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Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa. 
 

RESUMO 
 

O 4-terpineol (4TRP) é um monoterpeno álcool monocíclico, que pode ser encontrado em óleos 
essenciais de plantas aromáticas diversas. Vários estudos têm relatado os efeitos apresentados 
por monoterpenos estruturalmente análogos ao 4TRP sobre o Sistema Nervoso Central (SNC). 
Justificando-se pela lacuna existente na farmacoterapia das epilepsias, a realização deste 
trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos psicofarmacológicos do 4TRP. Camundongos (Mus 
musculus) Swiss, machos e ratos (Rattus novergicus) Wistar, machos foram utilizados. Nos 
experimentos in vivo, o 4TRP foi administrado em doses variando entre 25 a 200 mg/kg, i.p., e 
nas concentrações de 10, 20 e 40 ng/2µL, i.c.v. Para os experimentos in vitro, as concentrações 
utilizadas foram 0,1 mM e 1,0mM. Como triagem farmacológica, para investigar o perfil de ação 
deste monoterpeno no SNC, foram realizados inicialmente testes gerais comportamentais como 
o teste da movimentação espontânea, potencialização do tempo de sono induzido por 
pentobarbital e o teste da barra giratória para investigar o perfil de ação deste monoterpeno no 
SNC. Em todas essas metodologias, os resultados obtidos sugerem que este apresenta perfil de 
droga psicoléptica, sem alterar, no entanto, a coordenação motora dos animais de forma 
significativa. Posteriormente, para avaliar possíveis efeitos ansiolíticos, foram realizados os 
testes do labirinto em cruz elevado (LCE) e o teste da placa perfurada. Nesses experimentos, nas 
doses testadas, o 4TRP não apresentou indicativos consistentes de atividade ansiolítica. Em 
seguida, foram realizados testes com o objetivo de avaliar a possibilidade de esta substância 
apresentar um perfil de atividade anticonvulsivante. De acordo com os parâmetros 
comportamentais avaliados, 4TRP (via i.p.), foi capaz de inibir convulsões induzidas tanto pelo 
pentilenotetrazol (PTZ) como pelo eletrochoque máximo (ECM), apresentando um potencial 
efeito anticonvulsivante. Em uma etapa posterior, acompanhando os animais através de 
registros eletroencefalográficos, percebe-se que animais tratados com 4TRP (via i.c.v.), foram 
protegidos contra convulsões induzidas por PTZ, corroborando com os resultados da etapa 
anterior. Para uma caracterização dos possíveis mecanismos pelos quais esta substância exerce 
sua ação, buscou-se evidenciar a participação do sistema GABAérgico empregando as 
metodologias: convulsões induzidas pela picrotoxina (PIC) e convulsões induzidas pelo ácido 3-
mercapto-propiônico (3-MP). Em conformidade com os resultados, pode-se afirmar que a ação 
deste monoterpenóide está relacionada ao sistema GABAérgico e ainda que a presença do 
flumazenil, um antagonista seletivo do sítio benzodiazepínico dos receptores GABAA, não foi 
capaz de reverter o efeito anticonvulsivante de 4TRP, demonstrando que este não atua no 
mesmo sítio de ligação dos benzodiazepínicos. Em uma etapa subsequente, utilizando a técnica 
de “Patch Clamp-Whole Cell”, demonstrou-se que 4TRP foi capaz de inibir significaticamente a 
corrente de canais de sódio dependentes de voltagem em células isoladas de neurônios de 
gânglios da raiz dorsal (GRD), estando o seu efeito, possivemente relacionado à mudanças na 
excitabilidade neuronal em conseqüência da modulação desses canais. Conclui-se que 4TRP 
apresenta efeitos psicofarmacológicos, com perfil de fármaco anticonvulsivante, que seu 
mecanismo de ação parece ser mediado pela interferência com o sistema GABAérgico e não 
envolve a ativação, pelo menos de forma direta, do sítio benzodiazepínico dos receptores GABAA

 
e que envolve o bloqueio dos canais para sódio dependentes de voltagem. 
 
PALAVRAS-CHAVE: monoterpeno, óleo essencial, epilepsia, 4-terpineol, anticonvulsivante.  
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ABSTRACT 

 
Terpinen-4-ol (4TRP) is a monoterpe alcohol and component of the essential oils of several 
aromatic plants. Similarly to 4TRP, other monoterpenoid alcohols have showed anticonvulsant 
activity in convulsion animal models. The present report aimed to investigate the 
psychopharmacological effects of terpinen-4-ol, specifically the anticonvulsant activity. Mice 
(Mus musculus) swiss male and and rats (Rattus norvegicus) wistar male were used.  In 
experiments in vivo, the 4TRP was administered at doses of 25 to 200 mg/kg, ip, and 
concentrations of 10, 20 and 40 ng/2μL, icv. For in vitro experiments, concentrations were 0.1 
mM and 1.0 mM. General tests as pharmacological behavioral screening, spontaneous 
movement, potentiation of sleeping time induced by pentobarbital and rota rod test were 
initially performed to investigate the profile of action of this monoterpene in the CNS. In all these 
methods, the results suggest that this drug has psycholeptics profile and does not cause 
significant changes in motor coordination of animals. Next, more specific experiments were 
performed to evaluate the psicodepressor profile: the elevated plus maze (EPM) test and the 
perforated plate have been selected to investigate possibleanxiolytic effects. In these 
experiments, and the doses tested, were not observed consistently indicative of anxiolytic 
activity related to 4TRP. Later, tests were performed to evaluate the possibility of this substance 
present a profile of anticonvulsant activity. According to the behavioral parameters evaluated, 
4TRP (via ip) was able to inhibit seizures induced by both Pentylenetetrazole (PTZ) and 
Maximal electroshock (MES), presenting a potential anticonvulsant effect. In a subsequent step, 
following the animals by electroencephalographic recordings, we observed that animals treated 
with 4TRP (via icv) were protected against PTZ-induced seizures, corroborating the results of 
the previous step. In the search for a characterization of the possible mechanisms by which this 
substance exerts this action, we investigate more clearly the involvement of the GABAergic 
system employing the methodologies convulsions induced by picrotoxin (PIC) and seizures 
induced by 3-mercapto-propionic acid (3-MP).  In accordance with the results, it is possible to 
infer that the action exerted by monoterpenoid is related to the GABAergic system and that the 
presence of flumazenil, a selective antagonist of the benzodiazepine site of GABA A receptors, 
was unable to reverse the anticonvulsant effect of 4TRP, demonstrating that this is not the same 
binding site of benzodiazepines. In a subsequent step, using the technique of "Whole-
Cell Patch Clamp“, demonstrated that 4TRP was able to decrease the sodium current in sodium 
channels of voltage-dependent in isolated cells of neurons in dorsal root ganglia (DRG), and 
possibly its effect is related to changes in neuronal excitability in consequence of modulation of 
these channels. It was concluded that 4TRP has psychopharmacological effects, with an 
anticonvulsant profile. Its mechanism of action appears to be mediated by interference with 
the GABAergic system and does not involve activation, at least directly, the 
benzodiazepine site of GABAA receptors and that involves the blockade of sodiumchannels 
voltage-dependent. 
 
 
KEY WORDS: monoterpene, essential oil, epilepsy, Terpinen-4-ol, anticonvulsant.  
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1 INTRODUÇÃO: 

 

  

O grande desafio para o aproveitamento racional da biodiversidade brasileira visando 

à produção de medicamentos é, sem dúvida, como transformar um imenso patrimônio 

genético natural em riquezas, criando indústrias de base tecnológica e gerando empregos 

qualificados. 

O Brasil possui seguramente a maior diversidade de plantas do mundo, estimando-se 

ser possuidor de cerca de 20% do número total de espécies vegetais do planeta (LIMA et al., 

2010). Esse imenso patrimônio genético, já escasso nos países desenvolvidos, associado a 

uma rica diversidade étnica e cultural que detém um valioso conhecimento tradicional em 

relação ao uso de plantas medicinais, tem na atualidade valor econômico-estratégico 

inestimável em várias atividades, mas é no campo do desenvolvimento de novos 

medicamentos onde reside uma das suas maiores potencialidades. Os produtos naturais têm 

sido alvo de muitas pesquisas e têm demonstrado um grande potencial como fonte para a 

obtenção de compostos de interesse farmacológico (HONG, 2011). 

Há um crescente interesse da comunidade científica em elucidar os mecanismos 

responsáveis pelos efeitos de plantas medicinais, tão utilizadas empiricamente, bem como de 

seus constituintes químicos, a fim de tornar o seu uso mais eficaz e livre de efeitos adversos 

(QI; WANG; YUAN, 2011).  

No intuito de estabelecer as diretrizes para a atuação do governo na área de plantas 

medicinais e fitoterápicos, elaborou-se a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto Nº 5.813, de 22 de junho de 2006, que se 

constitui parte essencial das políticas públicas de saúde, meio ambiente, desenvolvimento 

econômico e social. Trata-se de um dos elementos fundamentais de transversalidade na 

implementação de ações capazes de promover melhorias na qualidade de vida da população 

brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

O desenvolvimento do setor de plantas medicinais e fitoterápicos pode se configurar 

como importante estratégia para o enfrentamento das desigualdades regionais existentes em 

nosso país, podendo prover a necessária oportunidade de inserção socioeconômica das 

populações de territórios caracterizados pelo baixo dinamismo econômico e indicadores 

sociais precários. 
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O tratamento de doenças com manifestações neurológicas e distúrbios psiquiátricos, 

em particular, tem apresentado uma grande procura no uso popular, porém muitas não 

apresentam nenhuma validação científica e às vezes sequer possuem ação no Sistema Nervoso 

Central (SNC) (Almeida, 1999). Estudos que garantam a eficácia dos produtos e a não 

existência de riscos à saúde são extremamente necessários para fornecer uma maior 

segurança.  

A epilepsia trata-se de um dos distúrbios neurológicos mais comuns, que apresenta 

diversos impactos negativos na vida dos acometidos, sendo cercada por muitos mitos e 

preconceitos. As crises convulsivas, principalmente as de caráter crônico e repetitivo 

relacionadas à epilepsia, por sua natureza estigmatizante, levam os pacientes a uma condição 

associada com significativas conseqüências psico-sociais (RODENBURG et al., 2011). 

Isso muitas vezes acarreta comportamentos inadequados aos portadores da doença, 

culminando em diminuição da qualidade de vida, exclusão social, diminuição de 

oportunidades de emprego e da escolaridade. Estudos epidemiológicos populacionais 

demonstraram uma prevalência de transtornos mentais em adultos e crianças portadores de 

epilepsia. A presença de depressão é uma das variáveis mais importantes no que diz respeito à 

qualidade de vida dos pacientes, tendo inclusive maior impacto do que a freqüência e 

gravidade das crises epilépticas nos pacientes (EKINCI et al., 2009; COTTERMAN-HART, 

2010). 

O tratamento dos sinais e sintomas da epilepsia resulta em custos econômicos 

significativos não apenas devido à sua alta incidência e prevalência, mas também por se tratar 

de uma doença crônica (BEGLEY, et al., 2000; ASCONAPÉ, 2010). Os problemas 

envolvendo o custo desse tratamento são magnificados em países em desenvolvimento onde 

recursos de saúde são mais escassos.  

A relevância do impacto econômico realacionado a este tratamento justifica-se ainda 

pelo custo elevado das drogas antiepilépticas (DAE) mais recentemente descobertas, pois 

estas têm um custo extremamente superior ao das drogas de primeira e segunda gerações. 

Além disso, custos indiretos (custos de morbidade, benefícios, mortalidade excessiva, 

pensões, desemprego, dias de trabalho perdidos e, particularmente hospitalização são muito 

mais significativos (GALLUCCI NETO; MARCHETTI, 2005). 

Apesar dos avanços científicos e do desenvolvimento constante de novos tratamentos, 

um percentual significativo de pacientes são acometidos da epilepsia de difícil controle 

(ASCONAPÉ, 2010; HUNG; SHIH, 2011). Inúmeras pesquisas visam descobrir novas 
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estratégias farmacológicas antiepilépticas por meio de novos compostos eficazes para esses 

casos ou de compostos com menor toxicidade para aquelas já tratadas pelo arsenal terapêutico 

atualmente disponível. 

Entre as mais diversas espécies vegetais, algumas têm despertado certo interesse de 

grupos de pesquisadores pelas suas múltiplas ações farmacológicas e fisiológicas 

apresentadas, como é o caso das chamadas “Plantas Aromáticas”. Várias propriedades no 

SNC, incuindo ação antiepiléptica têm sido referidas a espécies de plantas desta categoria 

(ALMEIDA et al., 2011). 

Estas atividades em geral têm sido atribuídas aos óleos essenciais e/ou seus 

componentes químicos que representam de 1-2 % da composição desses vegetais (FATURI et 

al., 2010; ALMEIDA et al., 2011). Os óleos apresentam-se em misturas de diferentes 

concentrações, tendo, normalmente um composto majoritário, que na grande maioria são 

derivados fenilpropanóides ou de terpenóides, preponderando os últimos. Os compostos 

terpênicos mais freqüentes nos óleos voláteis são os monoterpenos e os sesquiterpenos 

(CHAPPELL, 1995; RAHIMMALEK et al., 2009).   

Diversos monoterpenos estruturalmente simples têm demonstrado uma gama de 

atividades em nível de Sistema Nervos Central. (DE SOUSA et al., 2007c; SANTOS et al., 

2011). 

O presente estudo teve como objetivo investigar a atividade anticonvulsivante de 4-

Terpineol (4TRP), um monoterpenóide álcool  e componente de óleos essenciais de plantas 

aromáticas diversas, dentre as quais podem ser citadas Melaleuca alternifolia (RUSSELL; 

SOUTHWELL, 2002, 2003), Alpinia speciosa (K. Schum) (SANTOS et al., 2011), Alpinia 

zerumbet (LAHLOU et al., 2002), e diversas outras outras espécies de plantas aromáticas 

(PASCUAL et al., 2001; GOURINE et al., 2010; ZENG et al. 2011).  

