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RESUMO 
 
 
Estudo da atividade antiinflamatória e antinociceptiva da lactona do ácido 
hawtriwaico, diterpeno de Egletes viscosa Less, em camundongos: Possíveis 
mecanismos. Dissertação submetida como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do grau de Mestre em Farmacologia do Programa de Pós-Graduação 
do Departamento de Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Brasil. Caroline Mourão Melo; 
Orientadora: Profa. Dra. Flavia Almeida Santos. 
 
 
O diterpeno, lactona do ácido hawtriwaico (LAHT) isolado dos capítulos florais de 
Egletes viscosa Less. (Asteraceae) foi avaliado nos modelos de edema de orelha e 
nocicepção induzida por capsaicina em camundongos. A LAHT (12,5; 25 e 50 
mg/kg, v.o.) atenuou significativamente a resposta ao edema de orelha induzido pela 
aplicação tópica de capsaicina (250 µg), de maneira dose dependente (45,7; 86,9 e 
100 % respectivamente). A resposta ao edema de orelha induzido pela capsaicina 
foi também significativamente inibida em 74,8 % pelo vermelho de rutênio (VR; 
3mg/kg, s.c.), um antagonista não competitivo do receptor da capsaicina (TRPV1). A 
LAHT (50 mg/kg, v.o.) não modificou a resposta ao edema de pata induzido por 
composto 48/80 (10 µg), histamina (10 µg) ou serotonina (10 µg), demonstrando que 
a LAHT não bloqueia a desgranulação de células mastocitárias ou os receptores de 
histamina e serotonina. No entanto, o edema de pata induzido por substância P (SP) 
foi significativamente suprimido pela LAHT (25 e 50 mg/kg, v.o.), em 29,4 e 53,3 % 
respectivamente, bem como o aumento da permeabilidade capilar induzido pela 
injeção intraperitoneal de ácido acético. No modelo de nocicepção, a LAHT (12,5; 25 
e 50 mg/kg, v.o.) suprimiu de forma significativa o comportamento nociceptivo de 
lamber a pata induzido pela injeção intraplantar de 1,6 µg de capsaicina (27,1; 32,3 e 
52 % respectivamente). A resposta à nocicepção induzida pela capsaicina foi 
significativamente inibida pelo VR (3 mg/kg, s.c.) em 64,9 %. O efeito antinociceptivo 
da LAHT (50 mg/kg, v.o.) não foi afetado pelo pré-tratamento por naloxona, mas foi 
significativamente antagonizado pela teofilina e glibenclamida, respectivos 
bloqueadores de adenosina e canais de KATP dependentes. A LAHT (50 mg/kg, v.o.) 
não alterou o tempo de sono, não prejudicou a atividade locomotora e não alterou a 
coordenação motora dos camundongos como evidenciado nos testes do tempo de 
sono induzido por pentobarbital, do campo aberto e rota-rod respectivamente. Esses 
dados sugerem que a LAHT inibe a inflamação neurogênica aguda, possivelmente 
pela inibição da liberação de SP ou bloqueio de seus receptores, e a nocicepção 
possivelmente pelo envolvimento de adenosina endógena e canais de KATP 
dependentes.  
 
Palavras chaves: Egletes viscosa; lactona do ácido hawtriwaico; diterpeno; 
capsaicina; atividade antinociceptiva. 
 
 
 
 
 
 



 

  

ABSTRACT 
 
Antiinflammatory and antinociceptive study of 12-acetoxyhawtriwaic acid 
lactone, a diterpene from Egletes viscosa Less, in mice: Possible mechanisms. 
Dissertation submitted in partial fulfillment to obtain Master`s Degree in 
Biological Sciences (Pharmacology) to the Post-Graduate Department of 
Physiology and Pharmacology, Faculty of Medicine, Federal University of 
Ceará, Fortaleza, Brazil. Caroline Mourão Melo; Principal guide: Dra. Flávia 
Almeida Santos. 

 

The diterpene, 12-acetoxy-hawtriwaic acid lactone (AHAL) isolated from the flower 
buds of Egletes viscosa Less. (Asteraceae), a popular medicinal plant largely 
encountered in Ceará State was evaluated in mice for its anti-inflammatory and 
antinociceptive potential, using capsaicin-induced ear edema and hindpaw 
nociception as experimental models. AHAL (12.5, 25 and 50 mg/kg, p.o.) significantly 
attenuated the ear edema response to topically applied capsaicin (250µg), in a dose-
related manner (45.7, 86.9 and 100 % respectively). This response to capsaicin was 
also greatly inhibited by ruthenium red (3 mg/kg, s.c.), a non-competitive capsaicin 
receptor (TRPV1) antagonist by 74.8%. The anti-edema effect of AHAL (50 mg/kg, 
p.o.) seems unrelated either to inhibition of mast cell degranulation or to antagonism 
at histamine and serotonin receptor since AHAL did not modify the paw edema 
response-induced by intraplantar injections of compound 48/80 (10 µg), histamine 
(10 µg) or serotonin (10 µg). However the substance P (SP) induced hindpaw edema 
was significantily inhibited by AHAL (25 and 50 mg/kg, p.o.) by 29.4 and 53.3 % 
respectively, as well as the increase in capillary permeability induced by intra-
peritoneal acetic acid. In the hindpaw nociceptive model, AHAL suppressed the 
nocifensive paw-licking behavior induced by intraplantar injection of capsaicin (1.6 
µg). This response to capsaicin was also greatly inhibited by ruthenium red (3 mg/kg, 
s.c.) by 64.9 %. The antinociceptive effect of AHAL (50 mg/kg, p.o.) was unaffected 
by naloxone pre-treatment but was significantly antagonized by theophylline and 
glibenclamide, the respective blockers of adenosine receptor and KATP-sensitive 
channels. AHAL (50 mg/kg, p.o.) did not impair the ambulation or motor coordination 
of mice in open-field and rota-rod tests. These data allow us to conclude that AHAL 
possesses anti-inflammatory and antinociceptive properties. It possibly inhibits acute 
neurogenic inflammation by the inhibition of SP release or its receptor blockade and 
the nociception through mechanisms that involve the endogenous adenosine and 
opening of ATP-sensitive potassium channels.  

Key words 
Egletes viscosa; 12-acetoxy-hawtriwaic acid lactone; diterpene; capsaicin; 
antinociceptive activity. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Generalidades 
 

O uso popular de plantas medicinais acompanha o homem desde os 

primórdios da civilização. A população de um modo geral guarda um saber 

significativo a respeito de métodos alternativos para curas de doenças mais 

freqüentes. As comunidades tradicionais possuem uma bagagem maior sobre este 

assunto, porém esta bagagem vem sendo ameaçada devido à influência direta do 

uso da medicina ocidental moderna, nas comunidades tradicionais  (QUEIROZ, 

1986). Isso ocorre principalmente por causa dos jovens, que vêem nessa nova 

cultura, uma forma mais rápida e às vezes eficaz em se tratando de cura, deixando 

para traz o conhecimento dos seus antecessores, e assim interrompendo o processo 

de transmissão do saber de geração a geração (AMOROZO, 1996). 

 

Desde muito tempo, os produtos naturais, notavelmente os originados de 

plantas, tem sido uma importante fonte de agentes terapêuticos. De 25 a 30% de 

todas as drogas avaliadas como agentes terapêuticos são derivadas de produtos 

naturais (CALIXTO, 2005). Assim, as plantas medicinais tornaram-se o grande alvo 

das indústrias farmacêuticas e institutos de pesquisa na busca de novas drogas e 

compostos com atividade terapêutica (EVANS, 1996). 

 

A pesquisa sistemática para a obtenção de novas substâncias com finalidade 

terapêutica pode ser executada por meio de vários processos. Os mais utilizados 

são a síntese de novas moléculas, a modificação molecular de substâncias naturais 

e/ou sintéticas com propriedades farmacológicas definidas, extração, isolamento e 

purificação de novos compostos de fontes naturais, especialmente de origem 

vegetal, as quais se caracterizam como uma fonte inesgotável de substâncias 

potencialmente ativas como medicamento (DI STASI, 1996). 

  

Devido principalmente ao avanço da química combinatória, as pesquisas 

sobre produtos naturais na indústria farmacêutica teve um lento declínio. Todavia, 

recentes evidências para as companhias farmacêuticas mostraram que para 
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algumas doenças complexas, os produtos naturais ainda representam um grande 

valor para a produção de novas entidades químicas (CALIXTO, 2005). 

 

No Brasil, especialmente na Região Nordeste, o uso de plantas medicinais e 

preparações caseiras assumem importância fundamental no tratamento das 

patologias que afetam as populações de baixa renda, tendo em vista a deficiência da 

assistência médica, a influência da transmissão oral dos hábitos culturais e a 

disponibilidade da flora (MATOS, 1989).  

 

Juntos, os países da América Latina possuem grande parte da biodiversidade 

do mundo. O Brasil sozinho possui de 20 a 22% de todas as plantas e 

microorganismos existentes. Todavia, é estimado que não mais do que 25.000 

espécies de plantas foram objetos de alguma pequena investigação científica. 

(CALIXTO, 2005). Contudo, o potencial dos produtos de origem natural, como fontes 

de novas drogas, continua largamente inexplorado uma vez que somente pequena 

fração de plantas, animais e microorganismos tem sido investigada fitoquímica e 

biologicamente (HAMBURGER; HOSTETTMANN, 1991).   

 

Com o objetivo de assegurar o acesso, uso correto de plantas medicinais e 

fitoterápicos pela população, bem como à utilização sustentável da biodiversidade 

brasileira e o desenvolvimento da indústria nacional, foi aprovado no dia 22 de junho 

de 2006 a Política Nacional de Plantas Medicinais pelo governo federal (BRASIL, 

2006). 

 
1.2 Egletes viscosa Less 

 
Egletes viscosa Less, da família Asteraceae, é uma erva silvestre, anual, e 

freqüente nas margens de lagoas, açudes, cursos de água do sertão e do litoral 

nordestino do Brasil, no início da estação seca, após o baixar das águas. O verde 

intenso de sua folhagem contrasta com a cor parda da lama ressequida conferindo 

por algum tempo uma beleza verdejante à paisagem da terra rachada tão 

característica da região nordestina nos períodos de seca (MATOS, 2000). 
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Pertencente à família Asteraceae (Compositae), a E. viscosa é popularmente 

designada por marcela, macela ou macela-da-terra para diferenciá-la da macela 

verdadeira, outra Asteraceae (Achyrocline satureoide) comercialmente mais 

importante e comum nos campos das regiões Sul e Sudeste do País. No Ceará, a 

macela é bastante dispersa sendo encontrada com facilidade em qualquer região do 

Estado. Foram coletados espécimes do Sul (Crato) ao Norte (Irauçuba), do litoral 

(Bela Cruz e São Gonçalo do Amarante) ao interior (Água Verde e Chorozinho) 

(SILVEIRA; PESSOA, 2005). 

   

Existem três espécies de Asteraceae de grande emprego na medicina 

popular, como protetoras estomacais, recebendo o nome de macela. 

Chrysanthemum partenium Less, Achirocline satureoide e Egletes viscosa Less, que 

são respectivamente, macela do reino, macela do Brasil e macela da terra (Figura 1) 
(MATOS, 1991). 

 

Os capítulos florais de Egletes viscosa, secos são comercializados em larga 

escala na região do antigo mercado central de Fortaleza, na Praça da Sé, e em 

escala menor nos diversos ervanários populares e “raizeiros” distribuídos por todas 

as feiras-livres das grandes e pequenas cidades do Estado. Duas marcas fantasias, 

Macela TANY e Macela ISHASHI foram encontradas em supermercados de 

Fortaleza (SILVEIRA; PESSOA, 2005), são obtidos de forma extrativista e 

comercializados para uso no tratamento caseiro de problemas digestivos e 

intestinais, cólicas, gases, azia, má digestão, diarréia e enxaqueca, bem como nos 

casos de irregularidades menstruais (LORENZI; MATOS, 2002). 

 

Para cultivá-las, as sementes devem ser deixadas, inicialmente por um 

período de quatro a seis semanas, imersas em água, para quebra da dormência, e 

então semeadas. Os capítulos ou cabecinhas, facilmente encontrados no mercado 

de ervas, podem ser usados na forma de chá ou tintura. O chá de emprego mais 

habitual é preparado na ocasião do uso (MATOS, 2000). 

 

Em várias partes do Brasil, o chá elaborado por infusão é preparado dos 

capítulos florais de Eglestes viscosa Less, sendo mais empregado no tratamento de 

problemas digestivos e intestinais (SILVEIRA; PESSOA,2005).  
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Figura 1 - Egletes viscosa Less (SILVEIRA; PESSOA, 2005) 

1.2.1 Estudos Químico-Farmacológicos 

Os estudos iniciais com macela comercial, principalmente no fim da década 

de 80, permitiram a obtenção de um óleo essencial caracterizado principalmente 

pela presença majoritária do acetato de trans-pinocarveíla. Como principais 

constituintes não voláteis, foram isolados dois diterpenos furânicos: o majoritário, de 

cadeia linear, o ácido centipédico, e o outro bibíclico, de esqueleto ent-clerodano, a 

lactona do ácido hawtrivaico. Além destes, um flavonóide, a 5,4’-dihidroxi-3,7,8,3’-

tetrametoxiflavona comumente designada ternatina (SILVEIRA; PESSOA, 2005).  

 
Investigações farmacológicas identificaram uma atividade antianafilática, 

antiinflamatória, gastroprotetora, antidiarreica, hepatoprotetora da ternatina (SOUZA, 

1992; RAO, 1997; RAO, 1994; SOUZA, 1999), uma atividade gastroprotetora e 
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antinociceptiva do ácido centipédico e da lactona do ácido hawtriwaico (GUEDES, 

2002). Estudos com o óleo essencial, que possui como constituinte majoritário o 

acetato de trans-pinocarveíla, mostraram possuir atividade antinociceptiva, 

anticonvulsivante e bactericida (SOUZA, 1998). 

 

 Com o desenvolvimento dos estudos, devido à necessidade de aquisição de 

maiores quantidades de macela comercial para a obtenção e fornecimento de 

ternatina para testes farmacológicos, verificou-se que uma amostra de macela 

forneceu um óleo essencial com composição diferente daquela já conhecida, 

motivando o estudo também dos seus constituintes químicos não-voláteis. O 

constituinte majoritário do óleo essencial foi caracterizado como uma molécula 

inédita na literatura derivada do β-pineno, isômero constitucional de trans-

pinocarveíla, denominado de acetato de cis-isopinocarveíla. Os principais 

componentes não voláteis foram a ternatina e um outro diterpeno furânico, também 

clerodâncio, a dilactona conhecida como bachotricuneatina, isolada anteriormente 

de Bacharis tricuneata, outra Asteraceae (SILVEIRA; PESSOA, 2005). 

