passifloraceae e do gênero 

Passiflora. Além disso, pretende-se contribuir com uma nova alternativa terapêutica 

para o tratamento da dor e da inflamação, com a caracterização dos possíveis efeitos 

tóxicos decorrentes do seu uso, visando assegurar sua utilização e servir como 

parâmetros iniciais para o desenvolvimento de novos medicamentos fitoterápicos a 

partir dessa espécie.  
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2 OBJETIVOS 
  

2.1 Objetivo Geral 
 

Investigar a toxicidade e a atividade antinociceptiva e anti-inflamatória do extrato 

etanólico bruto das partes aéreas de Passiflora cincinnata (Passifloraceae) em 

camundongos.  

 

2.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar a triagem fitoquímica do extrato etanólico bruto de Passiflora cincinnata 

para a identificação das principais classes de constituintes químicos;  

 Avaliar o perfil de segurança do extrato etanólico bruto de Passiflora cincinnata por 

meio do estudo de toxicidade aguda e subaguda;  

 Avaliar o potencial antinociceptivo e anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de 

Passiflora cincinnata; 

 Avaliar o possível mecanismo de ação envolvido na atividade farmacológica de 

Passiflora cincinnata; 

 Contribuir para o estudo farmacológico da família Passifloraceae. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 Considerações gerais sobre a dor e nocicepção 

 

O organismo humano apresenta uma diversidade de mecanismos e sinais 

responsáveis pelo controle da homeostasia. Entre eles, a dor desempenha um papel 

fisiológico importante, caracterizando-se como uma das principais sintomatologias de 

alerta para a detecção de algo que ameace a integridade física do organismo 

(BOTTEGA; FONTANA, 2010; NOEL et al., 2012). A palavra “dor”, na língua 

portuguesa, advém do latim, dolore, o qual apresenta como significado, sofrimento 

(FEIN, 2011). A dor é incluída como sintoma em diversas desordens clínicas, afetando 

grande parte da população mundial, e sendo um dos fatores que alteram a qualidade 

de vida, constituindo a causa principal de limitação e incapacidade para atividades 

normais de pessoas das mais variadas classes sociais, levando a repercussões 

onerosas, psicossociais e econômicas (SBED, 2017).  

De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor (IASP), o termo 

dor pode ser entendido como uma experiência sensorial e emocional desagradável, 

diretamente relacionado à lesão tecidual real ou potencial, ou descritas em termos 

desse tipo de dano (LOESER; TREEDE, 2008).  Dessa forma, a dor se caracteriza 

como uma experiência emocional complexa, que não está diretamente relacionada a 

um estimulo. No entanto, envolve um componente sensorial, denominado nocicepção, 

sendo este dependente da ativação de receptores específicos e vias neuroanatômicas 

que fazem a comunicação entre o Sistema Nervoso Periférico (SNP) e o Sistema 

Nervoso Central (SNC) (OLIVEIRA et al., 2009; MENSE et al., 2009; OLIVEIRA, 2010).  

Dessa forma, o termo nocicepção refere-se à percepção dos estímulos 

dolorosos, englobando as vias neuroanatômicas, bem como os mecanismos 

neurológicos e receptores específicos que detectam o estímulo lesivo. Diferente da 

nocicepção, a dor é mais que uma sensação, caracterizando-se como uma 

desagradável experiência emocional que normalmente acompanha a nocicepção, 

podendo abranger componentes sensoriais, com influências pessoais e ambientais 

importantes. Sendo assim, como animais não conseguem expressar verbalmente os 

componentes subjetivos da dor, neles não se avalia dor, e sim a nocicepção. Logo, os 

termos dor e analgesia são empregados para estudos em humanos, já nocicepção e 
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antinocicepção são mais utilizados para ensaios pré-clínicos, envolvendo animais de 

laboratório (KANDEL et al., 2003; LOESER e TREEDE, 2008). 

 

3.1.1 Classificação da dor 
 

Dentre as formas de classificação da dor, deve ser levado em consideração 

a duração, patogênese, localização e causa. A duração da sensação dolorosa é o 

critério mais utilizado, e dessa forma, a dor pode ser classificada em: transitória, aguda 

ou crônica (LOESER e TREEDE, 2008; SBED, 2017).   

Na dor do tipo transitória, os nociceptores da pele e/ou de outros tecidos 

corpóreos podem ser ativados sem necessariamente ocorrer injúria tecidual, 

apresentando como função proteger o organismo de um possível dano. Enquanto 

isso, a dor aguda é caracterizada pela ativação dos nociceptores locais, resultado da 

injúria substancial de um tecido (traumas, intervenções cirúrgicas e algumas 

doenças), estando associada à estimulação direta de nociceptores e conexões 

nervosas do SNC e sistema nervoso autônomo (SNA). A dor crônica, por sua vez, se 

caracteriza pela persistência, e é resultado de situações em que o organismo não é 

capaz de produzir resolução da lesão ou quando são estabelecidos mecanismos 

adaptativos inadequados (KORFF e DUNN, 2008; WHO, 2012). 

Em relação à origem fisiopatológica (patogênese), a dor pode ser classificada 

em nociceptiva, neurogênica, neuropática, inflamatória e psicogênica. A dor 

nociceptiva é resultado do traumatismo ou lesão nos nociceptores, por alterações na 

sua estrutura funcional, levando à liberação de mediadores algogênicos nos tecidos 

lesados. A dor neurogênica é resultado de um dano direto sobre as inervações, 

enquanto a dor neuropática ocorre por anormalidade no processamento 

somatossensorial em nível periférico ou central, como por exemplo a dor no membro 

fantasma. Enquanto isso, a dor inflamatória caracteriza-se pela sensibilização dos 

neurônios produzida pela liberação de citocinas, e a dor psicogênica não apresenta 

causa orgânica, expressando-se em consequência de problemas psicológicos 

(MENEZES, 1999; KLAUMANN, WOUK, SILLAS, 2008; SBED, 2017).  

Considerando a localização, a dor classifica-se em somática ou visceral. A dor 

somática é resultado de estímulos da periferia do corpo que produzem a sensação de 

dor, enquanto que a dor visceral está relacionada a estímulos dolorosos provenientes 

das vísceras. Em relação à causa, a dor pode ser causada por diversos fatores, como 
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por exemplo pela osteoartrose e relacionada a alguns tipos de tumores malignos 

(SBED, 2017).  

De forma geral, existem três mecanismos simultâneos que explicam a ocorrência 

da sensação dolorosa. O primeiro deles é a transdução, que consiste na ativação dos 

nociceptores por meio de um estímulo nocivo, seja ele mecânico, térmico ou químico, 

gerando um potencial de ação. A transmissão, é efetuada pelas vias que conduzem o 

impulso nervoso gerado pelo nociceptor, transmitindo a informação dolorosa para o 

SNC, e por fim a modulação, que pode ativar vias responsáveis pela supressão da 

dor gerada pelos próprios nociceptores e suas vias (PORTO, 2004; TRANQUILLI, 

2004). 

 

3.1.2 Nociceptores e fibras nociceptivas  

 

Os nociceptores são terminações nervosas livres de neurônios aferentes 

primários, responsáveis pela detecção e transmissão dos estímulos dolorosos, 

podendo ser despolarizados por estímulos mecânicos, térmicos ou químicos 

(KLAUMANN et al.,2008; LOPES, 2010). Alguns nociceptores são sensíveis a um 

estímulo específico, enquanto outros são sensíveis a vários tipos de estímulos. Dessa 

forma, podem ser classificados em quatro classes: mecânicos, térmicos, polimodais e 

silenciosos. Os nociceptores mecânicos respondem à pressão intensa, enquanto os 

nociceptores térmicos respondem às temperaturas extremas, sejam elas quentes (>45 

°C) ou frias (<5 °C) (FEIN, 2011).  

A maioria dos nociceptores são classificados como polimodais, uma vez que 

respondem aos diferentes tipos de estímulos (mecânicos, térmicos e/ou químicos), 

enquanto que os nociceptores silenciosos são ativados inicialmente por estímulos 

químicos oriundos do processo inflamatório, respondendo posteriormente a estímulos 

mecânicos e térmicos. Os nociceptores se encontram dispersos por todo o corpo, 

inervando a pele, músculos, articulações e órgãos internos. Apresentam como 

principal função conduzir informações aos neurônios de ordem superior sobre a lesão 

tecidual desencadeada por estímulos nocivos (FEIN, 2011).  

Essa condução se dá pela ativação dos nociceptores, por meio de estímulos 

químicos, mecânicos ou térmicos, levando ao influxo celular de sódio (Na+) e cálcio 

(Ca2+) os quais promovem alterações na membrana (despolarização), deflagrando 

assim potenciais de ação nos neurônios, que serão propagados pela fibra nervosa 
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ascendente até a medula espinhal, e desta, para o córtex cerebral, onde serão 

comandadas e geradas as respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais 

(BASBAUM et al., 2008; TRACEY; DICKENSON, 2012).  

Os neurônios aferentes primários possuem um corpo celular, os quais estão 

localizados nos gânglios das raízes dorsais da medula espinhal (GRD). A partir deles 

parte um prolongamento que se bifurca, e origina um processo central que se dirige e 

termina no corno dorsal da medula espinhal, e um prolongamento periférico que 

percorre os nervos sensitivos até os órgãos periféricos, constituindo assim a fibra 

sensitiva. As terminações periféricas das fibras sensíveis a estímulos inócuos estão 

frequentemente circundadas por estruturas não neuronais, que com elas formam os 

corpúsculos sensitivos. No entanto, as fibras responsáveis pela transmissão dos 

impulsos dolorosos terminam sem qualquer tipo de especialização aparente, as 

chamadas terminações nervosas livres (LOPES, 2010; DUBIN; PATAPOUTIAN, 

2010). De acordo com o diâmetro, mielinização e velocidade de condução, as fibras 

sensitivas cutâneas, dividem-se em três grupos: Aβ, Aδ e C, conforme apresentados 

na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Classificação das fibras sensitivas cutâneas. 

Tipo de fibra Diâmetro Mielinização Velocidade de condução 

Aβ >10 µm Grossa 30-100 m/s 

Aδ 2-6 µm Fina 5-30 m/s 

C 0,4-1,4 µm Ausente 0,4-1,4 m/s 

FONTE: LOPES, 2010 (Adaptado).  

 

Em condições fisiológicas, qualquer uma dessas fibras pode transmitir 

informação inócua, no entanto, apenas as fibras do tipo C e Aδ transmitem a 

informação nociceptiva, ou seja, estão relacionadas à transdução e condução do 

estímulo nocivo. Quando um estímulo nociceptivo é aplicado à pele, os nociceptores 

Aδ são responsáveis pela dor aguda imediata (dor rápida), a qual é seguida por uma 

dor mais difusa, sendo esta última provocada pela ativação dos nociceptores C, cuja 

condução é mais lenta. Dessa forma, a velocidade de transmissão do estímulo 

doloroso está diretamente relacionada ao diâmetro dos axônios dos neurônios 

sensoriais, e se eles são ou não mielinizados (LOPES, 2010; DUBIN; PATAPOUTIAN, 

2010).  
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A maioria dos nociceptores tem axônios não mielinizados de pequeno diâmetro, 

sendo denominados de fibras C, cuja aferente periférica inerva a pele (derme e/ou 

epiderme) e cujo processo central inerva as lâminas superficiais I e II do corno dorsal 

da medula espinhal.  Já as fibras do tipo A (Aδ e Aβ) apresentam axônios mielinizados 

e projetam-se para as lâminas superficiais I e V do corno dorsal da medula espinhal 

(CUELLAR et al, 2010), conforme apresentados na figura 1.  

 

Figura 1 - Esquema representativo da anatomia das fibras nociceptivas. (A) 
nociceptores não mielinizados com axônios de pequeno diâmetro (fibras C, vermelho). 
(B) Nociceptores com axônios de maior diâmetro (Aδ e Aβ, vermelho), e presença de 
mielina (roxo). 

 

FONTE: DUBIN e PATAPOUTIAN, 2010 (Adaptado). 

 

3.1.3 Vias nociceptivas 
 

A sequência de eventos que levam à integração dos sinais dolorosos envolve 

além de nociceptores periféricos, neurônios de projeção por meio de vias ascendentes 

principais na medula espinhal, áreas de integração no cérebro (localizadas 

principalmente no tálamo) e projeções corticais (para áreas do córtex 

somatossensorial primário e secundário, bem como para o córtex insular e cingular) 

(CALVINO; GRILO, 2006). Além disso, é importante ressaltar que na medula espinhal, 

as fibras nervosas sensoriais produzem, armazenam e liberam neurotransmissores, 

tais como aminoácidos (glutamato), neuropeptídeos (substância P). Uma variedade 

de mediadores inflamatórios (bradicinina, citocinas, eicosanoides, serotonina e 

histamina), que agem em receptores específicos, alterando o limiar nociceptivo 

dessas fibras (CURY et al., 2011). 
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Na percepção da dor, os neurônios aferentes primários que participam da 

transmissão da sensação dolorosa envolvem fibras Aδ, Aβ e C.  A informação é então 

conduzida pela medula espinhal por meio de cinco vias ascendentes principais: 

espinotalâmico, espinorreticular, espinomesencefálico, espinocervical e 

espinohipotalâmico. O trato espinotalâmico, considerado a principal via da dor, está 

localizado anterolateralmente na substância branca da medula e projeta as suas fibras 

para o tálamo, formação reticular, núcleo magno da rafe e substância cinzenta 

periaquedutal. Divide-se em trato ascendente lateral ou neoespinotalâmico, que é 

responsável pelos aspetos discriminativos da dor (localização, intensidade e duração), 

e medial ou paleoespinotalamico que medeia as percepções autonômicas e 

emocionais desagradáveis da dor (MARCHAND, 2008; KLAUMAN et al., 2008; 

LOPES, 2010).  

O tálamo e o córtex são regiões finais das projeções das vias de nocicepção. O 

tálamo informa que existe sensação nociceptiva (somatiza o estímulo nocivo) e o 

córtex discrimina o tipo de sensação (ROY et al., 2009). Dessa forma, de acordo com 

a localização, os pontos de projeções para os neurônios nociceptivos são divididos 

em quatro categorias. A primeira e principal é composta por núcleos localizados no 

tálamo ventrolateral, cujos neurônios convergem pelos axônios do trato 

espinotalâmico, que possuem seus corpos celulares nas lâminas I, IV e V do corno 

dorsal da medula espinhal. Além disso, esses núcleos são específicos para o toque e 

nocicepção (CALVINO; GRILO, 2006; BINGHAN, et al., 2009).   

A segunda categoria inclui pontos de projeções nas áreas do bulbo e 

mesencéfalo, recebendo assim, informações que convergem através dos tratos 

espinorreticular e espinotalâmico. A terceira categoria é composta pelo hipotálamo, o 

qual recebe terminações axônicas provenientes diretamente do trato espinotalâmico 

e indiretamente do trato espinobraquial-hipotalâmico. E por último, a quarta categoria 

envolve o complexo amigdaloide, que faz parte da estrutura límbica, recebendo 

informações do núcleo parabraquial lateral (CALVINO; GRILO, 2006; LOPES, 2010).   

 Em resposta à estimulação nociceptiva ascendente, ocorre ativação de algumas 

vias descendentes de controle da nocicepção, as quais exercem ação sobre os 

terminais dos nociceptores ou sobre os neurónios medulares, sejam eles 

interneurônios ou neurônios de projeção, facilitando ou inibindo a liberação de 

neurotransmissores, como por exemplo, noradrenalina, serotonina e encefalinas na 

região do corno dorsal medular, modulando assim o sinal nociceptivo.  Estes sistemas 
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antinociceptivos se originam em núcleos cerebrais (substância cinzenta 

periaquedutal, núcleo do rafe e formação reticular adjacente), projetam-se para o 

bulbo, córtex e complexo amigdaloide, e posteriormente para a medula espinhal, 

podendo ser ativados mediante estímulos específicos (BASBAUM et al., 2009; 

BINGHAN et al., 2009; LOPES, 2010). A figura 2 representa graficamente o 

processamento sensorial da dor.  

 

Figura 2 - Processamento sensorial da dor no corno dorsal da medula espinhal.  

 

FONTE: OAKLANDER, 2011 (Adaptado).  

 
 
3.1.4 Mecanismos centrais da dor 
 

A sensibilização central promove alterações dos impulsos periféricos, gerando 

redução do limiar ou aumento da resposta aos impulsos aferentes, descargas 

persistentes após estímulos repetidos e ampliação dos campos receptivos dos 
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neurônios do corno dorsal. Os impulsos repetidos em fibras do tipo C amplificam sinais 

sensoriais em neurônios espinhais, enviando assim mensagens para regiões 

específicas do cérebro, enquanto que, lesões periféricas induzem plasticidade em 

estruturas supraespinhais por meio de mecanismos envolvendo tipos específicos de 

receptores para o glutamato (LOPES, 2010).  

Após o dano tecidual há liberação de uma variedade de neurotransmissores, 

como por exemplo: substância P, somatostatina, neurocinina-A, glutamato e 

aspartato, os quais estão relacionadas com a ativação de potenciais pós-sinápticos 

excitatórios e dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) e não-NMDA. Estímulos 

contínuos dos neurônios aferentes promovem elevação dos potenciais de ação, 

levando assim a despolarização pós-sináptica cumulativa (FEIN, 2011).   

A sensibilização do corno dorsal da medula espinhal é resultado da liberação de 

aminoácidos excitatórios, peptídeos e de neurotrofinas.  Os aminoácidos excitatórios 

são representados pelo glutamato e pelo aspartato, e se ligam a receptores 

específicos do tipo ionotrópico (AMPA, o cainato e o NMDA) ou metabotrópico 

(Receptor metabotrópico do glutamato – Mrglu), sendo este último mediado pela ação 

da proteína G. Os peptídeos, a substância P e o peptídeo relacionado ao gene de 

calcitonina (CGRP) ligam-se as neurocininas do tipo 1 e 2, enquanto as neurotrofinas 

se ligam a receptores tirosinaquinases tipo A e B (KLAUMAN et al., 2008; ROCHA et 

al., 2010).  

Quando uma fibra nociceptiva é ativada por um estímulo nocivo, ocorre a 

liberação de glutamato na sinapse entre o terminal central e o neurônio espinhal. O 

glutamato liga-se aos receptores AMPA e NMDA presentes no neurônio espinhal. 

Contudo, enquanto a ligação aos receptores NMDA não provoca qualquer efeito, 

devido ao bloqueio pelo íon magnésio (Mg+), a ligação aos receptores AMPA provoca 

a rápida entrada de íon sódio (Na+) e consequentemente a despolarização da 

membrana do neurônio espinhal, desencadeando um potencial de ação. Esta 

transmissão sináptica rápida, finaliza com a inativação dos receptores AMPA e a 

abertura de canais de potássio sensíveis à voltagem, levando á repolarização da 

membrana (OSAWA et al., 1998; LOPES, 2010).  

A despolarização transitória da membrana provoca a abertura de canais para 

cálcio (Ca2+) controlados por voltagem, e se houver uma despolarização prolongada 

da membrana, em consequência de uma estimulação repetitiva das fibras C, a 

membrana neuronal tende a ficar despolarizada devido ao aumento da concentração 
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intracelular de Na+ e Ca2+. Dessa forma, os canais iônicos dos receptores NMDA 

deixam de estar bloqueados pelo Mg+, e a sua ativação pelo glutamato liberado pelos 

terminais centrais das fibras C permite a entrada de grandes quantidades de Ca2+, 

ativando assim, enzimas fundamentais para as alterações da excitabilidade neuronal 

(ROCHA et al., 2007).  

Após a liberação de aminoácidos excitatórios, peptídeos e neurotrofinas e sua 

interação com receptores específicos, há a ativação de segundos mensageiros, do 

tipo adenosina monofosfato cíclico (AMPc), Proteína Quinase A (PKA), Proteína 

Quinase C (PKC), fosfotidilinositol (IP3), fosfolipase C (PLC) e fosfolipase A2 (PLA2). 

Levando assim, à fosforilação de receptores NMDA (o que promove abertura do canal, 

por efluxo do íon magnésio), abertura de canais para cálcio e a produção de 

prostaglandinas e óxido nítrico, que migram em direção à fenda sináptica e promovem 

a liberação de glutamato, aspartato e substância P, contribuindo para a ampliação do 

processo álgico e condução para as vias nociceptivas superiores (ROCHA et al.,2007; 

LOPES, 2010).  

 

3.1.5 Mecanismos periféricos da dor 
 

A dor inflamatória é resultado da sensibilização dos neurônios nociceptivos 

sensoriais primários. Os nociceptores (fibras nervosas tipos Aδ e C), são 

sensibilizados pela ação de substâncias químicas presentes no tecido lesado, como 

por exemplo: acetilcolina, bradicinina, histamina, serotonina, leucotrieno, substância 

P, fator de ativação plaquetário (PAF), radicais ácidos (H+), íons potássio (K+), 

prostaglandinas (PG), tromboxanos (TX), interleucinas (IL), fator de necrose tumoral 

(TNF-α), fator de crescimento nervoso (NGF) e AMPc (VERRI et al., 2006; PASSOS 

et al., 2007; LUMPKIN e CATERINA, 2007).   

Quando o estímulo provoca a lesão tecidual, há o desencadeamento do 

processo inflamatório. As células lesadas liberam enzimas de seu interior, que no 

ambiente extracelular degradam ácidos graxos de cadeia longa e atuam sobre os 

cininogênios, formando as cininas, que são pequenos polipeptídeos da α2-calicreína, 

a qual é classificada como uma enzima proteolítica que é ativada pelo processo 

inflamatório. Após ativação, a calicreína atua sobre a α2-globulina, liberando a 

calidina, que é convertida em bradicinina por enzimas teciduais. Uma vez formada, a 
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bradicinina promove dilatação arteriolar e eleva a permeabilidade capilar, contribuindo 

para a propagação da reação inflamatória (ROCHA et al., 2007).  

Outra enzima fundamental é a fosfolipase A2, que age na membrana celular e 

provoca a liberação de ácido araquidônico, este, por sua vez é metabolizado por três 

vias enzimáticas principais: a cicloxigenase (COX) que origina as prostaglandinas, os 

tromboxanos, as prostaciclinas e a lipoxigenase (LOX), que produz os leucotrienos e 

lipoxinas. A bradicinina, a prostaglandina E2 e as interleucinas, desempenham papel 

fundamental na nocicepção periférica. A prostaglandina e a bradicinina causam 

modificações em receptores transientes vaniloides específicos (TRPV1) acoplados a 

canais iônicos dependente de ligantes, por meio da ativação da via do AMPc, e das 

proteínas PKA e PKC. Levando á redução do tempo de pós-hiperpolarização da 

membrana neuronal, causando redução do limiar de disparo da fibra nervosa e 

aumentando a frequência de potenciais de ação produzidos durante uma estimulação 

supralimiar, levando assim ao processo de sensibilização periférica 

(hipersensibilidade) com consequente potencialização da resposta ao estímulo 

doloroso (KIDD e URBAN, 2001; KRAYCHETE, CALASANS e VALENTE, 2006; 

LINLEY et al., 2010).  

 

3.1.6 Modulação da dor 
 

Além de sistemas de transmissão e reconhecimento da dor encontrado nas vias 

ascendentes, os organismos também apresentam sistemas responsáveis por sua 

modulação, os quais atuam na facilitação ou atenuação de sinais, podendo promover 

alterações na percepção final das informações. O mecanismo modulatório, também 

conhecido como teoria da comporta, declara que sinais somáticos de fontes não 

dolorosas são capazes de inibir sinais de dor no nível espinhal, dessa forma, 

sugeriram a existência de uma espécie de comporta no corno dorsal da medula, que 

quando aberta, permitiria a transmissão dos impulsos dolorosos, e quando fechada, 

bloquearia a passagem dos mesmos (STANFIELD, 2013). 