 Da mesma forma que 4TRP, outros monoterpenos têm mostrado 

atividade anticonvulsivante em modelos animais de convulsão (DE SOUSA; QUINTANS-

JÚNIOR; ALMEIDA, 2007; DE SOUSA et al., 2010).    

Nesse contexto, esta pesquisa objetivou contribuir para o surgimento de uma opção 

terapêutica, particularmente de origem vegetal, que possa ser eficaz em suprimir os principais 

sinais da epilepsia ou a própria epileptogênese, diminuindo essa lacuna e atuando como 

instrumento central na luta contra o estigma relacionado a essa doença. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 

2.1 PSICOFARMACOLOGIA ─ ASPECTOS CONCEITUAIS 

 

 

O eminente desenvolvimento sócio-econômico vivenciado nas últimas décadas, a 

revolução científica e tecnológica, gerando grande competitividade, além de relevantes 

modificações nas estruturas familiares são alguns dos fatores relevantes na geração e no 

aumento da incidência de distúrbios psicológicos e afetivos. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), cerca de 450 milhões de pessoas em todo o mundo têm sofrido problemas 

mentais, neurológicos ou comportamentais em algum momento de sua vida (WHO, 2001). 

Os transtornos de ansiedade, a depressão, as fobias, a esquizofrenia entre outros 

transtornos psicóticos e alterações de comportamento, estão cada vez mais presentes na 

sociedade. Na tentativa de modificar ou corrigir comportamentos, pensamentos, humores 

patológicos ou outros distúrbios, o tratamento medicamentoso tem sido extensamente 

realizado através das substâncias ou agentes psicotrópicos, também conhecidos como 

“psicofármacos” ou “drogas psicoativas”. 

Os primeiros fármacos com a finalidade de tratar os transtornos psiquiátricos foram 

introduzidos no final da década de 40. Em 1949 houve o primeiro relato da utilização do lítio 

para o tratamento de distúrbios mentais. Estudos subseqüentes relataram os efeitos 

antipsicóticos da clorpromazina e do haloperidol, além da atividade ansiolítica do 

meprobamato e do clordiazepóxido.  Posteriormente foram descobertos os antidepressivos 

tricíclicos (imipramina) e os inibidores da monoaminoxidase (iproniazida), marcando o início 

da moderna psicofarmacologia.  

Os agentes psicotrópicos são substâncias que atuam no sistema nervoso central (SNC) 

tendo largo emprego na medicina clínica e que são usadas no tratamento desses distúrbios 

psíquicos a milhares de anos, promovendo modificações comportamentais, no humor ou nos 

aspectos emocionais (ALMEIDA; BARBOSAFILHO, 2006).  

Diversos critérios podem ser adotados na classificação desses psicotrópicos, porém 

não existe nenhum consenso satisfatório. Uma classificação baseada na estrutura química 

pode agrupar fármacos com características farmacológicas distintas, como no caso dos 

benzodiazepínicos. Por outro lado, a existência de fármacos cujos mecanismos de ação são 
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desconhecidos ou não totalmente elucidados, dificulta uma classificação farmacológica ou 

bioquímica adequada. 

Na tentativa de melhor agrupar um maior número de drogas, uma categorização 

resultante de uma adaptação das principais classificações disponíveis na literatura foi proposta 

por Almeida e Barbosa-Filho (2006). Nessa classificação, os psicotrópicos são divididos em: 

Psicoanalépticos, Psicolépticos, Psicodislépticos e Parapsicotrópicos (Quadro 1). 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS PSICOFÁRMACOS 

TIPO DEFINIÇÃO 

PSICOANALÉPTICOS 

Estimulam a atividade do SNC. Esta classe contempla as drogas que excitam o 

psiquismo, tais como: agentes convulsivantes, drogas inibidoras do apetite, 

estimulantes da vigília, estimulantes maiores e menores e drogas 

antidepressivas 

PSICOLÉPTICOS 

Apresentam atividade depressora do SNC. São representados pelos 

neurolépticos, hipnóticos, ansiolíticos, analgésicos opióides, álcoois, anestésicos 

gerais e anticonvulsivantes 

PSICODISLÉPTICOS 

Não têm ação estimulante, nem depressora e também não têm uso terapêutico. 

Trata-se de uma classe de drogas perturbadoras de atividade do SNC, sendo 

também chamadas de alucinógenos. 

PARAPSICOTRÓPICOS 

Medicamentos que não apresentam um perfil adequado a nenhuma das classes 

anteriores. São exemplos destas drogas os estabilizadores do humor, drogas 

para o tratamento do alcoolismo e drogas antiparkinsonianas 

Quadro 1 ─ Classificação dos psicofármacos por Almeida e Barbosa-Filho (2006). Fonte: NÓBREGA, 2012 

 

Dentre as classes de psicotrópicos principais e mais estudadas, podemos destacar os 

antidepressivos, os ansiolíticos, os antipsicóticos, os analgésicos opióides e os 

anticonvulsivantes (POLATIN; DERSH, 2004). 

Os antidepressivos foram descobertos no final da década de 50 e sua utilização na 

prática clínica trouxe avanços importantes no tratamento e no entendimento de possíveis 

mecanismos subjacentes aos transtornos depressivos. Os distúrbios psiquiátricos que alteram 

o estado do ânimo e o humor, como transtorno bipolar, ansiedade, transtorno obsessivo-

compulsivo, estresse pós-traumático e a própria depressão, assim como doenças orgânicas 

como a fibromialgia e a tensão pré-menstrual, podem ser tratados através de medicamentos 

pertencentes a esta classe (MORENO; MORENO; SOARES, 1999). 
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 A depressão pode ser descrita, de acordo com seus sinais e sintomas, como alteração 

em quatro campos do funcionamento humano: afetivo, cognitivo, comportamental e 

fisiológico. No contexto dos transtornos do humor, tem se destacado por afetar de maneira 

fundamental a afetividade, provocando graves danos ao indivíduo.  Segundo a Organização 

Mundial de Saúde, houve um aumento vertiginoso dos casos da doença a partir da segunda 

metade do século XX. Estima-se que há no mundo cerca de 121 milhões de pessoas 

portadoras do transtorno com perspectivas de incremento deste quantitativo nos próximos 

vinte anos, tornando-se um dos transtornos mentais mais incidentes e prevalentes. (WHO, 

2001). 

Diversificados sistemas neuronais parecem estar envolvidos na neurobiologia e 

neuroquímica da patologia. A teoria clássica para explicar a origem do transtorno depressivo é 

a hipótese monoaminérgica. Porém, alterações nos sistemas de neurotransmissão gabaérgica, 

colinérgica e dopaminérgica, além da hipótese das neurotrofinas cerebrais, recentemente 

postulada, também são hipóteses sugeridas como determinantes dos quadros depressivos 

(URANI; CHOURBAJI; GASS, 2005). 

Até os anos 80 havia duas classes de antidepressivos, os inibidores não seletivos da 

recaptura de monoaminas, também conhecidos como antidepressivos tricíclicos (ADTs) e os 

inibidores de monoaminooxidase (IMAOs). Embora muito eficazes, apresentavam efeitos 

colaterais indesejáveis causados pela inespecificidade de sua ação farmacológica e eram 

potencialmente letais em casos de superdosagem (KESSEL; SIMPSON, 1995).  

Nas últimas duas décadas surgiram novas classes de antidepressivos a partir da 

pesquisa de moléculas desprovidas dos efeitos colaterais, dentre os quais podemos destacar os 

inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), os inibidores seletivos da recaptação 

de noradrenalina (ISRN) e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSNs). 

Eles diferem dos clássicos ADTs e IMAOs, irreversíveis pela seletividade farmacológica, 

modificando e atenuando os efeitos colaterais (FRAY et al., 2010; HERRERA-GUZMÁN et 

al., 2010). 

Os ansiolíticos são substâncias usadas para tratar a ansiedade exercendo um efeito 

calmante, com pouco ou nenhum efeito sobre as funções motoras ou mentais. Já os 

medicamentos hipnóticos são usados para tratar a insônia, estimulando o início e a 

manutenção do estado de sono, assemelhando-se ao normal. 

A ansiedade trata-se de um distúrbio emocional subjetivo, no qual o sentimento de 

insegurança intensa, de perigo iminente real ou imaginário, prevalece. Os distúrbios de 
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ansiedade podem ser classificados como: distúrbios da ansiedade generalizada, distúrbios do 

pânico, fobias ou distúrbios do estresse pós-traumático (MENNIN, HEIMBERG, JACK, 

2000). Os distúrbios do sono, dentre eles as dissonias, parassonias, e transtornos relacionados 

a transtornos clínicos e psiquiátricos, têm se tornado cada vez mais freqüente (GOLDSTEIN, 

2011). 

Dentre os principais sinais e sintomas desencadeados por um processo de ansiedade 

estão as disfunções do sistema nervoso autônomo como aumento da frequência cardíaca, força 

de contração e batimentos cardíacos, sudorese, dispnéia, hipersecreção gástrica e urgências de 

micção e defecação, associados a uma forte tensão e dores musculares, sensação de medo e 

estresse psicológico (ALDAO et al., 2010). 

Os medicamentos ansiolíticos e hipnóticos foram descobertos nos anos de 1950 e são 

classicamente representadas pelos benzodiazepínicos (BZDs) como, por exemplo, o 

diazepam, lorazepam, oxazepam, midazolam e triazolam, dentre outros, se destacando como 

as melhores alternativas para o tratamento das desordens da ansiedade (BALDWIN et al., 

2005). Além desses, podemos destacar a buspirona, um agonista parcial dos receptores 5-

HT1A, que é tão eficaz quanto os benzodiazepínicos e possui menos efeitos colaterais, não 

causa dependência física ou psicológica, além dos antagonistas dos receptores β1 e β2 

adrenérgicos, eficazes no tratamento dos sinais físicos, porém não alteram os sintomas 

emocionais (BALDWIN; WALDMAN; ALLGULANDER, 2011).  Nos últimos anos, ocorreu 

um avanço nesta área e novas medicações têm surgido, apresentando boa eficácia 

(HUFFMAN; ALPERT, 2010). 

Os antipsicóticos constituem os fármacos utilizados no tratamento da sintomatologia 

das psicoses, principalmente a esquizofrenia. Inicialmente batizados de “Neurolépticos”, ou 

“Tranqüilizantes Maiores” (em oposição aos benzodiazepínicos, os “Tranqüilizantes 

Menores”), foram introduzidos na clínica na década de 1950, com a descoberta dos efeitos da 

clopromazina (LÓPEZ-MUÑOZ, et al., 2002).  

Atualmente podem ser classificados em “Antipsicóticos Típicos” ou “Antipsicóticos 

Atípicos. Os primeiros (Haloperidol, Flupentixol, Fluspirileno, Sulpirida, Levomepromazina, 

Clorprotixeno) apresentam efeitos nos chamados sinais e/ou sintomas positivos da 

esquizofrenia, como, por exemplo, Alucinações e Ilusões e exercem sua ação antagonizando a 

ação da dopamina. Já os antipsicóticos atípicos (Clozapina, Olanzapina, Quetiapina, 

Risperidona, Amissulprida, Ziprasidona, Aripiprazol) exercem seus efeitos por outras vias, 

principalmente através da transmissão serotoninérgica e apresentam uma melhor atuação nos 
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chamados sinais e/ou sintomas negativos da esquizofrenia (isolamento social, apatia, 

indiferença emocional e pobreza de pensamento), proporcionando efeitos extrapiramidais 

(MOREIRA; GUIMARÃES, 2007). 

Os principais analgésicos de ação central são os que reagem com os receptores 

opióides, incluindo substâncias naturais, semi-sintéticas ou sintéticas. A morfina, alcalóide 

extraído das sementes das papoulas roxas, foi isolada a partir do ópio no século XIX e, desde 

então tem sido extensamente utilizada na medicina. 

Estas substâncias atuam em seus receptores específicos no SNC e periférico, levando 

ao fechamento de canais para cálcio voltagem dependentes nas terminações nervosas pré-

sinápticas, reduzindo a liberação de neurotransmissores e a abertura de canais de potássio 

cálcio-dependentes, produzindo hiperpolarização da membrana celular de neurônios pós-

sináptcos, reduzindo a liberação de neurotransmissores, a exemplo da substância P. 

(GRAEFF; GUIMARÃES, 2000). 

Os opióides podem modificar tanto os aspectos sensitivos quanto o emocional da dor, 

entretanto o uso desses fármacos é limitado pela intensa quantidade de efeitos colaterais 

graves que causam, dentre os quais merecem atenção a tolerância, dependências física e 

psíquica, além de náuseas e vômitos (VINIK; KISSIN, 1998; MORIARTY; MCGUIRE; 

FINN, 2011). 

Fármacos que atuam em outros tipos de receptores como os serotoninérgicos, 

GABAérgicos, glutamatérgicos e adrenérgicos também são utilizados na clínica para o 

tratamento de alguns casos de dor crônica (PINTO, 2000). 

Sobre a classe dos psicolépticos anticonvulsivantes será mais bem discutido na seção 

2.2. 

 

 

2.2 EPILEPSIA E DROGAS ANTIEPILÉPTICAS/ANTICONVULSIVANTES  

 

 

Os relatos mais antigos sobre a epilepsia são manuscritos babilônicos, datados por 

volta de 2000 a.C., que registram diferentes tipos de ataques que são reconhecidos até os dias 

atuais, sempre os associando a espíritos e enfatizando a natureza sobrenatural. Embora 

Hipócrates, há 400 anos a.C. tenha descrito que a epilepsia não era sagrada nem divina, mas 

um distúrbio do cérebro, com suspeita de que sua origem fosse hereditária, ainda acreditava-
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se que a doença estava associada a aspectos místicos 

LEMIEUX, 2011). 