 

Tentando relacionar a diferente composição química dos dois tipos de macela 

encontrados como uma possível influência das condições edafoclimáticas, iniciou-se 

então uma busca por espécimes frescos de macela por todo o Estado do Ceará. Um 

estudo da composição química dos óleos essenciais das partes aéreas dos 

exemplares coletados nos mais diversos locais revelou sempre a presença 

majoritária de trans-pinocarveíla e cis-isopinocarveíla. Ainda nesta época resolveu-

se estender os estudos às outras partes da planta que não os capítulos florais, tendo 

sido isolados os diterpenos labdânicos, a partir da parte aérea de uma mesma 

população (CUNHA, 2000).  
 

Foi iniciado um estudo, no curso de pós-graduação em Fitotecnia da UFC, de 

propagação e fenologia da macela. Sementes de macela provenientes de amostras 

dos dois tipos de capítulos florais constituídos por composições químicas distintas 

foram germinadas em diferentes substratos, transplantadas para canteiros e 

acompanhadas por nove meses. A influência do solo, época da colheita, adubação, 

produção de biomassa, produção percentual de óleos essenciais, teor de extrativos 

orgânicos nos capítulos florais e partes aéreas foram monitoradas durante esse 
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período. Neste estudo fenológico foi possível reconhecer que os dois quimiotipos de 

macela também mostravam diferenças morfológicas marcantes como pode ser 

observado pelo aspecto das folhas de dois espécimes de cada tipo químico (Figura 
2). Foi possível ainda reconhecer que dentro dos dois tipos de populações diferentes 

podiam ser distinguidos espécimes de floração tardia e de maior produção de 

capítulos florais, embora de menor tamanho. Reprodução de sementes desses 

espécimes diferentes demonstrou que esses fatores eram reproduzidos em 

populações diferentes podendo-se se caracterizar os tipos A e A’ que sempre 

produziam trans-pinocarveíla como principal constituinte, e os tipos B e B’ que 

sempre geravam cis-isopinocarveíla como constituinte principal (BEZERRA et al., 

2002). 

 

 Estudos citogenéticos baseados na contagem cromossômica das 

“variedades” de macela, produzidas por manejo experimental, revelaram tratar-se de 

duas espécies diferentes (SILVEIRA; PESSOA, 2005). 

 

 O estudo dos extratos apolares obtidos a partir de amostras de capítulos 

florais dos quimiotipos A e B permitiu o isolamento da ternatina para ambos, ácido 

centipédico e a lactona do ácido hawtriwaico para o quimiotipo A e de 

bachotricuneatina para o quimiotipo B, confirmando a hipótese da existência de dois 

quimiotipos (SILVEIRA; PESSOA, 2005). 

 

 Mais recentemente os estudos farmacológicos foram estendidos aos chás 

propriamente ditos, em virtude de ser esta a forma terapêutica usada 

tradicionalmente. A infusão aquosa liofilizada dos capítulos florais de macela do tipo 

A, produzida em canteiros experimentais, foi submetida à prospecção química 

através de partição líquido-líquido, cromatografia de exclusão em Sephadex LH 20 e 

cromatografia de adsorção em gel de sílica permitindo o isolamento de grandes 

quantidades de um sal inorgânico não identificado, ternatina, ácido centipédico e a 

lactona do ácido hawtriwaico. O mesmo tipo de análise para a infusão liofilizada 

obtida a partir da macela B, igualmente produzida sob as mesmas condições 

experimentais levou ao isolamento também de um sal inorgânico, de ternatina, 

bachotricuneatina e escopoletina (SILVEIRA; PESSOA, 2005). 
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MACELA A 

 
 

 
 
 
 

MACELA B 
Figura 2 – Egletes viscosa: quimiotipos A e B (SILVEIRA; PESSOA, 2005) 

 

1.3 Terpenos derivados de plantas 
 

Os terpenos representam uma classe de produtos naturais amplamente 

distribuída no reino vegetal, (NABETA et al., 1995). Esses compostos são 

encontrados especialmente no reino vegetal, compondo os chamados óleos 

essenciais (GIRAL, 1956) e apresentam funções variadas (VICKERY; VICKERY, 

1981; HARBONE; BAXTER, 1995). 

  

Os compostos terpênicos possuem em comum o fato de serem constituídos 

por múltiplos ou inteiros da molécula fundamental do isopreno (2-metilbutadieno), 

(Figura 3); que se origina a partir do ácido mevalônico. No entanto, distinção se faz 

entre os verdadeiros terpenos, ou seja, a denominação stricto sensu de terpenos 

se reserva para os hidrocarbonetos saturados (terminação eno), estes podendo ser 

considerados como polímeros por adição ou condensação de moléculas do 

isopreno. Isto implica, além de uma fórmula bruta inteira do isopreno (C5H8), como 

também uma estrutura ramificada que permita reconhecer as unidades integrantes 

da molécula (GIRAL, 1956).  
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Figura 3 - Molécula Fundamental do isopreno 

 

Além destes verdadeiros terpenos (autênticos), temos os chamados 

terpenóides (Tabela 1). A química dos terpenóides inclui compostos como alguns 

hidrocarbonetos que possuem menor ou maior teor de hidrogênio do que os 

terpenos verdadeiros, conservando no entanto a estrutura das unidades isoprênicas. 

Outros terpenóides são compostos formados por outras funções químicas como os 

álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos terpênicos. Estes são derivados dos terpenos 

pela introdução do oxigênio na molécula terpênica. Todas estas substâncias podem 

ser agrupadas numa denominação mais genérica e vaga de compostos terpenóides. 

Os esqueletos carbonados dos terpenóides são formados pela condensação de um 

número variável de unidades de isopreno predominando a condensação cabeça-

cauda (SIMÕES, 2001).  

 
 

Tabela 1 - Classificação dos terpenóides 
UNIDADES DE  

ISOPRENO 
NÚMERO DE 
CARBONOS 

CLASSIFICAÇÃO 

   
1 
 

5 Hemiterpeno 

2 
 

10 Monoterpeno 

3 
 

15 Sesquiterpeno 

4 
 

20 Diterpeno 

5 
 

25 Sesterterpeno 

6 
 

30 Triterpeno 

8 
 

40 Tetraterpeno 

>8 
 

>40 Politerpeno 

Fonte: Santos (2005) 



 

 

23

 

Esses compostos (terpenóides) apresentam variadas funções: os 

monoterpenos são constituintes dos óleos voláteis, atuando na atração de 

polinizadores. Os sesquiterpenos, em geral, apresentam funções protetoras contra 

fungos e bactérias, enquanto muitos diterpenóides dão origem aos hormônios de 

crescimento vegetal. Os triterpenóides e seus derivados, os esteróides, apresentam 

uma gama de funções. Muitos têm funções de proteção contra herbívoros, alguns 

são antimitóticos, e outros atuam na germinação das sementes e na inibição do 

crescimento da raiz (VICKERY; VICKERY, 1981; HARBONE; BAXTER, 1995). 

 

Os terpenóides podem ser encontrados nas formas cíclica e linear. As formas 

cíclicas poderão compor um número imenso de formas de estereoisômeros, por 

outro lado, os terpenóides lineares apresentam isomerismo geométrico nas duplas 

ligações isoprênicas. Os compostos mais freqüentes nos óleos essenciais são os 

monoterpenos (cerca de 90 % dos óleos essenciais) e os sesquiterpenos. Outros 

terpenóides, como diterpenos, são encontrados apenas em óleos essenciais 

extraídos com solventes orgânicos. O número de compostos terpênicos conhecidos 

ultrapassa a 8000, como componentes descritos em óleos essenciais é estimado um 

número superior a 150 monoterpenos e 1000 sesquiterpenos (SIMÕES, 2001). 

  

Os compostos terpênicos apresentam importantes atividades farmacológicas, 

tais como, anti-tumoral (CARNESECCHI et al., 2004), sedativas (do VALE et al., 

2002), analgésicas, antiinflamatórias (CARVALHO el al., 1996; IWAMOTO et al., 

2001; AHMAD et al., 2005; KÜPELI, et al., 2003), ativadoras de proteína quinase A 

(RAJIC et al., 2000), cardioprotetoras (LIEBGOTT et al., 2000); bloqueadoras dos 

canais de cálcio (WANG et al., 2000) antioxidantes (ZHANG et al., 1996), 

hipolipidêmica (SILVA et al., 2001), antihipertensivas, relaxantes da musculatura lisa 

vascular (TORRES et al., 2000), antimicrobiana (MADUREIRA et al., 2003), 

antiulcerogênica (HIRUMA-LIMA et al., 2002), gastroprotetora (GUEDES, 2002; 

OLIVEIRA et al., 2004b), antinociceptiva (GUEDES, 2002; MAIA, 2006; LIMA-

JÚNIOR, 2006), antipruritogênica (OLIVEIRA et al., 2004a) e hepatoprotetora 

(OLIVEIRA et al., 2005).  

 

Os diterpenos, por sua vez, são umas das poucas classes fundamentais de 

produtos naturais com aproximadamente 5000 membros conhecidos. Esses 
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compostos orgânicos de baixo peso molecular apresentam um esqueleto contendo 

20 átomos de carbono. Eles apresentam importância química e comercial por que o 

seu uso leva à pesquisa de novos produtos farmacêuticos (DZEROSKI et al., 1998). 

 

Os diterpenos constituem uma grande e diversificada classe de metabólitos 

secundários que podem ser considerados como resultados de fatores naturais. 

Possuem esqueleto básico com 20 átomos de carbono e derivam biogeneticamente 

do pirofosfato de geraniol geranila, que resulta do encadeamento cabeça-cauda de 

quatro unidades de isopreno (TORSSELL, 1983). 

 

Muitos estudos realizados com extratos de plantas contendo diterpenos, 

mostraram uma variedade de atividades farmacológicas, como atividade anti-

ulcerogênica do Trans-Crotonina, diterpeno isolado do Croton cajucara Benth 

(HIRUMA-LIMA et al., 2002); atividade analgésica e gastroprotetora, do ácido 

centipédico e da lactona do ácido hawtriwaico, diterpenos isolados dos capítulos 

florais de Egletes viscosa (GUEDES, 2002); atividade analgésica do mirsinol, 

diterpeno isolado do Euphorbia decipiens (AHMAD et al., 2005); atividade analgésica 

e antiinflamatória do taxóide e lignanas, diterpenos isolados do Taxus baccata L. 

(KÜPELI, et al., 2003). Foram descritas, ainda, atividades tanto de relaxamento 

(DUARTE et al., 1992) como de contração (BAZAN et al., 1993; MIRANDA et al., 

1998). 

 

Os clerodanos são uma classe de diterpenóides bicíclicos cujo nome deriva 

da (-)-clerodina, primeiro diterpeno da série dos clerodanos isolado da Clerodendron 

infotunatum (BARTON; ELAD, 1956). Variadas atividades biológicas são citadas 

para diferentes formas estruturais de clerodanos: antibiótica, antiviral, antifúngica, 

antitumoral, citotóxica, antiulcerogênica e inseticida (ROGERS et al., 1979; 

ANDERSEN et al., 1983). 

1.4 Lactona do ácido hawtriwaico 
 

Isolada do extrato de Egletes viscosa Less, a lactona do ácido hawtriwaico é 

um diterpeno caracterizado como clerodano, sendo um dos componentes 

majoritários presentes nas flores da planta.  
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Estudos recentes mostraram que essa lactona oferece gastroproteção contra 

dano gástrico induzido por etanol e indometacina e produz antinocicepção em 

modelos de nocicepção aguda induzida por ácido acético e formalina (GUEDES, 

2002). Foram descritas, ainda, atividade antiproliferativa de linhagens de células 

cancerosas humanas in vitro com inibição da síntese de DNA (PESSOA et al., 

2000). 

 

1.5 Inflamação 
 
1.5.1 Aspectos gerais da resposta inflamatória 

 

O estudo da inflamação tem história antiga e rica. Celsus (30 a.C. – 38 d.C.) 

descreveu os quatro sinais cardeais da inflamação: rubor, tumor, calor e dor. John 

Hunter (1728 – 1793) compreendia a inflamação como um processo benéfico e de 

proteção, sem o qual animais e seres humanos não poderiam sobreviver aos seus 

inimigos. Uma das primeiras descrições microscópicas da inflamação foi realizada 

por Julius Cohnheim (1839 – 1884), o primeiro pesquisador a descrever a seqüência 

dos eventos vasculares, que são dilatação, estase do sangue, marginalização e 

emigração dos leucócitos (MOVAT, 1985). Virchow (1858) descreveu o quinto sinal 

da inflamação: perda da função. 

A inflamação pode ser didaticamente dividida em duas fases: aguda e 

crônica. A inflamação aguda é de duração relativamente curta, podendo durar 

minutos, horas, ou mesmo alguns dias; sua principal característica é a presença de 

exsudato rico em proteínas plasmáticas (edema) e a migração de leucócitos, 

principalmente os neutrófilos. A inflamação crônica, porém, é de longa duração e 

está relacionada com algumas alterações histológicas, como presença de linfócitos e 

macrófagos, proliferação de vasos sanguíneos, fibrose e necrose do tecido 

(COLLINS 1999; RANG et al., 2003). 

Podemos definir inflamação como uma reação do tecido vascularizado vivo às 

agressões. Vários agentes exógenos e endógenos podem causar injúria celular. 

Estes mesmos estímulos são capazes de evocar uma série complexa de reações, 
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em especial nos tecidos vascularizados, chamadas de reações inflamatórias. 

(ROCHA E SILVA, 1978; SEDGWICK; WILLOUGHBY, 1985; COLLINS, 1999). 

A resposta inflamatória ocorre no tecido conjuntivo vascularizado, incluindo 

plasma, células circulantes, vasos sanguíneos e constituintes celulares e 

extracelulares do tecido conjuntivo (COLLINS, 1999). 

1.5.2 Resposta inflamatória aguda 

 Os fenômenos vasculares caracterizam-se por um aumento do fluxo 

sangüíneo para a área lesada, resultante principalmente de dilatação arteriolar e 

abertura dos leitos capilares. O aumento da permeabilidade vascular leva ao 

acúmulo de líquidos extravascular rico em proteína, o qual forma o exsudato. As 

proteínas plasmáticas deixam os vasos, mais comumente através de junções 

alargadas entre as células endoteliais das vênulas ou por lesão direta das células 

endoteliais. Os leucócitos, inicialmente representados sobretudo por neutrófilos, 

aderem ao endotélio por meio de moléculas de aderência, transmigram através do 

endotélio e migram para o local da lesão sob a influência de agentes 

quimioatratores. Segue-se a fagocitose do agente ofensivo, que pode acarretar em 

morte do microorganismo. Durante a quimiotaxia e fagocitose, os leucócitos ativados 

podem liberar metabólitos tóxicos e proteases no meio extraceular, potencialmente 

causando lesão tecidual (COLLINS, 1999).   