Quando as informações de um estímulo doloroso estão sendo transmitidas até 

a medula por meio de fibras C, as fibras nervosas colaterais inibem a atividade de 

interneurônios inibitórios localizados na lâmina II da medula espinhal, propagando a 

transmissão para o neurônio de segunda ordem. No entanto, se um estímulo 

mecânico não doloroso for aplicado simultaneamente a um estímulo doloroso, as 
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fibras nervosas colaterais mielinizadas (Aδ e Aβ) são capazes de estimular o 

interneurônio inibitório, diminuindo, assim, a transmissão dos sinais de dor. Assim, os 

interneurônios inibitórios localizados na substância gelatinosa atuam como um portão, 

modulando a informação nociceptiva (STANFIELD, 2013; OSSIPOV, MORIMURA e 

PORRECA, 2014).  

Existem outras formas importantes de modulação da resposta nociceptiva, como 

as que são ativadas por meio da via descendente, as quais fazem parte dos sistemas 

endógenos de analgesia que bloqueiam a dor. Como por exemplo, a encefalina, que 

se liga a receptores opioides presentes nos terminais axônicos dos neurônios 

aferentes nociceptivos, inibindo a liberação de substância e levando à inibição pré-

sináptica. Essas duas ações, suprimem a transmissão de sinais do neurônio aferente 

para o neurônio de segunda ordem, diminuindo, assim, a transmissão de sinais de dor 

ao encéfalo. Esses interneurônios inibitórios são ativados por neurônios descendentes 

do núcleo magno da rafe e da formação reticular lateral (OSSIPOV, MORIMURA e 

PORRECA, 2010).  

 

3.2 Considerações gerais sobre a inflamação 

 

A inflamação é a resposta do organismo frente a agentes infecciosos, antígenos 

e lesões teciduais, cuja função é minimizar ou extinguir agentes irritantes, 

microorganismos e potencializar a reparação tecidual. Em nível celular é um processo 

que progride com a destruição e reparo tecidual, envolvendo o recrutamento de 

derivados do sangue como proteínas plasmáticas e leucócitos, devido às alterações 

na vasculatura adjacente promovendo vasodilatação, aumento da permeabilidade 

vascular e aumento do fluxo sanguíneo. Além disso, há o aumento da atividade das 

proteases e espécies reativas de oxigênio, além da liberação de mediadores pró 

inflamatórios (ASHLEY; WEIL; NELSON, 2012).  

O conceito de inflamação ou flogose é originado do termo grego phologosis e do 

latim flamma, cujo significado é justificado pelas características morfofisiológicas, do 

tecido lesado, significando assim, área em chamas. As referências sobre inflamação 

remontam a antiguidade, quando Cornelius Celsus descreveu os quatro sinais 

cardinais da inflamação: dor, rubor (hiperemia), calor (aumento da temperatura local) 

e tumor (edema) (MEDZHITOV, 2010). Os sinais e sintomas descritos por Celsus 

persistiram por séculos, até que houvesse o esclarecimento de suas bases 
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fisiológicas, incluindo a participação da migração de leucócitos e outras alterações 

vasculares do processo inflamatório. O quinto sinal cardinal, functio laesa (perda de 

função), foi descrito por Rudolph Virchow por volta de 1858 no livro “Cellular 

pathologie” (TRACY, 2006).  

Levando em consideração a duração e as características patológicas, o 

processo inflamatório pode ser dividido em duas fases: aguda e crônica. A primeira, é 

de duração relativamente curta, sendo mediada por substâncias como o óxido nítrico 

(NO) e prostaglandinas. As características desse processo incluem: a vasodilatação 

arteriolar e venular, presença de exsudato (plasma) rico em proteínas plasmáticas e 

a migração de leucócitos, principalmente de polimorfonucleares (neutrófilos), seguido 

por monócitos que se diferenciam em macrófagos, e por fim os fibroblastos, que se 

proliferam para restabelecer a estrutura do tecido lesado (MEDZHITOV, 2008; 

VERGNOLLE, 2008). 

A inflamação aguda é finalizada com a resolução da reação inflamatória e retorno 

do tecido lesionado à normalidade ou sua substituição por tecido conjuntivo. A 

persistência ou falha na resposta tecidual, ou seja, a não resolução da reação 

inflamatória pode levar a inflamação crônica, a qual tem duração maior, e está 

relacionada com proliferação de vasos sanguíneos e com a presença de linfócitos e 

macrófagos, sendo estes últimos responsáveis por secretar mediadores inflamatórios 

que iniciam e mantêm reparo tecidual, resultando no modelamento da matriz 

extracelular e culminando com a diminuição da função do tecido (MURAKAMI; 

HIRANO, 2012; FULLERTON;GILROY, 2016).  

 

3.2.1 Eventos celulares e vasculares 
 

No processo inflamatório, a vasodilatação nas proximidades da lesão tecidual 

leva ao aumento do fluxo sanguíneo local, com isso a permeabilidade microvascular 

também é aumentada, levando a perda de proteínas plasmáticas e de fluido para o 

tecido, caracterizando o edema. Este por sua vez, é resultado da liberação de 

histamina, bradicinina, fatores do complemento e fator de agregação plaquetária 

(PAF) no sítio inflamatório. Simultaneamente, citocinas pró-inflamatórias como o Fator 

de Necrose Tumoral (TNF-α) e a Interleucina 1 (IL-1) liberados por células teciduais, 

como os macrófagos, ativam células endoteliais, as quais passam a apresentar 
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permeabilidade seletiva aos leucócitos, não permitindo a passagem de outros subtipos 

celulares, como por exemplo as hemácias (MEDZHITOV, 2008).  

A permeabilidade seletiva é justificada pela expressão de moléculas de adesão 

na superfície dos leucócitos, como as selectinas, que se ligam seletivamente às 

integrinas e receptores de quimiocinas, regulando a expressão de moléculas de 

adesão, como as selectinas, molécula de adesão das células vasculares 1 (VCAM) e 

integrinas leucocitárias para que ocorra o processo de transmigração celular 

(HAJISHENGALLIS; CHAVAKIS, 2013).  

O processo de transmigração (Figura 3) é a passagem de células da circulação 

sistêmica para o foco tecidual da lesão, e compreende duas fases distintas: o 

rolamento e a adesão. A primeira fase (rolamento) se baseia no recrutamento de 

células livres na circulação por meio da ligação das moléculas de adesão P, L e E-

selectina expressas nas células endoteliais vasculares, aos seus ligantes glicosilados 

presentes na superfície das células livres. Enquanto que a segunda fase (adesão) 

compreende a ligação mais intensa entre as moléculas LFA-1 (antígeno associado à 

função do linfócito do tipo 1) expressas majoritariamente em células inflamatórias, e 

moléculas de adesão intercelular ICAM-1 e ICAM-2, expressas nas células endoteliais 

(KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013). 

 

Figura 3 – Mecanismos de transmigração celular para o sitio da inflamação. 

 

FONTE: KOLACZKOWSKA; KUBES, 2013 (Adaptado). 

 

Ao atingir o sitio inflamatório, os leucócitos são ativados pelo contato direto com 

o agente lesivo ou pela ação de citocinas secretadas por células da região, passando 

então a liberar o conteúdo presente nas suas granulações tóxicas, como, espécies 

Rolamento
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reativas de oxigênio e nitrogênio (ROS), proteinases, catepsinas, elastases, 

mieloperoxidase, cuja finalidade é eliminar o patógeno ou tecido lesado (SERHAN et 

al., 2007; MEDZHITOV, 2008; ASHLEY; WEIL; NELSON, 2010).  

 
3.2.2 Mediadores químicos no processo inflamatório 
 

Os mediadores inflamatórios são substâncias químicas produzidas e liberadas 

no tecido que sofreu lesão. Essas substâncias atuam nos vasos sanguíneos e nas 

células inflamatórias modulando os principais eventos relacionados à inflamação: 

vasodilatação, opsonização, quimiotaxia para células inflamatórias, destruição 

tecidual, dor e febre, podendo ainda estimular a liberação de outros mediadores. 

Muitos são os mediadores que participam do processo inflamatório, como por 

exemplo: histamina, bradicinina, serotonina, metabólitos do ácido araquidônico (PGs, 

TBxs e LTs), PAF, radicais livres, óxido nítrico (NO), neuropeptídeos e citocinas 

(VERGNOLLE, 2008; MEDZHITOV, 2010). A seguir serão descritos alguns dos 

mediadores envolvidos nos processos inflamatórios tais como as aminas vasoativas, 

citocinas e os metabólitos do ácido araquidônico. 

 

3.2.2.1 Aminas vasoativas 
 

As aminas vasoativas (histamina e serotonina), são mediadores armazenados 

em grânulos celulares, com ação rápida, liberados imediatamente após a ação do 

estímulo agressor. Agem predominantemente nos vasos sanguíneos, e estão entre os 

mediadores responsáveis pela sensação dolorosa no processo inflamatório, uma vez 

que agem em neurônios sensoriais. A atividade biológica da histamina é mediada por 

sua interação com quatro subtipos de receptores, acoplados à proteína G, 

denominados H1, H2, H3 e H4. Essa substância exerce efeitos sobre células 

inflamatórias levando a ativação celular e liberação de mediadores pró-inflamatórios 

(como exemplo, leucotrienos e citocinas) (JUTEL et al., 2009; CRIADO, MARUTA, 

2010).   

Por outro lado, a serotonina (5-HT) é produzida por células enterocromafins, 

localizadas no epitélio do trato gastrointestinal, e posteriormente absorvida pelas 

plaquetas e armazenadas em seus grânulos densos. Esse mediador, é estimulante 

das terminações nervosas sensitivas gerando dor, prurido e rubor. A 5-HT possui 

ações semelhantes às da histamina, ou seja, vasoconstrição inicial, sendo liberado 
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durante a agregação plaquetária. Os múltiplos subtipos de receptores 

serotoninérgicos presentes em neurônios, musculatura lisa e, possivelmente, nas 

células neuroendócrinas promovem uma variedade de efeitos por esse mediador. 

Existem sete tipos e múltiplos subtipos de receptores que já foram identificados, 

denominados como 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6 e 5- HT7 (SIKANDER et 

al., 2009). 

 

3.2.2.2 Metabólitos do ácido araquidônico 
 

Os eicosanoides são mediadores lipídicos que compreendem os prostanoides, 

leucotrienos (LTs) e lipoxinas, derivados do metabolismo do ácido araquidônico (AA), 

que é um ácido graxo poli-insaturado esterificado nos fosfolipídios da membrana 

celular. Após a ativação por íons Ca2+ intracelular, a enzima fosfolipase A2 citosólica 

gera o AA a partir da fosfatidilcolina. O AA é metabolizado por duas principais vias 

enzimáticas, a via da ciclooxigenase (COX-1 e COX-2) e a via da lipooxigenase (5-

LOX, 12-LOX e 15-LOX) ou também através da via P450 epoxigenase. Os produtos 

da via da COX são os prostanoides (PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 e TXA4) enquanto os 

produtos da via da LOX são os leucotrienos (LTA4, LTB4, LTC4, LTD4) e lipoxinas 

(SERHAN, 2010). 

Os prostanoides são produzidos por duas isoformas enzimáticas, a COX-1 e 

COX-2, as quais catalisam a conversão do ácido araquidônico em prostaglandina G2 

(PGG2) e depois em prostaglandina H2 (PGH2) que é subsequentemente convertida 

nos prostanoides biologicamente ativos (PGE2, PGD2, PGF2α, PGI2 e TXA4) 

(HAWORTH; BUCKLEY, 2007). Estas prostaglandinas podem sair da célula por 

transporte facilitado, por meio de transportadores de prostaglandinas e outros 

carreadores, exercendo suas ações autócrinas ou parácrinas em uma família de 

receptores próprios, localizados nas membranas celulares (BURIAN; GEISSLINGER, 

2005; RAHNAM et al., 2012). A figura 4 apresenta graficamente a biossíntese de 

eicosanoides, bem como os receptores de atuação dos metabólitos intermediários.  
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Figura 4 – Biossíntese de eicosanoides, metabólitos intermediários e receptores alvo. 

 

FONTE: RAHNAMA et al., 2012 (Adaptado). 

 

As prostaglandinas estão envolvidas em diversos processos fisiológicos e 

patológicos. Em relação ao envolvimento na dor inflamatória, o processo é iniciado 

com a sensibilização de nociceptores, pelas PGI2, PGE1 e PGE2, tornando-os mais 

sensíveis a agentes álgicos endógenos. Dessa forma, a PGI2 relaciona-se com a 

hiperalgesia imediata e de curta duração, enquanto a PGE2 com a dor de ação 

prolongada, além de ser caracterizado como um potente eicosanoide pró inflamatório, 

liberados perifericamente, estando envolvido na patogenia da febre e inflamação 

(SERHAN, 2010). 
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3.2.2.3 Citocinas pró-inflamatórias  
  

Entre as citocinas mais conhecidas pela sua importância na patologia do 

processo inflamatório destacam-se o TNF-α e IL-1, as quais apresentam capacidade 

de regular o início, a manutenção e o término das reações inflamatórias, uma vez que 

são as primeiras a serem formadas após o dano tecidual ou infecção, afetando 

diretamente os receptores específicos dos neurônios sensoriais (SAADANE et al., 

2011).  

O TNF-α é produzido principalmente por monócitos, macrófagos e linfócitos T, 

atua exercendo potentes efeitos inflamatórios, tais como, indução da expressão 

endotelial de moléculas de adesão ICAM-1 e VCAM-1, ativação de neutrófilos e 

fagócitos mononucleares, aumento da permeabilidade vascular, e atua como fator de 

crescimento para fibroblastos e angiogênese.  As respostas resultantes da ação de 

TNF-α, envolvem diferentes vias de sinalização intracelulares por meio dos membros 

da família de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK), fator nuclear- kB 

(NF-kB) e p38 que levam à síntese de TNF-α, assim como outras citocinas pró 

inflamatórias (EL ALWANI et al., 2006; SUN 2011).  

Assim como o TNF-α, a IL-1 também é ativada durante a lesão celular, infecção 

e inflamação, sendo produzida pelos mesmos subtipos celulares. A inflamação 

sistêmica causada por essa citocina se dá por meio da ativação da COX-2 e da enzima 

oxido nítrico sintetase. A presença de IL-1 induz a produção e secreção de agentes 

quimiotáticos, aumentando a expressão de moléculas de adesão celular, facilitando o 

recrutamento de mononucleares, além disso, a expressão de metaloproteinases leva 

à degradação da matriz extracelular, favorecendo a migração de células de defesa 

para o tecido lesado (WOLF et al., 2008; SAADANE et al., 2011).  

A interleucinas IL-1β, IL-6 e o TNF-α, induzem hiperalgesia mediada 

indiretamente por diversos mecanismos, como a liberação de prostaglandinas, 

aumento da expressão do fator de crescimento neural ou da expressão de receptores 

da bradicinina, podendo ainda afetar as fibras simpáticas. Essas citocinas induzem as 

enzimas COX e LOX na formação de seus produtos, potencializando o processo 

inflamatório (GÓMEZ ESTRADA; GONZÁLEZ RUIZ; MEDINA, 2011). 

 

3.3 Produtos naturais  
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Os produtos naturais são utilizados por populações em todos os continentes para 

o controle e prevenção de diversas patologias. Uma variedade desses produtos, 

originados principalmente a partir de espécies vegetais, apresentam na sua 

composição uma série de componentes ativos e são usados há milhares de anos pela 

população em diversos países e regiões do mundo. No entanto, apesar da ampla 

utilização cerca de 95% da biodiversidade mundial, correspondente a mais de 2 

milhões de espécies, incluindo plantas, animais, fungos e microrganismos, ainda não 

foram avaliadas quanto às suas potencialidades químicas e farmacológicas (MAJED 

et al., 2012; NEWMANN; CRAGG, 2016).  

Estudos relacionados à aprovação de medicamentos por setores regulatórios 

revelam que cerca de 64% de todas os medicamentos comercializados mundialmente 

tenham compostos de origem natural em sua formulação, seja como princípio ativo ou 

adjuvante farmacêutico, podendo ser obtido de forma direta por meio de isolamento 

químico, ou indireta a partir de sínteses químicas ou semissíntese (MISHRA e TIWARI 

2011; DAVID; WOLFENDER; DIAS, 2014). Entre os anos de 1981 e 2014, 

aproximadamente 1.562 moléculas foram aprovadas pela Food and Drug 

Administration (FDA) para realização de ensaios clínicos, dessas, 396 são derivadas 

diretamente de produtos naturais, demonstrando assim a importância dessas 

substâncias na bioprospecção de biomoléculas ativas (NEWMANN; CRAGG, 2016).   

O mercado mundial de medicamentos obtidos de espécies vegetais é estimado 

em cerca de 26 bilhões de dólares, representando apenas 3% do mercado global de 

medicamentos. De forma paralela, estima-se que o Brasil ofereça a esse cenário uma 

participação de R$ 1 bilhão de reais no faturamento anual. Apesar da baixa 

contribuição financeira no cenário mundial, os programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) das indústrias farmacêuticas têm cada vez mais se 

interessado pela busca e desenvolvimento de formas farmacêuticas a partir de 

espécies nativas. O Brasil possui uma rica biodiversidade, aproximadamente 20% de 

todas as espécies vivas conhecidas estão localizadas nesse país, distribuídas ao 

longo dos cinco diferentes biomas (Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, 

Pampas, Pantanal e Ambientes costeiros), os quais apresentam características 

distintas que conferem uma diversidade de vegetação (ALVES, 2013; VALLI et al., 

2013; MARQUES; SOUZA, 2014). 

 A exemplo disso tem-se o medicamento fitoterápico Giamebil®, obtido a partir 

de extratos da espécie Mentha crispa L. e usado para o tratamento de parasitoses 



43 
 

intestinais. Esse fitoterápico é o pioneiro do mercado nacional, desenvolvido por meio 

da interação entre universidade e setor industrial farmacêutico, gerando um 

faturamento expressivo de cerca de 1 milhão de reais anualmente. A experiência 

brasileira mais recente nesse ramo. Foi o desenvolvimento de um anti-inflamatório 

tópico a base do óleo essencial da espécie Cordia verbenacea (Acheflan®), cuja 

relevância se deu pela qualidade das pesquisas realizadas até a obtenção das formas 

farmacêuticas comerciais. O valor investido nas pesquisas desse medicamento tem 

sido estimado em aproximadamente 15 milhões de reais e executado no prazo de sete 

anos. As formas farmacêuticas disponíveis no mercado para esse fitoterápico (creme 

e aerossol), movimentam anualmente 3,7 e 1,5 milhões de reais, respectivamente 

(MARQUES; SOUZA, 2014).  

Em fevereiro de 2009, o Ministério da Saúde divulgou a Relação Nacional de 

Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (RENISUS). Nessa lista 

constam 71 plantas medicinais que apresentam potencial para gerar produtos de 

interesse ao SUS (Sistema Único de Saúde). Dentre as espécies listadas, constam 

plantas usadas na medicina popular, as quais estão passando por estudos pré-clínicos 

afim de confirmar cientificamente as suas ações farmacológicas. A criação dessa lista 

é uma iniciativa importante, uma vez que direciona o ensino e a pesquisa clínica no 

país para este conjunto de plantas. Atualmente, o sistema público de saúde do Brasil 

oferece 12 medicamentos fitoterápicos na rede pública de saúde, e dispõe de uma 

lista contendo 71 espécies vegetais de interesses para o SUS, apresentadas na 

Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), as quais 

apresentam potencial de evoluir na cadeia produtiva e gerar produtos de interesse ao 

SUS (BRASIL, 2006; BRASIL, 2009). 

A região Nordeste apresenta uma rica diversidade de plantas utilizadas 

medicinalmente para o tratamento e prevenção de diversas patologias. O bioma 

Caatinga é o principal ecossistema dessa região brasileira, com aproximadamente 

1.981 espécies, correspondendo a 23% das espécies do Nordeste. Investigações 

etnomedicinais realizadas em comunidades tradicionais em relação a utilização de 

plantas com propriedades medicinais e venenosas no Nordeste do Brasil, indicaram 

que de um total de 483 espécies citadas, cerca de 96,5% são registrados pelo seu 

uso medicinal (CARTAXO et al., 2010). 

 

3.3.1 Considerações sobre a família Passifloraceae e o gênero Passiflora 
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A família Passifloraceae apresenta cerca de 20 gêneros e 650 espécies, 

largamente distribuídas pelos trópicos, sendo a maioria destas procedentes da 

América tropical. No Brasil ocorrem quatro gêneros: Ancisthrothyrsus Harms, Dilkea 

Mast., Mitostemma Mast. e Passiflora L., sendo este último o mais diverso da família 

Passifloraceae, podendo ser encontrado na Ásia, África e Américas. Cerca de 500 

espécies encontram-se dispersas na Américas, dentre estas 370 são exclusivamente 

encontradas na América do Sul.  O Brasil é um importante centro de diversidade dessa 

família, apresentando quatro gêneros e 138 espécies, com 129 espécies nativas e 86 

endêmicas (CERVI et al, 2010; MUSCHENER, ZAMBERLAN, FREITAS, 2012; 

COSTA et al., 2015). 

 A palavra maracujá, que identifica os frutos das espécies do gênero Passiflora, 

é uma denominação indígena de origem tupi, que significa “alimento em forma de cuia” 

(MELETI, 2000). Das espécies nativas pertencentes a esse gênero, aproximadamente 

60 produzem frutos comestíveis, agregando importante valor econômico, tornando 

nosso país o maior produtor mundial de maracujá com aproximadamente 36 mil 

hectares de área cultivada e produção anual superior a 833,244 toneladas, sendo o 

estado da Bahia o estado com maior produção. P. edulis (maracujá amarelo) é a 

espécie mais cultivada em todo mundo, seguida de P. alata (maracujá doce) e P. 

quadrangularis (MELETI, 2000; IBGE, 2014).  

Em relação à morfofisiologia geral as espécies pertencentes ao gênero 

Passiflora caracterizam-se como plantas escandentes, herbáceas ou lenhosas, 

expandindo-se geralmente, mediante gavinhas axilares. Caracterizadas como plantas 

trepadeiras, raramente são árvores pequenas ou arbustos. Apresentam brácteas 

grandes de bordo inteiro ou serreado, as flores geralmente são grandes (maior que 3 

cm de diâmetro) e coloridas (pétalas, sépalas e filamentos da corona). O tubo do cálice 

é campanulado, raramente tubular (quando tubular, o tubo sempre será menor que as 

sépalas). Corona de filamentos variável quanto ao número de séries, apresentando 

tamanhos distintos e cores diferentes. Opérculo encurvado, ereto e filamentoso na 

parte superior. Ovário normalmente estreitando-se na direção dos estiletes, que são 

projetados do centro e do extremo superior do ovário, livres ou soldados na base. 

Fruto frequentemente maior de 3 cm de comprimento e com sementes em formato 

oval (CERVI, 1997; PÉREZ; D’EECKENBRUGGE, 2007; WOSCHA et al., 2015).  
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Do ponto de vista etnofarmacológico, espécies de Passiflora são frequentemente 

utilizadas pela população como sedativo e ansiolítico. Além de suas ações 

neurofarmacológicas, o chá das folhas também é usado tradicionalmente como 

analgésico, anti-espasmódico, anti-asmático, anti-térmico e anti-inflamatório 

(LORENZI; MATOS, 2002; SOUZA et al., 2014). Espécies como a P. edulis, P. edulis 

flavicarpa, P. tripartita são cultivadas em todo o mundo, e suas frutas são consumidas 

diretamente ou utilizadas para a preparação de sucos. Na América do Sul são 

comercializadas diversas preparações farmacêuticas que utilizam espécies do gênero 

Passiflora na sua composição. Na Colômbia, por exemplo, as folhas de P. tripartita 

são utilizadas por suas propriedades sedativas e hipnóticas em preparações 

fitofarmacêuticas (INVIMA, 2006; COSTA et al.; 2016). 