Entre autores de relevância, durante o século XIX, é de se considerar a importância do 

neurologista e autor inglês Hughlings Jackson (1835

moderna epileptologia ao descrever as crises chamadas de psicomotoras e 

papel de descargas elétricas cerebrais na origem dos fenômenos epilépticos.

JACKSON, 1880; CHAUDHARY; DUNCAN; LEMIEUX, 2011

Muitos avanços no que se refere ao diagnóstico da epilepsia ocorreram no século XIX, 

com a descoberta do eletroencefalograma

representando um marco significativo no conhecimento da fisiologia do encéfalo humano e 

possibilitando um enorme volume de pesquisas de valor inestimável para o diagnóstico das 

epilepsias. 

 

Figura 1 ─ Eletroencefalograma (EEG) de paciente acometido por crises convulsivas.
http://www.sistemanervoso.com/images/farma/epi_02.gif

 

Trata-se de uma das condições neurológicas graves de maior prevalência. Em países 

desenvolvidos, a incidência dessa doença é de aproximadamente 1%, aumentando para 2% 

em nações menos desenvolvidas, ou seja, aproximadamente 

portadoras desta condição em todo mundo (WHO, 2005)

Dentre a variedade de patologias que afetam o Sistema Nervoso Central, a epilepsia é 

tida como uma das mais sérias, tendo em vista os graves incômodos que proporciona ao seu 
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portador. O quadro caracteriza-se por alterações crônicas, recorrentes e paroxísticas na função 

neuronal, decorrentes de anormalidade na atividade elétrica cerebral (ALMEIDA, 2006).  

A disfunção neurológica na sua fase aguda é chamada de crise epiléptica, a qual, 

dependendo da área cerebral envolvida pode manifestar-se através de distúrbios de cognição 

ou consciência, movimentos involuntários, automatismos de comportamento ou 

manifestações autonômicas, sensoriais e psíquicas (CHAUDHARY; DUNCAN; LEMIEUX, 

2011). 

O evento mais dramático de alguns quadros de epilepsia é a convulsão, estando 

associado à atividade hipersincrônica e repetitiva de um grupamento neuronal do córtex 

cerebral, cuja distribuição anatômica e duração de sua atividade determinam a natureza da 

crise (STEFAN et al., 2009). 

Sabe-se que a epilepsia, apesar dos avanços científicos e do desenvolvimento 

constante de novos tratamentos, ainda é cercada por muitos mitos e preconceitos. Isso muitas 

vezes acarreta comportamentos inadequados em relação aos portadores da doença, 

culminando em diminuição da qualidade de vida, exclusão social, diminuição de 

oportunidades de emprego e da escolaridade. As crises convulsivas, principalmente as de 

caráter crônico e repetitivo, levam os pacientes acometidos a uma condição associada com 

significativas conseqüências psicossociais e o fator central é sua natureza estigmatizante 

(BOER; MULA; SANDER, 2008). 

A incidência de crises epilépticas é bem maior na infância e na adolescência, quando 

se compara com a vida adulta (TRAVÉ; PETRI; VICTORIANO, 2007). Estudos 

epidemiológicos populacionais demonstraram uma prevalência de transtornos mentais em 

adultos e crianças portadores de epilepsia. A presença de ansiedade, depressão, psicoses, 

déficits de atenção e fobias são algumas das variáveis mais importantes no que diz respeito à 

qualidade de vida dos pacientes, tendo inclusive maior impacto do que a freqüência e 

gravidade das crises epilépticas nos pacientes (BOER; MULA; SANDER, 2008; 

COTTERMAN-HART et al, 2010). 

Estima-se que o número de novos casos por ano está em torno de dois milhões em 

todo o mundo. Pelo menos 50% dos casos começam na infância ou adolescência, e sabe-se 

que 70% a 80% das pessoas com epilepsia podem ter uma vida normal sem prejuízo social e 

psicológico se tiverem um tratamento farmacológico e um acompanhamento psicológico 

adequado (WHO, 2005). 
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Com o objetivo de fazer a uma atualização e melhor padronização sobre a 

classificação, terminologia e conceitos relacionados a epilepsias, que até recentemente 

baseava-se em idéias desenvolvidas há quase um século atrás (GASTAUT, 1969a,b), a 

Comissão sobre Classificação e Terminologia da Liga Internacional contra a Epilepsia (ILAE) 

propõe a introdução de uma nova linguagem e conceitos nos sistemas de classificação (BERG 

et al., 2010; BERG; SCHEFFER, 2011). 

Os quadros 2 e 3 fazem um comparação entre a classificação antiga e a nova 

terminologia recém-proposta.  

 

ANTIGOS CONCEITOS E TERMINOLOGIAS 

FOCAL E 
GENERALIZADAS 

 

CONVULSÃO EPILEPSIA 

Focal (Parcial) Generalizada 
Localização relacionada 

(focal, partial) 
Generalizada 

Ativação inicial de um 
sistema de neurônios 

limitada a uma 
parte de um 

hemisfério cerebral-
alterações clínicas e 

eletroencefalográficas 

As primeiras 
alterações 

clínicas indicam o 
envolvimento 

inicial de 
ambos os 

hemisférios 

Epilepsias com crises 
focais 

Epilepsias com crises 
generalizadas 

ETIOLOGIA 
 

Idiopática Sintomático Criptogênica Idiopática 

Não existe uma 
causa subjacente; 

predisposição 
hereditária 

Conseqüência de  
desordens que 
afetam o  SNC 

Sintomáticas; 
Com causas desconhecidas 

TIPOS DE 
CRISES FOCAIS 

 

Parcial complexa Parcial simples 

Com comprometimento da consciência Consciência não prejudicada 

Secundariamente generalizadas 
(nota: esta não foi a terminologia usada (ILAE 1981), mas entrou em uso comum 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

 

Hierarquicamente organizada em relação a Localização,generalizada e 
indeterminada. Dentro desses grupos, por etiologia (idiopática, 

sintomática, criptogênica) 
 

Quadro 2─ Classificação, terminologia e conceitos relacionados a epilepsias, ILAE, 1989. Fonte: NÓBREGA, 
2012. 

 

A introdução e atualização dessa nova terminologia, que encontra-se em construção,  

pretende levar a uma nova padronização da linguagem médica, mais adequada e  adaptada ao 

avanço dos conhecimentos científicos, principalmente no que diz respeito a técnicas 

moleculares e eletrofisiológicas. 
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NOVOS CONCEITOS E TERMINOLOGIAS RECOMENDADOS 

FOCAL E GENERALIZADAS 
 

CRISES FOCAIS CRISES GENERALIZADAS 

Originárias em algum ponto das redes 
neuronais, limitadas a apenas um 

hemisfério 

Originárias em algum ponto das redes 
neuronais e 

rapidamente envolve redes distribuídas 
bilateralmente 

Como muitas síndromes incluem os dois tipos de crises, estes termos foram 
abandonados como categorias abrangentes para a classificação de epilepsias, podendo 

ser ainda aplicados em algumas, mas não em todas as instâncias 

ETIOLOGIA 
 

GENÉTICA ESTRUTURAL/METABÓLICA DESCONHECIDA 

Doença em que as 
crises são os 

principais sintomas e 
que ocorre como 

resultado direto de 
uma conhecida ou 

presumível alteração 
(ões) genética (s). 

Distúrbios metabólicos 
associados a um maior risco de 
desenvolvimento de epilepsia, 

podendo ser de origem 
genética ou adquirido 

Podendo ter uma base 
genética (por exemplo, uma 

canalopatia ainda não 
conhecida) ou em 

consequência de uma 
desordem metabólica ainda 

não estudada. 

TIPOS DE CRISES FOCAIS 
Classificação específica não é recomendada. As crises devem ser descritas 

precisamente de acordo com suas características semiológicas, sem tentar atribuir 
categorias artificiais 

ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL 

Nenhuma organização específica é proposta. 
Em vez disso, propõe-se uma abordagem flexível 

dependendo de cada caso 

 

Quadro 3 ─ Classificação, terminologia e conceitos relacionados a epilepsias, ILAE, 2011. Fonte: NÓBREGA, 
2012. 

 

 

O quadro denominado “Status epilepticus”, caracterizado pela presença de crises 

suficientemente prolongadas, ou repetidas em intervalos curtos, resultando em um estado 

epiléptico contínuo e duradouro, acomete cerca de 1 a 8% dos pacientes epilépticos em algum 

período de sua doença, estando associado com risco significativo de déficit cognitivo 

(LETTER, 1973). 

O tratamento convencional das crises convulsivas é realizado, principalmente, pelo 

uso clínico de Drogas Antiepilépticas (DAE) (quadro 4). Quando administradas, estas 

substâncias podem diminuir a incidência ou a severidade das convulsões que acometem 

pacientes epilépticos, por um determinado período (LÖSCHER; SCHMIDT, 2006).  
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DROGA GERAÇÃO EFEITOS ADVERSOS MECANISMO DE AÇÃO INDICAÇÃO CLÍNICA 

BARBITÚRICOS 
(FENOBARBITAL) 

I 

Depressão; acidose 
respiratória; hipotensão; 
bradicardia; hipotermia; 

erupção; sonolência;  
letargia; ataxia. 

Modulação alostérica de 
GABA

A
 

Convulsões tônico-clônicas 
generalizadas e parciais 

BENZODIAZEPÍNICOS 
(DIAZEPAM) 

I Sedação, tolerância Aumento da ação de GABA 
Ausência; convulsões 

parciais e febris 

CARBAMAZEPINA I 

Sedação, ataxia, retenção 
hídrica, pode haver graves 

reações de 
Hipersensibilidade 

Bloqueio de canais de Na+ 
dependentes de Voltagem 

Convulsões tônico-clônicas 
generalizadas, parciais e da 
epilepsia do lobo temporal 

ETOSSUXIMIDA I Náusea e anorexia 
Bloqueio de canais de Ca2+

 

dependentes de voltagem tipo 
T 

Convulsões parciais e crises 
de ausência 

HIDANTOÍNAS 
(FENITOÍNA) 

I 
Sedação e anemia 

megaloblástica 
Bloqueio de canais de Na

+
 

dependentes de Voltagem 

Convulsões tônico-clônicas 
generalizadas e parciais 

VALPROATOS I 
Hepatotoxicidade, perda de 
pêlos, mal formações fetais 

Interfere com a excitação 
mediada pelo glutamato e 
bloqueio de canais de Na+

 

dependentes de voltagem 

Epilepsias generalizadas 
idiopáticas, mioclônicas e 

crises de ausência 

FELBAMATO II 
Visão dupla, tontura, 

náuseas, dor de cabeça, 
exantema e leucopenia 

Bloqueio de canais de Na+ 
dependentes de voltagem e 

bloqueando os canais de Ca2+ 
do tipo T 

Convulsões parciais e 
generalizadas 

GABAPENTINA II 

Sedação leve, náuseas, 
efeitos no comportamento, 
distúrbios de movimento, 

ganho de peso 

Agonismo GABAérgico Convulsões parciais 

LAMOTRIGINA II 

Rash, diplopia, sedação, 
síndrome de Stevens-

Johnson, necrólise 
epidérmica tóxica 

Bloqueio de canais de Na+ 
dependentes de voltagem e o 

bloqueio indireto da liberação 
do Glutamato 

Coadjuvante para 
convulsões parciais em 
adultos; síndrome de 

Lennox-Gastaut; epilepsia 
generalizada 

LEVETIRACETAM II ─ Mecanismo desconhecido 
Convulsões parciais e 

generalizadas 

OXICARBAZEPINA  
Sonolência, fadiga, cefaléia, 

tontura, ataxia e vômito 
Semelhante a carbamazepina Convulsões parciais 

TIAGABINA II 
Nervosismo, tonteiras, perda 

de peso 
Inibição seletiva da 
recaptação de GABA 

Coadjuvante de crises 
parciais em adultos 

TOPIRAMATO II 

Alterações do pensamento, 
dificuldade de encontrar as 

palavras, perda de peso, 
parestesias, nefrolitíase 

Bloqueio de canais de Na+
 

dependentes de voltagem e 
antagonismo do receptor do 

glutamato 

Coadjuvante no tratamento 
de crises parciais em adultos 

e crianças; epilepsia 
Generalizada 

PRIMIDONA II 
Anemia megaloblástica, 

interações farmacológicas 
por indução enzimática 

Metabolização a barbituratos 
Convulsões parciais e 

generalizadas 

VIGABATRINA II 
Sedação, náuseas, ganho de 

peso, depressão, psicose, 
diminuição do campo visual 

Aumento dos níveis de GABA, 
pela inibição da GABA 

transaminase 

Crises parciais e 
generalizadas 

REMACEMIDA III Tonturas, náusea, e vômitos. Bloqueador de canal NMDA 
Coadjuvante de crises 
parciais em adultos 

ZONISAMIDA III 

Psicose, diminuição 
da sudorese, 

hipertermia e cálculos 
renais 

Não totalmente. Parece 
envolver o bloqueio de canais 
de sódio e de cálcio do tipo T 

Coadjuvante de crises 
parciais em adultos 

Quadro 4 ─ Principais drogas antiepilépticas e seus mecanismos de ação e indicações clínicas. Fonte: 
NÓBREGA, 2012 (Pedley, 2001; HUNG; SHIH, 2011) 
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Apesar dos inúmeros trabalhos científicos dedicados a elucidação dos fenômenos 

envolvidos na epilepsia e dos importantes avanços no estudo da epileptogênese, milhares de 

pessoas são acometidas de epilepsia refratária aos atuais fármacos antiepilépticos.  

(ASCONAPÉ, 2010).  