 Alguns dentre os muitos produtos teciduais que causam essas reações são a 

histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas, citocinas, óxido nitríco e 

neuropeptídios. Essas substâncias uma vez ativadas participam, desencadeando, 

mantendo e amplificando os diversos processos inflamatórios. 

1.5.3 Mediadores químicos da inflamação  

 Os mediadores originam-se do plasma ou das células. Os mediadores oriundo 

do plasma (p.ex. complemento) estão presentes no plasma em formas precursoras 

que devem ser ativadas, em geral por uma série de clivagens proteolíticas, a fim de 

adquirir suas propriedades biológicas. Os mediadores oriundos de células 

normalmente estão seqüestrados nos grânulos intracelulares, que precisam ser 

secretados (p.ex. histamina nos grânulos dos mastócitos) ou são sintetizados 
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originalmente (p.ex. prostaglandinas, citocinas) em resposta a um estímulo. As 

principais fontes celulares são plaquetas, neutrófilos, monócitos/macrófagos e 

mastócitos, mas as células mesenquimais (endotélio, músculo liso, fibroblastos) e a 

maioria dos epitélios também podem ser induzidos a elaborar alguns mediadores 

(ROBBINS, 2000; COLLINS, 1999). 

 A histamina encontra-se amplamente distribuída nos tecidos, sendo a fonte 

mais rica os mastócitos, que estão normalmente presentes no tecido conjuntivo 

adjacente aos vasos sangüíneos. Também é encontrada em basófilos e plaquetas. A 

histamina pré-formada está presente nos grânulos de mastócitos e é liberada por 

desgranulação dessas células em resposta a uma variedade de estímulos: 1) lesão 

física, como um traumatismo, frio, ou calor; 2) reações imunes envolvendo a ligação 

dos anticorpos nos mastócitos; 3) fragmentos do complemento denominados 

anafilatoxina (C3a e C5a); 4) proteínas de liberação da histamina derivadas dos 

leucócitos; 5) neuropeptídeos (p.ex. Substância P); e 6) citocinas. No ser humano, a 

histamina causa dilatação das arteríolas e aumenta a permeabilidade vascular das 

vênulas. É considerada o principal mediador da fase imediata de aumento da 

permeabilidade vascular, produzindo lacunas venulares. A histamina atua sobre a 

microcirculação principalmente através dos receptores H1 (COLLINS, 1999). 

 A serotonina (5-hidroxitriptamina) é um segundo mediador vasoativo pré-

formado com ações semelhantes às da histamina.  Está presente nas plaquetas e 

células enterocromafins (seres humanos e roedores) e nos mastócitos (roedores). A 

liberação de serotonina das plaquetas é estimulada quando as plaquetas se 

agregam após contato com o colágeno, trombina, difosfato de adenosina (ADP) e 

complexos antígeno-anticorpo. A agregação e liberação plaquetárias também são 

estimuladas pelo fator ativador plaquetário (FAP), proveniente dos mastócitos 

durante reações mediadas por IgE. Desse modo, a reação de liberação plaquetária 

resulta em aumento da permeabilidade durante reações imunológicas (COLLINS, 

1999). 

 A bradicinina (BK) é um cininogênio vasoativo (nonapeptídio) de alto peso 

molecular que apresenta um potente efeito sobre a permeabilidade vascular. Seus 

efeitos são similares ao da histamina. A BK é um importante mediador da resposta 

inflamatória tecidual a estímulos irritantes, porém sua ação é de curta duração, pois 
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ela sofre uma rápida inativação enzimática. A degradação enzimática pode ser feita 

por várias peptidases, incluindo o dipeptidil carboxipeptidase cininase II (BOURA; 

SVOLMANIS, 1984). 

 As prostaglandinas (PGs) também estão implicadas na patogenia da dor, 

febre e inflamação. A PGE2 é um mediador hiperalgésico, pois torna a célula neural  

hipersensível a estímulos dolorosos (DRAY, 1995). Causa um aumento acentuado 

da dor produzida por injeção intradérmica de concentrações de histamina e 

bradicinina inferiores às ideais e interage com citocinas na geração de febre durante 

infecções. A PGD2 é o principal metabólito da via da ciclooxigenase nos mastócitos; 

juntamente com PGE2 e PGF2, causa vasodilatação e potencializa a formação de 

edema (COLLINS, 1999). 

 O óxido nítrico é um mediador relativamente 'moderno' da inflamação. Em 

1980 foi demonstrado que a vasodilatação produzida pela acetilcolina pressupunha 

um endotélio íntegro. Como resposta, as células endoteliais produziam um Fator de 

Relaxamento Derivado do Endotélio (EDRF), que levava a um relaxamento da 

musculatura lisa. Posteriormente, foi demonstrado que o endotélio vascular produzia 

NO, que apresentava propriedades físicas e biológicas do EDRF. O NO aumenta a 

concentração de GMPc intracelular, que medeia o relaxamento e produz 

vasodilatação. A produção de NO é ativada pela entrada de Ca++ no interior da 

célula. Além de promover o relaxamento da musculatura lisa, o NO desempenha 

papéis importantes na inflamação: reduz a agregação plaquetária; produzido pelos 

macrófagos, atua como radical livre sendo citotóxico para determinados micróbios e 

células tumorais. A produção descontrolada de NO pelos macrófagos no choque 

séptico pode levar a uma vasodilatação periférica maciça e a choque (ROBBINS, 

2000). 

 Os neuropeptídios liberados de neurônios sensitivos contribuem para as 

reações infamatórias – constituindo o fenômeno conhecido como inflamação 
neurogênica. Os principais peptídios envolvidos são a substância P, a neurocinina 

A e o CGRP. A substância P e a neurocinina A atuam sobre os mastócitos, liberando 

histamina e outros mediadores, e produzem contração da musculatura lisa e 

secreção de muco. O CGRP é um potente vasodilatador. A inflamação neurogênica 

está implicada na patogenia de várias condições inflamatórias, incluindo a fase 
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tardia da asma, rinite alérgica, doença intestinal inflamatória e alguns tipos de artrite 

(MAGGI, 1996). 

1.5.4 Inflamação neurogênica 
 

A expressão inflamação neurogênica (JANCSÓ et al., 1967) descreve, na 

pele, um fenômeno de vasodilatação arteriolar originado pelas fibras nervosas 

locais, com aumento do fluxo sangüíneo e conseqüente edema por extravasamento 

de plasma da vênula pós-capilar. Quando bem localizado, o evento traduz-se na 

formação de uma pápula com eritema. Essa reação ocorre pela presença local de 

neuropeptídeos, que são liberados por duas sub populações de fibras nervosas 

cutâneas, assim chamadas peptidérgicas: as fibras do tipo C (aferentes não 

mielinizados ou nociceptores polimodais C) e, em menor quantidade, as fibras Aδ 

(pequenas fibras mielinizadas). Juntas, elas desempenham as funções autonômicas 

e de nocicepção na pele. Eis por que a participação da inervação nos processos 

cutâneos pode ser mais bem compreendida nos eventos inflamatórios agudos, em 

que dor e/ou prurido são acompanhados de eritema e edema como sinais e 

sintomas mais evidentes. 

 

De modo geral, qualquer dano tecidual ou estímulo doloroso pode 

desencadear a inflamação neurogênica. Vários eventos são capazes de ativar 

nervos sensoriais na pele, incluindo: estímulos diretos, como calor, isquemia, 

eventos mecânicos, aumento da concentração de íons potássio por lise celular, 

baixo pH e estimulação elétrica; mediadores inflamatórios liberados no local ou 

trazidos à pele pela circulação sistêmica, como a histamina, metabólitos do ácido 

araquidônico, bradicinina e serotonina; alérgenos e; compostos de plantas, como a 

capsaicina, capazes de ligar-se a receptores específicos nas fibras nervosas e 

causar a liberação maciça de neuropeptídeos. De maneira análoga, pode-se inibir o 

extravasamento de plasma e vasodilatação neurogênicos com diversas abordagens, 

como: bloqueio da condução nervosa (anestésicos locais), estabilização de 

mastócitos (com cromoglicato de sódio), bloqueio de receptores da capsaicina (com 

capsazepina), bloqueio de canais iônicos (com vermelho de rutênio); 

antiinflamatórios esteróides; depleção de neurotransmissores (tratamento crônico 
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com capsaicina ou análogos); assim como inibição pré-sináptica (opióides) (BALUK, 

1997).  

 
1.6 Dor 
 

Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma 

lesão tissular potencial ou real ou mesmo a nenhuma lesão, embora ainda assim 

descrita com termos sugestivos de que o dano tecidual tivesse de fato ocorrido 

(IASP, 1979). 

 

A dor afeta pelo menos 30 % dos indivíduos durante algum momento da sua 

vida e, em 10 a 40% deles, tem duração superior a um dia. Constitui a causa 

principal de sofrimento, incapacitação para o trabalho e ocasiona graves 

conseqüências psicossociais e econômicas. Muitos dias de trabalho podem ser 

perdidos por aproximadamente 40% dos indivíduos. Não existem dados estatísticos 

oficiais sobre a dor no Brasil, mas a sua ocorrência tem aumentado 

substancialmente nos últimos anos. A incidência da dor crônica no mundo oscila 

entre 7 e 40% da população e, como conseqüência da mesma, cerca de 50 a 60% 

dos que sofrem dela ficam parcial ou totalmente incapacitados, de maneira 

transitória ou permanente, comprometendo de modo significativo à qualidade de vida 

(SBED, 2005). 

 

O contexto em que aparece, geralmente, ameaçador (doenças ou em traumas 

físicos), desperta o desejo de terminar, reduzir ou evitar sua presença. Parte da 

dimensão afetiva da dor é construída no momento em que ocorre, em função de 

sentimentos de medo e desconforto, e outra parte, depende do que se denomina 

afeto secundário da dor, que inclui sentimentos gerados através da capacidade de 

prever as implicações da dor, ou seja, da previsão do sentimento (PRICE, 2000). 

 
1.6.1 Classificação da dor 

 

A dor pode ser classificada de múltiplas maneiras. Sob o ponto de vista de 

duração, a sensação dolorosa pode ser qualificada como do tipo transitória, aguda 

ou crônica. Na dor transitória, a ativação dos receptores da dor acontece na 
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ausência de qualquer dano tecidual. A dor aguda, por sua vez, é uma resposta 

normal causada por uma lesão do tecido com conseqüente ativação dos receptores 

no local da lesão, sendo que essa dor desaparece, até mesmo antes da 

reestabilização fisiológica do local lesionado. Ao contrário das anteriores, a dor 
crônica é provocada por uma lesão ou doença que geralmente supera a capacidade 

de recuperação do organismo (LOESER; MELZACK, 1999).  

 

No que tange o conceito de localização, a dor pode ser classificada em 

somática ou visceral dependendo da fonte emissora da dor. A dor somática ocorre 

quando os estímulos que vão produzir a sensação de dor provêm da periferia do 

corpo. De acordo com a estrutura envolvida na lesão pode ser dividida em superficial 

cutânea (pele e tecido conjuntivo) e profunda (ossos, articulações e músculos). A 
dor visceral, por sua vez, ocorre quando os estímulos que vão produzir a sensação 

de dor provêm de vísceras (RAJA et al., 1999). 

 

Quanto a sua origem, existem quatro tipos principais de dor. A dor 
nociceptiva, que é originada devido à estimulação excessiva dos nociceptores 

localizados na pele, vísceras e outros órgãos. A dor neurogênica, que reflete um 

dano tecidual neuronal na periferia ou no SNC. Um outro tipo é a dor neuropática, 

que acontece devido a uma disfunção ou dano de um nervo ou grupo de nervos. Por 

último, a dor psicogênica, que não é oriunda de uma fonte somática identificável e 

que pode refletir fatores psicológicos (MILLAN, 1999).  

 
1.6.2 Mecanismos da dor 
 

Logo após um traumatismo, infecção ou outro fator, as terminações nervosas 

existentes no local afetado conduzem o estímulo doloroso por nervos até a medula 

espinhal. Deste local, o estímulo (a mensagem) é levado até diferentes regiões do 

cérebro, onde é percebido como dor e transformado em respostas a este estímulo 

inicial. Esse mecanismo tem sua atividade regulada por um conjunto de substâncias 

produzidas no sistema nervoso, que constitui-se no chamado sistema modulador de 

dor. Algumas dessas substâncias, como a serotonina e as endorfinas, agem sobre o 

sistema de transmissão da dor, aumentando ou diminuindo a sensação dolorosa 

(SBED, 2005). A percepção da dor é complexa e não envolve apenas a transdução 
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de um estímulo nociceptivo, mas também processos emocionais e cognitivos em 

nosso cérebro (JULIOS; BASBAUM, 2001). Assim, pode-se dizer que a dor é 

influenciada por fatores tantos fisiológicos, quanto psicológicos e, por isso, em 

animais, são avaliados de forma indireta. Neste sentido, o componente fisiológico da 

dor é denominado de nocicepção, com isso, modelos animais de analgesia são de 

fato modelos de nocicepção (TJOLSEN et al., 1992).  

 
1.6.2.1 Nociceptores do aferente primário 
 

Os receptores da dor na pele e em outros tecidos estão presentes em 

terminações nervosas livres sensíveis a estímulos dolorosos. A atividade no 

nociceptor e a via nociceptiva e outros processos neurofisiológicos induzidos pelo 

estímulo doloroso é chamado de nocicepção (DICKENSON; BESSON, 1997).  

 

Esses nociceptores, respondem a estímulos térmicos, mecânicos e químicos, 

que resultam na propagação do impulso pela fibra nervosa ascendente até a medula 

espinhal e a partir desta, para o córtex cerebral, onde respostas fisiológicas, 

comportamentais e emocionais são originadas, após a transdução, transmissão, 

modulação e percepção do estímulo nocivo (MUIR III, 1998).  

 

No entanto, nocicepção se refere à recepção de sinais no sistema nervoso 

central (SNC) evocados pela ativação de nociceptores provenientes de dano tissular, 

sendo que nem todos os estímulos nociceptivos são necessariamente 

experimentados como dor (JESSEL; KELLY, 1991).  

 

A dor é usualmente desencadeada pela ativação de nociceptores específicos 

(dor nociceptiva). Entretanto, ela pode ser resultante de lesão nas fibras sensoriais, 

ou dano ocasionado no SNC (dor neuropática) (MILLAN, 1999).  