No Brasil, P. alata e P. edulis estão incluídos na versão da Farmacopeia 

Brasileira, desde o ano de 2010, sendo a P. alata inserida oficialmente como 

fitoterápico. Em relação à composição química, os compostos mais frequentemente 

relatados para o gênero são os flavonoides, especialmente os C-glicosilados, 

isoorientina e isovitexina (LI et al., 2011, ZUCOLOTTO et al., 2012; COSTA et al., 

2016), e estão relacionados aos vários efeitos farmacológicos observados em 

espécies distintas de Passiflora, como por exemplo, o efeito ansiolítico, antioxidante e 

anti-inflamatório (COLETA et al., 2006, ZUCOLOTO et al., 2009; GAZOLA et al. 2015). 

Os alcaloides indólicos também são frequentemente associados a espécies de 

Passiflora, especialmente P. incarnata. Além disso, algumas saponinas foram 

descritas para este gênero, no entanto, sua ocorrência é restrita a certas espécies 

(DOYAMA et al., 2005).  

 

3.3.2 Considerações sobre a espécie Passiflora cincinnata 

 

No semiárido brasileiro são relatados a ocorrência de dez espécies de 

Passiflora, onde Passiflora cincinnata é apontada como uma nova espécie de 

interesse agronômico. Esta espécie é distribuída na América do Sul, sendo registrada 

do leste do Brasil até o oeste da Bolívia, ocorrendo em campos rupestres, Caatinga, 

floresta estacional e Cerrado. No Brasil, há registro de ocorrência desta espécie nos 

estados do Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco, Bahia, 

Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina (KIILL et al., 2010). 
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A espécie Passiflora cincinnata foi inicialmente descrita em 1868 por Masters. O 

epíteto específico cincinnata advém do latim, e significa que tem por natureza cabelo 

anelado ou encrespado, esse termo é justificado pela presença da corona de 

filamentos da flor, cujos filamentos se enrolam quando a flor está completamente 

aberta. Popularmente esta espécie recebe diferentes nomes em regiões do Brasil. Em 

Santa Catarina, Mato Grosso e Minas Gerais é conhecida como maracujá-do-Cerrado 

ou maracujá-mochila. Em Alagoas, na Paraíba e Bahia, maracujá-do-mato. Em São 

Paulo e Pernambuco, maracujá-de-vaqueiro, maracujá-de-casca-verde, maracujá-

tubarão e maracujá-brabo (WONDRACEK, 2009) 

O maracujá-do-mato apresenta potencial de mercado, em fábricas caseiras, na 

agricultura familiar, por ser um produto diferenciado, de sabor característico, a 

exemplo disso, o estado da Bahia apresenta  a Cooperativa Agropecuária Familiar de 

Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC, Bahia), que conta atualmente, com 204 

cooperados, que produzem e comercializam de forma orgânica diversos produtos, 

como por exemplo geleias, doces, cervejas e sucos artesanais, contribuindo 

fortemente para o desenvolvimento da agricultura familiar. Além disso, os produtos 

são exportados para países da Europa, como Alemanha e Inglaterra (SOUZA; 

DARCLET, 2011; COOPERCUC, 2017; COELHO et al., 2017).   

É uma espécie perene, resistente à seca, e se desenvolve em diversos tipos de 

solo, como nos solos secos da região semiárida do Brasil, com florescimento e 

frutificação entre outubro e maio. Apresenta resistência a patógenos sistêmicos que 

afetam outras espécies de Passiflora, caracterizando-se potencialmente importante 

para uso como porta enxerto (SOUZA; DARCLET, 2011).   Com relação ao aspecto 

morfológico, possui grande variação no tamanho dos frutos, no colorido da flor e na 

cor e sabor do suco, onde a polpa apresenta geralmente uma coloração creme. A 

casca do fruto permanece verde, mesmo após o amadurecimento (WONDRACEK, 

2009).  

Passiflora cincinnata Mast. (Figura 5) é uma trepadeira, de forma geral se 

apresenta inteiramente glabra (não apresenta pelos), raramente aveludada-pilosa, 

com caule cilíndrico ou subangular. As folhas são simples, 3 a 5 palmatipartidas, 

verde-escuras na fase adaxial e pálidas na fase abaxial com 8 cm de comprimento e 

8 a 10 cm de largura, pecíolos com 1,5 a 5,0 cm de comprimento, 2 a 3 glândulas 

sésseis com cerca de 0,2 cm de diâmetro. As flores apresentam cor que varia de rosa 

pálido a violeta e violeta azul, com diâmetro de 7,0 a 12 cm, pedúnculos de 2,0 a 8,5 
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cm de comprimento, com sépalas oblongo-lanceoladas e com 5,0 cm de comprimento. 

Os filamentos da coroa possuem de 2,0 a 4,0 cm de comprimento; na parte mais baixa, 

apresentam coloração púrpura carregada, banda média azul-rosado e azul-pálido. As 

sementes são ovais, com 0,5 a 0,6 cm de comprimento e 0,4 cm de largura (OLIVEIRA 

E RUGGIERO, 2006). 

 

Figura 5 - Imagens da espécie Passiflora cincinnata Mast. (A) Disposição da 
plantação de Passiflora cincinnata na fazenda Escondido (Uauá, BA). (B) Flor de 
Passiflora cincinnata. (C) e (D) Frutos de Passiflora cincinnata 

      

FONTE: Autoria própria.  

 

Estudos etnofarmacológicos indicam que essa espécie é indicada para uso na 

medicina popular em comunidades do Nordeste por sua ação calmante, anti-

hipertensiva, no tratamento de insônia, hemorroidas e no combate a inflamações, 

sendo as folhas a parte da planta mais utilizada, no preparo de chás, enquanto que o 

uso dos frutos se dá por meio de sucos (CARTAXO et al., 2010; SOUZA et al., 2014; 

YAZBEK et al., 2016).  

Em relação aos constituintes químicos, os estudos são escassos, no entanto, 

alguns autores relatam alto teor de compostos fenólicos em polpas (LESSA, 2011), 
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flavonas, flavonóis, xantonas, chalconas, auronas, flavononas, antocianidina, 

catequinas e alcaloides em extratos hidroalcoólicos por meio da triagem fitoquímica 

preliminar (SIEBRA et al, 2014). Extratos etanólicos das folhas apresentaram os 

flavonóides isoorientina, isovitexina e vitexina, identificados por cromatografia liquida 

de alta eficiência (CLAE) (WHOSCHA et al., 2016). 

Leal (2017) identificou no extrato etanólico das folhas e talos de P. cincinnata por 

meio da técnica de LC-MS/MS flavonoides como, vitexina (1), isovitexina (2), 

isoorientina (3), orientina (4), isoorientina-4’-O-glicosídeo (5) e ácido cafeico-O-

hexosídeo (6), conforme apresentado na figura 6 abaixo. 

 

Figura 6 – Estrutura química de flavonoides identificados no extrato etanólico das 
folhas de P. cincinnata, por LC-MS/MS. 
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FONTE: Autoria própria. 
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Estudos in vitro realizados com extrato hidroalcoólico das folhas, hastes e frutos 

(casca, polpa e sementes) de P. cincinnata em cepas de Pseudomonas aeruginosa; 

Sthaphylococus aureus e Escherichia coli demonstraram que os extratos não 

apresentaram atividade antimicrobiana de relevância clínica, no entanto apresenta 

sinergismo quando submetido a tratamentos com antibióticos convencionais, 

utilizados na prática clínica (SIEBRA et al., 2014; SIEBRA et al., 2016, no prelo).  A 

avaliação da atividade antioxidante in vitro e a determinação da toxicidade, 

demonstraram que o extrato etanólico das partes aéreas apresentam baixa toxicidade 

e potencial atividade antioxidante (DAVID et al., 2007). Além disso, o extrato das 

folhas diminui o tempo de cicatrização em feridas, em modelos experimentais 

utilizando ratos, bem como, previne ulceras gástricas induzidas por indometacina 

(SIEBRA et al., 2013).  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Coleta e identificação do material vegetal 

 

As partes aéreas de Passiflora cincinnata (folhas e talos) foram coletadas na 

fazenda Escondido, município de Uauá, estado da Bahia, em abril de 2016, cujas 

coordenadas geográficas da coleta foram: latitude: 9º49'20.82’’S e longitude: 39º 

37’59.34’’0.  Uma amostra da espécie foi levada ao Herbário Vale do São Francisco 

(HVASF) no Centro de Referência para Recuperação de Áreas Degradadas (CRAD) 

da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), identificada e 

comparada com a exsicata de número 22870 (Figura 7) pelo botânico Dr. José Alves 

de Siqueira Filho para certificação da espécie vegetal.  

 

Figura 7- Exsicata de P. cincinnata coletada no município de Uauá - BA. 

 

FONTE: Autoria própria. 
 

4.2 Processamento do material vegetal 

 

Após coleta e identificação, o material vegetal foi lavado e as partes aéreas em 

bom estado de conservação (sem presença macroscópica de contaminantes) foram 

secas em estufa com circulação e renovação de ar à temperatura média de 45 °C 
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durante quatro dias, até a secagem completa do material vegetal. Decorrido esse 

período, obteve-se o material vegetal seco, o qual foi processado em moinho de facas 

para diminuição granulométrica e obtenção do pó, obtendo-se 2.524 gramas de 

material vegetal seco e moído, o qual foi submetido à maceração exaustiva com etanol 

95% em um percolador de aço inoxidável, à temperatura ambiente, com renovação 

do líquido extrator a cada 72 h. A solução extraída obtida foi filtrada e passou por um 

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

temperatura não superior a 50 °C, obtendo-se ao final desse processo 242 g de extrato 

etanólico bruto de Passiflora cincinnata (Pc-EtOH).  

 

4.3 Análise fitoquímica 

 

4.3.1 Triagem fitoquímica preliminar 

 

A triagem fitoquímica preliminar, para estabelecer a possível natureza química 

dos compostos presentes no Pc-EtOH, foi realizada em placas cromatográficas de 

sílica com suporte de alumínio, onde a amostra do extrato diluída foi aplicada na placa 

e eluída em diferentes sistemas de solventes segundo metodologia descrita por 

Wagner & Bladt (1996) e apresentadas na tabela 2.  

 

Tabela 2 - Sistemas de eluição e reveladores utilizados para caracterização dos 
principais metabólitos secundários da espécie P. cincinnata. 

Classe química 

do metabólito 
Sistema eluente Padrão Revelador 

Alcaloides 

gerais 

Tolueno:acetato de etila: dietilamina 

(70:20:10) 

Yoimbina 

Quinina 
Dragendorff 

Antocianinas 

Acetato de etila: Àcido 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 fosfomo-

líbdico/ H2SO4 

etanólico 10% 



53 
 

Tabela 2 – (Continuação) Sistemas de eluição e reveladores utilizados para 
caracterização dos principais metabólitos secundários da espécie P. cincinnata. 

Flavonoides 

Acetato de etila:ácido fórmico:ácido 

acético glacial:água 

(100:11:11:26) 

Rutina 

Quercetina 
Polietilenoglicol 

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) 

Extrato de 

linhaça 

Vanilina 

fosfórica 

Naftoquinonas 
Tolueno:ácido fórmico 

(99:1) 

Biflorina 

Lapachol 

KOH etanólico 

10% 

 

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 

FONTE: WAGNER e BLADT (1996), com adaptações. 

 

4.3.2 Determinação do teor de fenóis totais 

 

O teor de fenóis totais foi determinado por meio do método colorimétrico que 

utiliza o reagente de Folin-Ciocalteu e o ácido gálico como padrão, baseado na 

metodologia descrita por Slinkard & Singleton (1977), com ligeiras modificações nos 

volumes conforme Almeida e colaboradores (2011). A figura 8 esquematiza a reação 

que ocorre entre o ácido gálico e o molibdênio presente no reagente de Folin-

Ciocalteu.     

Classe química 

do metabólito 
Sistema eluente Padrão Revelador 

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 



54 
 

Figura 8 -   Reação do ácido gálico com molibdênio, componente do reagente de 
Folin-Ciocalteu. 

 

 

FONTE: OLIVEIRA et al. (2009), com adaptações.  

 

O reagente de Folin-Ciocalteu é composto pela mistura dos ácidos 

fosfomolíbdico e fosfotúngstico, no qual o molibdênio e o tungstênio encontram-se no 

estado de oxidação 6+ e com coloração levemente alaranjada, porém, em presença 

de certos agentes redutores, como os compostos fenólicos, formam-se os chamados 

molibdênio azul e tungstênio azul, nos quais a média do estado de oxidação dos 

metais está entre 5 e 6 e cuja coloração permite a determinação da concentração das 

substâncias redutoras, a qual é diretamente proporcional a mudança de coloração de 

laranja para azul (NACZK, et al., 2004).   

Para determinação do conteúdo de fenóis totais no Pc-EtOH, uma alíquota 

correspondente a 40 µL do extrato foi adicionada a 3,16 mL de água destilada e 200 

µL do reagente de Folin-Ciocalteu, sendo homogeneizados logo em seguida. A 

mistura foi submetida a um período de repouso por 6 minutos, e posteriormente foram 

adicionados 600 µL de uma solução de Na2CO3 (solução de carbonato de sódio a 

20%) e novamente homogeneizado. As soluções finais foram deixadas em repouso 

durante 2 horas a 20 ºC.  

Após o período de repouso, a absorbância de cada solução foi determinada em 

espectrofotômetro (QUIMIS®) em 756 nm e os resultados foram expressos em um 

gráfico que correlaciona a absorbância da amostra com sua concentração. Assim, o 
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teor de compostos fenólicos totais do extrato foi expresso como mg de equivalentes 

de ácido gálico por grama de amostra (mg EqAG/g), por meio da curva de calibração 

do ácido gálico. A curva de calibração foi obtida em concentrações que variaram de 

50 a 1000 mg/L. Todos os ensaios foram realizados em triplicata. 

  

4.3.3 Determinação do teor de flavonoides totais 
 

O teor de flavonoides totais foi determinado por meio do método colorimétrico de 

complexação de flavonoides com cloreto de alumínio (AlCl3). O complexo estável 

flavonoide-Al3+, apresenta coloração amarela, cuja intensidade é proporcional à 

concentração de flavonoides presente na amostra (ZHISHEN et al., 1999; MARQUES 

et al., 2012 e PEIXOTO SOBRINHO et al., 2012). A figura 9 representa a reação de 

complexação entre o AlCl3 e o flavonoide quercetina.  

 

Figura 9 - Complexação do flavonoide quercetina com cloreto de alumínio (AlCl3). 

 

FONTE: PEIXOTO SOBRINHO et al. (2012), com adaptações.  

 

Inicialmente, 300 µL do extrato (Pc-EtOH) ou da solução padrão de (+) - 

catequina foram adicionados a 1,5 mL de água destilada. Posteriormente, foram 

adicionados 90 µL de uma solução de NaNO2. Decorridos 6 minutos de reação, 180 

µL de uma solução de AlCl3.H2O a 10% foram adicionados à mistura. Após 5 minutos 

de reação, 600 µL de uma solução de NaOH 1M foram adicionados e 330 µL de água 

destilada, o sistema foi homogeneizado e a absorbância mensurada em 510 nm. Os 

resultados foram comparados com os resultados de soluções padrões contendo 
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quercetina em concentrações conhecidas. Os resultados foram expressos em mg de 

equivalentes de quercetina por grama de amostra (mg EqQ/g) por meio de 

comparação com a curva padrão de quercetina, obtida em concentrações que 

variaram de 50 a 1000 mg/L. Todos os ensaios foram realizados em triplicata.  

 

4.3.4  Análise por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a Detector de 

Arranjo de Diodos (CLAE-DAD) 

 

As análises com o Pc-EtOH foram realizadas utilizando um cromatógrafo líquido 

Shimadzu® (LC-20 AT) equipado com um amostrador automático (SIL - 20 A) e um 

detector de arranjo de diodos (SPD-M20A) controlado pelo software LC-Solution® 1.0. 

O extrato  foi submetido à análise nas seguintes condições cromatográficas: a fase 

estacionária utilizada foi uma coluna C18 com dimensões de 250 x 4,6 mm e tamanho 

de partícula de 5 µm (Thermo Scientific® Hypersil); a fase móvel foi composta da 

solução A: 0,01% (v/v) de ácido trifluoracético (TFA) e solução B: acetonitrila (ACN), 

seguindo o gradiente descrito na tabela 3, com fluxo de 0,4 mL/min e volume de 

injeção de 5 µL. A temperatura da coluna foi mantida constante em 30 ºC durante toda 

a análise. 

 

Tabela 3 - Sistema gradiente utilizado nas análises por CLAE-DAD. 

 Tempo Solução A (%) Solução B (%) 

Gradiente linear 0 - 40 min 85 – 50 15 - 50 

Isocrático 40 - 50 min 50 50 

Gradiente linear 50 - 60 min 50 – 85 50 – 15 

Isocrático 60 – 70 min 85 15 

Fonte: Autoria própria. 

 

Todas as soluções foram degaseificadas e filtradas por meio de membrana 

filtrante de 0,22 µm (Chromafil® Xtra, EUA), antes de serem submetidas à análise no 

cromatógrafo. A detecção foi realizada em DAD no comprimento de onda de 340 nm. 

 

4.4 Animais  
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Foram utilizados camundongos Swiss (Mus musculus), machos e fêmeas (25-40 

g), provenientes do Biotério Setorial da UNIVASF, campus ciências agrárias. Os 

animais foram mantidos em grupos de seis animais (n=6), em gaiolas de polipropileno, 

à temperatura controlada (22 ± 2 ºC) com ração e água ad libitum, acondicionadas em 

estantes. Os animais foram transferidos 72 horas antes do início dos experimentos 

para o laboratório de Fisiologia da mesma Universidade. Durante este período, os 

animais foram manipulados apenas para limpeza das caixas. Quando necessário o 

jejum, os animais foram privados de alimento 8 horas antes dos experimentos. 

Os protocolos experimentais realizados foram aprovados pela Comissão de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da UNIVASF sob o protocolo de n° 001/180416 

(Anexo I) e conduzidos de acordo com as normas internacionais para estudo com 

animais de laboratório (ZIMMERMANN, 1983). 

 

4.5 Estudo toxicológico  

 

4.5.1 Toxicidade de dose única (aguda)  

 

Na investigação da toxicidade aguda, foram escolhidas duas vias de 

administração, a via pretendida para administração em humanos (via oral - v.o) e uma 

via parenteral (intraperitoneal – i.p), conforme preconizado pela Agência Nacional de 

Vigilância sanitária (ANVISA, 2013).  

 Os camundongos foram divididos em quatro grupos de 6 machos e 6 fêmeas (n 

= 12). Os grupos controle receberam o veículo (salina + tween 80) por via oral e via 

intraperitoneal, respectivamente. Os demais receberam o tratamento com o Pc-EtOH 

em dose única de 2 g/Kg por via oral e intraperitoneal, respectivamente. Os animais 

foram observados diariamente durante 14 dias para avaliar a presença de morte e 

sinais de toxicidade. Além disso, outros parâmetros tais como: peso corporal, 

consumo de ração e água foram avaliados durante todo o estudo.  

A triagem comportamental (Anexo II) dos camundongos foi realizada conforme 

descrito por Almeida et al. (1999), após a administração em dose única do Pc-EtOH. 

No primeiro dia, os parâmetros comportamentais foram avaliados nos tempos de 30, 

60, 120, 180 e 240 minutos após o tratamento. A avaliação comportamental foi feita 

diariamente até o último dia de avaliação, para isso, foram analisados alguns 
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parâmetros específicos, como: 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 e analgesia. 

 

4.5.2 Toxicidade de doses repetidas (subaguda)  

 

Para investigação da toxicidade subaguda, os camundongos foram divididos 

em três grupos de 6 machos e 6 fêmeas (n = 12). O grupo controle recebeu veículo 

(salina). Os demais receberam doses diárias de Pc-EtOH nas doses de 100 mg/Kg e 

400 mg/Kg por via oral, a escolha desta via de administração para esse estudo é 

justificada pelo fato de no estudo de toxicidade aguda essa via não apresentar sinais 

de toxicidade, além isso, é uma via menos onerosa para administração de 

medicamentos. Os animais foram observados durante 28 dias para avaliar a presença 

de morte e sinais de toxicidade. Outros parâmetros como, peso corporal, consumo de 

ração e água foram avaliados diariamente, durante todo o estudo.  

 

4.5.3 Análise dos parâmetros hematológicos e bioquímicos 

 

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 ligeiras modificações, sendo realizado esses testes apenas para os grupos da 

toxicidade subaguda. O sangue foi coletado por meio de punção cardíaca, parte da 

coleta foi acondicionada em tubos contendo o anticoagulante EDTA, para análise 

laboratorial dos parâmetros hematológicos: contagem de eritrócitos (106/mm3), 

hemoglobina (g/dL), hematócrito (%), volume corpuscular médio (VCM, μ3), 

hemoglobina corpuscular média (HCM, g), concentração de hemoglobina corpuscular 

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

(%), basófilos (%) monócitos (%) 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 determinação desses parâmetros, o sangue 

obtido após a coleta foi adicionado a um tubo sem anticoagulante, após um período 

de 10 minutos amostras foram centrifugadas a 3.000 r.p.m para obtenção do soro, o 
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qual foi destinado as análises acima descritas. Os ensaios foram realizados conforme 

orientações descritas no manual dos kits enzimáticos e colorimétricos da Labtest® e a 

leitura foi realizada em espectrofotômetro (QUIMIS®).  

 

4.5.4 Análise macroscópica e do peso relativo dos órgãos  

 

Após a eutanásia dos animais (dessangramento com anestesia - Cetamina (100 

mg/Kg) e Xilazina (10 mg/Kg)), os órgãos (coração, pulmões, rins, fígado, estômago, 

pâncreas e baço) foram analisados macroscopicamente, retirados e pesados. Em 

seguida, calculou-se o peso relativo dos órgãos, dividindo-se o peso de cada órgão 

(g) pelo peso corporal do animal (g) e multiplicando-se por 100. 

 

4.5.5 Análise histopatológica 

 

Após excisão, os órgãos alvos do metabolismo (fígado) e excreção (rins) foram 

lavados em solução fisiológica e mantidos em solução de formol a 10%, (tampão 

fosfato, 0,1 M, pH 7,2) por 12 horas. Decorrido esse tempo, os fragmentos foram 

transferidos para álcool a 70%, onde permaneceram por uma semana. 

Posteriormente, fragmentos do fígado e rins de todos os animais foram desidratados 

em ordem crescente de álcool (80%, 90%, 95% e 100%) seguida de diafanização em 

xilol (xilol:álcool (1:1 v/v), xilol I, II e III), impregnação e inclusão em parafina para a 

obtenção dos blocos histológicos (TOLOSA et al., 2010).  

Cada bloco foi submetido a cortes em micrótomo manual da Leica®. As secções 

tissulares de 5 μm de espessura sobrepostas a lâminas de vidros foram estiradas em 

banho histológico a 37 ºC e coradas pela técnica de Hematoxilina e Eosina (H.E). 

Após a coloração as lâminas foram submetidas à montagem com lamínulas de vidro 

e Entellan®, sendo analisadas ao microscópio óptico (Motic®). As imagens foram 

capturadas com o auxílio do software Celestron Digital Microscoper Imager®.  