Embora os mecanismos de ação da maioria das DAE não sejam totalmente elucidados, 

geralmente envolvem a alteração do equilíbrio entre os mecanismos excitatórios e inibitórios 

neuronais. Três mecanismos básicos, a nível celular, são reconhecidos

dos canais iônicos dependentes de voltagem; aumento da neurotransmissão inibitória mediada 

pelo GABA e atenuação da neurotransmissão excitatória, em particular mediada pelo 

glutamato (DECKERS et al.
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A descoberta do Fenobarbital, em 1912, marcou o início da moderna farmacoterapia 

da epilepsia. Além deste, drogas como fenitoína, carbamazepina, diazepam e valproato de 

sódio figuram na categoria das 

Os diversos fármacos benzodiazepínicos comercializados 

lorazepam, clobazam e clonazepam são os mais comumente utilizado

possuem um amplo espectro de atividade clínica
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epilépticas parciais e generalizadas, bem como no tratamento agudo do estado epiléptico. 

Esses fármacos ligam-se a um sítio específico do receptor GABAA, facilitando a ligação do 

GABA ao seu receptor e consequentemente exacerbando a transmissão inibitória através da 

abertura de canais de cloreto (BRODIE et al., 2011). Drogas como fenitoína, carbamazepina e 

valproato bloqueiam a descarga de alta frequência repetitiva através da inibição de canais de 

sódio, sendo eficazes inclusive contra convulsões tônico-clônicas (BRODIE et al., 2011). 

Estas DAE de primeira geração apresentam, em geral, um significativo número de 

efeitos adversos tais como sedação, retenção hídrica, hepatotoxicidade, depressão, 

bradicardia, acidose respiratória, anemia megaloblástica e tolerância (ALMEIDA, 2006; 

HUNG;  SHIH, 2011). 

Nas últimas décadas, com o surgimento das DAE de segunda geração (lamotrigina, 

vigabatrina, tiagabina, topiramato, gabapentina e leviracetam) e de terceira geração 

(remacemida, fosfenitoína e dezinamida), o tratamento da epilepsia têm apresentado muitos 

avanços e várias outras substâncias têm sido propostas como novos agentes antiepilépticos. 

As novas DAE, em geral, causam menos efeitos adversos e possuem um menor potencial para 

o desenvolvimento de toxicidade. Contudo, o percentual de pacientes que não tem um 

controle apropriado continua sem modificações significativas (HUNG; SHIH, 2011). 

Inúmeras pesquisas visam descobrir novas estratégias farmacológicas antiepilépticas 

por meio de novos compostos eficazes para a epilepsia de difícil controle ou de compostos 

com menor toxicidade para aquelas já tratadas pelo arsenal terapêutico atualmente disponível 

(FAGGION et al., 2011). 

Pesquisas mais recentes com possíveis anticonvulsivantes estão inseridas em novos 

conceitos, como drogas que atuem sobre a própria epileptogênese inibindo o desenvolvimento 

e progressão da epilepsia e abandonando um pouco o enfoque das DAE tradicionais que 

agem, de maneira geral, suprimindo a propagação inicial das convulsões, ou seja, tratando 

apenas os sintomas (ROBERTSON et al., 2011). 
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2.3 ÓLEOS ESSENCIAIS, MONOTERPENOS E SUAS ATIVIDADES NO SNC 
 

 

Os óleos essenciais (OE) compreendem os componentes voláteis das plantas 

aromáticas e são os principais responsáveis por suas ações terapêuticas. Desde a antiguidade, 

têm sido extensamente utilizados na medicina popular e recentemente tem atraído a atenção 

da comunidade científica no sentido de elucidar os seus aspectos farmacológicos. Inúmeros 

são os exemplos que podem ser citados em relação a OE com propriedades no SNC (FATURI 

et al., 2010; KHALID et al., 2011). 

Recente levantamento realizado por Almeida e colaboradores (2011), enumera cerca 

de trinta espécies de plantas cujos OE apresentam atividade anticonvulsivante em modelos 

animais clássicos. Nesta revisão, percebe-se uma predominância de espécies pertencentes a 

algumas famílias, como Myrtaceae e Lamiaceae. 

Da família Myrtaceae, destacam-se algumas espécies do gênero Eucalyptus, cujos 

efeitos são principalmente atribuídos aos seus constituintes terpenóides como citronelal e 

citronelol (EL-ZALABANI, et al. 2007), além de timol e linalol (EL-ZALABANI, et al. 

2008). Já da família Lamiaceae, destacam-se algumas espécies do gênero Ocimum, no qual o 

eugenol é o composto terpenóide majoritário (FREIRE; MARQUES; COSTA, 2006), o 

gênero Lavandula (YAMADA; MIMAKI; SASHIDA, 1994) e o gênero Aeollanthus, ao qual 

é atribuído efeito anticonvulsivante, prinicipalmente devido a sua composição rica em linalol 

(ELISABETSKY, et al. 1995).  

Os compostos terpenóides são compostos de baixo peso molecular, sendo um dos 

principais componentes químicos de óleos essenciais. Estruturalmente, os terpenos são 

formados por unidades ramificadas repetidas de cinco carbonos, semelhantes às unidades do 

isopreno, sendo por este motivo, também denominados como isoprenóides (BAKKALI et al., 

2008).   

São biossintetizados pela via do mevalonato (Figura 3), a qual 

produz terpenos e esteróides. O ácido mevalônico é o precussor do isopentenil pirofosfato  

(PP), que é por sua vez a base de todos os terpenóides (SIMÕES; SPITZER, 2004).  

Dependendo do número de estruturas isoprênicas, os terpenóides podem ser 

classificados como monoterpeno, sesquiterpeno, diterpenos, triterpenos, tetraterpeno e 

politerpeno (CHAPPELL, 1995). Devido a isso, eles são um dos mais numerosos e 

estruturalmente diversos produtos naturais de origem vegetal (ZWENGER; BASU, 2008). 
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Figura 3 ─ A via do mevalonato. Fonte: NÓBREGA, 2012

 

 

Mais especificamente, os monoterpenos podem apresentar algumas variações 

acíclicos, monocíclicos ou bicíclicos. Além disso, podem ainda ser 

quimicamente classificados como hidrocarbonetos insaturados, alcoóis, aldeídos, cetonas, 

SIMÕES; SPITZER, 2004). 

Provavelmente em razão da diversidade estrutural desses constituintes químicos de 

óleos essenciais, diversos estudos têm demonstrado a sua capacidade desempenhar uma 

variedade de atividades biológicas (SANTOS et al., 2011). Diversos monoterpenos 

estruturalmente simples têm demonstrado uma gama de atividades 

DE SOUSA et al., 2007c). 

é o linalol (Figura 4), um monoterpeno álcool acíclico, encontrado 

de plantas aromáticas, ocorrendo naturalmente na forma racêmica, (RS)

linalol, e enantioméricas, (S)- (+)-linalol e (R)-(–)-linalol (

SCHREIER, 1991; SIANI et al., 2002). Em sua forma racêmica, esta substância tem 

apresentado várias atividades farmacológicas sobre o SNC, entre elas, sedativa, hipnótica e 
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spicata L.), endro (Anethum graveolens L.), cominho (Carum carvi L.) e gengibre (Zingiber 

officinalis).  

Os resultados de tais investigações sugerem que ambos tenham efeito depressor no 

SNC e que (S)-(+)- carvona destaca-se por demonstrar uma atividade anticonvulsivante, em 

experimentos animais (DE SOUSA; NOBREGA; ALMEIDA, 2007); por outro lado, recentes 

estudos demonstram uma atividade antinociceptiva in vivo atribuída à (R)-(-)- carvona 

(GONÇALVES et al., 2008). Há ainda relatos que a capacidade em reduzir o potencial de 

ação composto (PAC) em nervos periféricos, apresentado por ambos, seja um dos 

mecanismos responsáveis por tais efeitos (GONÇALVES et al., 2010). 

 

A

O

                      

O

     B 
 

Figura 5 ─ Estruturas químicas dos monoterpenos (S)-(+)- carvona (A) e (R)-(-)- carvona (B). Fonte: 
NÓBREGA, 2012 

 

 

A hidroxidiidrocarvona  e a α, β-epoxi-carvona (Figura 6) são dois compostos semi-

sintéticos sintetizados a partir do monoterpeno (R)-(-)- carvona. No caso de α,β-epoxi-

carvona, também existem descrições sobre a sua ocorrência natural, podendo ser encontrado, 

por exemplo,  no óleo essencial de Carum carvi e de kaempferia galanga (JIROVETZ et al., 

2001; IACOBELIS et al., 2005). 

Em experimentos animais, ambos demonstraram um efeito psicodepressor, onde 

hidroxidiidrocarvona possui uma atividade antinociceptiva central (OLIVEIRA; DE SOUSA; 

ALMEIDA, 2008; OLIVEIRA, 2009) e α,β-epoxi-carvona apresentou perfil de droga 

anticonvulsivante (CLAUDINO, 2007; DE SOUSA, et al., 2007; ALMEIDA et al., 2008). 
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Figura 6 ─ Estruturas químicas de hidroxidiidrocarvona (A)  e α,β-epoxi-carvona (B). Fonte: NÓBREGA, 2012 

 

 

A rotundifolona (óxido de piperitenona), figura 7, trata-se de uma cetona 

monoterpênica, sendo um dos principais componentes do óleo essencial de Mentha x villosa 

Hudson (Labiatae). Esta planta é extensamente utilizada na medicina popular, inclusive para 

fins ansiolíticos, e em estudos realizados utilizando tanto o óleo como o constituinte 

rotundifolona, estes promoveram uma atividade analgésica em camundongos e ratos 

(ALMEIDA; HIRUMA; BARBOSA-FILHO, 1996). Em estudo subsequente fez-se uma 

relação entre a atividade antinociceptiva demonstrada por este monoterpeno com a atividade 

apresentada por várias outros de estrutura semelhante (DE SOUSA et al., 2007c) 

 

O

O

 

 
Figura 7 ─ Estrutura química da rotundifolona (óxido de piperitenona). Fonte: NÓBREGA, 2012. 

 

 

O citroneol, e o isopulegol (Figura 8), são alguns importantes exemplos que podem ser 

citados de monoterpenos alcoóis que apresentam atividade anticonvulsivante em 

experimentos animais.   

O citronelol é um monoterpeno acíclico prevalente em óleos essenciais de várias 

plantas, tais como Cymbopogon winterianus Jowitt (OLIVEIRA et al., 2011) e em outras 

espécies de plantas aromáticas (LIS-BALCHIN; PATEL; HART, 1998). Esta substância foi 

OH

O



NÓBREGA, F.F.F.              
 

 

 

capaz de inibir convulsões induzidas tanto quimicamente por PTZ e picrotoxina, 

eletrochoque máximo e, esses efeitos ocorrem possivelmente como 

canais voltagem-dependentesde

O isopulegol é um monoterpeno de cadeia fechada, intermediário na preparação do 

mentol (Figura 8) e está presente em óleos essenciais de várias espécies de plantas como 

Eucalyptus citriodora Hook (

2005). Este apresentou efeito anticonvulsivante contra convulsões induzidas por PTZ, sendo 

que tal ação está possivelmente relacionada

Além disso, apresentou propriedades antioxidantes, demonstrando ser uma possível 

ferramenta neuroprotetora obtida a partir de fontes naturais

A  

Figura 8 ─ Estruturas químicas do citronelol (A), isopulegol (B) e (

 

 

Inúmeros outros exemplos de

nível de Sistema Nervoso Central, desenvolvidas por substâncias pertencentes a esta categoria

podem ser citados, como 

(TRABACE et al., 2011),

2002), cujas estruturas estão ilustradas na figura 9

 

A 

O

Figura 9 ─ Estruturas químicas de carvacrol (A), 1,8
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capaz de inibir convulsões induzidas tanto quimicamente por PTZ e picrotoxina, 

e, esses efeitos ocorrem possivelmente como result

dependentesde para sódio (DE SOUSA et al., 2006a).  

um monoterpeno de cadeia fechada, intermediário na preparação do 

e está presente em óleos essenciais de várias espécies de plantas como 

Hook (RAO et al., 2003) e Zanthoxylum schinifolium

Este apresentou efeito anticonvulsivante contra convulsões induzidas por PTZ, sendo 

ação está possivelmente relacionada à modulação positiva dos receptores

Além disso, apresentou propriedades antioxidantes, demonstrando ser uma possível 

ferramenta neuroprotetora obtida a partir de fontes naturais (SILVA et al.

OH

             B                 C   

 
 Estruturas químicas do citronelol (A), isopulegol (B) e (-)-mentol (C). Fonte: NÓBREGA, 201

Inúmeros outros exemplos de estudos relacionando a atividades farmacológicas em 

nível de Sistema Nervoso Central, desenvolvidas por substâncias pertencentes a esta categoria

, como o mentol (Figura 8) (HARRIS, 2006), assim como

, 1,8-cineol (GOMES et al., 2010) e o limoneno

cujas estruturas estão ilustradas na figura 9. 

OH

                  B   

O

                           

 

 Estruturas químicas de carvacrol (A), 1,8-cineol (B), e (+)-limoneno (C). Fonte: NÓBREGA, 2011
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capaz de inibir convulsões induzidas tanto quimicamente por PTZ e picrotoxina, como por 

resultado do bloqueio dos 

 

um monoterpeno de cadeia fechada, intermediário na preparação do 

e está presente em óleos essenciais de várias espécies de plantas como 

Zanthoxylum schinifolium (PAIK et al., 

Este apresentou efeito anticonvulsivante contra convulsões induzidas por PTZ, sendo 

dos receptores GABAA. 

Além disso, apresentou propriedades antioxidantes, demonstrando ser uma possível 

et al., 2009). 

OH

 

mentol (C). Fonte: NÓBREGA, 2012 

estudos relacionando a atividades farmacológicas em 

nível de Sistema Nervoso Central, desenvolvidas por substâncias pertencentes a esta categoria 

assim como carvacrol 

limoneno (VALE, et al., 

  C  

limoneno (C). Fonte: NÓBREGA, 2011 
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2.4 O MONOTERPENO (-
 

 

O (-)- 4-Terpineol (Terpinen

dos óleos essenciais de várias plantas, dentre as quais podem ser citadas 

alternifolia (RUSSELL; SOUTHWELL, 2002

(SANTOS et al., 2011a), Alpinia zerumbet

espécies de plantas aromáticas (

2011).  