 

Além disso, segundo Dickenson; Besson (1997), algumas alterações podem 

ocorrer, como o aumento da resposta a um estímulo doloroso o qual é denominado 

de hiperalgesia. Esta é normalmente decorrente de importantes mudanças no 

processo central de sinalização da dor. Outras alterações sensoriais também podem 
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acontecer, entre elas a alodínia que se refere a dor evocada por um estímulo inócuo 

(MILLAN, 1999).  

 

A sensação dolorosa ou nocicepção nos animais, inicia-se com a ativação de 

terminais nervosos livres, os nociceptores, localizados em diversos tecidos do 

organismo. Os nociceptores e suas fibras podem ser agrupados em duas categorias 

principais: as fibras Aδ mecanotérmicas mielinizadas e as fibras C polimodais 

amielinizadas, as quais são encontradas em maior número (80%) nos nervos 

sensoriais periféricos (SIDDALL; COUSINS, 1998; DAVIS et al., 2000). 

 

A maioria das fibras C é chamada de polimodal devido a sua habilidade de 

responder a estímulos mecânicos, térmicos ou químicos. No entanto, sua ativação 

depende das substâncias químicas liberadas como resultado da lesão tecidual 

(DAVIS et al., 2000).  

 

Tabela 2 - Tipos de fibras sensoriais primários responsáveis pela condução do sinal 
nociceptivo da periferia ao SNC 

Fonte: JULIUS; BASBAUM (2001) 
 
 
 
 

 
 

Tipos de Fibras 
 

Aβ Aδ C 
 

 
Mielinização 

 
Muita 

 

 
Pouca 

 
Ausente 

 
Diâmetro 

 
 

 
10µm 

 
2-6µm 

 
0,4-1,2µm 

 
Velocidade de 

condução 
 

 
30-100 m/s 

 
1,2-30 m/s 

 
0,5-2 m/s 

 
Tipo de sinal 

 

 
Propiocepção 

toque leve 
 

 
Nocicepção 
(mecânica e 

térmica) 

 
Nocicepção 

(mecânica, térmica e 
química) 
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1.6.2.1.1 Sensibilização e nociceptores silenciosos 
 

Quando estímulos intensos, repetidos são aplicados na presença de tecido 

danificado ou inflamação, o limiar de ativação dos nociceptores aferentes primários é 

abaixado e a freqüência de descarga é mais alta para todas as intensidades de 

estímulos. Mediadores inflamatórios, como a bradicinina, algumas prostaglandinas e 

leucotrienos, contribuem para este processo, que é chamado sensibilização. Nos 

tecidos sensibilizados, estímulos normalmente inofensivos são capazes de produzir 

dor. A sensibilização é um processo clinicamente importante que contribui para dor à 

palpação, dor espontânea e hiperalgesia (HARRISON, 1998).  

 

Em comparação as estruturas superficiais, as vísceras são relativamente 

insensíveis a estímulos nocivos em condições normais. No entanto, a dor visceral 

resulta da ativação de fibras sensoriais aferentes que inervam órgãos internos e é 

descrito em termos de cinco características clínicas (CERVERO; LAIRD, 1999): 

 

  1) Não tem origem em todos os órgãos viscerais, uma vez que nem 

toda víscera é inervada por receptores sensoriais ou pela falta de um estímulo nóxio 

apropriado; 

  2) Não está sempre relacionada a uma lesão, e sim às propriedades 

funcionais e não-estruturais da dor visceral; 

  3) É referida na parede do corpo, o que pode ser explicado pela 

convergência central das vias viscerais e somáticas; 

  4) É difusa e pouco localizada como conseqüência da baixa densidade 

de terminais aferentes periféricos, compensados pela divergência central das vias 

aferentes; 

  5) É geralmente acompanhada por acentuados reflexos motores e 

autonômicos, o que é conhecido como reação do sistema de alerta. 

 

Mais recentemente foram identificadas estruturas denominadas nociceptores 

silenciosos, presentes nas terminações periféricas de fibras C de nervos articulares, 

vísceras, mas não de músculos. Em condições normais encontram-se “silenciosos”, 

porém na vigência de processos inflamatórios, estímulos químicos ou térmicos 

tornam-se responsivos até mesmo àqueles inócuos (PORTO, 2004). Acredita-se que 
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este grupo contribua na sinalização da dor crônica, alterações prolongadas nos 

reflexos espinhais e regulação autonômica anormal de órgãos internos (CERVERO, 

2002).  

 

1.6.2.2 Vias centrais de dor 
 

Os axônios dos nociceptores aferentes primários entram na medula espinhal 

através da raiz dorsal e terminam no corno dorsal da substância cinzenta espinhal 

(HARRISON, 1998). As fibras C e Aδ transferem a informação nociceptiva para a 

lâmina superficial (lâmina I e II) e para a lâmina profunda (V e VI) no corno dorsal, 

como também para a lâmina circuncanular (lâmina X). Por outro lado, as fibras Aβ 

são fibras de maior calibre, mielinizadas e de rápida condutância e transmitem 

informações de estímulos inócuos para a lâmina profunda (III-IV) (MILLAN, 2002). 

No corno dorsal existe uma complexa interação entre fibras aferentes primárias, 

interneurônios e terminações nervosas inibitórias descendentes de estruturas supra-

espinhais (SIDDALL; COUSINS, 1998). 

 

Os nociceptores primários fazem uma sinapse no corno dorsal da medula 

espinhal com neurônios de segunda ordem, predominantemente na lâmina II 

(substância gelatinosa) da medula espinhal. Os neurônios de segunda ordem 

cruzam a medula espinhal para ascender no trato espinotalâmico chegando até suas 

fibras terminais localizadas principalmente no tálamo. No tálamo, neurônios de 

terceira ordem emitem axônios através da cápsula interna ao córtex somatosensor, 

onde a somatização do estímulo nocivo ocorre, ou emitem axônios ao giro cingulado 

anterior, onde existe o componente emocional da dor (RUSSO; BROSE, 1998) 

(Figura 4). 
 

Além disso, o trato espinotalâmico parece emitir axônios ao mesencéfalo e a 

ponte rostral, fazendo sinapses em complexos nucleares, incluindo o núcleo magno 

da rafe e o núcleo reticular gigantocelular. Ambas as estruturas parecem estar 

envolvidas na regulação nociceptiva descendente dos neurônios de segunda ordem 

(RUSSO; BROSE, 1998; BESSON, 1999; MILLAN, 1999). 

 



 

 

36

 

 
Figura 4 - Mecanismo da dor (BASBAUM; JULIUS, 2006) 

 

As vias aferentes da dor são constituídas por diferentes tratos ascendentes 

que formam dois sistemas filogenéticos distintos. O primeiro, mais antigo, passa 

através da região medial da medula espinhal, sendo formado pelos tratos: 

paleoespinotalâmico, espinoreticular, espinomesencefálico, espinoparabrachio-

amigdalóide, espinobrachio-hipotalâmico e espinotalâmico. O outro sistema, mais 

recente, ocupa a região lateral da medula espinhal e consiste no trato 

neoespinotalâmico, espinocervical e pós-sináptico no corno dorsal (ALMEIDA et al., 

2004). 

 

As vias descendentes originadas de estruturas cerebrais têm um importante 

papel na modulação e integração das mensagens nociceptivas no corno dorsal da 

medula. Vias serotoninérgicas, noradrenérgicas e em menor proporção às vias 

dopaminérgicas compreendem os maiores componentes dos mecanismos 

descendentes (MILLAN, 2002). 
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Observando os mecanismos envolvidos na transmissão do processo doloroso 

descrito acima, pode-se afirmar que a dor não é uma sensação uniforme, a 

qualidade da dor e o início das respostas de proteção são determinados por muitos 

fatores dentro da medula espinhal e estruturas do cérebro, envolvidas na integração 

e modificação da sinalização nociceptiva (DICKENSON; BESSON, 1997). 

 

1.6.2.3 Modulação do processamento nociceptivo 

 

Em 1911, Head e Holmes postularam influências modulatórias da dor e 

propuseram que o neocórtex modularia a resposta do tálamo aos estímulos nocivos.  

Mais tarde, em 1954, Hagbarth e Kerr apresentaram as primeiras evidências diretas 

que os sítios supraespinhais controlariam as vias ascendentes e Carpenter e 

colaboradores (1965), propuseram o controle descendente dos eferentes sensoriais.  

 

No entanto, a existência de um sistema modulatório específico da dor só foi 

claramente exposto em 1965, na teoria de controle do portão da dor, proposta por 

Wall e Melzack, este regula a passagem dos impulsos das fibras aferentes 

periféricas ao tálamo através dos neurônios de transmissão no corno dorsal. Os 

neurônios na substância gelatinosa (SG) do corno dorsal agem para inibir a via de 

transmissão. Os interneurônios inibitórios são ativados pelos neurônios inibitórios 

descendentes ou pela aferência nociceptiva das fibras Aβ. Eles são inibidos pela 

aferência nociceptiva da fibra C, de modo que a atividade persistente da fibra C 

facilita a excitação das células de transmissão pelas aferências nociceptivas e não 

nociceptivas. A autofacilitação causa disparos sucessivos de atividade dos aferentes 

nociceptivos para se tornarem de modo crescente efetivo em ativar os neurônios de 

transmissão (Figura 5).  
 

Posteriormente, Wall; Sweet (1967) demonstraram que as estruturas do 

tronco cerebral inibiam tonicamente os neurônios nociceptivos no cordão espinhal. 

As evidências que o sistema descendente poderia seletivamente modular a dor 

foram primeiramente colocadas após a descoberta da analgesia produzida por 

estimulação elétrica focal do cérebro (REYNOLDS, 1969; MEYER et al., 1971; 

MEYER; PRICE, 1976). 
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Atualmente, sabe-se que muitas classes de neurônios da coluna dorsal, os 

próprios neurônios aferentes primários e fibras descendentes do cérebro exercem 

um grande potencial modulatório sobre a transferência da informação nociceptiva. 

Após entrar no corno dorsal da medula espinhal, a informação nociceptiva 

proveniente das vísceras está sujeito ao processamento por uma diversidade de 

mecanismos, alguns dos quais potencializando (facilitação), outros inibindo sua 

transferência para centros supra-espinhais (MILLAN, 2002). 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
Figura 5 - Teoria do Controle do Portão de MELZACK e WALL (DALE, 2004) 

 
1.7 Capsaicina 

   

A capsaicina (trans-8-metil-N-vanilil-6-nonenamida) é a molécula ativa 

responsável pela ardência da pimenta vermelha, do gênero Capsicum. Sua 

importância no estudo de neuropeptídeos na pele deve-se a sua capacidade de 

despolarizar fibras C ou Aδ, ligando-se a um receptor denominado vanilóide, que 

abre canais iônicos gerando um influxo de cálcio na fibra nervosa (JANCSÓ et al., 

1967; CATERINA et al., 1997). 

 

Estudos sugerem haver não só um, mas uma família de receptores vanilóides, 

porém seus ligantes endógenos ainda não foram isolados. A aplicação tópica ou 

injeção intradérmica de capsaicina provoca liberação imediata e depleção de 

taquicininas, CGRP e/ou VIP das fibras nervosas, provocando inicialmente uma 

sensação de ardência e hiperalgesia, com inflamação e uma pápula eritematosa 

indistinta daquela obtida por injeção de SP ou histamina. 
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Após aplicações repetidas por período variável, o local apresenta diminuição 

da sensibilidade e bloqueio a estímulos dolorosos, resultando em dessensibilização 

e taquifilaxia (reversíveis com a suspensão da droga) ou lesão irreversível da fibra, 

dependendo das doses e da duração da exposição. Isso é útil em alguns estados 

dolorosos crônicos, em que o tratamento com capsaicina visa depletar os 

mediadores da dor. As indicações terapêuticas tópicas incluem o prurido, a neuralgia 

pós-herpética e a psoríase, mas permanecem limitadas, devido ao forte desconforto 

associado e à necessidade de aplicações numerosas. Análogos mais potentes do 

que a capsaicina, como a resiniferatoxina, ainda permanecem em estudo para 

aplicação terapêutica (LOTTI et al., 1995; NORTON, 1998; COSTA et al., 2000; 

REINMANN et al., 2000). 

 

O receptor vanilóide está localizado nas fibras C polimodais, bem como em 

outros tecidos, onde é iniciada uma complexa cascata de eventos, incluindo 

excitação neuronal, liberação de mediadores pró-inflamatórios, desensibilização de 

receptor e toxicidade neuronal (CATERINA et al., 1997). 

 

Este receptor responde não somente aos agonistas semelhantes à 

capsaicina, mas também a outros estímulos, incluindo excessos de temperatura de 

aproximadamente 45°C (o limiar para a dor) e concentrações de H+ na faixa 

micromolar (pH 5,5 e abaixo), que também causam dor. Assim, esse receptor 

apresenta características “polimodais” incomuns, que se assemelham muito às dos 

neurônios nociceptivos, e acredita-se desempenhar papel central na nocicepção 

(RANG et al., 2003). 

 

O receptor da capsaicina (TRPV1) é um transdutor de calor. Converte o calor 

intenso em atividade elétrica nos neurônios, existindo uma dada intensidade em que 

o indivíduo passa a sentir dor. A expressão destes receptores em neurônios 

sensoriais da pele aumenta dramaticamente após inflamação, o que contribui para a 

hipersensibilidade à dor. Estas características, segundo pesquisadores, fazem do 

TRPV1 um bom alvo terapêutico para certos tipos de dor (HAMPTON, 2005).  
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2 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 
 

Recentes evidências para as companhias farmacêuticas mostraram que para 

algumas doenças complexas, os produtos naturais ainda representam um grande 

valor para a produção de novas entidades químicas (CALIXTO, 2005). 

 

Devido ao precário acesso a medicina moderna, grande parte da população 

depende essencialmente de plantas medicinais para o cuidado com a saúde 

primária. Todavia, poucas plantas foram cientificamente estudadas para assegurar 

sua qualidade, segurança e eficácia (CALIXTO, 2005). 

 

Contudo, o potencial dos produtos de origem natural, como fontes de novas 

drogas, continua largamente inexplorado uma vez que somente pequena fração de 

plantas, animais e microorganismos tem sido investigada fitoquímica e 

biologicamente (HAMBURGER; HOSTETTMANN, 1991).   