 

4.5.6 Avaliação da atividade genotóxica no teste do micronúcleo 

 

Após a eutanásia dos animais conforme descrito anteriormente, foi retirado os 

dois fêmures e as células de medula óssea foram coletadas mediante incisão nas 

duas epífises e passagem de 1 mL de soro fetal bovino em cada fêmur. O material 
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coletado foi ressuspendido, por várias vezes, até a obtenção de uma suspensão 

homogênea. A suspensão foi centrifugada, 1000 rpm  por 5 minutos, e o sobrenadante 

descartado. O sedimento foi ressuspendido em 500 µL de soro fetal bovino e 

homogeneizado para preparação dos esfregaços de medula óssea. Após a secagem, 

as lâminas foram fixadas em metanol, e posteriormente coradas com solução de 

Leishman. Para coloração, inicialmente as lâminas foram mergulhadas em uma cuba 

de coloração com o corante puro por 3 minutos, sendo transferidas para uma cuba 

contendo corante diluído em água destilada (1:6). Em seguida, as lâminas foram 

imersas por 6 vezes em água destilada, posteriormente em acetona por 15 minutos e 

por fim em xilol por 15 minutos. As lâminas foram analisadas, ao microscópico óptico 

na objetiva de 100x, onde foram contadas em cada lâmina 1000 eritrócitos, sendo 

contabilizados os eritrócitos policromáticos e os eritrócitos policromáticos 

micronucleados (MAGALHÃES et al., 2010).  

 

4.6 Avaliação da atividade antinociceptiva 

 

4.6.1 Teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético a 0,9% 

 

O ensaio de contorções abdominais realizado, foi semelhante ao proposto 

originalmente por Collier e colaboradores (1968), com ligeiras modificações. Nesse 

método, a nocicepção foi induzida por solução de ácido acético 0,9% administrado por 

via intraperitoneal (i.p) em um volume de 0,1 mL/10 g. A resposta do animal ao 

estímulo álgico é representada pelo número de contorções abdominais, o qual se 

apresenta como uma resposta de contração da parede abdominal, rotação pélvica, 

seguida de extensão dos membros posteriores, sendo registrado entre 5 - 15 minutos 

após administração do ácido acético (QUEIROZ et al., 2010). 

Os animais foram tratados com o Pc-EtOH (100, 200 e 400 mg/Kg), ou com 

veículo (salina 0,9% + tween 80) administrados por via oral 60 minutos antes do 

estímulo álgico. Indometacina (20 mg/Kg) e morfina (10 mg/Kg) foram usadas como 

drogas padrões, sendo administradas por via i.p 30 minutos antes do agente indutor 

da dor. Cinco minutos após a administração do agente álgico foi registrado o número 

de contorções abdominais produzidas pelo animal durante 10 min.  

 

4.6.2 Teste de nocicepção induzida por formalina a 2,5% 
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O protocolo experimental utilizado nesse ensaio foi proposto originalmente por 

Hunskaar & Hole (1987). Para isso, os camundongos receberam uma injeção 

subplantar (s.p) de 20 μL de uma solução de formalina a 2,5% (formaldeído diluído 

em solução salina) injetada na face posterior dorsal da pata direita. Após aplicação da 

solução de formalina o animal foi acondicionado em uma câmara de vidro espelhada 

e o tempo (em segundos) que o animal passou lambendo e/ou mordendo a pata 

injetada foi mensurado como um indicador de dor. Esta resposta foi avaliada durante 

os 5 minutos iniciais após aplicação do agente químico (primeira fase, dor 

neurogênica) e entre 15 - 30 minutos (segunda fase, dor inflamatória) (ALMEIDA et 

al., 2011). Os animais receberam veículo (salina 0,9% + tween 80, v.o), Pc-EtOH (100, 

200 e 400 mg/Kg, v.o), administrados 1 hora antes da injeção de formalina, já a 

indometacina (20 mg/Kg, i.p) e morfina (10 mg/Kg, i.p) foram administradas 30 minutos 

antes da aplicação.   

 

4.6.3 Teste da placa quente 

 

A atividade antinociceptiva central do Pc-EtOH foi avaliada utilizando o modelo 

da placa quente, conforme descrito por Kuraishi e colaboradores (1983). Os animais 

foram pré-selecionados no aparelho de placa quente (Insight®, Brasil), na temperatura 

de 55 ± 0,5 °C, no dia anterior ao experimento. Animais que apresentaram um tempo 

de reação (latência para levantar ou lamber as patas) maior que vinte segundos foram 

excluídos, para proteger o tecido da pata e também por indicar completa analgesia. 

Os animais selecionados foram pré tratados com o Pc-EtOH (100, 200 e 400 mg/Kg, 

v.o), veículo (salina 0,9% + tween 80, v.o) ou morfina (10 mg/Kg, i.p). Cada animal foi 

colocado individualmente sobre a placa quente mantida a 55 º C e a latência foi medida 

nos tempos de 30, 60, 90 e 120 min após a administração do extrato, veículo ou 

morfina. 

 

4.6.4 Teste de dor orofacial induzido por formalina 

 

O método empregado nesse teste foi semelhante ao descrito por Luccarini et al. 

(2006), com ligeiras modificações. A solução de formalina a 2,0% (20 μL s.c) foi 

administrada no lábio superior direito (área perinasal) dos animais (QUINTANS 
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JÚNIOR et al., 2010; SILVA et al., 2016). Após aplicação os camundongos foram 

observados em uma câmara espelhada, e o tempo (em segundos) gasto friccionando 

a área injetada com as patas posteriores e/ou anteriores foi medido como indicador 

de nocicepção. Esta resposta foi mensurada durante os 5 minutos iniciais, 

contabilizados imediatamente após a aplicação do estímulo álgico (primeira fase, dor 

neurogênica) e entre 15 - 30 minutos após aplicação da formalina (segunda fase, dor 

inflamatória). Tratamentos com veículo (salina 0,9% + tween 80, v.o) e Pc-EtOH (100, 

200 e 400 mg/Kg, v.o) foram realizados 1 hora antes da injeção de formalina, e morfina 

(10 mg/Kg, i.p) 30 minutos antes do estimulo álgico.  

 

4.6.5 Teste de dor orofacial induzido por capsaicina 

 

Os tratamentos com veículo (salina 0,9% + tween 80, v.o), Pc-EtOH (100, 200 e 

400 mg/Kg, v.o) foram realizados 1 hora antes da aplicação da capsaicina, enquanto 

que com a morfina (10 mg/Kg, i.p) 30 minutos antes da aplicação do estímulo álgico. 

A capsaicina foi dissolvida em etanol, dimetilsulfóxido, água destilada na proporção 

1:1:8 e injetada (20 μL, 2,5 μg, s.c) no lábio superior direito (área perinasal) dos 

camundongos. Após aplicação da capsaicina os animais foram colocados em uma 

câmara espelhada, e o tempo (em segundos) gasto friccionando a área injetada com 

as patas posteriores e/ou anteriores foi mensurado entre 10 – 20 minutos após a 

injeção da capsaicina (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2010; SILVA et al., 2016). 

 

4.6.6 Teste de dor orofacial induzido por glutamato 

 

Os tratamentos com veículo (salina 0,9% +tween 80, v.o), Pc-EtOH (100, 200 e 

400 mg/Kg, v.o) foram realizados 1 hora antes da aplicação do glutamato, enquanto 

que com a morfina (10 mg/Kg, i.p) 30 minutos antes da aplicação do estímulo álgico. 

O glutamato (25 μM) foi administrado (20 μL, s.c) no lábio superior direito (área 

perinasal), imediatamente após a aplicação os camundongos foram colocados em 

uma câmara espelhada e o tempo (em segundos) gasto friccionando a área injetada 

com as patas posteriores e/ou anteriores foi mensurado durante 15 minutos após a 

injeção do glutamato (QUINTANS JÚNIOR et al., 2010; SILVA et al., 2016). 
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4.7 Investigação do possível mecanismo de ação na atividade antinociceptiva do extrato 

etanólico bruto de Passiflora cincinnata  

 

Após verificar que o Pc-EtOH exerceu atividade antinociceptiva, conforme os 

testes descritos anteriormente, foram investigados possíveis mecanismos de ação 

pelos quais o extrato estaria causando o efeito encontrado nesse estudo. Dessa 

forma, foram utilizados diferentes agonistas, antagonistas e bloqueadores de canal 

em doses já descritas na literatura, que atuam especificamente em receptores 

envolvidos com a transmissão da dor (VIDYALAKSHMI et al., 2010; PERIMAL et al., 

2011).  

A confirmação da via envolvida na antinocicepção ocasionada pelo Pc-EtOH 

consistiu na reversão do seu efeito com o uso de um bloqueador e/ou antagonista 

específico de uma via na modulação da dor indicando um possível mecanismo de 

ação do mesmo. Para a realização desta investigação, foram escolhidos o teste da 

formalina intraplantar, uma vez que é um teste mais específico, e a dose de 400 mg/Kg 

de Pc-EtOH (v.o), uma vez que essa dose apresentou melhor desempenho no modelo 

selecionado e nos demais testes. Para avaliação do envolvimento dos receptores 

transientes vanilóides (TRPV), utilizou-se o modelo de nocicepção induzido pela 

administração de capsaícina subplantar, uma vez que essa substância é agonista 

desses receptores, provocando a nocicepção.  

 

4.7.1 Envolvimento do sistema opioide 

 

A fim de evidenciar o envolvimento do sistema opioidérgico, utilizou-se a 

naloxona (1,5 mg/Kg), um antagonista opioide não seletivo (HESS et al., 2010). Para 

isso, os animais foram divididos em grupos distintos e tratados com a naloxona 30 

minutos antes da administração da morfina (10 mg/Kg i.p.) ou extrato (400 mg/Kg, 

v.o). Transcorridos, respectivamente, 30 e 60 minutos os animais foram submetidos 

ao teste da formalina conforme descrito anteriormente (item 4.6.2). 

 

4.7.2 Envolvimento dos receptores de potencial transitório (TRP) 

 

A participação dos receptores de potencial transi foi avaliada utilizando o 

vermelho de rutênio, um antagonista não seletivo dos receptores TRP. Para isso, os 
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animais foram divididos em grupos distintos e pré-tratados com o vermelho de rutênio 

(3 mg/Kg, i.p) e após 15 minutos foi administrado o Pc-EtOH (400 mg/Kg), decorridos 

60 minutos os animais receberam injeção intraplantar de capsaícina (20 μL, 2,5 μg) e 

analisados nos tempos de 10 a 20 minutos. Um grupo tratado apenas com o vermelho 

de rutênio, na dose acima descrita, foi utilizado como controle (RIOS et al., 2013).  

 

4.7.3 Envolvimento dos canais para K+ sensíveis à ATP  

  

Para investigar se a atividade antinociceptiva do Pc-EtOH envolve a ativação de 

canais para potássio sensíveis à ATP, utilizou-se como antagonista a glibenclamida, 

uma sulfonilureia que bloqueia especificamente estes canais e o diazóxido, ativador 

desses canais (LOPES et al., 2012). Grupos de animais foram pré-tratados com 

glibenclamida (2 mg/Kg, i.p) ou veículo, decorridos 30 minutos, os animais receberam 

Pc-EtOH (400 mg/Kg, v.o) ou diazóxido (3 mg/Kg, i.p), e após um período de 

respectivamente, 30 e 60 minutos os animais foram submetidos ao teste da formalina 

conforme descrito anteriormente (item 4.6.2). 

 

4.7.4 Envolvimento do sistema L-arginina-óxido nítrico 
 

Com o objetivo de evidenciar a participação do sistema L-arginina óxido nítrico- 

sobre a atividade antinociceptiva do Pc-EtOH, grupos de camundongos foram tratados 

com: veículo (salina 0,9% + tween 80), Pc-EtOH (400 mg/Kg), ou com o inibidor da 

síntese de óxido nítrico Nω – nitro-L-arginina (L-NOARG, 50 mg/Kg, i.p.) ou com o 

precursor do óxido nítrico a L-arginina (600 mg/Kg, i.p.). Outros dois grupos foram 

injetados, inicialmente, com L-arginina e, após 30 minutos, receberam o Pc-EtOH ou 

L-NOARG (DE SOUZA et al., 2009). Após o período de tratamento dos animais com 

os diferentes compostos, analisou-se a possível reversão do efeito antinociceptivo do 

extrato no teste da formalina (item 4.6.2). 

 

4.7.5 Envolvimento de receptores serotoninérgicos (5-HT3)  

 

O envolvimento dos receptores serotoninérgicos sobre o efeito antinociceptivo 

do Pc-EtOH foi avaliado pela administração de ondansetrona (antagonista 5-HT3,0,5 

mg/Kg, i.p) 30 minutos antes dos animais receberem Pc-EtOH (400 mg/Kg, v.o) ou 
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veículo (salina 0,9% + tween 80). Transcorridos, o tempo de tratamento os animais 

foram submetidos ao teste da formalina conforme descrito anteriormente (item 4.6.2) 

(LOPES et al., 2012). 

 

4.7.6 Envolvimento do sistema colinérgico 

 

A participação do sistema colinérgico na atividade antinociceptiva do Pc-EtOH 

foi realizada mediante o pré-tratamento dos animais com atropina (1 mg/Kg, i.p.- 

antagonista colinérgico muscarínico não-seletivo) 30 minutos antes da administração 

do Pc-EtOH (100 mg/Kg, v.o.). Após os tratamentos, os animais foram submetidos ao 

teste da formalina conforme descrito anteriormente (item 4.6.2) (HESS et al., 2010).  

 

4.8 Avaliação da atividade anti-inflamatória   

 

4.8.1 Edema de pata induzido por carragenina  

 

A atividade anti-inflamatória foi estudada inicialmente por meio do modelo de 

edema de pata induzido por carragenina a 1%, injetada em um volume de 20 

μL/animal na região subplantar da pata direita dos camundongos (WINTER et al., 

1962). Os animais foram divididos em seis grupos experimentais, e o tratamento com 

Pc-EtOH (100, 200 e 400 mg/Kg, v.o), salina (veículo, v.o) ou indometacina (20 mg/Kg, 

i.p) foi realizado 1 h antes da injeção da carragenina ou salina. 

O volume da pata foi mensurado mediante as medidas de variação de volume 

produzidas pela imersão das patas dos animais até o maléolo lateral do calcanhar, 

utilizando o aparelho pletismômetro (PanLab LE 7500, Espanha) antes (VA, basal) da 

administração intraplantar da carragenina e 1, 2, 3, 4 h após (VB) (HUANG et al., 

2012). A formação do edema em mL foi calculada por (VB-VA)/VA, onde VA é o 

volume da pata direita anterior à injeção da carragenina, e VB é o volume da pata 

direita após a injeção da carragenina (SULEYMAN et al., 1999). 

 

4.8.2 Edema de pata induzido por histamina 

 

Por apresentar atividade anti-inflamatória, reduzindo o edema a partir da 

segunda hora no modelo do edema de pata induzido por carragenina, foi avaliado a 
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atividade anti-inflamatória do Pc-EtOH no edema de pata induzido por histamina.  O 

edema foi induzido pela injeção de 100 μg de histamina na pata posterior direita por 

via subplantar (CAVALHER-MACHADO et al., 2008). Os animais foram tratados com 

Pc-EtOH (400 mg/Kg, v.o), veículo (salina, v.o) 1 h antes da injeção de histamina ou 

salina, e o volume da pata foi mensurado antes da injeção intraplantar de histamina 

ou salina (VA, basal) e 30, 60, 90 e 120 min após (VB). A inibição do edema de pata 

foi calculada como descrito no 4.8.1.  

 

4.8.3 Migração de leucócitos na cavidade peritoneal  

 

A migração leucocitária foi induzida por meio da injeção de carragenina (1%, i.p, 

0,25 mL) (ANDRADE et al., 2012) na cavidade intraperitoneal 1 hora após a 

administração do Pc-EtOH (100, 200 e 400 mg/Kg, v.o) e veículo (salina). Para o grupo 

tratado com a dexametasona (2 mg/Kg, i.p.), a carragenina foi aplicada após 30 

minutos (BASTOS et al., 2007).  Após 4 horas da aplicação do estímulo, os animais 

foram eutanasiados e as células coletadas da cavidade peritoneal por meio da 

aplicação de 3 mL de solução salina contendo 1 mM de EDTA. Imediatamente, foi 

realizada uma massagem na cavidade abdominal, e em seguida o fluido peritoneal foi 

coletado com auxílio de uma seringa de 3mL, o lavado peritoneal foi centrifugado 

(3.000 rpm por 5 min) em temperatura ambiente. O sobrenadante foi acondicionado 

em um tubo, e 300 µL de EDTA foi adicionado ao precipitado, após homogeneização 

foi retirada uma alíquota de 10 µL e a essa foi adicionado 200 µL de solução de Turk. 

O total de células foram contadas em uma câmara de Neubauer, em um microscópio 

óptico. Os resultados foram expressos como números de leucócitos/mL (MELO et al., 

2011).  A análise diferencial de leucócitos foi realizada sob o microscópio óptico, após 

coloração de esfregaços obtidos após centrifugação do lavado peritoneal, conforme 

descrito anteriormente, e coloração em solução de Giemsa (10%), onde foram 

contadas 100 células por lâmina (GUIMARÃES et al., 2012). 

 

4.8.3.1 Dosagem de proteínas totais  

 

Os fluidos recuperados a partir da cavidade abdominal dos animais tratados com 

Pc-EtOH (100, 200 e 400 mg/Kg) foram centrifugados durante 10 min a 1.500 rpm e o 

teor total de proteína foi quantificado no sobrenadante, em 540 nm, utilizando o 
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reagente do biureto. Por meio desse teste, o cobre em meio alcalino reage com 

proteínas formando um complexo quadrado planar com a ligação peptídica, de 

coloração violeta que pode ser quantificado em espectrofotômetro (ZAIA; ZAIA; 

LICHTIG et al., 1998).  

 

4.8.3.2 Dosagem de óxido nítrico  

 

A produção de óxido nítrico foi determinada por meio da concentração de nitrito 

(NO2
-) presente no fluido peritoneal utilizando o reagente de Griees. Para isso, 200 µL 

do fluido peritoneal foi coletado, desproteinizado com uma solução de sulfato de zinco 

e submetido a centrifugação (1000 rpm / 15 min), após esse procedimento o 

sobrenadante foi separado, e 100 µL foi adicionado a uma placa de 96 poços seguidos 

da adição de 100 µL do reagente de Griess. Após incubação por 10 minutos à 

temperatura ambiente, a absorbância da amostra foi mensurada em 

espectrofotômetro (leitor de microplacas), com o filtro de 540 nm. Os resultados foram 

expressos em µM de NO2
-, de acordo com a curva padrão do NaNO3 (Nitrito de sódio) 

de concentrações conhecidas.  

 

4.9 Avaliação da coordenação motora (teste do rota rod) 

 

Os animais foram pré-selecionados antes do teste (24 horas) e foram escolhidos 

aqueles que permaneceram na barra giratória por 60 segundos em pelo menos uma 

de três tentativas (ALMEIDA et al., 2006). Os grupos experimentais receberam veículo 

(salina 0,9% + tween 80, v.o), diazepam (2,5 mg/Kg, i.p) e o Pc-EtOH nas doses de 

100, 200 e 400 mg/Kg. Decorridos 30 minutos dos tratamentos, os animais foram 

colocados individualmente na barra giratória (sentido contrário ao movimento da 

barra) e o tempo de permanência do animal na barra foi registrado (SANTOS-JUNIOR 

et al., 2005). Os animais foram observados em diferentes intervalos de tempo (30, 60 

e 120 minutos) após a administração. 

 

4.10 Análise estatística 

 

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

versão 6.01, e expressos como média ± erro padrão da média (e.p.m). Diferenças 
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estatisticamente significativas entre os grupos foram calculadas pela aplicação de 

uma análise de variância (ANOVA) one-way seguido do teste de Tukey, conforme 

exigido pelos protocolos experimentais. Foram considerados significativos valores de 

p < 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estudo fitoquímico  

 

A análise fitoquímica preliminar indicou reação positiva para a presença de 

alcaloides gerais, antocianinas, compostos fenólicos, cumarinas, derivados 

antracênicos, antraquinonas, flavonoides e terpenos, sendo estes dois últimos 

presentes em maior intensidade, conforme apresentado na tabela 4, abaixo.  

 

Tabela 4 - Identificação das principais classes de constituintes químicos presentes no 
extrato etanólico bruto das partes aéreas de P. cincinnata (Pc-EtOH).  

Classe química de metabólitos Resultado 

Alcaloides + 

Antocianinas + 

Antraquinonas ++ 

Cumarinas ++ 

Derivados antracênicos ++ 

Flavonoides +++ 

Lignanas - 

Mono, sesqui e diterpenos +++ 

Naftoquinonas - 

Saponinas - 

Taninos condensados - 

Taninos hidrolisáveis - 

Triterpenos esteroidais - 

Xantinas - 

Onde: (-): ausência do constituinte, (+) leve presença do constituinte, (++): moderada 
presença do constituinte, (+++): intensa presença do constituinte. FONTE: Autoria própria. 

 

O teor de fenóis e flavonoides totais (Tabela 5) também foi quantificado no Pc-

EtOH. A partir das análises foi possível identificar que o extrato apresenta um valor 

médio de fenóis totais de 79,63 ± 6,83 mg EqAG/g, enquanto o teor de flavonoides é 

de aproximadamente 142,51 ± 4,12 mg EqQ/g.  

 



71 
 

Tabela 5 – Determinação de fenóis e flavonoides totais no extrato etanólico das partes 
aéreas de P. cincinnata (Pc-EtOH).  

Amostra 
Fenóis totais  

(mg EqAG/g) 

Flavonoides totais 

(mg EqQ/g) 

Pc-EtOH 79,63 ± 6,83 142,51 ± 4,12 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=3). FONTE: Autoria 

própria. 

 

O perfil cromatográfico do Pc-EtOH obtido por CLAE-DAD encontra-se 

apresentado na Figura 10, abaixo.  

 

Figura 10 - Cromatograma do extrato etanólico das partes aéreas de P. cincinnata 
(Pc-EtOH).  

 

Fonte: Autoria Própria. 

  

A análise do cromatograma demonstrou a presença de um pico majoritário (5) 

com tempo de retenção de 24,68 min. Mais quatro picos foram observados, os quais 

apresentaram tempo de retenção de (1) 20,82, (2) 21,56, (3) 22,30 e (4) 23,73 minutos, 

respectivamente.    As análises do espectro de ultravioleta (UV-visível) para cada pico 

detectado encontram-se apresentadas na Figura 11.   

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
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Figura 11 – Espectros de absorção no UV-Vis dos picos detectados no cromatograma 
do extrato etanólico das partes aéreas de P. cincinnata (Pc-EtOH).  

 

FONTE: Autoria própria. 

 

Os flavonoides possuem espectros de absorção característicos na região UV, os 

quais apresentam dois máximos de absorção.  Um ocorre entre 240-285 nm (banda 

II), que se dá pela absorção do sistema benzoil do anel A desse metabólito, e o outro 

entre 300-400 nm (banda I), a qual está associada à absorção do sistema cinamoil do 

anel B (ZUANAZZI; MONTANHA, 2010; NUNES, 2011). Dessa forma, apesar dos 

picos encontrados não serem característicos de nenhum dos padrões analisados 

(1) (2)

(3) (4)

(5)
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(dados não mostrados), acredita-se que esses picos correspondem a flavonoides, 

uma vez que os picos de absorção máxima encontrados no espectro de UV são 

característicos desses metabólitos secundários. Novos padrões estão sendo 

analisados no HPLC, principalmente os característicos de espécies do gênero 

Passiflora, a fim de identificar os compostos detectados nessa análise.  A tabela 6 

apresenta o tempo de retenção (Tr), o comprimento de onda de absorção máxima 

(λmáx) e a possível classe de metabólitos secundários dos picos identificados no 

cromatograma. 

 

Tabela 6 – Classe de metabólitos, tempos de retenção e λmáx dos picos detectados 
no cromatograma do extrato etanólico das partes aéreas de P. cincinnata (Pc-EtOH).  