 

Figura 10 ─ Estrutura química do monoterpeno (

 

A Melaleuca alternifolia

Árvore-do-chá (Tea Tree) é 

conter quantidades variadas de terpenos, destacando

Terpineol (SHELTON et al.

principalmente antifúngicas

(CARSON; HAMMER; RILEY, 2006)

O 4TRP também é 

(K. Schum), uma planta nativa da Ásia, 

Sul. No Brasil, e especificamente na região Nordeste, é 

Imperador”, ou simplesment

de colônias para o candomblé. Diversos estudos 

músculo cardíaco atribuído a

A espécie Alpinia zerumbet 

Gengibre concha, Louro de baiano, 
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-)- 4-TERPINEOL (4TRP)  

(Terpinen-4-ol) é um álcool monoterpenóide volátil e componente 

dos óleos essenciais de várias plantas, dentre as quais podem ser citadas 

RUSSELL; SOUTHWELL, 2002, 2003), Alpinia speciosa

Alpinia zerumbet (LAHLOU et al., 2002), e 

aromáticas (PASCUAL et al., 2001; GOURINE et al

 

 
 Estrutura química do monoterpeno (-)- 4-terpineol. Fonte: NÓBREGA, 2011.

 

Melaleuca alternifolia Cheel (Myrtaceae) (figura 11) também conhecida como 

é uma planta nativa da Austrália. O óleo obtido de suas folhas pode 

conter quantidades variadas de terpenos, destacando-se como majoritário

et al., 2004), principal responsável por suas propriedades medicinais, 

principalmente antifúngicas, antibacterianas, antivirais, anti-inflamatórias e 

(CARSON; HAMMER; RILEY, 2006) . 

O 4TRP também é componente majoritário do óleo essencial de

nativa da Ásia, porém com uma grande distribuição na

e especificamente na região Nordeste, é conhecida como “Bastão do 

Imperador”, ou simplesmente como “colônia”, devido a utilização do óleo para a fabricação 

de colônias para o candomblé. Diversos estudos relatam efeito hipotensor

atribuído a este óleo. (MENDONÇA et al., 1991; SANTOS 

Alpinia zerumbet “Variegata” (figura 12) é popularmente conhecida como 

ouro de baiano, Alpínia ou Jardineira, ou até mesmo “colônia”, assim 
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ol) é um álcool monoterpenóide volátil e componente 

dos óleos essenciais de várias plantas, dentre as quais podem ser citadas Melaleuca 

Alpinia speciosa (K. Schum) 

e diversas outras outras 

et al., 2010; ZENG et al. 

terpineol. Fonte: NÓBREGA, 2011. 

também conhecida como 

O óleo obtido de suas folhas pode 

como majoritário o monoterpeno 4-

principal responsável por suas propriedades medicinais, 

inflamatórias e anticancerígenas 

componente majoritário do óleo essencial de Alpinia speciosa 

grande distribuição na América do 

conhecida como “Bastão do 

e como “colônia”, devido a utilização do óleo para a fabricação 

efeito hipotensor e de relaxamento do 

SANTOS et al., 2011a)  

popularmente conhecida como 

, ou até mesmo “colônia”, assim 
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como a espécie anterior. Seu óleo essencial é rico em 

e diversas propriedades biológicas têm sido relatadas em relação ao mesmo, como: diurético e 

anti-hipertensivo (MOURA

2005) e antioxidante (ELZAAWELY; XUAN; TAWATA, 2007

 

 

Figura 11 ─ Folhas de Melaleuca alternifolia

 

 

Figura 12 ─ Folhas de Alpinia zerumbet
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como a espécie anterior. Seu óleo essencial é rico em 4-Terpineol, 1,8-cineol e metil

diversas propriedades biológicas têm sido relatadas em relação ao mesmo, como: diurético e 

MOURA et al., 2005; PINTO et al., 2009), antinociceptivo (

ELZAAWELY; XUAN; TAWATA, 2007).  

 

 
Melaleuca alternifolia Cheel (Myrtaceae). Fonte: http://4.bp.blogspot.com/melaleuca

alternifolia2.jpg 
 

 
Alpinia zerumbet “Variegata”. Fonte: http://www.plantoftheweek.org/image/alpiniav.jpg
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cineol e metil-eugenol, 

diversas propriedades biológicas têm sido relatadas em relação ao mesmo, como: diurético e 

2009), antinociceptivo (PINHO et al., 

Cheel (Myrtaceae). Fonte: http://4.bp.blogspot.com/melaleuca-

 

“Variegata”. Fonte: http://www.plantoftheweek.org/image/alpiniav.jpg 
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2.5 O ÁCIDO GAMA-AMINOBUTÍRICO

 

 

O ácido gama-aminobutírico

e McLennan (1955) e por Basemore

pela ação da enzima ácido glutâmico descarboxilase

(MILLS et al., 2005). Apresenta uma ampla distribuição e é responsável por cerca de 30 % de

todas as sinapses, sendo o principal neurotransmissor inibitóri

pré e pós-sinápticos (MARTIN; OLSEN, 2000

 

Figura 13 ─ Reação de síntese do Ácido gama

 

A identificação da relação entre a deficiência do GABA e o aparecimento de crises 

convulsivas deu-se pela primeira vez em 1954, quando bebês foram alimentados com uma 

dieta pobre em vitamina B6 

Estudos posteriores confirmaram

neuronal e a inibição da epileptogênese 

neste receptor esteja intimamente relacionada a geração de ataques epilépticos 

JR; SARETT, 1957). 

O GABA apresenta receptores

GABAc. GABAA
 
e GABA

receptor metabotrópico acoplado à proteína G (

JOHNSTON, 1999; AVOLI; CURTIS; 2011).

Os receptores GABA

cinco subunidades, onde estas subunidades podem se apresentar em diferentes isoformas (

β, γ, δ, ε, π e θ), contendo 16 subtipos no total (

subunidades alfa (α1 a α6), onde receptores que compreendem as subunidades 

NÓBREGA, F.F.F.                                                                                        Funda

 

AMINOBUTÍRICO 

aminobutírico (aminoácido GABA), identificado por 

e McLennan (1955) e por Basemore e colaboradores (1956), é formado a partir do

cido glutâmico descarboxilase e da coenzima piridoxina (vitamina

Apresenta uma ampla distribuição e é responsável por cerca de 30 % de

todas as sinapses, sendo o principal neurotransmissor inibitório no SNC

MARTIN; OLSEN, 2000).  

ão de síntese do Ácido gama-aminobutírico. Fonte: NÓBREGA, 2011

 

A identificação da relação entre a deficiência do GABA e o aparecimento de crises 

se pela primeira vez em 1954, quando bebês foram alimentados com uma 

B6 (piridoxina) (COURSIN, 1954).  

Estudos posteriores confirmaram esta idéia de que o controle d

neuronal e a inibição da epileptogênese sejam mediados pelo receptor do GABA e a falha 

intimamente relacionada a geração de ataques epilépticos 

nta receptores subdivididos em três classes: GABA

GABAc
 
são receptores ionotrópicos, enquanto 

acoplado à proteína G (BARNARD et al., 

AVOLI; CURTIS; 2011). 

GABAA são canais para cloreto operados por ligante

, onde estas subunidades podem se apresentar em diferentes isoformas (

), contendo 16 subtipos no total (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, π

α6), onde receptores que compreendem as subunidades 
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), identificado por Florey  

é formado a partir do glutamato 

piridoxina (vitamina B6) 

Apresenta uma ampla distribuição e é responsável por cerca de 30 % de 

o no SNC, ativando receptores 

 
aminobutírico. Fonte: NÓBREGA, 2011 

A identificação da relação entre a deficiência do GABA e o aparecimento de crises 

se pela primeira vez em 1954, quando bebês foram alimentados com uma 

esta idéia de que o controle da excitabilidade 

am mediados pelo receptor do GABA e a falha 

intimamente relacionada a geração de ataques epilépticos  (HAWKINS-

em três classes: GABAA, GABAB
 
e 

que o GABAB
 
é um 

et al., 1998; CHEBIB; 

por ligantes, compostos por 

, onde estas subunidades podem se apresentar em diferentes isoformas (α, 

ε, π e θ). Há seis tipos de 

6), onde receptores que compreendem as subunidades α1, α2, α3 ou 
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α5 são sensíveis aos benzodiazepínicos, enquanto aqueles que compreendem 

receptores insensíveis aos benzodiazepínicos (

Essa heterogeneidade estrutural 

sítios de ligação distintos para uma variedade de drogas

benzodiazepínicos, pentilenotetrazol e picrotoxina,

(BATESON, 2004). Este é um importante diferencial para se determinar alvos seletivos para

novas drogas. 

Os benzodiazepínicos, por exemplo, se ligam ao 

sítio de ligação do GABA e o modulam alostericamente, facilitando a ligação do GABA ao 

receptor e aumentando a freqüência de abertura do canal

variedade de sinais e sintomas clínicos,

HAN et al., 2009) 

 

 

Figura 14 ─ Estrutura protéica do receptor GABA
como os sítios de ligação do ácido gama

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/NAchR_2BG9.

 

 

Desde que o receptor GABA

(BORMANN, 1988), muitas informações têm surgido

sistema nervoso de mamíferos e sua relação com

(BOWERY, 2010). 

Trata-se de um receptor metabotrópico

hiperpolarização de membrana

NÓBREGA, F.F.F.                                                                                        Funda

 

ão sensíveis aos benzodiazepínicos, enquanto aqueles que compreendem 

receptores insensíveis aos benzodiazepínicos (BONNERT et al., 1999; HAN

Essa heterogeneidade estrutural dos receptores GABAA faz com que es

sítios de ligação distintos para uma variedade de drogas, como barbitúricos,

benzodiazepínicos, pentilenotetrazol e picrotoxina, que podem modular a atividade d

é um importante diferencial para se determinar alvos seletivos para

Os benzodiazepínicos, por exemplo, se ligam ao GABAA em 

sítio de ligação do GABA e o modulam alostericamente, facilitando a ligação do GABA ao 

e aumentando a freqüência de abertura do canal. São usados

sintomas clínicos, incluindo ansiedade e convulsões

      
Estrutura protéica do receptor GABAA (A) demonstrando as suas subunidades 

como os sítios de ligação do ácido gama-aminobutírico e dos benzodiazepínicos (BZDs) (B). Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/NAchR_2BG9.

receptor GABAB foi primeiramente descrito em tecidos de mamíferos

(BORMANN, 1988), muitas informações têm surgido sobre o seu

de mamíferos e sua relação com outros receptores de neurotransmissores

um receptor metabotrópico acoplado à proteína Gi, ligado

hiperpolarização de membrana. Podem ser encontrados em neurônios pré e pós
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ão sensíveis aos benzodiazepínicos, enquanto aqueles que compreendem α4 e α6 levam a 

99; HAN et al., 2009).  

faz com que estes possuam 

, como barbitúricos, 

que podem modular a atividade do GABA 

é um importante diferencial para se determinar alvos seletivos para 

 um sítio diferente do 

sítio de ligação do GABA e o modulam alostericamente, facilitando a ligação do GABA ao 

São usados para tratar uma 

convulsões (WHITING, 1999; 

 
(A) demonstrando as suas subunidades α, β e γ (B), bem 

benzodiazepínicos (BZDs) (B). Fonte: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/NAchR_2BG9.png 

foi primeiramente descrito em tecidos de mamíferos 

sobre o seu papel fisiológico no 

receptores de neurotransmissores 

acoplado à proteína Gi, ligado à 

em neurônios pré e pós-sinápticos, 
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onde sua ativação modula a condutância da membrana para os íosn Ca+ e K+, ocasionado 

inibição dos canais para cálcio dependentes de voltagem (PADGETT; SLESINGER, 2010). 

O principal agonista para este receptor é o baclofeno e continua a ser usado 

terapeuticamente como um relaxante muscular de ação central (PARKAS; TARNAWA; 

BERZSENYI, 1989). Outras potenciais aplicações para agonistas e moduladores alostéricos 

positivos são sugeridas, tendo como alvos receptores no SNC e fora dele, como por exemplo, 

na doença do refluxo gastroesofágico (FROESTL, 2010).  

Antagonistas do receptor GABAB também podem ter importantes aplicações 

terapêuticas, como em déficits de memória, transtornos afetivos e crises de ausência 

(BOWERY, 2010) 

 Um terceiro tipo de receptor GABA, denominado GABAc, distinto dos receptores  

GABAA e GABAB, foi pela primeira vez descrito em interneurônios da medula espinhal 

(JOHNSTON et al., 1975), mas têm sido caracterizados mais extensivamente na retina de 

vertebrados (FEIGENSPAN; BORMANN, 1994; LUKASIEWICZ et al,.2004). 

Apesar de também serem canais para cloreto operados por ligantes, mostram 

propriedades eletrofisiológicas distintas, quando comparados com os receptores GABAA, já 

que possuem uma maior sensibilidade para o GABA, suas correntes são menores e não 

dessensibilizam. Estes canais são caracterizados por permanecerem em média um maior 

tempo em estado aberto e por possuirem uma menor condutância aos íons cloreto (ENZ; 

CUTTING, 1998). 

O perfil farmacológico destes também difere do perfil do GABAA e do GABAB. Eles 

são insensíveis aos moduladores do receptor GABAA, tais como barbitúricos e 

benzodiazepínicos, bem como os antagonistas típicos destes, como a bicuculina 

(FEIGENSPAN; BORMANN, 1994). Além disso, não são ativados pelo baclofen, agonista 

do receptor GABABB (BORMANN; FEIGENSPAN, 1995; ENZ; CUTTING, 1998; 

OSOLODKIN et al., 2009).  