 

Diante da necessidade de se buscar novos medicamentos de maior eficácia, 

com qualidade e segurança comprovadas, bem como do grande uso popular de 

Egletes viscosa, foi selecionado para esse estudo a lactona do ácido hawtriwaico, 

um dos constituintes majoritários da planta. Uma vez que já mostramos previamente 

que esse diterpeno oferece gastroproteção contra dano gástrico induzido por etanol 

e indometacina e produz antinocicepção em modelos de nocicepção aguda induzida 

por ácido acético e formalina (GUEDES, 2002).  

 

A presente investigação amplia os trabalhos prévios com Egletes viscosa 

Less com o intuito de caracterizar o potencial antinociceptivo e antiinflamatório da 

lactona do ácido hawtriwaico. 
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3 OBJETIVOS  
 
3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a atividade antinociceptiva e antiinflamatória da lactona do ácido 

hawtriwaico (LAHT) em camundongos.  

 

3.2 Objetivos específicos 
 

 Avaliar a toxicidade aguda; 

 

 Avaliar a atividade antiedematogênica da LAHT no modelo de edema de orelha 

induzido por capsaicina; 

 

 Avaliar a atividade da LAHT no edema de pata induzido pelo composto 48/80, 

histamina, serotonina e substância P; 

 

 Avaliar a atividade da LAHT no aumento da permeabilidade capilar induzido por 

ácido acético; 

 

 Avaliar a atividade da LAHT na nocicepção na pata induzida por capsaicina; 

 

 Avaliar a participação do sistema opióide, canais de potássio e receptor de 

adenosina no mecanismo antinociceptivo da LAHT; 

 

 Avaliar a atividade da LAHT nos modelos de tempo de sono induzido por 

pentobarbital, campo aberto e rota rod. 
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4 MATERIAIS 
 

4.1 Material Botânico 
 

Os botões florais de Egletes viscosa Less, foram coletados da plantação 

experimental pertencente ao departamento de Agronomia da UFC e autenticados pelo 

Prof. Edson de Paula Nunes. A lactona do ácido hawtriwaico foi extraída no 

Departamento de Química Orgânica e Inorgânica da UFC pelo prof. Edilberto Rocha 

Silveira.  

 

4.2 Animais Experimentais 
 

Camundongos albinos (Mus musculus) variedade Swiss Webster, adultos, 

machos, pesando entre 20 e 25 gramas, foram provenientes do Biotério Setorial do 

Departamento de Fisiologia e Farmacologia e do Biotério Central da UFC, mantidos 

em caixas de prolipropileno, à temperatura média de 26 ± 2°C em ciclos de claro-

escuro de 12 em 12 horas, recebendo ração padrão (Purina Chow) e água à vontade. 

Os animais foram colocados em jejum de sólidos 18 horas antes da realização dos 

experimentos e foram habituados, no laboratório, para o teste 2 horas antes da 

experimentação. O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de ética da UFC. 
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4.3 Drogas e Reagentes 
 
 
PRODUTOS                                                                                         ORIGEM 
 
Ácido acético glacial P.A. Proquímios, Brasil

Azul de Evans                                Sigma, USA 

Capsaicina Calbiochem, USA

Ciclopentiladenosina (CPA)           Sigma, USA

Ciproheptadina   Prodome,Brasil

Clorpromazina  CEME, Brasil

Composto 48/80 Sigma, USA

Diazóxido       Sigma, USA

Etanol absoluto Pro Analysis

Formamida Sigma, USA

Glibenclamida Sigma, USA

Histamina Sigma, USA

L-arginina Sigma, USA

  L-NG- nitro arginina metil ester (L-NAME) Sigma, USA

  Morfina Cristália, Brasil

  Naloxona Dupont, USA

  Óleo de Cróton Sigma, USA

  Pentobarbital sódico Abbots labs, Brasil

  Serotonia Sigma, Brasil

  Substância P Sigma, USA

  Teofilina Sigma, USA

  Tween 80 Sigma, USA

  Vermelho de rutênio Aldrich, USA
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4.4 Equipamentos 
 
 
EQUIPAMENTOS                                                                                   ORIGEM 
 
Analisador Bioquímico RA 50 Bayer

Balança para animais (mod. MF-6)  Filizola, Brasil

Balança analítica (mod. AX-200) Shimadzu, Japão

Campo Aberto  LPN-CE

Centrífuga          Gemmy ind. Corp. PLC-05

Material cirúrgico  -

Rota Rod Insight, Brasil
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5 MÉTODOS 
 
5.1 Obtenção da lactona do ácido hawtriwaico  

 

Dois quilos e meio (2,5Kg) de capítulos florais secos de Egletes viscosa foram 

extraídos com 3 a 5 litros de uma solução binária de hexano/acetato de etila 1:1. O 

solvente foi removido através de pressão reduzida para produzir 215,0g de um extrato 

viscoso amarelado (EV-HA). Uma alíquota de EV-HA (103,0g) foi adsorvida em sílica 

gel (400,0g) e grosseiramente dividido sobre uma camada de sílica gel (100,0g) por 

eluição com éter de petróleo (2,0L), éter de petróleo/diclorometano 1:1 (2,0L), 

diclorometano (2,0L) e acetato de etila (2,0L). A fração eluída com éter de 

petróleo/diclorometano 1:1 (47,8g) foi adsorvida em sílica gel (50,0g) e 

cromatografada sobre uma pequena camada de sílica gel (20,0g) por eliuição com 

uma mistura binária de éter de petróleo/acetato de etila com polaridade crescente. Da 

fração F15-17, eluída com éter de petróleo/acetato de etila 1:1, foi formado um 

preciptado. A filtração e recristalização com metanol forneceu 3.1g de um pó fino 

idêntico (TLC, mp, IR 1H e 13C) ao diterpeno clerodano lactona do ácido hawtriwaico 

(LIMA, 1996). Para os experimentos, o diterpeno lactona foi suspensa em água 

destilada usando 3% de Tween 80. (Figura 6)  
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Figura 6 - Estrutura Química da Lactona do Ácido Hawtriwaico 
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5.2 Toxicidade aguda e efeitos comportamentais 
                                                                                                                                                            

Na avaliação dos efeitos comportamentais e determinação da toxicidade 

aguda da lactona do ácido hawtriwaico (LAHT) foram utilizados camundongos Swiss 

(25-30g), escolhidos aleatoriamente, separados em grupos de 10 animais cada, e 

mantidos em jejum por 12 horas. A LAHT foi administrada, por via oral, em doses 

crescentes de 500; 1000 e 2000 mg/kg de peso no volume de 10 mL/kg. O grupo 

controle recebeu igual volume de veículo (3% de Tween 80 em água destilada). Os 

animais foram observados 30, 60, 90, 120, 150 e 180 min após a administração da 

LAHT e então em intervalos de 24 horas até completarem 72 horas. 

 

Os parâmetros observados foram quanto às alterações comportamentais e 

alterações nos padrões fisiológicos de evacuação e micção e quanto ao número de 

mortes ocorridas no período de setenta e duas horas conforme descrito na tabela de 

Malone para teste hipocrático (ANEXO A). 

 
5.3 Estudo da atividade antiinflamatória 

 

5.3.1 Edema de orelha induzido por capsaicina 
 

Camundongos (8-10 por grupo) foram tratados com a LAHT (12,5; 25 e 50 

mg/kg de peso corporal, v.o.), veículo (3% de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 

mL/kg) ou vermelho de rutênio (3 mg/kg, s.c.) 45 minutos antes da aplicação tópica 

de capsaicina (250 µg; 10 µL/orelha) na superfície da orelha direita (MANTIONE, 

1990). O mesmo volume de etanol foi aplicado na orelha esquerda. Após 30 minutos 

os animais foram sacrificados por deslocamento cervical e feitas seções circulares 

nas orelhas, com um diâmetro de 6 mm, e estas foram pesadas. A diferença entre o 

peso da orelha direita e esquerda foi considerado indicativo de edema e expresso 

em miligramas (mg). 

 

5.3.2 Edema de pata induzido por composto 48/80, histamina e serotonina 
 

Foi seguido o método de Henrique et al. (1987). O edema de pata foi induzido 

em camundongos (n=8) por uma injeção intraplantar do composto 48/80 (10 µg), 
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histamina (10 µg) ou serotonina (10 µg) na pata traseira direita, em um volume de 20 

µl. A pata contralateral recebeu um volume igual de salina (veículo). A LAHT (12,5; 

25 e 50 mg/kg, v.o.), veículo ou ciproheptadina (10 mg/kg, i.p.) foram administrados 

45 minutos antes das substâncias edematogênicas. Uma hora depois da injeção de 

composto 48/80 e 30 minutos depois da injeção de histamina ou serotonina, os 

animais foram sacrificados por deslocamento cervical, as patas traseiras foram 

cortadas ao nível da junção tíbio-tarsal e pesadas. O edema foi relatado como a 

diferença de peso entre as patas direita e esquerda de cada animal e foi expresso 

em miligramas (mg).  

 

5.3.3 Edema de pata induzido por substância P 
 

Foi seguido o método de Kassuya et al. (2005). O edema de pata foi induzido 

em camundongos (n=6) por uma injeção intraplantar de substância P (30 ηmol) na 

pata traseira direita, em um volume de 20 µl. A pata contralateral recebeu um 

volume igual de PBS (veículo). A LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.) ou veículo foram 

administrados 45 minutos antes da substância edematogênica. Uma hora depois da 

injeção de substância P, os animais foram sacrificados por deslocamento cervical, 

ambas as patas traseiras foram cortadas ao nível da junção tíbio-tarsal e pesadas. O 

edema foi registrado como a diferença de peso entre as patas direita e esquerda de 

cada animal e foi expresso em miligramas (mg).  

 

5.3.4 Aumento da permeabilidade capilar induzido por ácido acético 
 

O método descrito por Whittle (1964) foi seguido para verificar o efeito da 

LAHT no aumento da permeabilidade capilar induzido por ácido acético. 

Camundongos, machos (25-30 g), divididos em grupos de 8 animais cada, foram 

tratados oralmente com LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg) ou veículo (3 % Twenn 80 em 

água destilada v.o.; 10 mL/kg) 45min antes da administração endovenosa do Azul de 

Evans (25mg/kg). Imediatamente após a administração do Azul de Evans, os 

animais receberam uma injeção intraperitoneal de ácido acético 0,6% (10 mL/kg), 

sendo sacrificados 20 min após a administração do ácido acético por deslocamento 

cervical. As cavidades peritoneais foram abertas e lavadas com água destilada, 
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sendo o líquido obtido colocado em frascos com capacidade para 10 mL, 

previamente preparados com 0,1 mL de solução de NaOH 0,1N. O volume era então 

completado para 10 mL, e a coloração contida na solução final foi medida em 

espectofotômetro a 590 nm e a concentração de Azul de Evans foi calculada a partir 

de uma curva padrão.  

 

5.4 Estudo da atividade antinociceptiva 
 
5.4.1 Nocicepção induzida por capsaicina 

 
A nocicepção aguda foi induzida na pata traseira de camundongos (8-10 por 

grupo) por uma injeção intraplantar de 1,6 µg de capsaicina (20µl) ou veículo da 

capsaicina (10% etanol P.A.; 10% de Tween 80; 80 % PBS) e registrado o tempo 

que os animais gastaram lambendo a pata por um período de 5 min (SANTOS, 

1997). LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.), vermelho de rutênio (3mg/kg, s.c.) ou o 

veículo da LAHT (3 % Tween 80 em água destilada v.o.; 10 mL/kg) foram 

administrados 45 min antes da capsaicina.  

 

Para verificar o papel de opióides endógenos sobre a antinocicepção 

produzida por LAHT, os animais foram pré-tratados com naloxona, antagonista dos 

receptores opióides, por via intraperitoneal, na dose de 2 mg/kg, 20 min antes da 

administração da LAHT (50 mg/kg, v.o.) ou morfina (5 mg/kg, s.c.). 

 

A participação de canais de KATP – dependentes no efeito antinociceptivo da 

LAHT foi determinada pela administração de glibenclamida (2 mg/kg, i.p.), 20 min 

antes do tratamento com LAHT (50 mg/kg, v.o.) ou diazóxido (10 mg/kg, i.p.). 

 

O papel da adenosina nesse modelo foi estabelecido pela administração de 

teofilina (5 mg/kg, i.p.), 20 min antes do tratamento com LAHT (50 mg/kg, v.o.) ou da 

ciclopentiladenosina (CPA, 0.1mg/kg, i.p.), agonista dos receptores de adenosina. 

 

 Grupos de animais que receberam apenas morfina (5 mg/kg, s.c.), diazóxido 

(10 mg/kg, i.p.) ou CPA (CPA, 0.1 mg/kg, i.p.) 30 min antes da administração da 

capsaicina foram incluídos no estudo. 



 

 

49

 

5.5 Estudo do tempo de sono induzido por pentobarbital 
 

Os camundongos foram divididos em grupos de oito animais e tratados com 

veículo (3 % de Tween 80 em água destilada; 10 mL/kg, v.o.), LAHT (50 mg/kg, v.o.) 

ou clorpromazina (10 mg/kg, v.o.) 45min antes da injeção intraperitoneal de 

pentobarbital sódico (40 mg/kg) como agente indutor de sono (DANDIYA; 

COLLUMINE, 1959). Iniciado o período de sono dos animais, estes foram 

posicionados em decúbito dorsal, registrado o tempo do início do sono (Ti). O 

momento de retorno à situação de alerta, saída da posição de decúbito dorsal, 

caracterizou o tempo final de sono (Tf). O período de observação foi de no máximo 

120 min. O tempo total de sono (min) foi calculado pela diferença entre o tempo final 

e o tempo inicial de sono. 

 

5.6 Estudo da atividade locomotora (teste do campo aberto) 
 

A atividade motora dos animais foi verificada por meio de um campo aberto, 

tendo demarcado em sua base 9 quadrados iguais de 10 cm de lado. Os 

camundongos (25-30 g), foram divididos em 2 grupos de 6 animais cada e tratados 

via oral (v.o.) com veículo (3 % de Tween 80 em água destilada; 10 mL/kg, v.o.) ou 

LAHT (50 mg/kg, v.o.) 45 min e diazepam (0,5 mg/kg, i.p.) 30 min antes dos animais 

serem levados individualmente ao campo aberto e após 1 min de ambientação, foi 

registrado durante 4 min a freqüência de locomoção dos animais, baseado no 

descrito por Capaz et al. (1981).  

 

5.7 Estudo da coordenação motora (teste do rota rod) 
 

Esse teste foi realizado de acordo com o método descrito previamente por 

Rosland et al. (1990). O aparelho de Rota Rod (INSIGHT, RT-2002, Brasil) consiste 

de uma barra horizontal subdividida em quatro compartimentos de 5 cm de diâmetro. 