Picos detectados no 

Pc-EtOH 
Tr (min) λmáx (nm) 

Classe de metabólitos 

Secundários 

1 20,82 268/348 Flavonoide 

2 21,56 267/347 Flavonoide 

3 22,30 268/341 Flavonoide 

4 23,73 268/336 Flavonoide 

5 24,68 269/337 Flavonoide 

FONTE: Autoria própria. 

 

Investigações prévias realizadas com espécies da família Passifloraceae 

demonstraram uma rica diversidade de substâncias químicas, dentre os quais 

majoritariamente são encontrados flavonoides, terpenos e alcaloides. No entanto, 

outras substâncias como saponinas, glicosídeos cianogênicos e esteroides também 

foram relatadas na literatura (REGINATTO et al., 2001; LI et al., 2011; ZUCOLOTTO 

et al., 2012).  

Extratos aquosos de quatro espécies do gênero Passiflora presentes na 

América do Sul: P. alata, P. quadrangularis, P. bogotensis e P. tripartitavar. Mollissima, 

apresentaram em sua composição química os flavonoides: orientina, isoorientina, 

vitexina-2-O-ramnosideo, vitexina-2-O-xilosideo, vitexina, isovitexina, swertisina e 4-

metoxiluteolina-8-C-6-acetilglucopiranosideo (COSTA et al., 2016). Além desses 

constituintes, algumas espécies de Passiflora são ricas em alcaloides indólicos, como 

a passiflorina, harmina, harmanol e harmalina, esteróis (estigmasterol, sitosterol), 

derivados do ácido cinâmico (ácidos cafeico e ferúlico), cianoglicosídeos, entre outros, 
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havendo diferenças quantitativas de uma espécie para outra (COSTA & TUPINAMBÁ, 

2005).  

A prospecção fitoquímica preliminar dos extratos hidroalcoólicos de P. cincinnata 

(folhas, hastes, cascas, polpa e sementes) indicou reação positiva para presença de 

flavononas, alcaloides, taninos condensados, flavonoides, xantonas, chalconas e 

auronas (SIEBRA et al., 2014; SIEBRA et al., 2016).  Estudos utilizando a técnica de 

cromatografia em camada de alto desempenho, com marcadores fluorescentes, no 

extrato hidroalcoólico das folhas de P. cincinnata, revelaram a presença de dois 

flavonoides: isoorientina e isovitexina. Assim, como descrito por Siebra e 

colaboradores (2014), os dados desse estudo revelam a presença de flavonoides no 

extrato etanólico bruto das partes aéreas de Passiflora cincinnata, o qual  apresentou 

reação intensa para a presença dessa classe de constituintes químicos, corroborando 

com os achados da determinação de flavonoides totais  e os picos detectados na 

análise por HPLC.  

 

5.2 Estudo toxicológico  

 

5.2.1 Toxicidade aguda do extrato etanólico de Passiflora cincinnata 

 

A primeira etapa na pesquisa de uma nova droga ou fitoterápico é a 

determinação do seu grau de toxicidade, por meio de ensaios pré-clínicos realizados 

de acordo com o tempo de exposição do animal à substância (GARRIDO et al., 2011). 

A fim de avaliar o perfil de segurança de Pc-EtOH, a toxicidade aguda foi avaliada 

durante 14 dias após a administração em dose única de 2 g/Kg do Pc-EtOH, por via 

oral e intraperitoneal, para determinação da DL50, a qual apresenta como objetivo 

caracterizar a dose que tem efeito letal em 50% dos animais de uma população, 

fornecendo dados da toxicidade e formulando diretrizes para a seleção de uma dose 

segura, para posterior ensaios farmacológicos (LITCHFIELD; WILCOXON, 1949). A 

administração em dose única do extrato não ocasionou mortes, indicando baixa 

toxicidade do extrato. Dessa forma Pc-EtOH apresenta DL50 > 2 g/Kg quando 

administrado por ambas as vias.  

A fim de investigar a ação de Pc-EtOH sobre o sistema nervoso dos 

camundongos, foi utilizada a triagem farmacológica comportamental, que possibilita 

investigar o perfil farmacológico de uma substância de forma qualitativa e algumas de 
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suas ações no SNC e SNA (ALMEIDA et al., 1999). Os animais tratados por via 

intraperitoneal com Pc-EtOH apresentaram no tempo de 30 minutos piloereção, 

movimento intenso das vibrissas e ptose palpebral, os quais não foram observadas 

nos outros tempos de análise. O grupo tratado com Pc-EtOH por via oral apresentou 

ptose palpebral no tempo de 60 até o tempo de 180 minutos. Estudos semelhantes 

realizados com a espécie Passiflora alata Curtis não indicaram presença de mortes 

em grupos de animais tratados com doses entre 600 e 4800 mg/Kg do extrato, assim 

como nenhum sinal de toxicidade.  

O peso corporal dos camundongos do primeiro ao décimo quarto dia após o 

tratamento com Pc-EtOH encontra-se apresentado na figura 12. A análise estatística 

não indicou variação significante no peso dos animais após os 14 dias de análise.  

 

Figura 12 - Efeito do tratamento com dose única de Pc-EtOH (2 g/Kg) e solução salina 
0,9%, por via oral (v.o) e via intraperitoneal (i.p), durante 14 dias sobre o peso diário 
dos animais. 

 

Os dados são expressos como média ± erro padrão da média (n = 12). Considerando 

diferença estatística quando p < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o ou i.p), por 

ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

A variação do peso dos animais, o peso inicial (antes do tratamento) e final (14 

dias após o tratamento), a média do consumo de água e ração encontram-se 

apresentados na tabela 7. A partir dessas análises é possível observar que o 
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tratamento com Pc-EtOH não provocou alterações estatisticamente significativas nos 

parâmetros analisados.  

 

Tabela 7 - Média dos valores obtidos do consumo de ração, consumo de água, peso 
inicial, peso final e variação do peso corporal dos animais no grupo controle negativo 
(salina 0,9%) e tratados com o Pc-EtOH na dose única de 2 g/Kg por via oral (v.o) e 
via intraperitoneal (i.p).  

Grupos 

Parâmetros 

Consumo 
de ração (g) 

Consumo 
de água 

(mL) 

Peso inicial 
(g) 

Peso  
final (g) 

Variação do 
peso 

corporal (g) 

Salina 

0,9% (v.o) 
32,71 ± 0,16 36,30 ± 0,93 38,40 ± 1,92 38,40 ± 1,92 2,70 ± 0,47 

Pc-EtOH 

(2g/kg, v.o) 
32,64 ± 0,17 36,30 ±1,13 39,72 ± 1,49 39,72 ± 1,49 2,30 ± 0,36 

Salina 

0,9% (i.p) 
32,79 ± 0,21 35,10 ±1,45 39,09 ± 2,23 39,09 ± 2,23 2,65 ± 0,57 

Pc-EtOH 

(2g/kg, i.p) 
32,75 ±0,23 35,20 ±1,06 35,20 ± 1,06 38,60 ± 1,57 2,10 ± 0,37 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando p < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o ou i.p), por 

ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Após eutanásia dos animais, seus órgãos foram avaliados macroscopicamente, 

retirados e pesados (Tabela 8). A análise macroscópica indicou que todos os órgãos 

dos grupos controle e tratados com Pc-EtOH (via oral e intraperitoneal) apresentavam 

arquitetura preservada, coloração e consistência normal. Foi observado um aumento 

estatisticamente significante apenas no peso relativo do baço (esplenomegalia) nos 

animais tratados com Pc-EtOH por via intraperitoneal (5,72 ± 0,42), quando comparado 

ao grupo que recebeu salina 0,9% (4,40 ± 0,35) pela mesma via de administração.  

A esplenomegalia geralmente é secundária a uma alteração fisiológica 

sistêmica. O baço apresenta como função principal filtração dos elementos 

indesejados contidos no sangue, resposta imunitária e produção de células 

hematopoiéticas. A filtração do sangue é a mais importante função desse órgão, por 

meio do qual são eliminadas substâncias estranhas da corrente circulatória, 
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microorganismos, restos celulares e macromoléculas provenientes de erros inatos do 

metabolismo (YU et al., 2007).  

 

Tabela 8 – Peso relativo dos órgãos dos animais do grupo controle negativo (salina 
0,9%) e tratados com Pc-EtOH na dose única de 2 g/Kg, por via oral (v.o) e via 
intraperitoneal (i.p).  

Órgãos 

            Grupos   

Salina 0,9% 

(v.o) 

Pc-EtOH  

(2 g/Kg, v.o) 

Salina 0,9% 

(i.p) 

Pc-EtOH  

(2 g/Kg, i.p) 

Fígado  48,28 ± 1,72 49,82 ± 1,63 49,57 ± 2,84 50,02 ± 1,35 

Rim  6,64 ± 0,22 7,33 ± 0,33 6,94 ± 0,46 7,11 ± 0,26 

Estômago  13,26 ± 0,83 15,42 ± 0,77 16,67 ± 1,24 18,56 ± 1,5  

Pâncreas  4,93 ± 0,26 5,34 ± 0,35 5,08 ± 0,48 5,55 ± 0,65 

Coração  5,48 ± 0,27 5,78 ± 0,25 5,31 ± 0,27 5,18 ± 0,24 

Pulmão  6,44 ± 0,39 6,19 ± 0,35 6,18 ± 0,26 6,23 ± 0,81 

Baço  4,42 ± 0,23 4,73 ± 0,21 4,40 ± 0,35 5,72 ± 0,42 c 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando cp < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (i.p), por ANOVA 

seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

5.2.2 Toxicidade subaguda do extrato etanólico de Passiflora cincinnata 

 

Dando sequência à avaliação da toxicidade de Pc-EtOH, foi realizado o 

tratamento nas doses de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, durante 28 dias (toxicidade 

subaguda). Nesse teste, os efeitos tóxicos foram avaliados por meio da análise do 

peso corporal diário, exames bioquímicos e hematológicos, análise 

anatomopatológica de todos os órgãos, e análise histopatológica dos órgãos alvo do 

metabolismo (fígado) e excreção (rim), fornecendo assim resultados acerca da 

exposição contínua ao extrato, bem como os níveis de exposição com segurança. O 

tratamento com o extrato no período acima descrito não ocasionou mortes em nenhum 

dos animais, indicando assim baixa toxicidade do extrato.  

Na avaliação comportamental diária realizada uma hora após a administração 

do extrato, foi observado a partir do sétimo dia de tratamento nos animais tratados 

com as doses de 100 e 400 mg/Kg de Pc-EtOH a presença de ptose palpebral, 

movimento intenso das vibrissas e diminuição da força para agarrar em ambos grupos 
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tratados, porém intensificados nos animais tratados com a maior dose do extrato, após 

o 16° dia de tratamento, podendo estes sinais clínicos estarem relacionados a uma 

possível atividade depressora do SNC do extrato. Extratos hidroalcoólicos das folhas 

de Passiflora edulis f. e Passiflora alata diminuíram a atividade locomotora de 

camundongos, justificando assim que extratos de espécies desse gênero apresentam 

potencial sedativo (KLEIN et al., 2014).  

A figura 13 apresenta o peso corporal médio dos animais tratados com Pc-EtOH 

e solução salina 0,9%, por via oral, durante 28 dias. Tal parâmetro é utilizado para 

indicar o aparecimento dos efeitos tóxicos de substâncias em animais, principalmente 

para aquelas que promovem alguma toxicidade no trato gastrointestinal, influenciando 

diretamente no peso corpóreo (PITA et al., 2012).  A análise estatística não indicou 

alteração significativa entre os grupos experimentais, quando comparados 

diariamente ao longo do experimento. 

 

Figura 13 - Efeito do tratamento com doses repetidas do Pc-EtOH (100 e 400 mg/Kg) 
e solução salina 0,9% durante 28 dias sobre o peso dos animais. O gráfico mostra o 
peso diário dos animais após o tratamento com as respectivas doses de Pc-EtOH por 
via oral (v.o).  

 

Os dados são expressos como média ± erro padrão da média (n = 12). FONTE: Autoria 

própria. 

 

 A partir da análise foi possível perceber que não houve diferença estatística no 

peso inicial e final, variação de peso e consumo de água entre os grupos tratados com  
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Pc-EtOH quando comparados com o grupo controle (salina 0,9%), apenas o grupo 

tratado com 400 mg/Kg apresentou uma elevação na média de consumo de ração 

quando comparado aos animais que receberam salina 0,9%, no entanto, esse 

parâmetro isolado não é indicativo de toxicidade. Esses dados encontram-se 

apresentados na tabela 9. 

 

Tabela 9 - Média dos valores obtidos do consumo de ração, consumo de água, peso 
inicial, peso final e variação do peso corporal dos animais do grupo controle negativo 
(salina 0,9%) e tratados com o Pc-EtOH nas doses de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, 
durante 28 dias.  

Grupos 

Parâmetros 

Consumo de 
ração (g) 

Consumo 
de água 

(mL) 

Peso  
Inicial (g) 

Peso  
Final (g) 

Variação 
do peso 
corporal 

(g) 

Salina 0,9%  30,64 ± 0,22  39,00 ± 0,40 38,44 ± 1,18 38,91 ± 1,53 3,50 ± 0,70 

Pc-EtOH 

(100 mg/Kg) 
31,39 ± 0,37 38,73 ± 0,30 36,67 ± 0,62 37,70 ± 1,18 3,60 ± 0,49 

Pc-EtOH 

(400 mg/Kg) 
33,73 ± 0,25a 37,70 ± 0,46 35,67 ± 1,17  39,92 ±1,17 4,50 ± 0,50 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando ap < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o), por ANOVA 

seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Ao exame macroscópico dos órgãos, apenas um animal tratado com 400 mg/Kg 

de Pc-EtOH apresentou fígado com regiões focais levemente amareladas, o qual foi 

submetido à análise histopatológica para investigação. Os demais órgãos 

apresentaram-se morfologicamente normais, com arquitetura preservada, 

consistência e coloração normal.   

A análise do peso relativo dos órgãos encontra-se apresentada na tabela 10. A 

partir dessa análise foi possível observar um aumento estatisticamente significativo 

no peso relativo do baço dos grupos tratados com a dose de 400 mg/Kg de Pc-EtOH 

(5,21 ± 0,35) quando comparado ao grupo salina 0,9 % (4,39 ± 0,20).  Tal alteração 

pode estar relacionada a um aumento da proliferação de células hematopoiéticas ou 

aumento da degradação de hemácias, por exemplo, as quais podem promover 

hipertrofia desse órgão, e consequentemente aumento do seu peso. 
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Tabela 10 – Peso relativo dos órgãos dos animais do grupo controle negativo (salina 
0,9%) e tratados com Pc-EtOH nas doses de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, durante 
28 dias.  

Órgãos 

 Grupos  

Salina 0,9% 

(v.o) 

Pc-EtOH  

(100 mg/Kg, v.o) 

Pc-EtOH 

 (400 mg/Kg, v.o) 

Fígado  47,22 ± 1,27 44,93 ± 0,74 47,64 ± 0,76 

Rim  6,07 ± 0,22 6,28 ± 0,20 6,02 ± 0,21 

Estômago 14,01 ± 0,92 15,61 ± 1,03 13,43 ± 0,58 

Pâncreas 4,63 ± 0,35 5,49 ± 0,45 5,21 ± 0,35 

Coração 4,24 ± 0,11 4,52 ± 0,21 4,69 ± 0,16 

Pulmão  5,76 ± 0,18 5,68 ± 0,22 6,20 ± 0,30 

Baço  4,39 ± 0,20 4,44 ± 0,83 5,21 ± 0,35a 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando ap < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o), por ANOVA 

seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

O tecido hematológico é um dos alvos mais sensíveis dos efeitos adversos de 

substâncias tóxicas, pois possui alto índice mitótico. Dessa forma, é considerado um 

importante indicador do estado fisiológico ou patológico onde sinais de toxicidade da 

medula óssea são avaliadas através da análise de alterações do sangue periférico 

(EVAN, 2008). Sendo assim, após os 28 dias de tratamento o sangue dos animais foi 

coletado para avaliação do efeito do extrato na hematopoiese. 

A partir das análises hematológicas (Tabela 11) do sangue periférico dos 

camundongos, observou-se apenas um aumento significativo na Hemoglobina 

Corpuscular Média (HCM) dos animais tratados com a dose de 400 mg/Kg de Pc -

EtOH (28,01 ± 1,25 μg) quando comparado ao grupo tratado com solução salina 0,9% 

(24,42 ± 1,01 μg). Os animais que receberam tratamento com 100 mg/Kg de Pc-EtOH 

apresentaram valores médios de HCM de 25,32 ± 0,92 μg. Esses achados 

laboratoriais, no entanto, não apresentam importância clínica, uma vez que os demais 

parâmetros eritrocitários não apresentaram nenhuma alteração. Dessa forma, 

acredita-se que o extrato não interfere no eritrograma dos animais submetidos ao 

tratamento, uma vez que a análise morfológica indicou que as hemácias se 

apresentavam normocíticas e normocrômicas, corroborando com os índices 

hematimétricos. 
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A análise do leucograma não indicou alteração estatisticamente significante no 

número de leucócitos totais nos animais tratados com Pc-EtOH (quando comparados 

ao grupo que recebeu salina 0,9%). A análise morfológica dos subtipos celulares não 

evidenciou variação estatisticamente significante no percentual de neutrófilos, 

linfócitos, monócitos e eosinófilos dos grupos tratados com o extrato, quando 

comparados ao grupo que recebeu salina 0,9%.   

 

Tabela 11 – Parâmetros hematológicos dos animais do grupo controle negativo (salina 
0,9%) e tratados com o Pc-EtOH nas doses de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, durante 
28 dias.  

Parâmetros 

 Grupos  

Salina 0,9% 

(v.o) 

Pc-EtOH  

(100 mg/Kg, v.o) 

Pc-EtOH  

(400 mg/Kg, v.o) 

Hemácias (106/ mm3) 5,60 ± 0,23  5,20 ± 0,16  5,24 ± 0,27  

Hemoglobina (g/dL) 12,90 ± 0,49  12,77 ± 0,56  13,17 ± 0,53  

Hematócrito (%) 61,20 ± 2,34  63,00 ± 1,82 61,50 ± 1,83 

VCM (μ3) 12,91 ± 0,83 13,62 ± 0,56 13,85 ± 0,44  

HCM (μg) 24,42 ± 1,01  25,32 ± 0,92  28,01 ± 1,25a 

CHCM (%) 20,18 ± 0,97  20,25 ± 0,66 21,49 ± 0,89  

Plaquetas (103/mm3) 563,61 ± 54,42 556,32 ± 65,77 586,32 ± 42,75 

Leucócitos (106/ mm3) 10,91 ± 0,83 12,39 ± 1,03 13,16 ± 1,16  

Linfócitos (%) 64,33 ± 2,86 66,67 ± 3.21 65,67 ± 2.12 

Monócitos(%) 3,66 ± 0,42  4,00 ± 0,73 4,01 ± 0,85 

Neutrófilos (%) 19,80 ± 1,56 21,30 ± 2,70 22,70 ± 1,18 

Eosinófilos (%) 0,45 ± 0,21 0,36 ± 0,12 0,37± 0,18 

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando ap < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o), por ANOVA 

seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

A avaliação dos parâmetros bioquímicos encontra-se descrita na Tabela 12. A 

partir dessas análises houve uma diminuição estatisticamente significante nos níveis 

séricos de glicose do grupo tratado com 400 mg/Kg de Pc-EtOH quando comparado 

ao tratado com salina 0,9%, apresentando valores de 86,52 ± 5,92 e 113,6 ± 9,71 

mg/dL, respectivamente. O grupo tratado com 100 mg/Kg do extrato também 

apresentou redução nesse parâmetro (89,74 ± 6,97), no entanto, o resultado não foi 

estatisticamente significativo quando comparado aos demais grupos experimentais.  
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Dhanabal e colaboradores (2004) avaliaram o efeito hipoglicemiante do extrato 

etanólico das folhas de P. edulis, P. quadrangularis e P. mollisima nas doses de 100 

e 200 mg/Kg em ratos diabéticos induzidos por aloxano e observaram que em todos 

os grupos tratados com a maior dose, houve uma redução de mais de 48% na 

hiperglicemia. Sendo assim, a redução dos níveis de glicose observada no estudo 

com Pc-EtOH, provavelmente está relacionada à presença dos compostos fenólicos, 

como por exemplo dos flavonoides C-glicosilados presentes nesse extrato, os quais 

são também encontrados nas folhas de outras espécies do gênero Passiflora, e 

apresentam atividade hipoglicemiante (PENG et al., 2008).  

 

Tabela 12 – Parâmetros bioquímicos dos animais do grupo controle negativo (salina 
0,9%) e tratados com o Pc-EtOH nas doses de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, durante 
28 dias.  

Parâmetros 

 Grupos  

Salina 0,9% 

(v.o) 

100 mg/Kg 

 Pc-EtOH (v.o) 

400 mg/Kg 

Pc-EtOH (v.o) 

Glicose (mg/dL) 113,6 ± 9,71 89,74 ± 6,97 86,52 ± 5,92a 

Colesterol (mg/dL) 73,47 ± 4,47 52,52 ± 3,48a  61,55 ± 2,12 a 

Triglicerídeos (mg/dL) 80,00 ± 5,55 72,33 ± 9,52 65,19 ± 7,46 

AST/TGO (U/L) 51,40 ± 7,36 48,85 ± 6,32 53,35 ± 4,88 

ALT/TGP (U/L) 36,57 ± 3,41 41,68 ± 5,74 36,22 ± 4,71 

Ureia (mg/dL) 14,99 ± 1,02 14,11 ± 0,74 13,50 ± 1,33 

Creatinina (mg/dL) 0,74 ± 0,06 0,76 ± 0,07 0,72 ± 0,03  

Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 

diferença estatística quando ap < 0,05, comparado com o grupo salina 0,9% (v.o), por ANOVA 

seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Em relação à dosagem do colesterol total, foi observado uma redução 

significativa no grupo tratado na dose de 100  e 400 mg/Kg de Pc-EtOH (52,52 ± 3,48 

e 61,55 ± 2,12  mg/dL, respectivamente) quando comparado ao grupo tratado com 

salina 0,9% (73,47 ± 4,47 mg/dL). Dessa forma, podemos inferir que o tratamento com 

Pc-EtOH interfere no metabolismo dos lipídeos de forma a reduzir a concentração 

dessas moléculas na corrente sanguínea. Estudos realizados com o extrato etanólico 

das folhas de P. foetida indicaram uma diminuição significativa no perfil lipídico sérico 

de animais submetidos ao tratamento com o extrato nas doses de 250 e 500 mg/Kg.  

Tal ação provavelmente seja mediada por um controle do metabolismo lipídico pela 
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presença de compostos fenólicos presentes nessa espécie, os quais inibem a enzima 

hidroximetil glutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, reduzindo a síntese de 

colesterol (KUMARAPPEN et al., 2007; BIRUDU, NAIK, JANARDHAN, 2016).    

A toxicidade de uma substância pode comprometer alguns órgãos, e dentre eles, 

o fígado e os rins são os mais susceptíveis, uma vez que esses são alvos, 

respectivamente, do metabolismo e excreção, principalmente para drogas 

administradas por via oral, as quais são absorvidas no trato gastrointestinal e em 

seguida transportadas para o fígado para serem metabolizadas ou não, para então 

serem distribuídas pela corrente sanguínea (MABEKU et al., 2007). Por isso, torna-se 

imprescindível a análise de parâmetros que avaliem as funções hepáticas e renais. A 

análise desses parâmetros, conforme apresentado na tabela anterior (tabela 9), não 

indicou alterações significativas, indicando assim que Pc-EtOH apresenta um bom 

perfil de segurança quando administrado por via oral em doses repetidas.  

A fim de avaliar a arquitetura microscópica do fígado e dos rins e correlacionar 

com os achados laboratoriais, a análise histopatológica foi realizada e encontra-se 

apresentada nas figuras 14 e 15.   