 

2.6 OS CANAIS DE SÓDIO ATIVADOS POR VOLTAGEM 

 

 

Na maioria das células excitáveis, a corrente de entrada que é responável pela fase 

ascendente do potencial de ação nos neurônios e em outras células excitáveis é resultante da 
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ativação dos canais para sódio regulados por voltagem (Nav), sendo tais canais um dos alvos 

mais comuns para as DAE (MEISLER; KEARNEY, 2005). 

Os Nav são geralmente classificados em dois grandes grupos: os sensíveis à 

tetrodotoxina (TTX-S), que estão presentes nas fibras Aδ, em todo sistema nervoso e nos 

gânglios da raiz dorsal, e os resistentes à tetrodotoxina (TTXR), que são encontrados 

especialmente nas fibras C do gânglio da raiz dorsal (LAI; HUNTER; PORRECA, 2003). 

Dentre as nove isoformas de Nav (1.1-1.9) identificadas até o momento, no cérebro de 

mamíferos, a maioria dos canais para sódio expressos pertencem a quatro subtipos (BRODIE 

et al. 2011). Mutações genéticas em dois desses, Nav1.1 e Nav1.2, estão associadas com o 

aparecimento de epilepsia (CATTERALL; KALUME; OAKLEY, 2010). 

Mutações em NaV1.1, principal canal de sódio em interneurônios inibitórios, causa a 

perda de sua função e consequente hiperexcitabilidade. O bloqueio desses canais 

geneticamente modificados por drogas como a lamotrigina, por exemplo, pode agravar crises 

epilépticas nesses pacientes (GUERRINI et al., 1998; YU et al., 2006; OGIWARA et al., 

2007).  

Em contraste, mutações em NaV1.2, expressos em segmentos iniciais de axônios das 

vias excitatórias principais no hipocampo e córtex, causam uma síndrome epiléptica benigna 

em recém-nascidos e crianças, através de uma hiperfunção desses canais (VACHER; 

MOHAPATRA; TRIMMER, 2008; LIAO et al., 2010).  

O Bloqueio dos canais de sódio voltagem dependentes é um mecanismo comum 

para várias DAE. Fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, oxcarbazepina e rufinamida, por 

exemplo, bloqueiam este canal por estabilizar o seu estado de inativação rápida, enquanto que 

lacosamida causa o bloqueio pela estabilização o seu estado de inativação lenta. Porém, estas 

drogas não exploram as características individuais desses canais. 

Esses diferentes subtipos, expressos em populações neuronais específicas, possuem 

propriedades de condutância distintas. Portanto, bloqueadores seletivos podem apresentar 

vantagens em relação as DAE existentes. 

Estes canais são diferencialmente expressos durante o desenvolvimento, em diferentes 

locais nas membranas neuronais, e em diferentes populações neuronais com propriedades de 

condutância distintas e vários estados biofísicos. Por exemplo, um bloqueador Nav 1.6-

seletivo deve inibir as correntes de sódio em neurônios excitatórios, poupando os 

interneurônios inibitórios, que expressam predominantemente o subtipo Nav1.1. 
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A descoberta de novos compostos com capacidade de atuar em subtipos específicos 

pode representar uma estratégia farmacológica bem sucedida. 

Vários monoterpenos apresentam atividade no SNC, especificando-se atividade 

anticonvulsivante. O 4-terpineol apresenta estrutura semelhante a tais monoterpenos, como 

ilustrado nas seções 2.3 e 2.4, sendo, portanto plausível hipotetizar que o mesmo possua 

atividade no SNC.  

É verdade que nas duas últimas décadas, com o surgimento das DAE de segunda 

geração e de terceira geração, o tratamento da epilepsia tem apresentado muitos avanços e 

várias outras substâncias têm sido propostas como novos agentes antiepilépticos (HUNG; 

SHIH, 2011). 

Contudo, apesar de um arsenal vasto de drogas antiepilépticas existentes no mercado e 

de agirem com certa seletividade no SNC, cerca de 30 % dos pacientes não conseguem ter um 

tratamento adequado com esses fármacos (LÖSHER; SCHMIDT, 2006). Além disso, efeitos 

adversos significativos têm sido relacionados ao uso dessas substâncias, apresentado um risco 

considerável de morbidade pela utilização crônica destes fármacos (ASCONAPÉ, 2010; 

HUNG; SHIH, 2011) 

O desenvolvimento de novos medicamentos ou fármacos encontra-se profundamente 

alicerçado na história da descoberta da atividade farmacológica exibida por fontes de origens 

naturais. Convém salientar que plantas indicadas para o tratamento de doenças com 

manifestações neurológicas e distúrbios psiquiátricos têm apresentado uma grande procura, 

porém, muitas não apresentam nenhum respaldo científico e às vezes nem sequer têm ação no 

SNC. 

Os terpenóides constituem uma grande variedade de substâncias vegetais presentes nos 

óleos essenciais de “Plantas Aromáticas” e diversos estudos têm atribuído aos monoterpenos 

uma gama de atividades em nível de SNC (LINCK et al., 2010). 

A epilepsia, como já se sabe é um grave problema de saúde pública em quase todos os 

países, havendo, assim, uma real necessidade de se conhecer o processo convulsivo. Aliado a 

este fato, os produtos naturais, especificando-se os monoterpenos, têm demonstrado 

relevantes atividades biológicas, dentre elas a atividade anticonvulsivante. 

Portanto, as realizações de estudos psicofarmacológicos utilizando modelos animais 

justificam-se pela relevância e real necessidade em se descobrir novas DAE e/ou novas 

alternativas terapêuticas para humanos a partir desses achados. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Objetivos 
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3 OBJETIVOS: 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL: 

 

 

Contribuir para o desenvolvimento de um novo psicofármaco com potencial efeito 

anticonvulsivante, fazendo uso de metodologias específicas comportamentais e 

eletrofisiológicas em animais de laboratório. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

 Identificar e caracterizar os efeitos gerais do 4TRP sobre o SNC; 

 Investigar a possibilidade do 4TRP apresentar atividade psicodepressora, com perfil de 

droga ansiolítica, sedativa e/ou anticonvulsivante por metodologias comportamentais 

classicas; 

 Monitorar o perfil eletroencefalográfico de animais submetidos a processos 

convulsivos induzidos e tratados com o 4TRP, a fim de confrontar estes dados 

eletrofisiológicos com os comportamentos observados; 

 Investigar os mecanismos pelos quais o 4TRP promove as suas ações no SNC 

avaliando a sua ação no sistema GABAérgico (receptor GABAA); 

 Avaliar se o efeito do 4TRP está relacionado à mudanças na excitabilidade neuronal e 

se essas mudanças seriam em conseqüência da modulação de canais de Na+ voltagem-

dependentes. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS

 

 

4.1 MATERIAL  

 

 

4.1.1 Animais  

 

 

Para realização dos testes foram utilizados camundongos (

(Figura 15), machos, com 2

e ratos (Rattus novergicus) Wistar (

150 – 250 gramas, procedentes do Biot

da Paraíba. 

 

 

Figura 15 – A: camundongo Swiss albino e B:
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MATERIAL E MÉTODOS  

Para realização dos testes foram utilizados camundongos (Mus musculus

, com 2-3 meses de idade e massa corporal variando entre 25 

) Wistar (Figura 15), machos, com massa corporal variando entre 

procedentes do Biotério Prof. Dr. Thomas George da Universidade Federal 

 

A: camundongo Swiss albino e B: rato Wistar. Fonte: http:// criver.com.
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Mus musculus) Swiss 

3 meses de idade e massa corporal variando entre 25 – 35 gramas 

, com massa corporal variando entre 

da Universidade Federal 

 

rato Wistar. Fonte: http:// criver.com. 
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4.1.1.1 Condições experimentais 

 

 

Os animais eram mantidos alojados em gaiolas de polipropileno, contendo vinte 

animais cada, mantidos sob condições controladas de temperatura de 21 ± 2 °C e ciclo 

claro/escuro de 12 horas (fase clara das 06h00 às 18h00 horas e fase escura de 18h00 as 6h00 

horas), tendo livre acesso a alimentação (tipo pellets de ração da marca comercial Purina®) e 

água.  

Antes da realização de qualquer protocolo experimental, os animais foram colocados 

no ambiente de trabalho (laboratório), por pelo menos trinta minutos de antecedência à 

execução do experimento, visando à adaptação ao ambiente novo e evitar possíveis alterações 

comportamentais dos animais. Todos os experimentos foram realizados no período das 07h00 

às 13h00 e foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em animais do LTF sob o 

protocolo número: 0202/2008.  

 

 

4.1.1.2 Locais de realização dos experimentos: 

 

 Laboratório de Psicofarmacologia da Universidade Federal da Paraíba (UFPB),  

 Laboratório de Eletrofisiologia do Instituto Superior de Ciências Biomédicas da 

Universidade Estadual do Ceará (UECE) 

 Laboratório da Neurotoxicidade e Pscofarmacologia da Univerisade Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

 

 

4.1.2 Drogas e reagentes: 

 

Todos os sais e drogas utilizados apresentaram grau de pureza analítica, sendo a 

maioria adquiridos da Sigma Chemical (St Louis, MO, EUA). 
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4.1.2.1 Especificações do 4TRP (SIGMA-ALDRICH, BRASIL) 

 

 

O (−)-Terpinen-4-ol (4TRP) trata-se de uma substância pura, tendo como sinônimos 

(R)-p-Menth-1-en-4-ol ou (R)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol.  

Apresenta um grau de pureza de ≥ 95,0% em cromatografia gasosa, com densidade 

igual a 0,934 g/mL, a 20 °C. Está registrada no CAS sob o número 20126-76-5, com 

fórmula C10H18O e peso molecular 154,25. 

 

 

4.1.2.2 Preparação do 4TRP e demais substâncias 

 

 

Em todos os experimentos, o 4TRP foi emulsionado com o auxílio de Tween 80 

(Polissorbato 80) 0,2%, em água destilada, imediatamente antes de sua utilização. 

Para a administração por via intraperitoneal i.p. foram preparadas doses de 25 a 200 

mg/kg (aproximadamente 0,02 mL/kg; d= 0,934 g/mL). Tais doses foram determinadas a 

partir de experimentos-piloto e através de dados da literatura que descrevem a DL50 = 2,6 

mL/kg (via oral) para o óleo essencial de Melaleuca alternifólia, cuja composição de 4TRP é 

de 40,1% (CARSON et al., 2006) 

Quando foi utilizada a via i.c.v., as doses administradas foram calculadas a fim de que 

os animais fossem tratados com 1/1000 das doses utilizadas pela via i.p. (OLIVEIRA et al., 

2008a). Ou seja, foram injetadas no sítio de administração as soluções com as seguintes 

concentrações: 10, 20 e 40 ng/2µL. 

Já para os experimentos in vitro, as concentrações do 4TRP preparadas e utilizadas 

foram 0,1 mM e 1,0mM. 

Nos experimentos in vivo, as drogas padrão utilizadas como controle positivo, foram 

dissolvidas em solução salina (cloreto de sódio 0,9%).  

A preparação das demais substâncias e soluções, em suas respectivas doses e 

concentrações, foi realizada alguns min antes de sua utilização, utilizando água destilada, 

bidestilada ou Milli-Q®, de acordo com cada experimento. 

Todas as doses das substâncias, que foram administradas por via i.p., foram calculadas 

de forma a possibilitar a injeção de 0,1 mL/10 g de peso do camundongo.  
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4.1.3 Aparelhagem 

 

 

4.1.3.1 Aparelho para registro

 

 

O aparelho para registro da movimentação espontânea utilizado foi o modelo 7430 da 

Ugo Basile (Comerio, VA, Itália) que é composto de quatro 

contendo uma tela gráfica onde os resultados

Cada caixa de atividade é feita de persplex e acrílico de cor cinza, com as dimensões 

de 35 cm de comprimento, 23 cm de largura e 20 cm de altura, podendo ser util

quatro camundongos. O seu piso é constituído de 30 barras de aço inoxidável, com 3 mm de 

diâmetro e espaços entre si de 11 mm. As barras pares são eletrificadas, entretanto, a corrente 

conduzida através do corpo do animal corresponde a pouco

sensitivo, sem provocar danos ao animal. 

Com a movimentação o animal produz alterações nos pulsos que são enviados, através 

das barras ativas ligadas à eletricidade, para o detector de resistência e, em seguida, são 

convertidos em valores numéricos visíveis na tela e que podem ser impressos. A 

movimentação animal é registrada automaticamente, em intervalos estabelecidos pelo 

experimentador (Figura 16).

 

 

Figura 16 ─ Caixas de atividade para registro da movimentaç
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para registro da movimentação espontânea (caixas de atividade

O aparelho para registro da movimentação espontânea utilizado foi o modelo 7430 da 

Ugo Basile (Comerio, VA, Itália) que é composto de quatro caixas e uma unidade eletrônica 

contendo uma tela gráfica onde os resultados são observados. 

Cada caixa de atividade é feita de persplex e acrílico de cor cinza, com as dimensões 

de 35 cm de comprimento, 23 cm de largura e 20 cm de altura, podendo ser util

quatro camundongos. O seu piso é constituído de 30 barras de aço inoxidável, com 3 mm de 

diâmetro e espaços entre si de 11 mm. As barras pares são eletrificadas, entretanto, a corrente 

conduzida através do corpo do animal corresponde a poucos pA estando abaixo do limiar 

sensitivo, sem provocar danos ao animal.  

Com a movimentação o animal produz alterações nos pulsos que são enviados, através 

das barras ativas ligadas à eletricidade, para o detector de resistência e, em seguida, são 

os em valores numéricos visíveis na tela e que podem ser impressos. A 

movimentação animal é registrada automaticamente, em intervalos estabelecidos pelo 

). 