Os camundongos foram colocados na barra em rotação a uma velocidade de 4 rpm 

e aqueles que permaneceram na barra por 120 segundos foram selecionados 24 

horas antes do teste. Camundongos (n=6 por grupo) foram oralmente tratados com o 

veículo ou LAHT (50 mg/kg, v.o.) e 45 min depois foi testada a permanência de cada 

animal no rota rod durante um período máximo de 2 min (120s). 
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5.8 Análise estatística 

 
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). 

Para comparação múltipla dos dados paramétricos, foi utilizada a Análise de 

Variância (ANOVA), e o nível de significância entre os grupos foi determinado pelo 

teste de Student Newman Keul.  A significância mínima foi aceita ao nível de p<0,05. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

51

 

6 RESULTADOS 
 
6.1 Obtenção da lactona do ácido hawtriwaico 
 
 A extração da lactona do ácido hawtriwaico a partir dos capítulos florais de 

Egletes viscosa Less produziu um rendimento de aproximadamente 0,12%. 

 

6.2 Toxicidade aguda e efeitos comportamentais 
 

A administração oral de doses de 500, 1000 e 2000 mg/kg da lactona do 

ácido hawtriwaico (LAHT) não produziu alterações comportamentais ou alterações nos 

padrões fisiológicos de evacuação e micção. Não foram observadas mortes durante o 

período de observação de 72 horas. 
 
6.3 Estudo da atividade antiinflamatória 
 
6.3.1 Edema de orelha induzido por capsaicina 
 

A Figura 7 demonstra o efeito antiedematogênico da administração oral da 

LAHT sobre o edema de orelha induzido por capsaicina em camundongos. A LAHT 

nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o., reduziu de maneira dose dependente o 

edema de 3,13 ± 0,56mg (veículo) para 1,70 ± 0,47; 0,41 ± 0,16 e 0,0 ± 0,0 mg 

(45,7; 86,9 e 100%) respectivamente. 

  

Vermelho de rutênio (3 mg/kg, s.c.), antagonista não competitivo dos 

receptores vanilóides utilizado como controle positivo, reduziu significativamente 

(p<0,001) o edema induzido pela capsaicina de 3,13 ± 0,56 mg (veículo) para 0,79 ± 

0,3 mg, mostrando uma redução de 74,8% do edema.   
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Figura 7 - Efeitos da lactona do ácido hawtriwaico (LAHT) e vermelho de rutênio 
(VR) no edema tópico de orelha induzido por capsaicina em camundongos. 
Veículo (3 % de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg), LAHT (12,5; 25 e 50 

mg/kg, v.o.) e vermelho de rutênio (3mg/kg, s.c.) foram administrados 45 min antes 

da aplicação tópica de capsaicina (250 µg; 10µl/orelha) na superfície da orelha 

direita. O mesmo volume de etanol foi aplicado na orelha contralateral. Os valores 

representam a media ± E.P.M. do edema de orelha (mg). Foram utilizados 8-10 

animais por grupo.  ap<0,05 vs etanol; bp<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de 

Student-Newman-Keul). 
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6.3.2 Edema de pata induzido por composto 48/80, histamina e serotonina 
 

A Tabela 3 mostra o efeito da administração oral da LAHT sobre o edema de 

pata induzido por composto 48/80 (10 µg), histamina (10 µg) e serotonina (10 µg) em 

camundongos. A LAHT nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o., não reduziu o 

edema de pata de forma significativa quando comparada ao veículo (3 % de Tween 

80 em água destilada, v.o.; 10mL/kg). 

 

Ciproheptadina (10 mg/kg, v.o.), antagonista dos receptores de histamina e 

serotonina, reduziu significativamente (p<0,001) o edema induzido pelo composto 

48/80 (72,2%), histamina (97,2%) e serotonina (90,5%).  
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Tabela 3 - Efeito da LAHT no edema de pata induzido por injeções intraplantar 
de composto 48/80, histamina e serotonina em camundongos. 
 
 

 
Grupos 

 
Dose 

(mg/kg, v.o.)

 
Edema de pata (mg) 

Composto 48/80     Histamina      Serotonina 
     

Veículo -     50,76 ± 5,21    43,44 ± 6,31 94,60 ± 12,34 
     
LAHT 12,5 39,32 ± 8,84 34,30 ± 4,35 74,33 ± 3,70 

 25 50,66 ± 3,35 50,86 ± 5,77 84,53 ± 9,18 

 50 51,17 ± 4,36 41,75 ± 2,28 100,30 ± 14,74 

     
Ciproheptadina 10    14,10 ± 2,50***   1,20 ± 0,88***    4,62 ± 2,52*** 

     
 
 
Veículo (3 % de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg), LAHT (12,5; 25 e 50 

mg/kg; v.o.) e ciprohepatdina (10 mg/kg; v.o.) foram administradas 45 min antes da 

injeção intraplantar de composto 48/80 (10 µg), histamina (10 µg) e serotonina (10 

µg) na pata direita. O mesmo volume de salina foi administrado na pata contralateral. 

Os valores representam a média ±E.P.M. do edema de pata (mg) 1 hora após a 

injeção do composto 48/80 e 30 min após a injeção de histamina ou serotonina. Os 

resultados são expressos como a diferença de peso (mg) entre a pata que recebeu a 

substância edematogênica e a pata contralateral que recebeu salina (veículo). Foram 

utilizados 8 animais por grupo.  *** p<0,001 vs veículo (ANOVA e teste de  Student-

Newman-Keul). 
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6.3.3 Edema de pata induzido por substância P 
 

A Figura 8 mostra o efeito da administração oral da LAHT sobre o edema de 

pata induzido por substância P em camundongos. A LAHT nas doses de 25 e 50 

mg/kg, v.o., reduziu significativamente o edema de 19,34 ± 2,58 mg (veículo) para 

10,3 ± 1,54 e 5,68 ± 1,14 mg (29,4 e 53,3%) respectivamente. O edema de pata 

induzido pela substância P (19,34 ± 2,58 mg) não foi inibido de maneira significativa 

pela LAHT na dose de 12,5 mg/kg (15,30 ± 2,60 mg). 
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Figura 8 -  Efeito da LAHT no edema de pata induzido por substância P em 
camundongos. Veículo (3% de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg) e 

LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.) foram administrados 45min antes da injeção 

intraplantar de substância P (30ηmol; 20 µl/pata) na pata direita. O mesmo volume 

de PBS foi administrado na pata contralateral. Os valores representam a media ± 

E.P.M. do edema de pata (mg). Foram utilizados 6-8 animais por grupo. ap<0,05 vs 

PBS; bp<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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6.3.4 Aumento da permeabilidade capilar induzida por ácido acético 
 

 

A Figura 9 demonstra o efeito da administração oral da LAHT sobre o aumento 

da permeabilidade capilar induzida por ácido acético em camundongos. A LAHT nas 

doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o., apresentaram extravasamento de corante de 

13,26 ± 0,81; 10,37 ± 0,36 e 7,20 ± 0,65 µg  respectivamente, enquanto que o grupo 

que recebeu ácido acético e aquele tratado com a droga padrão utilizada, ácido 

acetilsalicílico (250 mg/kg, v.o.), apresentaram intensidade de coloração de 15,84 ± 

0,91 e 9,7 ± 1,0 µg de Azul de Evans, respectivamente. 

 

A LAHT nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o. apresentou percentuais de 

inibição da permeabilidade capilar de 16,5; 34,5 e 54,9 % respectivamente, 

enquanto que o ácido acetilsalicílico inibiu a permeabilidade capilar em 38,9 %.  
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Figura 9 - Efeitos da LAHT e ácido acetil salicílico (AAS) no aumento da 
permeabilidade capilar induzida por ácido acético em camundongos. Veículo 

(3% de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg), LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, 

v.o.) e AAS (250mg/kg, v.o.) foram administrados 45 min antes da injeção 

intraperitoneal de ácido acético 0.6% (10 mL/kg). Os valores estão representados 

pela média ± E.P.M. da concentração de Azul de Evans no lavado peritoneal. Foram 

utilizados 8-10 animais por grupo. ap<0,05 vs salina; bp<0,05 vs veículo (ANOVA e 

teste de Student-Newman-Keul). 
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6.4 Estudo da atividade antinociceptiva 
 
6.4.1 Nocicepção induzida por capsaicina 
 

A Figura 10 mostra o efeito da administração oral da LAHT sobre a 

nocicepção induzida por injeção intraplantar de capsaicina (1.6 µg, 20 µL/pata 

direita) em camundongos. A LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.) promoveu uma 

redução significativa do tempo de resposta de 60,29 ± 4,63 s (veículo) para 43,93 ± 

3,40; 40,80 ± 3,62 e 28,93 ± 3,78 s (26,78; 32,33 e 52,02 %) respectivamente, 

mostrando um efeito antinociceptivo significante. A injeção do veículo (capsaicina) 

sozinho induziu somente uma mínima lambedura da pata (1,0 ± 0.38 s). Vermelho de 

rutênio (3mg/kg, s.c.), antagonista não competitivo dos receptores vanilóides, 

reduziu significativamente a nocicepção induzida pela capsaicina de um valor 

controle 60,29 ± 4,63 s para 21,17 ± 3,04s (64,89%).  

 
A LAHT (50 mg/kg, v.o.) inibiu de maneira significativa o tempo de reação do 

animal. Naloxona (2 mg/kg, i.p.), antagonista dos receptores opióide, não reverteu a 

antinocicepção induzida pela LAHT. Contudo, a naloxona significativamente reverteu 

o efeito da morfina (5mg/kg, s.c.), agonista dos receptores opióides, que inibiu em 

100% a resposta nociceptiva induzida por capsaicina (Figura 11).  
 

A LAHT (50 mg/kg, v.o.) e o diazóxido (10 mg/kg, i.p.) inibiram de maneira 

significativa o tempo de reação do animal. Glibenclamida (2 mg/kg, i.p.), bloqueador 

dos canais de  KATP dependentes, significativamente reverteu o efeito da LAHT e do 

diazóxido, agonista dos canais de KATP dependentes (Figura 12). 
 
A LAHT (50 mg/kg, v.o.) e a ciclopentiladenosina (CPA; 0,1 mg/kg, i.p.) 

inibiram de maneira significativa o tempo de reação do animal. A Teofilina (5mg/kg, 

i.p.), antagonista dos receptores de adenosina, significativamente reverteu o efeito 

da LAHT e da CPA, agonista dos receptores de adenosina (Figura 13). 
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Figura 10 - Efeitos da LAHT e vermelho de rutênio (VR) sobre a nocicepção 
induzida por capsaicina em camundongos Veículo (3% de Tween 80 em água 

destilada, v.o.; 10 mL/kg), LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.) e vermelho de rutênio 

(3mg/kg, s.c.) foram administrados 45 min antes da injeção intraplantar de 

capsaicina na pata direita. O mesmo volume do veículo da capsaicina (10% etanol 

P.A.; 10% de Tween 80; 80% PBS) foi administrado na pata contralateral. Os dados 

são representados como média ± E.P.M. do tempo (s) que o animal permaneceu 

lambendo a pata. Foram utilizados 8-10 animais por grupo. ap<0,05 vs veículo da 

capsaicina; b p<0,05 vs veículo (ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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Figura 11 - Possível envolvimento de opióides no efeito antinociceptivo da 
LAHT na nocicepção induzida por capsaicina em camundongos. Veículo (3 % 

de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg) e LAHT (50 mg/kg, v.o.) foram 

administrados 45 min e morfina (5 mg/kg, s.c.) foi administrada 30 min antes da 

administração intraplantar de capsaicina na pata direita. Naloxona (2 mg/kg, i.p.) foi 

administrada 20 min antes da administração da LAHT ou morfina. Os dados são 

representados como média ± E.P.M. do tempo (s) que o animal permaneceu 

lambendo a pata. Foram utilizados 8-10 animais por grupo. ap<0,05 vs veículo; 
bp<0,05 vs morfina (ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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Figura 12 - Possível envolvimento de canais de potássio ATP dependentes no 
efeito antinociceptivo da LAHT na nocicepção induzida por capsaicina em 
camundongos. Veículo (3 % de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg) e 

LAHT (50 mg/kg, v.o.) foram administrados 45 min e diazóxido (10 mg/kg i.p.) 30 

min antes da administração intraplantar de capsaicina na pata direita. Glibenclamida 

(2 mg/kg, i.p.) foi administrada 20 min antes da administração da LAHT ou 

diazóxido. Os dados são representados como média ± E.P.M. do tempo (s) que o 

animal permaneceu lambendo a pata. Foram utilizados 8-10 animais por grupo. 
ap<0,05 vs veículo; bp<0,05 vs LAHT;  cp<0,01 vs diazóxido (ANOVA e teste de 

Student-Newman-Keul). 
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Figura 13 - Possível envolvimento da adenosina no efeito antinociceptivo da 
LAHT na nocicepção induzida por capsaicina em camundongos. Veículo (3 % 

de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg) e LAHT (50 mg/kg, v.o.) foram 

administrados 45 min e ciclopentiladenosina (CPA; 0,1 mg/kg, i.p.) 30 min antes da 

injeção intraplantar de capsaicina na pata direita. Teofilina (TEOF; 5 mg/kg, i.p.) foi 

administrada 20 min antes da administração da LAHT ou CPA. Os dados são 

representados como média ± E.P.M. do tempo (s) que o animal permaneceu 

lambendo a pata. Foram utilizados 8-10 animais por grupo. ap<0,05 vs veículo; 
bp<0,05 vs LAHT;  cp<0,05 vs CPA (ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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6.5 Estudo do tempo de sono induzido por pentobarbital 
 

A Tabela 4 demonstra o efeito da administração oral da LAHT no tempo de 

sono induzido por pentobarbital. A LAHT na dose de 50 mg/kg, v.o., não prolongou o 

tempo de sono dos animais (36,75 ± 4,82 min) quando comparado ao grupo que 

recebeu apenas pentobarbital (36,25 ± 6,19 min). Clorpromazina (120,00 ± 0,00 min) 

potencializou significativamente (p<0,001) o tempo de sono dos animais (36,25 ± 

6,19 min). 
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Tabela 4 - Efeito da LAHT no tempo de sono induzido por pentobarbital em 
camundongos 

 
 

Grupos 
 

Dose 
 

 
Tempo de sono (min) 

   
Veículo - 36,25 ± 6,19 
   
LAHT 50 mg/kg, v.o. 36,75 ± 4,82 

   
Clorpromazina 10 mg/kg, i.m. 161,1 ± 12.65*** 

   

 
Os valores representam a média ± E.P.M. do tempo de sono dos animais (min).  