Não foram identificadas alterações histológicas relevantes nos grupos tratados 

com o salina 0,9 % em ambos os sexos e com Pc-EtOH nas doses de 100 e 400 

mg/Kg (figura 12). O tecido hepático apresentou estrutura e coloração preservada, 

cujos hepatócitos não exibiram atipias celulares, e se apresentaram dispostos em 

cordões de células direcionadas para as veias centrolobulares, bem como a ausência 

de hiperemia nos vasos hepáticos. No grupo tratado com 400 mg/Kg foi observado 

discretas dilatações nos sinusoides hepáticos. Tal alteração não apresenta relevância 

clínica, uma vez que a dilatação sinusoidal geralmente está associada à formação de 

edema decorrentes de processos inflamatórios, sendo estes últimos não observados 

em nenhum dos animais analisados. Esses achados corroboram com os encontrados 

nas dosagens bioquímicas, as quais indicaram que o tratamento com o extrato não 

promove toxicidade hepática, confirmando assim as dosagens de AST e ALT.  
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Figura 14 - Fotomicrografias representativas do histopatológico hepático dos animais 
tratados com salina 0,9% (A) e com Pc-EtOH nas doses de 100 (B) e 400 (C) mg/Kg, 
por via oral, durante 28 dias.  

 
Onde: V – veia, DB - ducto biliar, H – hepatócito, HB- hepatócito binucleado e S - sinusoides, 
Coloração Hematoxilina-Eosina (H.E), Aumento 100x. FONTE: Autoria própria.  

 

A fim de avaliar o efeito do tratamento com o Pc-EtOH na histologia renal, foi 

realizado a análise microscópica desse órgão. Ao exame microscópico, o tecido renal 

se apresentou com arquitetura normal e preservada, os corpúsculos renais, túbulos 

contorcidos distais e proximal se apresentaram regularmente distribuídos. Esses 

achados confirmam os resultados da dosagem de ureia e creatinina, demonstrando 

assim que o tratamento com Pc-EtOH não apresenta toxicidade renal, uma vez que 

não foram observadas alterações patológicas. A figura 15 apresenta a arquitetura 

hepática após o tratamento subagudo com Pc-EtOH 
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Figura 15 - Fotomicrografias representativas do histopatológico renal dos animais 
tratados com salina 0,9% (A) e com Pc-EtOH nas doses de 100 (B) e 400 (C) mg/Kg, 
por via oral, durante 28 dias.  

 

Onde: G-glomérulo, CB- cápsula de Bowman, TCP- túbulo contorcido proximal, TCD- túbulo 
contorcido distal e EB – espaço de Bowman, Coloração Hematoxilina-Eosina (H.E), Aumento 
200x. Fonte: Autoria própria. 
 

Além das análises acima descritas, as agências reguladoras em todo mundo, 

exigem como parte da avaliação de segurança dos produtos químicos e naturais 

candidatos a medicamentos, os ensaios in vivo de avaliação da atividade genotóxica, 

sendo a avaliação da indução de micronúcleos em medula óssea o mais utilizado. 

Micronúcleos em eritrócitos jovens surgem principalmente a partir de fragmentos 

acêntricos ou cromossomos incapazes de migrar, seguindo o fuso mitótico durante a 

divisão celular do tecido hematopoiético, dessa forma um aumento na frequência de 

micronúcleos em animais tratados com diferentes substâncias é indicativo de dano 

cromossômico induzido (OUANES et al., 2003; BOEIRA et al., 2010; MAGALHÂES et 

al., 2010).  
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A análise dos eritrócitos policromáticos micronucleados da medula óssea 

indicou que o tratamento com doses repetidas do Pc-EtOH não induz a genotoxicidade 

no ensaio do micronúcleo, conforme apresentado na figura 16.  

 

Figura 16 – Frequência de eritrócitos policromáticos micronucleados (EPM) em 
células da medula óssea por 1000 células (Eritrócitos policromáticos) analisadas, em 
animais do grupo controle negativo (salina 0,9%) e tratados com Pc-EtOH nas doses 
de 100 e 400 mg/Kg, por via oral, durante 28 dias.  

 
Os valores estão expressos como média ± erro padrão da média (n=12). Considerando 
diferença estatística quando p < 0,05, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria 

 

Apesar de haver um aumento no número de eritrócitos micronucleados nos 

grupos tratados com 100 (5,60 ± 1,32) e 400 (5,50 ± 0,71) mg/Kg de Pc-EtOH, não 

houve variação estatisticamente significante no número de células quando comparado 

ao grupo que recebeu salina 0,9% (3,35 ± 0,53), indicando assim que o tratamento 

com o extrato não causa danos no material genético de camundongos nas doses 

testadas. 

Uma vez que o tratamento com doses repetidas não apresentou indícios de 

toxicidade nas doses testadas, procedeu-se os ensaios farmacológicos da atividade 

antinociceptiva e anti-inflamatória do Pc-EtOH nas doses de 100, 200 e 400 mg/Kg, 

por via oral.  

 

5.3. Atividade antinociceptiva  

 

5.3.1 Teste de contorções abdominais induzidas por ácido acético a 0,9% 

O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético é um modelo 

clássico de nocicepção inflamatória visceral, o qual provoca irritação peritoneal, 
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caracterizada pela contração e rotação abdominal, seguido da extensão das patas 

traseiras. Além disso esse modelo é considerado um modelo misto, uma vez que além 

de ativar a dor visceral, induz inflamação na região subcutânea e camadas musculares 

da parede abdominal (COLLIER et al., 1968). Esse teste é utilizado na triagem de 

drogas com potencial analgésico, oferecendo resultados confiáveis devido à sua alta 

sensibilidade a drogas de ação central e periférica (AMARAL et al., 2007). No entanto, 

este teste apresenta baixa especificidade, isto é, drogas com diferentes mecanismos 

de ação podem ter ação nesse teste, pois é sensível tanto aos opioides quanto a 

outras substâncias, como os anti-inflamatórios não esteroidais e anticonvulsivantes 

(SANTOS et al., 2010).  

O comportamento nociceptivo é resultado dos prótons provenientes da 

dissociação do ácido acético, e podem ativar diretamente receptores transientes 

vaniloides subtipo 1 (TRPV 1) e canais para cátions não seletivos localizados nas 

fibras aferentes primárias, conhecidos como canais iônicos sensíveis a ácidos (ASIC), 

ou indiretamente, aumentando os níveis de COX e LOX no líquido peritoneal,  levando 

à liberação de mediadores endógenos, como prostaglandina E2 (PGE2), PGF2, 

serotonina, histamina, citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-8), entre outros. Os níveis 

aumentados de PGE2 promovem irritação da cavidade peritoneal e aumentam a 

permeabilidade capilar, podendo ainda se ligar a receptores metabotrópicos, ativando 

a cascata de sinalização de segundos mensageiros, estimulando neurônios aferentes 

primários a aumentar a liberação de glutamato e aspartato no fluido cerebroespinhal 

(COLLIER et al., 1968; FENG; CUI; WILLIS, 2003; VERRI et al., 2006; LUCENA et al., 

2007; MOHD SANI et al., 2014). 

O tratamento com o extrato etanólico de Passiflora cincinnata, nas doses de 100, 

200 e 400 mg/Kg, por via oral, indicou uma redução significante no número de 

contorções abdominais quando comparado ao grupo controle. O grupo tratado apenas 

com o veículo (salina 0,9%), apresentou uma média de 34,67 ± 1,82 contorções, 

enquanto que os grupos tratados nas doses de 100, 200 e 400 mg/Kg de Pc-EtOH 

apresentaram respectivamente: 19,00 ± 2,35, 18,67 ± 1,54 e 12,17 ± 0,94 contorções. 

Dessa forma, o tratamento com o extrato nas doses acima descritas reduziu o número 

de contorções em 45,19 (100 mg/Kg), 46,14 (200 mg/Kg) e 64,89% (400 mg/Kg), 

quando comparado ao grupo que recebeu salina 0,9%. As drogas de referência 

indometacina (Indo) e morfina (Mor) reduziram o número de contorções para 2,33 ± 

0,71 e 0,16 ± 0,16, correspondendo a 90,92 e 99,33% de inibição no número de 
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contorções abdominais, respectivamente. Estes resultados encontram-se 

apresentados na figura 17, abaixo.   

 

Figura 17 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg), indometacina (Indo, 20 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), no teste de 
contorções abdominais em camundongos.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o 100 mg/Kg do Pc-EtOH; cp < 0,05, 
comparado com o grupo 200 mg/Kg do Pc-EtOH; dp < 0,05, comparado com o grupo 400 
mg/Kg do Pc-EtOH, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria 

 

A capacidade do extrato em inibir a nocicepção induzida pelo ácido acético 

sugere que as substâncias presentes no extrato provavelmente atenuam os níveis de 

COX e LOX periféricos, reduzindo indiretamente a síntese de PGE2, bloqueando a 

transdução do limiar nociceptivo em nociceptores aferentes primários. Estudos 

realizados com extratos de espécies de Passiflora, como por exemplo P. foetida, P. 

leschenaultii e P. subpeltata, indicaram atividade antinociceptiva no modelo de 

contorções abdominais, cujo padrão de inibição da nocicepção se assemelha aos 

resultados com Pc-EtOH. Tal atividade provavelmente esteja relacionada à presença 

de compostos fenólicos, como por exemplo os flavonóides C-glicosilados, comumente 

descritos para espécies desse gênero, com atividade antinociceptiva e anti-

inflamatória já descritas na literatura (SASIKALA, SARAVANAN, 

PARIMELAZHAGAN, 2011; ÖZKAY e CAN, 2013; SARAVANAN, SASIKALA, 

PARIMELAZHAGAN, 2014; SARAVAN et al., 2016).  

No entanto, o teste de contorções isoladamente é incapaz de afirmar se a 

antinocicepção provocada pelo tratamento com Pc-EtOH foi central ou periférica. 
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Dessa forma, foram realizados os testes da formalina e da placa quente, a fim de 

caracterizar de forma mais precisa a atividade antinociceptiva do extrato. 

 

5.3.2 Teste de nocicepção induzido por formalina 

 

Seguindo as investigações sobre o efeito antinociceptivo de Pc-EtOH foi 

realizado o teste da formalina, o qual é um modelo bifásico de nocicepção. Neste teste, 

uma injeção de formalina aplicada na pata traseira do animal promove injúria tecidual, 

resultando em comportamentos relacionados com a dor, como o de lamber, morder 

ou sacudir a pata injetada (AZEVEDO et al., 2007; BHANDARE et al., 2010). 

A nocicepção na fase neurogênica (primeira fase, 0-5 minutos) resulta 

provavelmente, da estimulação direta dos nociceptores causada pela ativação das 

fibras do tipo C e em parte, das fibras do tipo Aδ, estando associada à liberação de 

neurotransmissores excitatórios, óxido nítrico e substância P. É nessa fase que ocorre 

a distinção do componente neurogênico da nocicepção, sendo sensível 

principalmente a fármacos que tem ação central, como por exemplo, os opioides. 

Decorrido essa etapa inicial, há o intervalo de quiescência, com duração de 

aproximadamente 10 minutos, no qual há uma redução da atividade nociceptiva, 

devido à ativação da via inibitória descendente (HUNSKAR; HOLE, 1987; MARTINS 

et al., 2006). 

 A segunda fase, ou fase inflamatória (15-30 min), é causada por alterações 

teciduais e funcionais no corno dorsal da medula espinhal, podendo ser acompanhada 

pela liberação de histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas, óxido nítrico, 

fator de necrose tumoral α e interleucinas. Além dos mecanismos periféricos, ocorre 

a ativação de neurônios centrais sensibilizados devido à inflamação periférica, bem 

como a ativação de neurônios aferentes primários, não podendo essa fase ser 

interpretada como consequência da primeira (fase neurogênica). Dessa forma, pela 

característica dos mediadores envolvidos, as drogas de ação periférica como os anti-

inflamatórios (não esteroidais ou corticosteroides), somente são eficazes nesta 

segunda fase (LE BARS; GOZARIU; CADDEN, 2001; ARAÚJO et al., 2009; 

QUINTANS-JÚNIOR et al., 2011).  

O tratamento com Pc-EtOH em todas as doses testadas produziu uma atividade 

antinociceptiva significante comparada ao grupo controle nas duas fases do teste, 

conforme apresentado nas figuras 18 e 19. As doses de 100, 200 e 400 mg/Kg do 
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extrato reduziram na primeira fase o tempo de lambida da pata em segundos para 

38,33 ± 7,65, 19,86 ± 4,46 e 15,41 ± 3,01, respectivamente, quando comparado ao 

controle (salina 0,9%) cujo tempo foi de 59,50 ± 3,37 segundos. Dessa forma, o 

tratamento com o extrato reduziu em 35,57 (100 mg/Kg), 66,62 (200 mg/Kg) e 74,10 

% (400 mg/Kg) o tempo de lambida da pata na primeira fase do teste. As drogas de 

referência indometacina e morfina reduziram o tempo de lambida da pata para 30,45 

± 3,95 e 5,48 ± 0,45 segundos, reduzindo em percentual 48,82 e 90,78% a dor, 

respectivamente.  

 

Figura 18 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg), indometacina (Indo, 20 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na primeira 
fase (neurogênica) do teste da formalina em camundongos. 

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o 100 mg/Kg do Pc-EtOH; ep < 0,05, 
comparado com o grupo 20 mg/Kg de Indometacina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: 
Autoria própria 

 

Na segunda fase do teste da formalina foi possível observar uma redução 

estatisticamente significante nos grupos tratados com todas as doses do extrato 

quando comparado ao grupo que recebeu apenas solução salina a 0,9 %, conforme 

apresentados na figura 19.  Os resultados indicam que os grupos tratados nas doses 

de 100, 200 e 400 mg/Kg apresentaram uma redução no tempo de lambida da pata 

para 37,71 ± 2,58, 22,37 ± 5,73 e 4,51 ± 9,19 segundos, respectivamente, quando 

comparados ao grupo controle (84,01 ± 5,29 segundos). Dessa forma, o Pc-EtOH 

reduziu em 55,11 (100 mg/Kg), 73,33 (200 mg/Kg) e 94,63 % (400 mg/Kg) o tempo de 

lambida na segunda fase do teste.  A indometacina e morfina, respectivamente, 
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reduziram o tempo de lambida para 10,82 ± 2,05 e 15,31 ± 1,04 segundos, inibindo 

em 87,12 e 81,77% o percentual da dor.  

Figura 19 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg), indometacina (Indo, 20 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na segunda 
fase (inflamatória) do teste da formalina em camundongos.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o 100 mg/Kg do Pc-EtOH, por ANOVA seguido 
de Tukey. FONTE: Autoria própria. 
 

 

Assim, a partir dos resultados acima descritos é possível sugerir que o extrato 

apresente ação central, uma vez que apresentou ação na fase neurogênica, o qual 

pode estar relacionado à redução na ativação das fibras aferentes C e Aδ, ou ainda a 

redução na liberação de aminoácidos excitatórios, óxido nítrico e substância P. 

Enquanto que na fase inflamatória o efeito de Pc-EtOH pode estar relacionado à 

inibição de COX e/ou da produção de serotonina, de citocinas inflamatórias ou outros 

mediadores inflamatórios, que participam dos mecanismos inflamatórios.  

 

5.3.3 Teste de nocicepção induzido por calor (placa quente) 

  

Para comprovar a ação central de Pc-EtOH foi utilizado o teste da placa quente, 

uma vez que esse teste é sensível e específico para drogas que atuam por um 

mecanismo de ação central, como por exemplo, os analgésicos opioides (ONG et al., 

2011), enquanto que analgésicos que atuam perifericamente são inativos (SHI et al., 

2011).  

A partir desse teste foi possível observar que na primeira avaliação (30 minutos, 

figura 20 A), o tratamento com Pc-EtOH apenas na dose de 400 mg/Kg foi capaz de 
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aumentar a latência para retirada da pata dos animais da chapa pré-aquecida, 

obtendo-se uma média de 11,27 ± 1,21 segundos, sendo este valor estatisticamente 

significante quando comparado ao grupo que recebeu salina 0,9% (6,76 ± 0,28 s). Ao 

tempo de 60, 90 e 120 minutos (Figura 20 B, C e D) o tratamento com todas as doses 

do extrato foi capaz de aumentar o tempo de latência para retirada da pata dos 

animais, com valores estatisticamente significantes quando comprado ao controle, 

tratado com salina 0,9%. O tratamento com a droga padrão morfina (10 mg/Kg, i.p.) 

levou a um aumento significativo no tempo de latência para retirada da pata da chapa 

nos tempos de 30, 60 e 90 minutos, a análise no tempo de 120 minutos indicou uma 

redução na latência, não apresentando diferença estatística quando comparado aos 

animais tratados com o veículo.   

 
Figura 20 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), no teste da placa quente em camundongos.  

 

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o 100 mg/Kg do Pc-EtOH; cp < 0,05, 
comparado com 200 mg/Kg do Pc-EtOH, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria 
própria. 
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A resposta nociceptiva nesse teste é mediada pela ativação direta de 

nociceptores térmicos cutâneos pelo estímulo térmico, que irão conduzir o estímulo 

doloroso ao corno dorsal da medula espinal e posteriormente aos centros corticais. 

Os nociceptores (fibras C e Aδ, principalmente) são estimulados após a ativação dos 

receptores vaniloides, especificamente os receptores do tipo VR-1, que possuem 

limiar de ativação em 43 ºC, e os receptores do tipo VRL-1, que possuem limiar de 

ativação em 52 ºC. Estes últimos são importantes na avaliação da resposta aos 

estímulos térmicos nocivos, uma vez que são responsáveis pela resposta em 

decorrência do aumento da temperatura (LE BARS; GOZARIUM; CADDEN, 2001; 

BENEDITO, 2009).  

Assim, acredita-se que Pc-EtOH desempenha efeito antinociceptivo do tipo 

central, uma vez que apresentou resultados satisfatórios em metodologias 

inespecíficas (teste de contorções abdominais por ácido acético) e específicas de 

ação central (primeira fase do teste da formalina e placa quente). Tal efeito pode ser 

mediado pelo envolvimento do sistema opioide, uma vez que flavonoides presentes 

em extratos das folhas de P. cincinnata, como por exemplo a vitexina, apresenta 

atividade antinociceptiva comprovada, a qual é mediada por meio dos subtipos de 

receptores opioidérgico µ, δ e κ (ÖZKAY e CAN, 2013; LEAL, 2017).  

 

5.3.4 Teste de dor orofacial induzido por formalina 

 

A região orofacial é densamente inervada pelo nervo trigêmeo e o subnúcleo 

caudal do núcleo trigeminal, que são os principais meios para a transmissão de 

informações de dor orofacial para os demais núcleos do cérebro (VIGGIANO et al., 

2005). A formalina injetada subcutaneamente na vibrissa (dor orofacial) é um dos 

poucos testes comportamentais para estudos da dor no sistema trigêmeo 

(FARAZIFARD et al., 2005), caracterizando-se como um modelo experimental útil na 

busca de novos compostos terapêuticos para condições dolorosas orofaciais 

(SIQUEIRA-LIMA et al., 2017). 

A injeção de formalina na área perinasal produz uma resposta bifásica, a primeira 

fase ocorre pela estimulação direta dos nociceptores, predominantemente nas fibras 

C sensoriais, promovendo a liberação de neuropeptídeos como a substância P, 

bradicinina e glutamato. Na segunda fase há sensibilização central dos nociceptores 
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e neurônios de segunda ordem, assim como liberação de óxido nítrico, aminoácidos 

excitatórios (glutamato e aspartato), prostaciclinas, prostaglandinas (PGE2), e 

leucotrienos (HENRY et al., 1999; BONJARDIM et al., 2011). Enquanto as drogas de 

ação central, como os analgésicos opioides, inibem as duas fases do teste, as drogas 

de ação periférica, como os anti-inflamatórios não-esteroidais e corticosteróides 

inibem somente a segunda fase da resposta (LINDENMEYER et al., 2010). 

O tratamento com Pc-EtOH nas doses de 100, 200 e 400 mg/Kg promoveu uma 

atividade antinociceptiva significante, quando comparada ao grupo controle (salina 

0,9%) em ambas as fases. Na primeira fase (Figura 21) o tratamento com o extrato 

reduziu em 43,8 (100 mg/Kg), 51,11(200 mg/Kg) e 57,55% (400 mg/Kg). A droga de 

referência morfina reduziu em 61,88% o tempo em segundos que o animal 

permaneceu friccionado a área em que foi aplicado o estímulo álgico, quando 

comparado ao grupo que recebeu salina 0,9%.   

 

Figura 21 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na primeira fase (neurogênica) do teste de 
dor orofacial induzida por formalina.  

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Na segunda fase desse teste (Figura 22), foi possível observar que todos os 

tratamentos reduziram de forma significativa o tempo de fricção em segundos quando 

comparado aos animais tratados com salina 0,9%. Os grupos tratados com 100, 200 

e 400 mg/Kg de Pc-EtOH reduziram em 45,37, 54,31 e 59,08%, respectivamente, o 

tempo gasto friccionando a área perinasal. O tratamento com a droga padrão morfina 

(10 mg/Kg) reduziu em 76,81%, o tempo em segundos.  
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Figura 22 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na segunda fase (inflamatória) do teste de 
dor orofacial induzida por formalina.  

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap <0,05, comparado com o 
grupo salina 0,9% por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria.  

 

Os resultados do presente estudo indicaram que Pc-EtOH reduziu o tempo de 

fricção com as patas posteriores e/ou anteriores na área injetada em ambas as fases 

do teste da formalina, sugerindo que a atividade antinociceptiva do extrato 

provavelmente é central e periférica, de forma semelhante à morfina, droga padrão 

utilizada neste modelo. 

 

5.3.5 Teste de dor orofacial induzido por capsaicina 

 

Os receptores vaniloides (TRPV1) também estão envolvidos na fisiopatologia da 

nocicepção orofacial, contribuindo assim, na integração e detecção dos estímulos 

térmicos e químicos nos neurônios sensoriais periféricos, nas fibras do tipo C e Aδ 

(CATERINA; JULIUS, 2001). Pensando nisso, o modelo de dor orofacial induzida por 

capsaicina foi utilizado, a fim de analisar o possível envolvimento desses receptores 

na antinocicepção de Pc-EtOH.  

O tratamento com o Pc-EtOH em todas as doses testadas demonstrou atividade 

antinociceptiva significante comparado ao grupo controle (salina 0,9%), reduzindo em 

56,11, 45,35 e 84,27 % respectivamente, o tempo de fricção com as patas posteriores 

e/ou anteriores na área injetada (Figura 23). A droga de referência morfina reduziu o 

estímulo da dor, inibindo em 84,99% a nocicepção.  
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Figura 23 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), no teste de dor orofacial induzido por 
capsaícina.  

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o 100 mg/Kg do Pc-EtOH; cp < 0,05, 
comparado com 200 mg/Kg do Pc-EtOH, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria 
própria.  

  

A capsaicina é o princípio pungente encontrado na pimenta vermelha. Quando 

aplicada topicamente ou injetada na pele de animais de experimentação, estimula 

receptores TRPV1 (canal iônico sensível ao calor presente em neurônios sensoriais 

de pequeno diâmetro), iniciando uma cascata de eventos incluindo excitação 

neuronal, seguida do influxo de Ca2+. Posteriormente ocorre a liberação de 

mediadores, como por exemplo: substância P (SP), somatostatina, calcitonina, CGRP, 

neurotransmissores excitatórios (glutamato e aspartato), óxido nítrico e outras 

substâncias pró-inflamatórias, as quais são liberadas nos terminais periféricos para 

transferir o estímulo doloroso por meio do nervo trigêmeo (SZOLCSÁNYI e BARTHO, 

2001; HONDA et al, 2008).  