 Caixas de atividade para registro da movimentação espontânea. Fonte: Laboratório da 
psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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caixas de atividade) 

O aparelho para registro da movimentação espontânea utilizado foi o modelo 7430 da 

caixas e uma unidade eletrônica 

Cada caixa de atividade é feita de persplex e acrílico de cor cinza, com as dimensões 

de 35 cm de comprimento, 23 cm de largura e 20 cm de altura, podendo ser utilizada para até 

quatro camundongos. O seu piso é constituído de 30 barras de aço inoxidável, com 3 mm de 

diâmetro e espaços entre si de 11 mm. As barras pares são eletrificadas, entretanto, a corrente 

s pA estando abaixo do limiar 

Com a movimentação o animal produz alterações nos pulsos que são enviados, através 

das barras ativas ligadas à eletricidade, para o detector de resistência e, em seguida, são 

os em valores numéricos visíveis na tela e que podem ser impressos. A 

movimentação animal é registrada automaticamente, em intervalos estabelecidos pelo 

 

ão espontânea. Fonte: Laboratório da 
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4.1.3.2 Aparelho Rota-rod 

 

 

O aparelho de rota-rod foi inicialmente descrito por Dunham e Mya (1957). Trata-se 

de um equipamento que mede atividade motora demonstrando alterações de equilíbrio e 

coordenação motora em animais de laboratório. 

O modelo utilizado foi o EFF 412, fabricado pela Insight®, Brasil (Figura 17), o qual 

possui uma barra giratória com um sistema motorizado para o ajuste da velocidade da barra 

giratória com aceleração progressiva e invariável de 5 a 37 RPM. Trata-se de um equipamento 

confeccionado em acrílico resistente (450 mm de altura x 540 mm de largura x 350 mm de 

profundidade). 

A barra fica suspensa e é dividida, por paredes plásticas, em quatro baias (Figura 17). 

Cada baia possui em seu piso uma prancha acoplada a um sistema de detecção de queda do 

animal, que pelo impacto, interrompe automaticamente o contador digital de tempo. 

Dispositivos de controle automático, presentes no aparelho, permitem que a velocidade de 

giros da barra seja programada, em rotações por minuto (rpm), além da contagem automática 

do número de quedas e do tempo de permanência dos animais na barra. 

 

 

 

 

Figura 17 ─ Aparelho de rota-rod. Fonte: http://insightltda.com.br 
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4.1.3.3 Aparelho do labirinto em cruz elevado: 

 

 

O labirinto em cruz elevado foi confeccionado em material acrílico pela Insight®, 

Brasil (Figura 18), possui dois braços com paredes laterais e sem cobertura (braços fechados), 

que medem 30 cm de comprimento por 5 cm de largura e 15 cm de altura, e dois braços 

desprovidos de paredes laterais (braços abertos) que medem 30 cm de comprimento por 5 cm 

de largura e 0,25 cm de altura. Os braços abertos e fechados cruzam-se numa plataforma 

central (5 x 5 cm), onde os animais são colocados para que possam explorar o labirinto. Todo 

esse aparato com 38,5 cm elevado em relação ao solo. 

 

Figura 18 ─ Aparelho do labirinto em cruz elevado. Fonte: http://insightltda.com.br 
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4.1.3.4 Aparelho da placa perfurada (“Hole

 

 

O aparelho da placa perfurada (“hole

Basile (Comerio, VA, Itália), sendo constituído de uma área de 40 x 40 cm e possuindo 16 

orifícios de 3 cm de diâmetro, acoplados a fotocélulas sensíveis ao mergulho da cabeça 

animal, as quais são conectadas a um monitor que registra o número de mergulhos e contém 

também dispositivos para ligar e zerar o aparato. Essa placa é posicionada a 18 cm do balcão 

por meio de dois suportes localizados na 

 

Figura 19 ─ Aparelho da placa perfurada. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB
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4 Aparelho da placa perfurada (“Hole-board”): 

O aparelho da placa perfurada (“hole-board”) utilizado foi o modelo 6650 da Ugo 

Basile (Comerio, VA, Itália), sendo constituído de uma área de 40 x 40 cm e possuindo 16 

orifícios de 3 cm de diâmetro, acoplados a fotocélulas sensíveis ao mergulho da cabeça 

animal, as quais são conectadas a um monitor que registra o número de mergulhos e contém 

também dispositivos para ligar e zerar o aparato. Essa placa é posicionada a 18 cm do balcão 

por meio de dois suportes localizados na parte inferior do mesmo (Figur

 

 Aparelho da placa perfurada. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB
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board”) utilizado foi o modelo 6650 da Ugo 

Basile (Comerio, VA, Itália), sendo constituído de uma área de 40 x 40 cm e possuindo 16 

orifícios de 3 cm de diâmetro, acoplados a fotocélulas sensíveis ao mergulho da cabeça do 

animal, as quais são conectadas a um monitor que registra o número de mergulhos e contém 

também dispositivos para ligar e zerar o aparato. Essa placa é posicionada a 18 cm do balcão 

parte inferior do mesmo (Figura 19). 

 

 Aparelho da placa perfurada. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.1.3.5 Aparelho de Eletrochoque auricular:

 

 

O aparelho utilizado na indução das convulsões por impulsos elétricos foi o ECT 

UNIT 7801 da Ugo Basile (Comerio, VA, Itália) (Figura 

freqüência de 150 pulsos/segundo e 0,2 segundos de duração com uma corrente nominal de 50 

mA de intensidade (THAVENDIRANATHAN 

 

 

 

Figura 20 ─ Aparelho de eletrochoque
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5 Aparelho de Eletrochoque auricular: 

O aparelho utilizado na indução das convulsões por impulsos elétricos foi o ECT 

UNIT 7801 da Ugo Basile (Comerio, VA, Itália) (Figura 20), liberando um pulso na 

freqüência de 150 pulsos/segundo e 0,2 segundos de duração com uma corrente nominal de 50 

intensidade (THAVENDIRANATHAN et al., 2003). 

 

 Aparelho de eletrochoque-auricular. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB
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O aparelho utilizado na indução das convulsões por impulsos elétricos foi o ECT 

), liberando um pulso na 

freqüência de 150 pulsos/segundo e 0,2 segundos de duração com uma corrente nominal de 50 

 

auricular. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.1.3.6 Eletroencefalógrafo: 

 

 

O aparelho utilizado para obtenção dos registros eletroencefalográficos (EEG) foi o 

Neuromap EQSA260 (Neuromap® LTDA, Brasil). Trata-se de um Eletroencefalógrafo de 26 

canais, portátil (Figura 21), que permite sua utilização tanto com desktops quanto com 

notebooks. 

Tal equipamento utiliza as mais modernas técnicas de processamento digital de sinais. 

 

 

 

 

Figura 21 ─ Eletroencefalógrafo digital. Fonte: http://neuronet.com.br 
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4.1.3.7 Equipamentos para realização 

 

 

Para realização da técnica

microscópio, modelo AXONVERT S100, Zies Instruments, Schöneiche, Alemanha

22-A); amplificador Axopatch 200B

analógico/digital Digidata 1440A

um microcomputador (figura 22

Na preparação das micropipetas e obtenção das resitências adequadas foi utilizado o 

puxador de pipetas programável: P

Para a manipulação destas micropipetas, utilizou

MWO-3, Narishige International Inc., LongIsland, NY, EUA).

 

Figura 22 ─ Configuração do aparato do
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para realização do “Patch-clamp”: 

Para realização da técnica, a seguinte configuração de equipamentos foi utilizada: 

modelo AXONVERT S100, Zies Instruments, Schöneiche, Alemanha

Axopatch 200B, Mollecular Devices, CA, EUA (figura 22

Digidata 1440A, Mollecular Devices, CA, EUA (figura 22

figura 22-D). 

Na preparação das micropipetas e obtenção das resitências adequadas foi utilizado o 

uxador de pipetas programável: P-97, Sutter Instruments, Novato, CA, EUA

manipulação destas micropipetas, utilizou-se o micromanipulador hidráulico (modelo 

3, Narishige International Inc., LongIsland, NY, EUA). 

 

Configuração do aparato do patch-clamp. Fonte: NÓBREGA, 2011
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, a seguinte configuração de equipamentos foi utilizada: 

modelo AXONVERT S100, Zies Instruments, Schöneiche, Alemanha (figura 

figura 22-B); conversor 

figura 22-C) acoplados a 

Na preparação das micropipetas e obtenção das resitências adequadas foi utilizado o 

Novato, CA, EUA (Figura 23). 

micromanipulador hidráulico (modelo 

 

Fonte: NÓBREGA, 2011 
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Figura 23 ─ Puxador de pipetas programável: P-97, Sutter Instruments. Fonte http://sutter.com 
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4.2 MÉTODOS: 

 

 

O delineamento experimental para a avaliação psicofarmacológica do 4TRP está 

representado pelo seguinte fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ATIVIDADE NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Triagem farmacológica comportamental 

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE GERAL SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL 

Teste da 
movimentação 

espontânea 

Potencialização do 
sono induzido por 

Pentobarbital 

Avaliação da 
coordenação motora 
(Teste do rota-rod)  

AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE PSICODEPRESSORA 

ATIVIDADE ANSIOLÍTICA ATIVIDADE ANTICONVULSIVANTE 

Labirinto em cruz elevado 

Teste da placa perfurada 

Convulsões induzidas pelo PTZ 

Convulsões induzidas pelo ECM 

ATIVIDADE ANTICONVULSIVANTE (Registros eletroencefalográficos) 

MECANISMO DE AÇÃO ANTICONVULSIVANTE 

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS REGISTROS ELETROFISIOLÓGICOS 

Efeito em canais para sódio 
dependentes de voltagem (Nav) 

por Patch clamp 
 

Avaliação da participação dos 
receptores GABAA 
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4.2.1 Avaliação geral da atividade no Sistema Nervoso Central 

 

 

4.2.1.1 Triagem Farmacológica Comportamental 

 

 

Essa metodologia possibilita o direcionamento do estudo farmacológico para 

utilização de testes que levem a caracterização de um efeito específico (SANTOS, 2008; 

OLIVEIRA, 2010). Baseia-se no método descrito por Almeida et al. (1999) e Almeida (2006) 

no qual são estabelecidos alguns critérios comparativos para uma série de comportamentos, 

que na sua maioria são exibidos normalmente pelos animais. De forma que ocorrendo 

qualquer alteração comportamental em decorrência de tratamentos é possível inferir uma 

relação com atividade no SNC.  

Para tanto, grupos de oito camundongos foram tratados (via i.p.) com as doses de 50, 

100 ou 200 mg/kg de 4TRP. Tais doses foram determinadas a partir de experimentos-piloto e 

através de dados da literatura (CARSON et al., 2006). 

O grupo controle recebeu solução de tween 80 a 0,2% (veículo), via i.p. 

Após as respectivas administrações, os camundongos foram colocados em gaiolas de 

polipropileno (em grupos de quatro animais cada) e observados a cada trinta minutos, durante 

quatro horas, seguindo-se um protocolo experimental padrão de avaliação comportamental 

(Quadro 5). 
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ATIVIDADE FARMACOLÓGICA 

Quantificação dos efeitos 
(0) sem efeito, (-) efeito diminuído, (+) efeito aumentado, (++) 

efeito intenso 
 até 30` 1h 2h 3h 4h 

1 – SNC      
a – Estimulante       
Hiperatividade      
Irritabilidade      
Agressividade      
Tremores      
Convulsões      
Piloereção      
Movimento intenso das vibrissas      
Outras_____________________      
b – Depressora       
Hipnose      
Ptose palpebral      
Sedação      
Anestesia      
Ataxia      
Reflexo do endireitamento      
Catatonia      
Analgesia      
Resposta ao toque diminuído      
Perda do reflexo corneal      
Perda do reflexo auricular      
c – Outros comportamentos       
Ambulação      
Bocejo excessivo      
Limpeza       
Levantar      
Escalar      
Vocalizar ‘     
Sacudir a cabeça      
Contorções abdominais      
Abdução das patas do trem 
posterior 

     

Pedalar      
Estereotipia      
2 - SN AUTÔNOMO      

Diarréia      
Constipação      
Defecação       
Respiração forçada      
Lacrimejamento      
Micção      
Salivação      
Cianose      
Tono muscular      
Força para agarrar      
3 – MORTE      

 

Quadro 5 ─ Protocolo utilizado na Triagem Farmacológica. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, 
LTF/UFPB 
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4.2.1.2 Teste da Movimentação Espontânea 

 

 

Esse método comportamental tem sido usado em animais de laboratório para avaliar o 

nível de excitabilidade, sugerindo que drogas que reduzem a locomoção tenham efeito 

inibitório do SNC (AMOS et al., 2005). 

A atividade motora espontânea dos animais foi mensurada utilizando a caixa de 

atividade (controlador modelo 7441 e caixa de detecção modelo 7432, Ugo Basile, Comerio, 

VA, Itália). O número de impulsos elétricos registrados pela caixa de atividade é proporcional 

à movimentação dos animais. 

Os camundongos foram divididos em dois grupos de oito animais. Inicialmente foi 

realizada uma leitura basal e logo após os animais foram submetidos às respectivas 

administrações: Veículo (solução de tween 80 a 0,2%) ou 4TRP na dose de 200 mg/kg. Após 

30 minutos dos respectivos tratamentos, foram colocados no aparelho individualmente 

durante 5 minutos, sendo registrado a movimentação de cada camundongo pelo monitor 

central do aparelho. Estas observações foram repetidas aos 60 e 120 minutos pós-tratamento 

(ALMEIDA, 2006). 
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4.2.1.3 Teste da potencialização do sono induzido por pentobarbital 

 

 

Nesse experimento é possível verificar se a substância em estudo tem ação depressora 

no SNC, ou seja, se possui atividade neurossedativa ou ainda se possui um perfil de droga 

hipnótica (ADZU et al., 2002; FANG et al., 2010).   