Veículo (3 % de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 mL/kg) ou LAHT (50 mg/kg, 

v.o.) foram administrados 45 min e clorpromazina (10 mg/kg, i.m.) 30 min antes da 

injeção de pentobarbital (40 mg/kg, i.p.). Os animais foram observados por um 

período total de 120 min. Foram utilizados 8 animais por grupo. *** p < 0,001 vs 

veículo (ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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6.6 Estudo da atividade locomotora (teste do campo aberto) 
 

A Tabela 5 mostra o efeito da LAHT sobre a freqüência de locomoção de 

camundongos no campo aberto. 

 

Em relação aos animais que receberam veículo (44,20 ± 3,89), LAHT na dose 

de 50mg/kg, v.o., não interferiu de forma significante com a freqüência locomotora 

dos animais (46,60 ± 4,43). Diazepam (0,5 mg/kg, i.p.) reduziu, de maneira 

significativa (p<0,001), a freqüência de locomoção dos animais para (24,71 ± 7,25) 

quando comparado ao grupo que recebeu apenas veículo (44,20 ± 3,89). 
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Tabela 5 - Efeito da LAHT na atividade locomotora de camundongos no teste 
do campo aberto 

 
 

Grupos 
 

Dose 
 

 
Freqüência locomotora 

   
Veículo - 44,20 ± 3,89 
   
LAHT 50 mg/kg, v.o. 46,60 ± 4,43 

   
Diazepam 0,5 mg/kg, i.p. 24,71 ± 7,25*** 

 
Os dados representam a média ±E.P.M. da freqüência de locomoção, que consiste 

do ato do animal penetrar com as quatro patas em uma das divisões da arena do 

campo aberto, durante um período de 4 min. Veículo (3 % de Tween 80 em água 

destilada, v.o.; 10 mL/kg) ou LAHT (50 mg/kg, v.o.) foram administrados 45 min e 

diazepam (0,5 mg/kg, i.m.) 30 min antes dos animais serem levados individualmente 

ao campo aberto. Foram utilizados 6 animais por grupo. *** p < 0,001 vs veículo 

(ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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6.7 Estudo da coordenação motora (teste do rota rod) 
 

A Tabela 6 mostra o efeito da LAHT sobre a coordenação motora de 

camundongos no rota rod.  

 

Em relação aos animais que receberam apenas o veículo, a LAHT na dose de 

50 mg/kg, v.o., não interferiu de forma significativa com a coordenação motora, ou 

seja, com o tempo de permanência dos animais na barra. Os animais tratados com 

veículo e LAHT permaneceram o tempo máximo (120 s) no rota rod.  
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Tabela 6 - Efeito da LAHT no estudo da coordenação motora de camundongos 
no teste do rota rod 

 
 

Grupos 
 

Dose 
 

 
Tempo de permanência na barra (s) 

   
Controle - 120 ± 0,00 
   
LAHT 50mg/kg, v.o. 120 ± 0,00 

   

 
Os dados representam a média ±E.P.M. da coordenação motora dos animais, que 

consiste no tempo (s) de permanência dos animais na barra do rota rod durante um 

período máximo de 120 s. Veículo (3 % de Tween 80 em água destilada, v.o.; 10 

mL/kg) ou LAHT (50 mg/kg, v.o.) foram administrados 45 min antes dos animais 

serem levados individualmente ao rota rod. Foram utilizados 6 animais por grupo 

(ANOVA e teste de Student-Newman-Keul). 
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7 DISCUSSÃO 
 

A utilização de plantas medicinais tornou-se um recurso terapêutico alternativo 

de grande aceitação pela população e vem crescendo junto à comunidade médica, 

desde que sejam utilizadas plantas cujas atividades biológicas tenham sido 

investigadas cientificamente, comprovando sua eficácia e segurança (CECHINEL; 

YUNES, 1998; KINGORN, 2001). 

 

A importância das plantas medicinais deve-se também por sua contribuição 

como fonte natural de fármacos e por proporcionar grandes chances de obter-se uma 

molécula protótipo devido à diversidade de constituintes presentes nestas (KINGORN, 

2001; MORETTO, 2000). 

 

Em torno de 25% de todas as drogas modernas disponíveis são derivadas, 

direta ou indiretamente, de plantas (DE SMET, 1997). Entre os exemplos mais 

interessantes estão os salicilatos que levaram ao desenvolvimento das maiores 

classes de drogas analgésicas, principalmente, opióides e drogas antiinflamatórias 

não esteroidais (CALIXTO et al., 2000 e 2001). Todavia, o potencial dos produtos 

naturais, como fontes de novas drogas, tem sido pouco explorado (HAMBURGER; 

HOSTETTMANN, 1991).  

 

Egletes viscosa, uma Asteraceae, popularmente denominada por macela ou 

macela da terra, é uma erva bastante conhecida e usada no Nordeste brasileiro. Os 

capítulos florais de E. viscosa são facilmente encontrados no mercado de ervas e 

utilizados como preventivo da gastrite, por abuso na ingestão de bebidas e alimentos, 

enxaqueca, azia, indigestão e diarréia (MATOS, 2002). A ternatina, um flavonóide 

isolado de E. viscosa, já teve diversas propriedades farmacológicas estudadas, como 

ação no sistema nervoso central (MELO, 1993), anti-anafilática (SOUZA, 1992), 

antitrombótica (SOUZA, 1994), bem como de ser capaz de inibir a peroxidação lipídica 

e a hepatotoxicidade induzida por acetominofeno (SOUZA, 1997 e 1998). O óleo 

essencial de E. viscosa foi estudado e mostrou possuir atividade antinociceptiva, 

anticonvulsivante e bactericida (SOUZA, 1998). Estudos anteriores demonstraram 

uma atividade antiproliferativa (PESSOA, 2000), relaxante em jejuno isolado de rato 
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(SIMÕES, 1989), bem como uma atividade gastroprotetora e antinociceptiva 

(GUEDES, 2002) para a lactona do ácido hawtriwaico, isolada de E. viscosa. 

 

Nos estudos de toxicidade aguda e subaguda, o extrato hidroalcoólico da 

macela (EHAM) obteve sua DL50 em 72 h igual a 2,5g/kg via oral, demonstrando que 

esse extrato é desprovido de alta toxicidade. No tratamento contínuo (30 dias) de 

ratos com EHAM (200mg/kg, v.o.), não foram observados alterações hematológicas, 

bioquímicas ou histológicas (GUEDES, 2002). 

 

Tendo em vista o grande uso popular da macela e a segurança e eficácia de 

seus extratos, bem como as diversas atividades de seus constituintes, particularmente 

os efeitos antiinflamatório e antinociceptivo já demonstrados no óleo essencial 

(SOUZA, 1998), ternatina (SOUZA, 1992; RAO, 2003) e lactona do ácido hawtriwaico 

(LAHT) em modelos de ácido acético e formalina (GUEDES, 2002), foi investigado no 

presente estudo, a potencial atividade da LAHT na modulação da resposta 

inflamatória e nociceptiva em modelos de edema de orelha e nocicepção na pata, 

assim como os possíveis mecanismos de ação envolvidos.  

 

Na avaliação de toxicidade aguda, a administração de doses de até 2g/Kg da 

LAHT, via oral, não promoveu alteração dos parâmetros comportamentais, dos 

padrões de micção e evacuação ou morte no período de observação de 72h. Neste 

sentido, os experimentos foram realizados com esse diterpeno nas doses de 12,5; 25 

e 50 mg/Kg, doses não tóxicas para estabelecimento dos efeitos nos modelos 

experimentais.  

 

Vários modelos experimentais de inflamação podem ser utilizados para avaliar 

a atividade antiinflamatória de drogas. No presente estudo, foi analisado o efeito 

antiinflamatório da LAHT em modelos experimentais de inflamação aguda em 

camundongos: edema de orelha induzido por capsaicina (MANTIONE, 1990), edema 

de pata induzido por composto 48/80, histamina, serotonina, ou substância P 

(HENRIQUES, 1987; KASSUYA, 2005) e aumento da permeabilidade capilar induzido 

por ácido acético (WHITTLE, 1964).  

 



 

 

72

 

O modelo de edema de orelha em camundongos induzido por agentes 

irritantes, tal como a capsaicina é um modelo válido para o estudo de compostos com 

potencial antialérgico e atividade antiinflamatória local. Muitas classes de drogas, tais 

como: antagonistas da bradicinina, antihistaminérgicos, e antiserotoninérgicos, 

agentes antiinflamatórios esteroidais e não-esteroidais e antagonistas dos receptores 

vanilóides, semelhante à capsazepina e vermelho de rutênio podem modular a 

resposta ao edema de orelha dependendo da natureza da substância edematogênica 

(MANTIONE et al., 1990; STERNER, 1999). 

 

O edema de orelha como um modelo de medida de edema induzido por 

capsaicina está bem caracterizado em vários artigos (INOUE et al., 1993; GÁBOR; 

RÁZGA, 1992). Capsaicina seletivamente ativa nervos sensoriais via TRPV1 

(CATERINA et al., 1997). Levando a liberação de neuropeptídios e inflamação. O 

modelo de edema neurogênico foi estudado em camundongos nocautes para NK1, 

demonstrando que a presença desse receptor é importante para o desenvolvimento 

do edema neurogênico (BOZIC et al., 1996; DE FELIPE et al., 1998). Desse modo, a 

capsaicina pode aumentar o fluxo sanguíneo local e induzir edema de orelha através 

da ativação de, e possíveis interações funcionais entre NK1 e CGRP – receptores 

(GRANT, 2002). 

 

Os resultados da presente investigação mostram que LAHT (12,5; 25 e 

50mg/kg) é oralmente ativo na atenuação do edema de orelha induzido por 

capsaicina, sugerindo uma significativa atividade antiinflamatória da LAHT no edema 

tópico à semelhança do vermelho de rutênio, um conhecido antagonista não 

competitivo da capsaicina. 

 

Presumivelmente, a LAHT atenua a vasodilatação neurogênica e a formação do 

edema por um bloqueio da ação da liberação de neuropeptídios ou de seus 

receptores. Muitos trabalhos mostraram que o cálcio extracelular é um pré-requisito 

para a liberação de neuropeptídios e sem ele, neuropeptídios sensoriais não são 

liberados das terminações nervosas sensoriais quando essas terminações estão 

despolarizadas (LECCI et al., 2000). 
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Agonistas ligados a receptores vanilóides abrem os poros dos canais de cátion 

não específico e leva ao influxo de cátion, predominantemente cálcio (MARSH et al., 

1987; WOOD et al., 1988). Esse influxo pode causar despolarização da membrana 

(BEVAN; SZOLCSANYI, 1990). Quando a despolarização da membrana alcança o 

limiar, um potencial de ação é gerado (BEVAN; DOCHERTY, 1993). 

 
Agonistas ligados a receptores vanilóides, todavia, não necessariamente leva a 

uma excitação neuronal. Vários vanilóides mostram uma natureza não irritante (DRAY 

et al., 1990; SZALLASI et al., 1999a). É certo que vanilóides irritantes e não irritantes 

diferem em suas propriedades de abertura do canal (LIU et al., 1997). Vanilóides 

pungentes, semelhantes à capsaicina, abrem a condutância prontamente e causa um 

massivo influxo de cátion. Não-pungentes vanilóides, ao contrário, abrem o poro do 

canal lentamente, de forma que o influxo de cátion é insuficiente para gerar um 

potencial de ação (SZALLASI; BLUMBERG, 1999). 

 
 Capsaicina é hábil para despolarizar os neurônios sensoriais e corpos 

celulares, e para produzir um aumento da condutância e da permeabilidade para o 

Ca2+ (MARSH et al., 1987). O influxo de Ca2+ causado pela capsaicina também causa 

a liberação de outros neurotransmissores e neuromoduladores das terminações 

periféricas das fibras sensoriais (GAMSE, 1982; HOLZER, 1988). Esses 

neuropeptídios são a SP e o CGRP, ambos são responsáveis por sinais de inflamação 

neurogênica incluindo, extravasamento plasmático, vasodilatação e recrutamento de 

leucócitos (HOLZER, 1988).   

  
O vermelho de rutênio, antagonista não competitivo do receptor TRPV1, atua 

mediante bloqueio do influxo de Ca2+ através do canal associado ao receptor, inibindo 

a atividade excitatória mediada pela capsaicina, além de inibir a liberação dos 

estoques intracelulares de Ca2+ por bloquear receptores de rianodina (SZALALASI; 

BLUMBERG, 1999).  

 

O tratamento dos animais com a LAHT e vermelho de rutênio reduziu 

significativamente o nível do edema, sugerindo uma possível ação dessas substâncias 

sobre o mesmo receptor, o que levaria a um bloqueio da liberação de neuropeptídios 
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ou de seus receptores, bem como uma conseqüente diminuição do aumento da 

permeabilidade capilar.  

 

Para avaliar se a LAHT diminui a permeabilidade capilar e bloqueia a liberação 

de mediadores pró-inflamatórios ou de seus receptores; semelhante à histamina, 

serotonina, ou substância P; foi estudado o efeito dessa substância no aumento da 

permeabilidade capilar induzido por ácido acético, bem como no edema de pata 

induzido por composto 48/80, histamina, serotonina e substância P. 

 

Nas células da musculatura lisa vascular, as proteínas actina e miosina 

controlam a vasodilatação, sendo essa o componente chave da resposta inflamatória 

induzida por mediadores vasoativos, tais como: histamina, serotonina, substância P, 

dentre outros (WARREN, 1993; FOREMAN, 1987). Neste sentido, foi estudado se a 

LAHT interfere com a vasodilatação. 

 

O pré-tratamento oral dos camundongos com a LAHT nas doses de 12,5; 25 e 

50 mg/kg foi hábil em inibir o aumento da permeabilidade capilar induzida por ácido 

acético, sugerindo um provável mecanismo de ação envolvendo a interferência com 

os mediadores inflamatórios. 

 

Com o intuito de caracterizar o papel da LAHT sobre os mediadores 

inflamatórios, foi estudado o efeito dessa droga em modelos de edema de pata 

induzido por composto 48/80, histamina, serotonina e substância P (SP). Uma vez 

que, o edema de pata induzido por essas substâncias edematogênicas constitui um 

modelo para triagem de novas drogas antiinflamatórias.  

 

O composto 48/80, um conhecido degranulador de mastócitos, acarreta  em 

uma liberação de histamina e serotonina, as quais contribuem no aumento da 

permeabilidade capilar e no extravasamento de fluído, culminando com a formação do 

edema. 

 

No modelo de edema de pata induzido pelo composto 48/80, histamina ou 

serotonina, a LAHT nas doses de 12,5; 25 e 50 mg/kg não reduziu significativamente o 

edema dos animais. Portanto, a LAHT não inibe os processos inflamatórios pela 
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supressão da liberação ou da ação de histamina e serotonia, aminas vasoativas, ou 

seja, seu efeito não se dá por um processo de estabilização de mastócitos, nem por 

antagonismo dos receptores de histamina e serotonina. 