A ativação destes neurônios sensoriais pela capsaicina produz dor em 

queimação, seguido por um estado refratário analgésico e subsequentemente pelo 

estímulo nociceptivo posterior (VOGT-EISELE et al., 2007; RO et al., 2014). Assim, 

acredita-se que possivelmente o extrato tenha ação nos receptores TRPV1 na 

nocicepção induzida por capsaicina, uma vez que o tratamento com todas as doses, 

reduziu a nocicepção, sendo este resultado mais satisfatório na dose de 400 mg/Kg. 

 

5.3.6 Teste de dor orofacial induzido por glutamato 
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A transmissão sináptica entre os neurônios aferentes primários e neurônios do 

corno dorsal da medula espinhal é mediada, principalmente, pelo aminoácido 

excitatório glutamato, o qual está presente nos terminais centrais e periféricos do 

nervo trigêmeo e nos neurônios do gânglio da raiz dorsal da medula espinhal. Sua 

liberação se dá a partir de fibras C aferentes sensibilizadas, sendo estas dependentes 

do aumento dos níveis de Ca2+ intracelular, o qual é liberado pela lesão do tecido ou 

pela resposta a estímulos nocivos.  Além disso a ação desse neurotransmissor ocorre 

sinergicamente com a liberação de mediadores pró-inflamatórios e citocinas, 

potencializando a excitação de fibras nervosas e consequentemente o estímulo 

doloroso (BEIRITH, SANTOS, CALIXTO, 2002; LAM et al., 2009).  

Uma vez liberado, o glutamato atua nas sinapses podendo então se ligar a 

receptores glutamatérgicos ionotrópicos ou metabotrópicos, e desta forma ativar as 

vias nociceptivas. Os receptores glutamatérgicos ionotrópicos incluem aqueles 

seletivamente sensíveis ao NMDA (N-metil-D-aspartato), ao AMPA (ácido-amino-3-

hydroxi-5-metil-4-isoxazolepropiônico) e ao cainato (ácido caínico) (FUNDYTUS, 

2001). Além disso, apresentam maior afinidade pelos íons Na+, embora também 

apresentem permeabilidade aos íons Ca2+ e K+, mediando potenciais pós-sinápticos 

excitatórios rápidos (BERNADINO et al., 2005; LAM, et al., 2009).  

Os canais ativados por NMDA também promovem excitação celular pela entrada 

de Na+ e saída de íons K+. Quando o glutamato se liga ao receptor NMDA, o canal 

abre normalmente, aumentando a permeabilidade para íons Na+, contudo, em 

potenciais normais de repouso, o canal permanece bloqueado por íons Mg2+, o que 

impede a livre passagem de outros íons através do mesmo. Somente com a 

despolarização da membrana celular que o Mg2+ irá sair do poro, ocorrendo 

subsequentemente a ativação de canais AMPA na mesma sinapse ou sinapses 

vizinhas. Desta forma, as correntes iônicas de entrada através do canal NMDA são 

dependentes de voltagem, além de poderem ser ativadas por neurotransmissores 

(SALTER, 2005). 

Muitos fármacos que atuam sobre os receptores glutamatérgicos têm mostrado 

eficácia em alguns estudos pré-clínicos e clínicos, sendo assim, uma vez que Pc-EtOH 

apresentou potencial atividade antinociceptiva nos testes anteriormente descritos, foi 

avaliado o envolvimento do sistema glutamatérgico no modelo de nocicepção orofacial 

induzido por glutamato. A partir dos resultados (Figura 24), é possível inferir que o Pc-

EtOH reduziu em todas as doses testadas o tempo gasto friccionando a área perinasal 
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em que foi aplicado o glutamato. O tratamento com o extrato nas doses de 100, 200 

e 400 mg/Kg reduziu em 47,17, 59,19 e 67,35% respectivamente, o tempo de fricção 

na área injetada.  

 
Figura 24 - Efeito antinociceptivo do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 
e 400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), no teste de dor orofacial induzido por 
glutamato.  

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 

o grupo salina 0,9%, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 
 

Estudos recentes demostraram que a ativação dos receptores NMDA no 

músculo masseter leva à sensibilização dos receptores TRPV1, indicando assim uma 

possível interação funcional entre os receptores NMDA e TRPV1 nos gânglios 

trigemiais (RO et al., 2014). Dessa forma, como Pc-EtOH apresentou redução 

significativa na nocicepção orofacial induzida por capsaicina e por glutamato, acredita-

se que possivelmente o extrato tenha ação antagonista em receptores TRPV1, 

levando assim à uma diminuição na liberação de glutamato nas fendas sinápticas, 

reduzindo o limiar nociceptivo. 

5.4 Estudo do mecanismo de ação da atividade antinociceptiva do Pc-EtOH  

 

Após caracterizado o efeito antinociceptivo de Pc-EtOH, em nível central e 

periférico pelos testes acima descritos, o próximo passo foi elucidar os mecanismos 

pelos quais extrato o exerce ação antinociceptiva. Para isso foram utilizados 

antagonistas farmacológicos, os quais bloqueiam os efeitos decorrentes da ativação 

de receptores específicos, impedindo assim que a substância em estudo possa se 

ligar a este receptor e promover sua ação. Caso a via de sinalização bloqueada não 
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seja um mecanismo usado pela substância-teste, o efeito não será alterado. Uma 

potencialização do efeito farmacológico também foi considerada, quando alguns 

antagonistas específicos foram utilizados, conforme serão apresentados a seguir.  

A dose de 400 mg/Kg de Pc-EtOH foi a escolhida para ser utilizada nestes 

experimentos, uma vez que essa dose apresentou melhores resultados durante os 

testes nociceptivos. O modelo experimental utilizado foi o da formalina, uma vez que 

por esse o modelo é possível identificar se o efeito antinociceptivo do extrato é por via 

de sinalização central ou periférica, e os possíveis mecanismos do efeito (HUANG et 

al., 2010). 

 

5.4.1 Envolvimento da via opioide 
 

Inicialmente, investigou-se o possível envolvimento de Pc-EtOH na via dos 

receptores opioides. Para isso, utilizou-se como antagonista desses receptores a 

naloxona, a qual é amplamente utilizada como ferramenta farmacológica em estudos 

para a elucidação de mecanismos de ação de novas substâncias com ação nesses 

receptores (JIN et al., 2010). Os opioides inibem a transmissão sináptica, 

apresentando ação em vários locais do SNC em resposta ao estímulo nocivo. Sua 

analgesia se dá por meio de sua ação no cérebro, no tronco encefálico, na medula 

espinhal e nas terminações periféricas dos neurônios aferentes primários (BAILEY et 

al., 2004).  

Os receptores opioides são divididos em 3 subtipos: μ, δ e κ, e estão localizados 

em nível central e periférico, nas terminações de neurônios aferentes primários 

(BRUEHL et al., 2009). Esses receptores são classificados como receptores 

acoplados à proteína Gi/o. Quando ativados por um agonista, como por exemplo a 

morfina, ocorre inibição da atividade da enzima adenililciclase, responsável pelo 

aumento dos níveis intracelulares do segundo mensageiro AMPc (adenosina 3',5'-

monofosfato cíclico), impedindo a entrada de cálcio na célula. Além disso, os canais 

de K+
ATP são abertos, ocorrendo um efluxo de K+, hiperpolarizando a célula, o que 

resulta no bloqueio da liberação dos neurotransmissores, como por exemplo o 

glutamato, e da transmissão da dor em diversas vias neuronais levando à redução na 

excitabilidade neuronal ou potencial de ação (MCDONALD; LAMBERT, 2009). 

A figura 25 apresenta o efeito de Pc-EtOH sobre a via opioide, no teste de 

nocicepção induzido pela administração subplantar de formalina na fase neurogênica 
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(primeira fase). Os grupos que receberam pré-tratamento com a naloxona (naloxona 

+ Pc-EtOH e naloxona + Morfina) não apresentaram diferença estatisticamente 

significativa comparado ao grupo controle negativo. A morfina (5,48 ± 0,45 s) e o Pc-

EtOH (17,41 ± 3,66 s) reduziram de forma significativa o tempo de lambida da pata, 

quando comparado ao grupo que recebeu salina 0,9% (38,8 ± 7,31 s).  

 

Figura 25 - Efeito do pré-tratamento com naloxona (1,5 mg/Kg) na antinocicepção do 
extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na 
primeira fase (neurogênica) no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o grupo 400 mg/Kg do Pc-EtOH; dp < 0,05, 
comparado com o grupo Morfina 10 mg/Kg; cp < 0,05, comparado com o grupo pré-tratado 
com naloxona e posteriormente com o Pc-EtOH; ep < 0,05, comparado com o grupo pré-
tratado com a naloxona e posteriormente com a morfina, por ANOVA seguido de Tukey. 
FONTE: Autoria própria. 

 

Na segunda fase do teste da formalina (figura 26) todos os grupos apresentaram 

redução estatisticamente significante do tempo de lambida da pata quando 

comparados ao grupo tratado com salina 0,9% (91,20 ± 8,81 s), os camundongos 

tratados com Pc-EtOH e a morfina, apresentaram tempo em segundos da lambida da 

pata de respectivamente, 6,19 ± 2,33 e 15,31 ± 1,04, com porcentagem de inibição da 

nocicepção de 93,2 e 83,21%.  O pré-tratamento com a naloxona reverteu o efeito 

antinociceptivo de Pc-EtOH, o qual apresentou tempo de lambida da pata de 31,12 ± 

6,60 s. De forma semelhante, os grupos que receberam a naloxona e posteriormente 

a morfina, também tiveram o efeito revertido (41,10 ± 7,19 s).   Esse resultado sugere 

o envolvimento da via receptores opioide, na atividade antinociceptiva do extrato, cujo 

efeito foi semelhante à morfina, sendo revertido pela naloxona nas duas fases do 

teste, justificando a ação central do extrato demonstrada no teste da placa quente. 
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Figura 26 - Efeito do pré tratamento com naloxona (1,5 mg/Kg) na antinocicepção do 
extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg) e morfina (Mor, 10 mg/Kg), na 
segunda fase (inflamatória) no teste da formalina.   

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap<0,05, comparado com o 
grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o grupo 400 mg/Kg do Pc-EtOH; cp < 0,05, 
comparado com o grupo pré-tratado com naloxona e posteriormente com o Pc-EtOH; dp < 
0,05, comparado com o grupo Morfina 10 mg/Kg; ep < 0,05, comparado com o grupo pré-
tratado com a naloxona e posteriormente com a morfina, por ANOVA seguido de Tukey. 
FONTE: Autoria própria.  

 

5.4.2  Envolvimento dos canais para K+ dependentes de  ATP 
 

O mecanismo de antinocicepção induzido pelos receptores opioides está 

intrinsecamente relacionado com a ativação dos canais para K+ATP, de modo que a 

abertura desses canais tem importante função na antinocicepção mediada por 

opioides. Os canais para potássio são fundamentais no controle da excitabilidade 

neuronal, uma vez que controlam o potencial de repouso das células neuronais e 

também a recuperação da voltagem após um potencial de ação. A ativação desses 

canais promove um aumento no efluxo de potássio, levando à hiperpolarização e 

redução da geração do potencial de ação, reduzindo assim as respostas neuronais, 

resultando na antinocicepção. Para investigar o envolvimento dos canais para K+ATP 

utilizou-se como antagonista a glibenclamida, uma sulfonilureia usada na clínica 

médica como antidiabético, que atua bloqueando especificamente os canais de K+ATP 

(OCANA et al., 1990; OCANA et al., 2004; VERRI et al., 2006).  

A figura 27 apresenta o efeito de Pc-EtOH sobre os canais para potássio 

sensíveis à ATP, na fase neurogênica (primeira fase) do teste da formalina. A partir 

desses dados é possível observar que o pré-tratamento com glibenclamida e 

posteriormente com Pc-EtOH (37,16 ± 5,25 s) e somente com a glibenclamida (37,78 
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± 3,92 s) não apresentaram redução significativa quando comparado ao grupo que 

recebeu salina 0,9% (38,78 ± 7,03 s). O grupo tratado apenas com o diazóxido 

apresentou redução do tempo e lambida da pata (17,85 ± 3,55 s), efeito esse revertido 

pelo tratamento com Pc-EtOH (45,81 ± 5,85 s). Podemos observar também no gráfico 

que a glibenclamida foi capaz de reverter o efeito do diazóxido (52,71 ± 6,33 s). 

 

Figura 27 - Efeito do pré-tratamento com glibenclamida (2 mg/Kg) e diazóxido (3 
mg/Kg) na antinocicepção do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg) e 
morfina (Mor, 10 mg/Kg), na primeira fase (neurogênica) no teste da formalina.  

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; cp < 0,05, comparado com o grupo 400 mg/Kg Pc-EtOH; fp < 0,05, 
comparado com o grupo pré tratado com diazóxido e posteriormente com 400 mg/Kg do Pc-
EtOH, gp < 0,05, comparado com o grupo pré tratado com diazóxido e posteriormente com 2 
mg/Kg de glibenclamida, por ANOVA seguido de Tukey.  FONTE: Autoria própria. 

 

Os resultados da segunda fase do teste da formalina encontram-se 

apresentados na figura 28. A partir desses dados é possível observar que o pré-

tratamento com glibenclamida foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo de Pc-

EtOH (66,06 ± 8,37 s), quando comparado ao grupo que recebeu somente Pc-EtOH 

(6,19 ± 2,33 s), indicando o possível envolvimento do extrato nos canais para potássio 

sensíveis à ATP. Já o grupo tratado com glibenclamida sozinha (62,32 ± 6,53 s) não 

interferiu no tempo de lambida da pata quando comparado com o grupo que recebeu 

salina 0,9% (91,20 ± 8,80 s). O pré-tratamento com diazóxido (ativador dos canais 

para K+ sensíveis a ATP) indicou que provavelmente a ação do extrato esteja 

relacionada ao bloqueio ou inibição desses canais, uma vez que os grupos tratados 
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apenas com o diazóxido apresentaram redução do tempo e lambida da pata (18,57 ± 

4,45 s), efeito esse revertido pelo tratamento com Pc-EtOH (77,78 ± 5,58 s).  

 

Figura 28 - Efeito do pré-tratamento com glibenclamida (2 mg/Kg) e diazóxido (3 
mg/Kg) na antinocicepção do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg) e 
morfina (Mor, 10 mg/Kg), na primeira fase (neurogênica) no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap<0,05, comparado com o 
grupo salina 0,9%; bp<0,05, comparado com o grupo 2 mg/Kg de Glibenclamida; cp < 0,05, 
comparado com o grupo 400 mg/Kg Pc-EtOH; dp < 0,05, comparado com o grupo pré-tratado 
com 2 mg/Kg de Glibenclamida e posteriormente com 400 mg/Kg do Pc-EtOH; fp < 0,05, 
comparado com o grupo pré-tratado com diazóxido e posteriormente com 400 mg/Kg do Pc-
EtOH, gp < 0,05, comparado com o grupo pré tratado com diazóxido e posteriormente com 2 
mg/Kg de glibenclamida, por ANOVA seguido de Tukey.  FONTE: Autoria própria.  

 

5.4.3 Envolvimento dos receptores de potencial transitório (TRP)  

 

A fim de avaliar o envolvimento do receptor TRPV1, como parte do mecanismo 

de ação de Pc-EtOH, foi utilizado o modelo de capsaicina intraplantar, utilizando como 

antagonista o vermelho de rutênio. Essa substância é um antagonista não competitivo 

dos receptores TRPV, atuando mediante bloqueio do influxo de Ca2+, por meio do 

canal associado ao receptor, dessa forma inibe a atividade excitatória provocada pela 

administração da capsaicina intraplantar, além de inibir a liberação de estoques 

intracelulares de Ca2+, por bloquear os receptores de rianodina (SZALLASI; 

BLUMBERG, 1999).  

 Pc-EtOH e o vermelho de rutênio reduziram de forma significativa o tempo de 

lambida da pata para 22,01 ± 4,30 e 8,78 ± 1,49 s, respectivamente quando 

comparado ao grupo que recebeu apenas o veículo (41,90 ± 6,48 s). O efeito 

antinociceptivo do extrato não foi revertido quando os animais foram submetidos ao 
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pré-tratamento com o vermelho de rutênio (7,36 ± 2,52 s), quando comparado aos 

animais que receberam apenas o extrato, conforme apresentados na figura 29.  

 

Figura 29 - Efeito do pré-tratamento com vermelho de rutênio (VR, 3 mg/Kg) na 
antinocicepção do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg) no teste de 
nocicepção induzido por capsaícina.   

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%,  por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Considerando que a nocicepção causada pela capsaicina é de origem 

neurogênica, estes resultados sugerem que Pc-EtOH não exerce uma inibição 

significativa na dor nesse modelo experimental, uma vez que os resultados do grupo 

que recebeu pré tratamento com o vermelho de rutênio e posteriormente com o extrato 

foi bem semelhante ao grupo que recebeu apenas o vermelho de rutênio, sugerindo 

assim que não há o envolvimento dessa via na antinocicepção provocada pelo extrato. 

 

 
5.4.4 Envolvimento da via L-arginina- óxido nítrico 

 

O óxido nítrico é sintetizado a partir do aminoácido L-arginina por meio da enzima 

óxido nítrico sintase (NOS). Existem três isoformas dessa enzima, a NOS endotelial 

(NOSe) predominantemente encontrada nos vasos sanguíneos e em algumas 

populações neuronais, a NOS neuronal (NOSn) predominante no corno dorsal, e por 

último temos a NOS induzida (NOSi) expressa durante processo inflamatório ou dor 

neuropática.  

A produção de óxido nítrico no SNC se dá mediante influxo de Ca2+, o qual 

depende da ativação do receptor glutamatérgico NMDA, desencadeando uma cascata 
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de eventos que incluem a ativação das isoformas NOSn e NOSe, seguida pelo 

aumento da produção de NO. Por outro lado, a NOSi independe do influxo de Ca2+, 

sendo sintetizada por diversos tipos de células, mediante exposição a endotoxinas e 

citocinas inflamatórias (ESPLUGUES, 2002; CURY et al., 2011). Sendo assim, novos 

compostos bioativos que sejam capazes de inibir ou de modular a atividade das 

enzimas responsáveis pela produção de óxido nítrico, são fundamentais na 

descoberta de novos medicamentos com potencial analgésico e ou anti-inflamatório. 

Pensando nisso, foi avaliado o envolvimento da via L-arginina óxido nítrico na 

antinocicepção provocada pelo Pc-EtOH.  

As figuras 30 e 31 apresentam os resultados do pré-tratamento de camundongos 

com L-arginina (precursor do óxido nítrico, substrato do óxido nítrico sintase) e com L-

NOARG (inibidor da enzima óxido nítrico sintase). Os resultados da primeira fase 

(neurogênica) (figura 30) indicam que os grupos pré-tratados com L-arginina e 

posteriormente com o L-NOARG (19,20 ± 1,90 s) ou com Pc-EtOH (11,23 ± 0,99 s) e 

o que recebeu apenas L-NOARG (13,87 ± 11,72 s), reduziram significamente 

significativamente o tempo de lambida da pata quando comparados ao grupo tratado 

com salina 0,9% (38,88 ± 7,03 s).   

 

Figura 30 - Efeito do pré-tratamento com L-arginina (600 mg/Kg) e L-NOARG (50 
mg/Kg) na antinocicepção do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na 
primeira fase (neurogênica) no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Os resultados da segunda fase (inflamatória) do teste da formalina (figura 31) 

indicam uma redução estatisticamente significante nos grupos tratados com Pc-EtOH 
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(6,19 ± 1,33 s), L-NOARG (23,15 ± 4,63 s), assim como nos grupos pré- tratados com 

o L-NOARG e posteriormente com o extrato (12,57 ± 2,59 s), quando comparados ao 

controle negativo (91,20 ± 8,81 s), com percentual de inibição de 93,2, 74,64 e 

86,21%, respectivamente. Os animais tratados com a L-arginina e posteriormente com 

Pc-EtOH (64,85 ± 9,38 s) apresentaram um aumento no comportamento nociceptivo, 

quando comparado ao grupo que recebeu apenas o tratamento com o extrato. O grupo 

pré-tratado com L-arginina, seguido do tratamento com a L-NOARG (65,11 ± 7,64 s) 

indicou uma reversão do efeito antinociceptivo do L-NOARG, quando comparado aos 

que receberam apenas o L-NOARG.  

 

Figura 31 - Efeito do pré-tratamento com L-arginina (600 mg/Kg) e L-NOARG (50 
mg/Kg) na antinocicepção do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na 
segunda fase (inflamatória) no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o grupo 600 mg/Kg de L-arginina; dp < 0,05, 
comparado com o grupo pré-tratado com 600 mg/Kg de L-arginina e posteriormente 400 
mg/Kg do Pc-EtOH; gp < 0,05, comparado com o grupo pré-tratado com 600 mg/Kg de L-
arginina e posteriormente 50 mg/Kg do L-NOARG, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: 
Autoria própria. 

 

Inflamações periféricas e/ou lesões no SNC aumentam a atividade da NOS, 

promovendo assim, numerosas sensações relacionadas à dor. Estudos sugerem que 

na primeira fase do teste da formalina o NO é produzido predominantemente pela 

NOSe, enquanto que na segunda fase as isoformas NOSn e NOSi são responsáveis 

por modular o comportamento doloroso (DOURSOUT et al., 2003). Uma vez que o 

efeito antinociceptivo de Pc-EtOH não foi revertido na primeira fase do teste da 

formalina, pode-se supor que ele não está relacionado à isoforma endotelial da NOS.  

A reversão na segunda fase do teste, sugere um possível envolvimento das isoformas 

Salina 0,9% L-Arg Pc-EtOH Larg L-Noarg L-Noarg L-arg
0

20

40

60

80

100

120

+
Pc-EtOH

+
Pc-EtOH

+
L-Noarg

a,b,d

a,b,g

a,b,g

a

T
e
m

p
o
 d

e
 la

m
b
id

a
 (

s
)



107 
 

NOSn e/ou NOSi, sendo esta última a isoforma induzida, não constitutiva, encontrada 

predominantemente em processos inflamatórios. Os resultados encontrados nesse 

teste podem ser justificados pela presença da vitexina, a qual apresenta atividade 

antinociceptiva mediada pela via do óxido nítrico, conforme demostrado por Guilhon e 

colaboradores (2015). 

 

5.4.5 Envolvimento dos receptores serotoninérgicos 5-HT3 

 

A serotonina estimula terminações nervosas sensitivas nociceptivas, tal efeito é 

mediado principalmente pelos receptores serotoninérgicos do subtipo 5-HT3, 

localizados em fibras aferentes primárias, neurônios de projeção e interneurônios.  

Esse neurotransmissor está envolvido na inibição descendente da nocicepção, 

mediada por neurônios serotonérgicos que se projetam no tronco espinhal e liberam 

serotonina na medula (RAHMAN et al., 2009 AGUIAR,2015). Para avaliar o 

envolvimento desses receptores na atividade antinociceptiva do Pc-EtOH utilizou-se 

como antagonista serotoninérgico (5-HT3) a ondansetrona.  

O tratamento dos animais com Pc-EtOH (17,41 ± 3,66 s) promoveu uma redução 

significativa no tempo de lambida da pata na primeira fase do teste da formalina, 

quando comparados ao grupo tratado com salina 0,9%. O pré-tratamento com 

ondansetrona não reverteu a atividade de Pc-EtOH, conforme apresentado na Figura 

32. 