 

No entanto, no edema de pata induzido pela SP, a LAHT nas doses de 25 e 50 

mg/kg reduziu de maneira significativa o edema.  

 

A SP é um dos mais potentes vasodilatadores conhecidos, sendo 100 vezes 

superior à histamina em idênticas concentrações molares (FOREMAN, 1987). A 

biossíntese e a liberação de SP podem ser em parte mediadas pela ativação do 

receptor da capsaicina, conhecido por ser um receptor polimodal (estimulado pelo 

calor, prótons e derivados lipídicos, como a anandamida, Leucotrieno B4, 12 e 15-

HPETE, 5- e 15-HETE). Este induz um influxo de Ca2+ nos neurônios sensoriais 

nociceptivos, resultando na despolarização e liberação de neuropeptideos 

proinflamatórios dos terminais de neurônios aferentes (SZALLASI; BLUMBERG, 

1999). 

 

Como já mencionado, o cálcio extracelular é um pré-requisito para a liberação 

de neuropeptídios e sem o cálcio extracelular, quando essas terminações estão 

despolarizadas, os neuropeptídeos sensoriais não são liberados ao longo das 

terminações nervosas (LECCI et al., 2000). Dessa forma, o bloqueio da liberação de 

substância P pode ser devido a uma interferência no influxo de cálcio pela LAHT, 

porém estes dados não foram demonstrados.  

 
Em conclusão, a LAHT não reduziu o edema de pata induzido por composto 

48/80, histamina e serotonina, mas efetivamente diminuiu o edema de pata induzido 

pela substância P e o aumento da permeabilidade capilar induzido pela injeção 

intraperitoneal de ácido acético. Sugerindo que a LAHT exerce uma significante 

atividade antiinflamatória no edema tópico induzido por capsaicina através de uma 

ação independente de estabilização de mastócitos ou de antagonismo aos receptores 

de histamina e serotonina, mas que envolve um bloqueio da liberação da substância 

P, ou bloqueio de seus receptores. 
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Guedes (2002) mostrou que a LAHT não inibe a inflamação no modelo de 

edema de pata induzido por carragenina, o qual está relacionado com a produção de 

diferentes mediadores inflamatórios, incluindo histamina, serotonina, bradicinina, óxido 

nítrico e prostaglandinas, cuja liberação é intimamente associada com a migração de 

leucócitos para o sítio inflamatório (CARVALHO et al., 1996; FRANÇA et al., 2001; 

HAJARE et al., 2001). 

 

No presente estudo, foi avaliado, também, a ação da LAHT no modelo de 

nocicepção na pata induzida por capsaicina em camundongos. 

 
O receptor de capsaicina (TRPV1) é um canal iônico nociceptor-específico 

presente não somente nos terminais periféricos de neurônios aferentes primários, mas 

também em outros tecidos envolvidos em nocicepção e inflamação, e é ativado pela 

capsaicina (e por outros vanilóides semelhante à resiferatoxina), bem como por 

estímulos fisiológicos (calor e prótons) e ligantes endógenos (anandamida, N-

arachidonildopamina, N-oleoildopamina, e produtos de lipooxigenase) (GAVVA et al., 

2004). 

 
A administração aguda de capsaicina, principal ingrediente pungente das 

espécies de pimenta vermelha, elicia uma vigorosa resposta de lambedura de pata em 

relação à pata estimulada, causando uma dor neurogênica pela ativação dos 

receptores vanilóides (TRPV1).  

 
Estes receptores são canais de cátion não seletivos sensíveis a ligantes nos 

neurônios sensoriais primários. Em estudos in vitro, a ativação de neurônios 

nociceptivos, evocados pela capsaicina, indicaram que esta age no TRPV1 presente 

nos neurônios sensoriais induzindo o influxo de cátions, particularmente, íons Ca+ e 

Na+, através de canal intimamente acoplado ao TRPV1. O influxo de Ca+ é essencial 

para a transmissão da informação nociceptiva evocada pela capsaicina. Esta, 

especificamente, age nas fibras C não mielinizadas e neurônios sensoriais primários 

Aδ mielinizados delgados. Funcionalmente, tais neurônios são considerados por 

serem sítios de liberação de mediadores pró-inflamatórios na periferia e por 

transmitirem informação nociceptiva até o nível da medula espinhal. 
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A LAHT (12,5; 25 e 50 mg/kg, v.o.) e vermelho de rutênio exerceram, de 

maneira significativa, efeito inibitório na resposta nociceptiva induzida pela injeção 

intraplantar de capsaicina.  

 

Foi investigado a participação dos receptores opióides, canais de potássio ATP 

dependentes e receptores de adenosina na antinocicepção pela LAHT induzida pela 

administração intraplantar de capsaicina. 

 
Naloxona, antagonista dos receptores opióides, não reverteu o efeito 

antinociceptivo da LAHT. Porém, reverteu prontamente o efeito antinociceptivo da 

morfina, agonista dos receptores opióides. Sugerindo que não existe envolvimento de 

receptores opióides na antinocicepção produzida pela LAHT. Esse achado do efeito 

antinociceptivo da LAHT ser insensível a naloxona é consistente com o que a literatura 

relata sobre marrubiin, um outro diterpeno isolado de Marrubium vulgare (DE JESUS 

et al., 2000) que produz ação antinociceptiva resistente a naloxona. 

 
Procuramos, no entanto, investigar o possível envolvimento dos canais de 

potássio ATP dependentes na atividade antinociceptiva da LAHT. É bem conhecido 

que a abertura dos canais de KATP dependentes, como produzido por levocromakalin e 

morfina, induz hiperpolarização da célula, bem como diminuição dos níveis de Ca++ 

intracelular e liberação de neurotransmissores, assim contribuindo para a 

antinocicepção (OCANA et al., 2004; LOHMANN; WELCH, 1999).  Além disso, a 

abertura dos canais de KATP dependentes localizados nos neurônios aferentes 

primários produz antinocicepção e representa uma importante fase do efeito 

antinociceptivo de algumas drogas antiinflamatórias não esteroidais (BEIRITH, 1998). 

   
Glibenclamida, um conhecido bloqueador dos canais de potássio, reverteu 

significativamente a antinocicepção produzida pela LAHT, bem como reverteu à 

atividade antinociceptiva do diazóxido, agonista desses canais, no teste da capsaicina. 

Esses resultados sugerem um envolvimento dos canais de KATP dependentes na 

antinocicepção produzida pela LAHT.  

 

Desde que naloxona falhou em reverter a antinocicepção da LAHT no teste da 

capsaicina, outros mecanismos, diferentes de opióides podem estar envolvidos. A 
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Injeção intraplantar de capsaicina leva a um aumento na atividade aferente primária. A 

ativação de TRPV1 no cordão espinhal, bem como nos aferentes primários aumenta a 

liberação de adenosina, que ativa, por sua vez, os receptores A1 e A2 de adenosina 

expressos nos neurônios espinhais e periféricos causando analgesia. Isto sugere que 

a adenosina pode servir como um inibidor endógeno da atividade de TRPV1 

(PUNTAMBEKAR et al., 2004). 

 
No entanto, foi verificado a possível participação da adenosina endógena no 

efeito antinociceptivo da LAHT. A teofilina, antagonista dos receptores de adenosina, 

reverteu de maneira significativa a atividade antinociceptiva produzida pela LAHT e 

CPA (agonista do receptor A1 de adenosina). Esta observação está de acordo com os 

dados obtidos por Ocana et al., 2004, que mostra que a antinocicepção produzida por 

agonistas dos receptores de adenosina é mediada pela abertura dos canais de 

potássio ATP dependentes.  

 
O efeito antinociceptivo contra capsaicina induzindo dor aguda observada 

nesse estudo confirma e estende os dados relatados previamente na eficácia desse 

composto nos modelos de nocicepção induzido por formalina e ácido acético como 

relatado por Guedes (2002).  

 
A dor relacionada aos testes comportamentais usadas para selecionar agentes 

potencialmente antinociceptivos podem ter alguma limitação. Por exemplo, não está 

claro qual extensão da sedação ou alterações nas funções motoras podem influenciar 

o resultado destes testes. Estudos sugerem que a sedação do sistema nervoso central 

e o efeito músculo-relaxante não-específico podem reduzir a resposta de coordenação 

motora como, por exemplo, a lambedura de pata no teste da capsaicina (SOJA et al., 

2002).  
 
Contudo, avaliamos a ação da LAHT no teste do tempo de sono induzido por 

pentobarbital, na atividade locomotora dos animais no teste do campo aberto e na 

coordenação motora no teste do rota rod. 

 
A LAHT, na dose de 50 mg/kg, não foi capaz de prolongar o tempo de sono dos 

camundongos; a clorpromazina, um conhecido agente sedativo, prolongou 
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significativamente o tempo de sono induzido por pentobarbital. Além disso, a LAHT 

não alterou, significativamente, a locomoção dos animais no teste do campo aberto; 

diazepam, um conhecido agente relaxante muscular, reduziu significativamente a 

locomoção dos animais. Estes resultados sugerem que o efeito antinociceptivo, 

induzido pela LAHT, não resulta de um efeito sedativo do sistema nervoso central e/ou 

relaxante muscular.  

 
O teste do rota rod foi realizado para avaliar uma possível interferência sobre a 

coordenação motora dos animais causada pela administração oral da LAHT. 

 
Os dados indicam que a LAHT (50 mg/kg) não alterou a coordenação motora 

nos animais no teste do rota rod, permitindo afirmar que a antinocicepção induzida 

pela LAHT não está relacionado com alterações na coordenação  motora dos animais. 

 

A atividade antinociceptiva da LAHT nos modelos de nocicepção somática com 

o possível envolvimento de canais de potássio, bem como receptores de adenosina 

fomenta grandes e importantes perspectivas no uso deste produto de origem natural 

para o tratamento da dor de origem somática, uma vez que o tratamento atual se 

baseia principalmente na inibição de mecanismos inflamatórios com o uso de drogas 

antiinflamatórias não esteroidais. 

 

Este estudo confirma e fornece futuras evidências experimentais para a eficácia 

terapêutica de Egletes viscosa em várias condições inflamatórias e dolorosas. O perfil 

antinociceptivo da LAHT, um diterpeno clerodânico de E. viscosa, é semelhante ao de 

marrubiin, um diterpeno furânico labdânico isolado de Marrubiin vulgare, fazendo, 

dessa forma, interessante examinar os grupamentos funcionais comuns na 

manifestação da atividade nociceptiva. 

 

A atividade antiedematogênica da LAHT depende da presença de SP; ou a 

LAHT está impedindo a liberação de SP pelo neurônio e sua ação no sítio de ação, ou 

a LAHT age somente sobre a atividade da SP, ou a LAHT age em um fenômeno que 

ocorre após a ativação da SP.  O efeito antinociceptivo da LAHT parece ser devido à 

abertura de canais de potássio ATP dependentes e devido a um envolvimento dos 

receptores de adenosina ou de adenosina endógena. 
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8 CONCLUSÕES 
 
Os dados obtidos da presente investigação com LAHT nos permite concluir: 

 

 Em modelos de inflamação aguda, a LAHT exerceu atividade antiinflamatória, 

dose dependente, no teste do edema de orelha induzido por capsaicina, 

prevenindo a liberação da substância P, ou pelo bloqueio do seus receptores, 

bem como pela redução do aumento da permeabilidade capilar, não exercendo 

ação sobre os receptores de histamina e/ou serotonina ou sobre a desgranulação 

de mastócitos; 

 

 A LAHT, nas doses testadas, reduziu o edema de pata induzido por substância 

P. No teste do edema de pata induzido por serotonina, histamina e composto 

48/80, a LAHT, não exerceu atividade. A LAHT atenuou o aumento da 

permeabilidade capilar induzida por ácido acético em camundongos. Estes 

resultados sugerem que a LAHT exerce atividade antiinflamatória; 

 

 A LAHT, nas doses estudadas, revelou uma atividade antinociceptiva no modelo 

de nocicepção induzida por capsaicina; 

 

 O estudo do mecanismo antinociceptivo da LAHT indica um envolvimento dos 

receptores de adenosina, ou de adenosina endógena e dos canais de potássio 

ATP dependentes, como evidenciado pela reversão da atividade da LAHT, 

proporcionada pela teofilina e pela glibenclamida, respectivamente; 

 

 O uso do antagonista dos receptores opióides, naloxona, não reverteu a 

atividade antinociceptiva da LAHT, excluindo-se a participação deste receptor 

como mecanismo de ação do diterpeno; 

 

 A LAHT não alterou a atividade locomotora espontânea dos animais, como 

demonstrado no teste do campo aberto; 

 

 A atividade antinociceptiva da LAHT não é resultado de uma ação sedativa, 

como caracterizado no teste do tempo de sono induzido por pentobarbital; 
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 A LAHT não causou alterações na coordenação motora dos animais, como 

evidenciado no teste do rota rod, indicando que a atividade antinociceptiva da 

LAHT independe de um comprometimento motor; 

 

 Esse estudo confirma e fornece futuras evidências para a eficácia terapêutica de 

Egletes viscosa em várias condições inflamatórias e dolorosas. Parte desta ação 

pode ser explicada pela presença da lactona do ácido hawtriwaico que 

demonstrou atividade antiinflamatória e analgésica através de uma ação sobre a 

substância P, receptores da capsaicina, adenosina e canais de potássio ATP 

dependentes.  
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ANEXO A - Tabela de Malone para teste hipocrático 
 

Tempo de Injeção  
Ação 

 

 
Parâmetros 

 
Controle 0’ 10’ 15’ 30’ 60’ 90’

>Motilidade        
>Freqüência respiratória        
Piloereção        
Exoftalmia        
Movimento estereotipado        
Lamber patas        
Coçar focinho        
Morder cauda        
Convulsão clônica        
Convulsão tônica        
Tremores finos        
Tremores grosseiros        
<Motilidade        
<Freqüência respiratória        
Catatonia        
Ptose palpebral        
Analgesia        
Anestesia        
Perda reflexo corneano        
Ataxia        
Dispnéia        
Alienação ao ambiente        
Tônus da costa        
Exoftalmia        
Paralisia do trem posterior        
Sedação        
Palidez        
Cianose        
Hiperemia        
Aumentada        
Diminuição        
Coloração        
Diarréia        
Contorção        
Reação de fuga        
Passividade        
Agressividade        
Gruninhos        
Sialorréia        
Fasciculações        
Midríase        
Ereção da cauda        
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ANEXO B – Revista: Planta Med, v. 72, p. 584-589, 2006 
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