 

Figura 32 - Efeito do pré-tratamento com ondansetrona (0,5 mg/Kg) na antinocicepção 
do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na primeira fase 
(neurogênica) no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%, por ANOVA seguido de Tukey.  FONTE: Autoria própria. 
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Na segunda fase do teste da formalina (figura 33), é possível observar que o pré 

- tratamento com a ondansetrona também não reverteu o efeito antinociceptivo de Pc-

EtOH (23,19 ± 10,94 s) não apresentando diferença estatisticamente significativa 

quando comparado a esse grupo. O grupo tratado apenas com a ondansetrona 

apresentou redução no comportamento nociceptivo (43,80 ± 4,82 s), assim como o 

grupo que recebeu Pc-EtOH (6,19 ± 2,33 s), quando comparados ao grupo que 

recebeu salina 0,9%. Os resultados aqui apresentados mostraram que não há a 

participação do sistema serotonérgico, em especial dos receptores 5-HT3 na atividade 

antinociceptiva do extrato. 

 

Figura 33 - Efeito do pré-tratamento com ondansetrona (0,5 mg/Kg) na antinocicepção 
do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na segunda fase (inflamatória) 
no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%; bp < 0,05, comparado com o grupo 0,5 mg de ondansetrona, por ANOVA 
seguido de Tukey.  FONTE: Autoria própria. 

 

5.4.6  Envolvimento da via colinérgica 

 

A acetilcolina medeia seus efeitos farmacológicos por meio dos receptores 

nicotínicos (canais iônicos) e dos muscarínicos (mAChR), sendo estes últimos 

importantes alvos moleculares para o desenvolvimento de novos analgésicos, devido 

ao papel que eles desempenham na regulação da dor aguda e crônica. A maioria dos 

estudos farmacológicos indicam que a antinocicepção periférica e central é mediada 

pelos subtipos mAChR M2, M3 e M4, localizados na medula espinhal. Após ser liberada 

pelos neurônios colinérgicos, a acetilcolina liga-se aos receptores muscarínicos dos 

neurônios sensitivos secundários em vias sensitivas aferentes (medula espinhal), 
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esses receptores por sua vez, são acopladas às proteínas Gq (M3) e Gi (M2 e M4), que 

vão estimular ou inibir a produção de segundos mensageiros, resultando na supressão 

do disparo de potenciais de ação nessas células e, consequentemente, na analgesia 

(JONES E DUNLOP, 2007; FIORINO E GARCIA, 2012). 

O tratamento com atropina na primeira fase do teste da formalina (Figura 34) não 

reduziu de forma estatisticamente significativa o tempo de lambida da pata (22,27 ± 

5,81s) quando comparado aos animais que receberam salina 0,9% (38,88 ± 7,03 s) e 

aos pré-tratados com atropina e posteriormente com Pc-EtOH (47,36 ± 8,39 s). Os 

animais tratados apenas com o extrato (17,41 ± 3,66 s) apresentaram uma redução 

significativa da resposta nociceptiva quando comprados ao grupo que recebeu a 

atropina e posteriormente com Pc-EtOH, indicando assim, o possível envolvimento 

dessa via no mecanismo antinociceptivo do extrato.  

 

Figura 34 - Efeito do pré-tratamento com atropina (1 mg/Kg) na antinocicepção do 
extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na primeira fase (neurogênica) 
no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). Cp < 0,05 comparado com 
o grupo 400 mg/Kg Pc-EtOH e dp < 0,05, comparado com o grupo pré-tratado com 1 mg/Kg 
de atropina e posteriormente 400 mg/Kg do Pc-EtOH, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: 
Autoria própria. 

 

Na segunda fase do teste da formalina (Figura 35) o pré-tratamento com a 

atropina, seguido do tratamento com o extrato (53,52 ± 11,49 s) reverteu a atividade 

antinociceptiva do extrato (6,19 ± 12,33 s), reforçando assim o possível envolvimento 

dessa via no mecanismo de ação do Pc-EtOH, atenuando a nocicepção central e 

periférica.   
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Figura 35 - Efeito do pré-tratamento com atropina (1 mg/Kg) na antinocicepção do 
extrato etanólico bruto de P. cincinnata (400 mg/Kg), na segunda fase (inflamatória) 
no teste da formalina.  

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap<0,05, comparado com o 
grupo salina 0,9%; bp<0,05, comparado com o grupo 1 mg/Kg de atropina, dp<0,05, 
comparado com o grupo pré-tratado com 1 mg/Kg de atropina e posteriormente 400 mg/Kg 
do Pc-EtOH; por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

5.3. Atividade anti-inflamatória 

 

5.3.1 Edema de pata induzido por carragenina  

 

A dor está diretamente relacionada à inflamação, uma vez que os mediadores 

inflamatórios liberados na injúria tecidual são capazes de modificar a transmissão e a 

excitabilidade dos nociceptores (SCHOLZ; WOOLF, 2002). O efeito antinociceptivo de 

Pc-EtOH observado na segunda fase do teste da formalina (nocicepção inflamatória), 

tornou-se um indicativo de que o extrato pode produzir efeito antinociceptivo mediado 

por mecanismos periféricos. Baseado nisso, foi realizado o teste de edema de pata 

induzido por carragenina para avaliar a atividade anti-inflamatória de Pc-EtOH.  

A Figura 36 representa os resultados dos grupos de animais tratados com 

diferentes doses de Pc-EtOH e indometacina após aplicação do agente flogístico 

carragenina 1% (20 µL/pata). Na primeira hora de observação apenas as doses de 

200 e 400 mg/Kg de Pc-EtOH (0,2 ± 0,05 e 0,28 ± 0,04 mL, respectivamente) 

apresentaram redução estatisticamente significativa no edema de pata quando 

comparado ao grupo controle negativo (0,65 ± 0,05 mL). Uma diminuição 

estatisticamente significante também foi observada entre o grupo tratado na dose de 

200 mg/Kg de Pc-EtOH, quando comparado ao grupo tratado com 100 mg/Kg desse 

extrato (0,49 ± 0,10 mL) e ao tratado com indometacina (0,47 ± 0,06 mL).  
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Na segunda hora após a aplicação da carragenina, todas as doses de Pc-EtOH 

e a indometacina reduziram significativamente a formação do edema em relação ao 

grupo controle negativo. O grupo tratado com 100, 200 e 400 mg/Kg apresentaram 

edema de 0,36 ± 0,06, 0,22 ± 0,03 e 0,12 ± 0,03 mL, a indometacina apresentou 0,32 

± 0,03 mL, enquanto que o controle tratado com salina e que recebeu a injeção 

intraplantar de carragenina apresentou média de volume de 0,06 ± 0,05 mL. Na 

terceira hora houve persistência na inibição do edema pelo tratamento com Pc-EtOH, 

onde todos os grupos tratados apresentaram redução no volume do edema, quando 

comparados ao grupo controle negativo (0,65 ± 0,06 mL). Os valores do edema em 

mL são de 0,37 ± 0,06, 0,34 ± 0,05 e 0,14 ± 0,05, para os grupos tratados com 100, 

200 e 400 mg/Kg de Pc-EtOH, respectivamente, no tempo de três horas. 

A formação do edema na quarta hora assemelhou-se aos resultados das 

observações das horas anteriores, quando comparadas ao grupo controle negativo 

(0,61 ± 0,04). Os grupos tratados com 100 mg/Kg (0,27 ± 0,07 mL) e 400 mg/Kg (0,24 

± 0,05 mL) de Pc-EtOH e indometacina (0,32 ± 0,05 mL), apresentaram redução 

estatisticamente significante quando comparados ao controle negativo.  

 

Figura 36 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e indometacina (20 mg/Kg) sobre o edema de pata induzida por 
Carragenina 1%. 

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Carragenina; bp < 0,05, comparado com o grupo 100 mg/Kg do Pc-
EtOH, ep < 0,05, comparado com o grupo 20 mg/Kg de indometacina; por ANOVA seguido de 
Tukey. FONTE: Autoria própria. 
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O processo inflamatório agudo é uma reação da microcirculação, que se 

caracteriza por movimentos de proteínas séricas e leucócitos (especialmente 

neutrófilos) do sangue para o tecido extravascular (local da lesão). Esta migração é 

regulada pela liberação de mediadores vasoativos e quimiotáticos, que contribuem 

para os sinais cardinais clássicos da inflamação (SERHAN; CHIANG; VAN DYKE, 

2008; ASHLEY; WEIL; NELSON, 2010).  

Pensando na fisiopatologia do processo inflamatório, modelos experimentais 

como os que utilizam a carragenina foram introduzidos para facilitar o estudo e 

desenvolvimento de novos produtos naturais com potencial anti-inflamatório. A 

administração subcutânea da carragenina na região subplantar das patas de 

camundongos leva à reação inflamatória aguda localizada, promovendo 

imediatamente o edema nas patas, devido extravasamento de líquido e proteínas e 

posterior migração de leucócitos para o tecido inflamado (POSADAS et al., 2004; 

THOMAZZI et al., 2010).   

A fase mais precoce (as primeiras duas horas) é mediada principalmente por 

mediadores pró inflamatórios como a histamina, serotonina, bradicinina e da síntese 

de prostaglandinas nos tecidos adjacentes, promovendo um aumento na 

permeabilidade vascular, a qual é subsequentemente mantida pela liberação de 

prostaglandinas e de óxido nítrico, com pico máximo no tempo no tempo de 3 a 4 

horas. Com o aumento da permeabilidade vascular, inicia-se a migração de leucócitos 

para o sítio inflamado, havendo liberação de enzimas proteolíticas, as quais estimulam 

a produção de prostaglandinas no local, sendo essa produção sustentada, e que 

mantém o edema na fase tardia, a partir das 24 horas (ZHU et al., 2011; KHAN et 

al.,2009; COSTA et al., 2016). 

Estudos realizados com extrato das folhas de P. subpeltata, indicaram que o 

tratamento por via oral reduziu em 47,08 e 81,54% a formação do edema nas doses 

de 200 e 400 mg/Kg. Tal atividade foi atribuída à presença de compostos fenólicos na 

espécie, os quais apresentam diversos efeitos farmacológicos, dentre eles a atividade 

anti-inflamatória (SARAVANAN, SASIKALA, PARIMELAZHAGAN, 2014). Baseado 

nos resultados até o momento descritos e nos resultados encontrados para espécies 

do gênero Passiflora, acredita-se que Pc-EtOH apresenta efeito antiedematogênico e 

interfere de alguma forma na migração leucocitária, na produção e/ou ação de 

mediadores inflamatórios, além das citocinas inflamatórias.  
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5.3.2 Edema de pata induzido por histamina 
 

Para confirmar a ação anti-inflamatória de Pc-EtOH também foi induzido o 

edema de pata mediante aplicação da histamina, uma amina vasoativa fundamental 

no processo inflamatório, a qual age por meio do aumento da permeabilidade celular 

decorrente da vasodilatação, desencadeada pela ligação da mesma aos receptores 

H1 das células endoteliais. Essa substância é fundamental para a contração e 

separação das células endoteliais permitindo a passagem dos leucócitos circulantes 

(MENEZES et al., 2006). 

Os resultados mostraram que o edema induzido por histamina foi 

significativamente reduzido pela administração de Pc-EtOH no tempo de 30 e 60 

minutos, apresentado valores médios de 0,51 ± 0,07 mL e 0,43 ± 0,03 mL 

respectivamente, quando comparado ao controle negativo (salina + carragenina).  A 

indometacina também foi capaz de reduzir a formação do edema nos tempos acima 

citados e apresentados na figura 37. 

 

Figura 37 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e indometacina (20 mg/Kg) sobre o edema de pata induzida por 
histamina. 

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Histamina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Os resultados desse teste mostraram que o tratamento com Pc-EtOH é capaz 

de diminuir o edema induzido pela histamina, indicando assim que o extrato apresenta 

atividade anti-inflamatória, com possíveis efeitos anti-histamínicos, uma vez que a 

inibição do edema foi mais proeminente na primeira hora após aplicação da histamina.  
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5.3.3 Peritonite induzida por carragenina 

 

Com base na capacidade antiedematogênica de Pc-EtOH, comprovada após a 

administração da carragenina e histamina no teste do edema de pata, surgiu a 

hipótese que essa atividade poderia estar relacionada com a inibição da migração 

celular, para   avaliar essa correlação, realizou-se o modelo da peritonite induzida pela 

aplicação de carragenina por via intraperitoneal. Os dados desse experimento 

encontram-se apresentados na figura 38. 

Os animais estimulados com carragenina e que receberam apenas salina por via 

oral apresentaram um aumento no influxo de leucócitos para a cavidade peritoneal 

(4,30 ± 0,29 x 106), enquanto que o tratamento com 100, 200 e 400 mg/Kg do extrato 

reduziram de forma estatisticamente significante o número de leucócitos totais, 

obtendo-se valores de 2,54 ± 0,33, 2,28 ± 0,12 e 1,58 ± 0,27 x 106, respectivamente. 

O tratamento com a droga padrão dexametasona também reduziu a migração de 

leucócitos para a cavidade peritoneal, apresentando valor médio de 2,45 ± 0,16 x 106 

células. 

 

Figura 38 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) sobre a migração de leucócitos na 
cavidade peritoneal, na peritonite induzida por carragenina 1%. 

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Carragenina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

A inibição do número dos leucócitos totais observada na figura 36, pode ser 

atribuída a uma redução na migração de neutrófilos pelo Pc-EtOH, conforme 

apresentado na figura 39. A análise estatística evidenciou que os grupos tratados com 

100 (31,4 ± 5,1) e 400 (24,1 ± 4,7) mg/Kg do extrato apresentaram redução no 
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percentual de neutrófilos, quando comparado ao grupo controle negativo (62,6 ± 6,6), 

uma redução no grupo tratado com a dexametasona (20,6 ± 4,2) também foi 

observada. 

 

Figura 39 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) sobre a migração de neutrófilos na 
peritonite induzida por Carragenina 1%. 

  
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Carragenina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Os neutrófilos constituem as primeiras células sanguíneas recrutadas para o 

tecido lesado, contribuindo para destruição do patógeno e posterior cicatrização do 

tecido. No entanto, se houver sinais sustentados para que esta linhagem celular ser 

produzidas continuamente, poderá ocorrer danos teciduais como se observa nas 

maiorias das doenças inflamatórias crônicas, como por exemplo nos granulomas 

(MEDZHITOV, 2010).  

O recrutamento dos neutrófilos, pode ser iniciado pela liberação de citocinas, 

quimiocinas, metaloproteinases e por agentes flogísticos indiretos, como a 

carragenina. Esse evento é resultado da vasodilatação, aumento da permeabilidade 

vascular e da liberação de vários mediadores inflamatórios, tais como TNF-α, IL-1β, 

IL-8, prostanoides, moléculas do sistema complemento, proteínas e NO. A 

permeabilidade vascular ocorre simultaneamente com o recrutamento de neutrófilos 

(0 – 6 h), seguido por monócitos (6 - 24 h) para o local da inflamação (POSADAS et 

al., 2004; HASSIMOTTO et al., 2013).  

Em relação ao número de células mononucleares, não foram observadas 

alterações estatisticamente significativas entre os grupos tratados com  Pc-EtOH e a 
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dexametasona quando comparados entre si e com o controle negativo (figura 40), o 

que pode ser justificado pelo fato de que essas células são majoritariamente 

recrutadas na fase tardia do processo inflamatório, ou seja, entre 6 e 24 horas após a 

aplicação da carragenina.  

 

Figura 40 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) sobre a migração de mononucleares na 
peritonite induzida por carragenina 1%. 

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). FONTE: Autoria própria. 

 

Uma vez que houve redução na migração de leucócitos para cavidade peritoneal 

após o tratamento com Pc-EtOH, procedeu-se o experimento com a avaliação do 

extravasamento de plasma para a cavidade peritoneal estimulada por meio da 

quantificação de proteínas totais (Figura 41). A análise estatística evidenciou uma 

redução significativa na concentração de proteínas totais nos grupos tratados com a 

dexametasona (0,26 ± 0,04 µg/mL) e com Pc-EtOH na dose de 100 (0,82 ± 0,18 

µg/mL) e 400 mg/Kg (0,81 ± 0,08 µg/mL) quando comparado ao grupo controle 

negativo (1,61 ± 0,20 µg/mL).  
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Figura 41 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) sobre a dosagem de proteínas totais na 
peritonite induzida por Carragenina 1%. 

 

Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Carragenina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

No infiltrado inflamatório, além de proteínas presente no exsudato e células, há 

uma série de substâncias que participam da manutenção desse processo, modulando 

a inflamação, como por exemplo o NO, uma molécula que está envolvida em diversos 

processos fisiológicos e patológicos do organismo. Essa substância é produzida pela 

presença de citocinas como o TNF-α e IL-1β, as quais ativam a enzima óxido nítrico 

sintase (NOS). Uma vez produzido, o óxido nítrico tem importante contribuição nos 

danos teciduais, estresse oxidativo e dano ao DNA no foco inflamatório. Além disso, 

o NO está envolvido na regulação do fluxo sanguíneo e permeabilidade vascular, 

defesa da mucosa, recrutamento de leucócitos, neurotransmissão e modulação do 

sistema imune. Uma vez liberada em fluidos biológicos, o NO é oxidado para ânions 

inorgânicos tais como NO2
-, que pode ser quantificado como marcador de produção 

de NO (LE GRAND et al., 2001; NI et al., 2010; FÖRSTERMANN e SESSA, 2012).  

A fim de avaliar se a atividade anti-inflamatória de Pc-EtOH estava relacionada 

à redução na produção de NO, foi realizado a dosagem de nitrito no lavado peritoneal, 

conforme apresentado na figura 42. A análise estatística revelou uma redução nos 

níveis de nitrito nos grupos tratados com  Pc-EtOH nas doses de 100 (2,73 ± 0,58 µM) 

e 400 mg/Kg (3,03 ± 0,57 µM), assim como a dexametasona (2,49 ± 0,54 µM), quando 

comparados ao grupo que recebeu salina por via oral e posteriormente recebeu a 

injeção de carragenina (5,59 ± 0,79 µM), demonstrando assim, que possivelmente o 
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extrato reduz a produção de NO, podendo estar relacionado a inibição da enzima NO 

sintase, conforme apresentado na investigação da via do óxido nítrico no teste da 

formalina.   

  

Figura 42 - Efeito anti-inflamatório do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 
200 e 400 mg/Kg) e dexametasona (2 mg/Kg) sobre a dosagem de nitrito na peritonite 
induzida por Carragenina 1%. 

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9% + Carragenina, por ANOVA seguido de Tukey. FONTE: Autoria própria. 

 

Muitos compostos fenólicos, como por exemplo os flavonoides têm demonstrado 

potencial atividade anti-inflamatória. A vitexina, por exemplo, quando administrada por 

via oral reduz a migração de leucócitos totais, em especial de neutrófilos em 

camundongos estimulados com carragenina, cuja atividade anti-inflamatória está 

relacionada a inibição da produção de mediadores pró-inflamatórios como o TNF-α, 

IL-1β, óxido nítrico e PGE2, além de estimular a produção da citocina anti-inflamatória 

IL-10 (ROSA et al., 2016).  

Dessa forma, os resultados acima descritos evidenciam que o tratamento com 

Pc-EtOH reduziu o número de leucócitos no líquido peritoneal, principalmente, das 

células polimorfonucleares (neutrófilos), sugerindo que o extrato desempenha um 

papel importante no controle do processo inflamatório agudo, o que pode estar 

possivelmente relacionado à modulação na expressão de moléculas de superfície 

celular e/ou produção de citocinas/quimiocinas importantes para o processo de 

migração de leucócitos para o sítio inflamado (SCHMIDT; MOSER e SPERANDIO., 

2013; ROSA et al., 2016). 
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5.4 Avaliação da coordenação motora (teste do rota rod) 

 

Os testes de coordenação motora são utilizados na triagem de fármacos com 

possível atividade miorrelante/neurotóxica, pois são testes capazes de detectar o 

efeito relaxante muscular e incoordenação motora de agentes com propriedades 

farmacológicas, como o que acontece com muitos analgésicos (PULTRINI; GALINDO; 

COSTA, 2006; BAGGIO et al., 2012).  

A fim de avaliar se o efeito analgésico de Pc-EtOH provocam sedação e/ou 

incoordenação motora, foi realizado o teste do rota-rod. Foi observado os animais 

tratados com Pc-EtOH não apresentaram alteração significativa na coordenação 

motora nas doses de 100 e 200 mg/Kg, em nenhum dos tempos analisados. 

Entretanto, quando receberam o tratamento com 400 mg/Kg, apresentaram uma 

redução significativa no tempo de permanência, quando comparado ao controle 

negativo, no tempo de 120 minutos.  O diazepam, fármaco depressor do SNC, reduziu 

o tempo em que os animais permaneceram no rota-rod quando comparado ao grupo 

controle, conforma apresentado na figura 43.  

 

Figura 43 - Efeito do extrato etanólico bruto de P. cincinnata (100, 200 e 400 mg/Kg) 
e diazepam (2,5 mg/Kg) sobre a coordenação motora de camundongos, no teste do 
rota rod. 

 
Valores são expressos em média ± erro padrão da média (n = 6). ap < 0,05, comparado com 
o grupo salina 0,9%, ap < 0,05, comparado com o grupo 100 mg/Kg, por ANOVA seguido de 
Tukey. FONTE: Autoria própria. 
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Nesse teste foi verificado que o tratamento dos animais com Pc-EtOH alterou a 

coordenação motora dos animais na dose de 400 mg/Kg, podendo este efeito estar 

relacionado a possível existência de um efeito relaxante muscular provocado pela 

administração do extrato (BAGGIO et al., 2012). 
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7 CONCLUSÕES 

 

Os resultados demonstraram que P. cincinnata é uma fonte promissora de 

compostos bioativos, com destaque para a presença de flavonoides, os quais foram 

detectados na triagem fitoquímica preliminar, e confirmados na dosagem de 

flavonoides totais e na análise por CLAE-DAD. 

Pc-EtOH apresenta um bom perfil de segurança quando administrado por via 

oral e intraperitoneal no teste de toxicidade aguda e toxicidade subaguda, não 

provocando mortes em nenhum desses estudos. Além disso, no teste de toxicidade 

subaguda não foram verificadas alterações significativas na avaliação ponderal, 

consumo de água e ração, bem como nos parâmetros hematológicos, bioquímicos, 

histopatológicos e na genotoxicidade em células de medula óssea. 

Em relação aos efeitos farmacológicos, Pc-EtOH apresentou atividade 

antinociceptiva em modelos de nocicepção química (contorções abdominais induzidas 

por ácido acético e teste da formalina) e no de nocicepção térmica (teste da placa 

quente). No teste de dor orofacial, o extrato também mostrou atividade promissora, 

uma vez que apresentou efeito significativo nos testes de nocicepção orofacial 

induzida por formalina, glutamato e capsaicina.  

O mecanismo antinociceptivo provavelmente envolve vias centrais e periféricas, 

com o envolvimento da via de receptores opioides, canais para potássio dependentes 

de ATP, do óxido nítrico e dos receptores muscarínicos. Adicionalmente, foi verificado 

que o extrato, provoca uma discreta incoordenação motora nos animais apenas na 

dose de 400 mg/Kg. 

A atividade anti-inflamatória de Pc-EtOH é caracterizada pela redução do edema 

de pata induzido por carragenina e histamina, demonstrando atividade 

antiedematogênica, a qual provavelmente está relacionada à uma atividade anti-

histamínica. O tratamento com o extrato reduziu a migração celular 

(predominantemente neutrófilos) para cavidade peritoneal no modelo da peritonite, 

assim como reduziu a concentração de proteínas totais e de óxido nítrico no exsudato 

peritoneal.  

Todos os resultados apresentados nesse estudo são inéditos para a espécie 

Passiflora cincinnata, contribuindo assim para a investigação e caracterização da 

atividade farmacológica e toxicológico de espécies vegetais do bioma Caatinga, em 

especial às espécies da família Passifloraceae.  
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ANEXO I – Carta de aprovação do comitê de ética para uso em animais. 
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ANEXO II - Triagem farmacológica comportamental. 
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APÊNDICE I – Apresentação de trabalho no I Simpósio Interdisciplinar do Vale do São 
Francisco. 
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Apêndice II - Apresentação de trabalho na IX Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