O aumento ou a diminuição do tempo de sono induzido por pentobarbital pode ser 

mais uma ferramenta útil para investigar se uma determinada substância exerce um efeito 

estimulante ou inibitório sobre o SNC, possibilitando ainda investigar as influências sobre os 

sistema GABAérgicos (MA, et al., 2007, MA et al., 2009). 

Utilizaram-se grupos de oito camundongos tratados com veículo (solução de tween 80 

a 0,2%) ou 4TRP nas doses de 50, 100 e 200 mg/kg por via i.p. Após 30 minutos dos 

respectivos tratamentos, pentobarbital sódico na dose hipnótica de 40 mg/kg foi administrado 

aos animais, por via i.p., e colocados em caixas individuais. A latência (intervalo entre a 

administração de pentobarbital sódico e a perda do reflexo de endireitamento) e a duração do 

tempo de sono (intervalo entre a perda e a recuperação do reflexo de endireitamento) foram 

mensuradas (ALMEIDA, 2006). 
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4.2.1.4 Avaliação da coordenação motora (teste do Rotarod)

 

 

O teste do rota rod é freqüentemente utilizado no estágio inicial do 

de drogas. Trata-se de uma metodologia útil na triagem de drogas com possível atividade 

neurotóxica/miorrelaxante e consiste em avaliar a coordenação motora do animal, através do 

tempo de permanência deste em uma barra giratória (HAMM et al

2009; GOMES et al., 2010).

Vinte quatro horas antes da realização deste protocolo, os camundongos foram pré

selecionados (Figura 24) sem

teste aqueles animais que permaneceram na barra giratória por 180 segundos.

Após a seleção, os animais foram tratados com

0,2%), 4TRP nas doses 50, 100 ou 200 mg/

Transcorridos 30 minutos destes tratamentos, os animais foram colocados nas barras 

giratórias e o tempo de permanência foi registrado, limitando

máximo de 3 minutos por animal ou 

60 e 120 minutos dos tratamentos.

 

Figura 24 ─ Animais sendo submetidos ao teste no aparelho de rota
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.2.1.4 Avaliação da coordenação motora (teste do Rotarod) 

O teste do rota rod é freqüentemente utilizado no estágio inicial do 

se de uma metodologia útil na triagem de drogas com possível atividade 

relaxante e consiste em avaliar a coordenação motora do animal, através do 

tempo de permanência deste em uma barra giratória (HAMM et al., 1994; 

). 

Vinte quatro horas antes da realização deste protocolo, os camundongos foram pré

) sem administração de nenhuma droga, sendo considerados aptos ao 

teste aqueles animais que permaneceram na barra giratória por 180 segundos.

Após a seleção, os animais foram tratados com o veículo (solução de

50, 100 ou 200 mg/kg, i.p ou diazepam, na dose de 

Transcorridos 30 minutos destes tratamentos, os animais foram colocados nas barras 

giratórias e o tempo de permanência foi registrado, limitando-se as observações ao tempo 

máximo de 3 minutos por animal ou três reconduções à barra. As leituras foram repetidas aos 

60 e 120 minutos dos tratamentos. 

 

 Animais sendo submetidos ao teste no aparelho de rota-rod. Fonte: Laboratório da 
psicofarmacologia, LTF/UFPB 
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4.2.2 Avaliação específica da atividade no Sistema Nervoso Central: 

 

 

4.2.2.1 Avaliação da atividade ansiolítica e sedativa: 

 

 

4.2.2.1.1 Teste do labirinto em cruz elevado: 

 

 

Trata-se de um modelo animal utilizado largamente e validado do ponto de vista 

bioquímico, farmacológico e comportamental, cujo objetivo é verificar os possíveis efeitos 

ansiolíticos ou ansiogênicos das substâncias.  Foi desenvolvido por Handley e Mithani (1984), 

posteriormente modificado (PELLOW et. al, 1985) e adaptado para camundongos (LISTER, 

1990). 

Baseado na atividade exploratória espontânea e na natural aversão dos animais a 

ambientes abertos, os parâmetros número de entradas e tempo de permanência nos braços são 

utilizados como indicadores relacionados à ansiedade. Drogas ansiolíticas incluindo os 

benzodiazepínicos, barbitúricos e etanol, provocam o aumento desses parâmetros nos braços 

abertos, enquanto drogas ansiogênicas induzem ao aumento dos mesmos parâmetros nos 

braços fechados (PELLOW et al., 1985; MARTINEZ et al., 2005). 

Quando colocados nesse aparelho (Figura 25), os animais mostram sinais de medo tais 

como: congelamento, defecação, micção e aumento do nível plasmático do hormônio do 

estresse, a cortisona (ALMEIDA, 2006). 

Para realização deste, foram utilizados grupos de oito camundongos, dos quais três 

grupos foram tratados com 4TRP nas doses de 25, 50, e 75 mg/kg por via i.p., um grupo 

controle tratado com o veículo (Solução de Tween 80 a 0,2%, via i.p.) e outro grupo tratado 

com diazepam, na dose de 1 mg/kg, via i.p. Após trinta minutos da realização dos respectivos 

tratamentos, cada animal foi levado ao centro do equipamento e observado por um período de 

cinco minutos. Durante esse tempo, o número de entradas e o tempo total de permanência em 

ambos os braços foi registrado.  
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Figura 25 ─ Animal submetido ao teste do labirinto em cruz elevado. Fonte: Laboratório da psicofarmacologia, 
LTF/UFPB 
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4.2.2.1.2 Teste da placa perfurada (“Hole-board”) 

 

 

O “Hole-board” é um método simples para se avaliar o comportamento de um animal 

quando submetido a um ambiente desconhecido. Nesse teste, a emocionalidade, a ansiedade 

e/ou a resposta ao estresse em animais, podem ser mensurados através da simples observação. 

(RODRIGUIEZ; BROITMEAN; FOSCOLO, 1987). 

Foram utilizados grupos de oito camundongos, dos quais três foram tratados com 

4TRP nas doses de 25, 50, e 75 mg/kg por via i.p., um grupo controle tratado com o veículo 

(Solução de Tween 80) e outro grupo tratado com diazepam, na dose de 1 mg/kg, via i.p. 

Após trinta minutos da realização dos respectivos tratamentos, cada animal foi levado ao 

centro do equipamento e observado por um período de cinco minutos. Durante esse tempo, 

foram observados os parâmetros ambulação, número de mergulhos e tempo de imobilidade. 
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4.2.2.2 Avaliação da Atividade Anticonvulsivante (métodos comportamentais) 

 

 

4.2.2.2.1 Teste das convulsões induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ) 

 

 

O Pentilenotetrazol (PTZ) é um fármaco com ação convulsivante e epileptogênica 

extensamente utilizado na prática laboratorial, sendo uma das metodologias clássicas na 

triagem pré-clínica de novas drogas com possível potencial anticonvulsivante (LÖSCHER; 

SCHMIDT, 1988; PEDERSEN et al. , 2009). O Teste das convulsões induzidas por PTZ pode 

ser utilizado como modelo tanto de crises generalizadas do tipo ausência ou mioclônicas 

como de crises tônico-clônicas (LÖSCHER, 2002) e tem sido extensamente utilizado para 

avaliar o potencial efeito anticonvulsivante de novas drogas de origem natural e/ou sintética 

(BHUTADA et al., 2010; PIAO et al., 2011).  

O PTZ desenvolve a sua ação atuando como um antagonista do ácido gama-

aminobutírico (GABA), inibindo o influxo de íons cloreto através de receptores ionotrópicos 

gabaérgicos. Estudos eletrofisiológicos demonstram que esta substância também tem a 

capacidade de potencializar a excitabilidade neuronal por atuar aumentando as correntes de 

membrana em canais iônicos como por exemplo canais para sódio e para cálcio. 

(FAINGOLD, 1987) 

Para determinação de atividade anticonvulsivante, grupos de oito camundongos foram 

pré-tratados com solução tween 80 a 0,2% (veículo). Os grupos experimentais foram pré-

tratados com a 4TRP nas doses de 25, 50, 75, 100 ou 200 mg/kg. Um grupo de animais 

recebeu diazepam (DZP) na dose de 4 mg/kg, i.p., considerado como droga padrão de ação 

antiepiléptica para este teste.  

Transcorridos 30 minutos dos pré-tratamentos administrou-se em todos os animais, o 

PTZ na dose de 60 mg/kg, i.p. Imediatamente, após essa administração procedeu-se a 

observação dos seguintes parâmetros: latência para o aparecimento das convulsões e o 

percentual de convulsões. Cada animal foi observado durante um período de 15 minutos 

(ALMEIDA, 2006) 
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4.2.2.2.2 Teste das convulsões induzidas por Eletrochoque Auricular Máximo (ECM) 

 

 

O teste das convulsões induzidas por Eletrochoque Auricular Máximo foi inicialmente 

descrito por Merritt e Putmam (1938) e tem sido bastante utilizado para identificar e avaliar 

drogas com eficácia anticonvulsivante. 

O ECM é um modelo bem estabelecido que mimetiza crises convulsivas generalizadas 

tônico-clônicas através da estimulação por meio de pulsos elétricos repetitivos usando 

parâmetros adequados (LÖSCHER; FASSBENDER; NOLTING, 1991; LUSZCZKI et al., 

2010).  

Nesse experimento foram utilizados grupos de oito camundongos. O grupo controle 

recebeu solução tween 80 a 0,2% (veículo). Os grupos experimentais foram pré-tratados com 

a 4TRP nas doses de 25, 50, 75, 100 ou 200 mg/kg. Um grupo de animais recebeu Fenitoína 

(FEN) na dose de 25 mg/kg, i.p., considerado como droga padrão de ação antiepiléptica para 

este teste.  
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4.2.2.3 Avaliação da Atividade Anticonvulsivante - Registros eletroencefalográficos 

  

 

Os procedimentos efetuados para obtenção dos registros gráficos de 

eletroencefalografia (EEG) e para administração intracerebroventricular de drogas foram 

realizados de acordo com as descrições de Cavalheiro e colaboradores (1992). 

Os animais foram previamente anestesiados com equitesina (1% fenobarbital, sulfato 

de magnésio a 2%, 4% de hidrato de cloral, propilenoglicol 42%, etanol 11%, 3 mL/kg, i.p.) 

e, através da orientação estereotáxica, uma cânula e eletrodos foram implantados. 

Inicialmente, uma cânula foi inserida unilateralmente no ventrículo lateral direito 

(coordenadas relativas ao bregma: AP: 4,5 mm, ML: 2,5 mm e V: 2,0 mm da duramáter) 

(PAXINOS; WATSON, 1986). Posteriormente, dois eletrodos em parafuso foram colocados 

bilateralmente sobre o córtex parietal, juntamente com um fio terra posicionado sobre o seio 

nasal (eletrodo de referência). Os eletrodos foram conectados a um conector e, juntamente 

com a cânula foram fixados ao crânio com auxílio de cimento acrílico dentário. Todos os 

experimentos foram realizados três dias após este procedimento cirúrgico. 

A infusão intracerebroventricular de 4TRP foi realizada utilizando uma agulha (30 G) 

projetando-se um milímetro abaixo da cânula guia. Todas as concentrações de 4TRP (10, 20 

ou 40 ng/2 µL, i.c.v.) ou veículo (2 µL de Tween 80 a 0,2% , i.c.v.) foram injetados durante 

um período de um min., utilizando uma seringa Hamilton, a qual foi deixada por um período 

adicional de um minuto antes da remoção da agulha para evitar refluxo da droga através da 

cânula. Trinta minutos após as respectivas administrações, as convulsões foram induzidas pela 

administração de PTZ (60 mg/kg, i.p.). Após a administração de PTZ, os animais foram 

transferidos para um campo aberto (54,7 cm de diâmetro), onde foram monitorados por uma 

câmera de vídeo por um período de 20 min. Durante este tempo, o aparecimento de 

convulsões clônicas e generalizadas foi registrado. As crises parciais clônicas são 

caracterizadas por um episódio típico afetando a face, cabeça, vibrissas, e membros 

anteriores. Tais eventos são de curta duração (que dura geralmente 1-2 s) e podem ocorrer 

individualmente ou em múltiplos episódios discretos antes da generalização e ao longo do 

tempo. Já as crises generalizadas são caracterizadas por clonismos dos quatro membros e da 

cauda, ato de levantar (“rearing”), correr (“wild running”) e pular (“jumping”), e perda do 

reflexo postural, além de sinais autonômicos, como hipersalivação e defecação. A duração 
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destas crises generalizadas geralmente é de 30-60 s, seguido de um período de descanso 

(FERRARO et al., 1999). 

Antes do monitoramento do comportamento, através de registos EEG, os animais 

foram colcados em uma gaiola de acrílico (gaiola de Faraday: 25 cm × 25 cm × 60 cm) 

durante um perído de pelo menos 20 minutos, a fim de que houvesse uma adaptação ao 

ambiente novo. Foram então conectados à tomada de chumbo e um registro de referência foi 

obtido durante 10 minutos para se estabelecer um período de controle adequado. 

Todos os sinais eletroencefalográficos foram registrados simultaneamente através de 

um Eletroencefalógrafo digital (Neuromap EQSA260, Neuromap LTDA, Brasil) (figura 21). 

Estes sinais foram amplificados, filtrados (0,1-70,0 Hz), digitalizados (taxa de amostragem de 

256 Hz) e armazenados em um microcomputador para porterior análise. 

Os registros foram analizados visualmente para verificar a ocorrência de possíveis 

eventos que levassem a alterações nos mesmos e esses registros foram rejeitados, quando 

identificadas tais alterações (MCCOLL et al., 2003). 
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4.2.3 Estudo do mecanismo de ação da atividade anticonvulsivante 

 

 

4.2.3.1 Métodos comportamentais 

 

 

4.2.3.1.1 Teste das convulsões induzidas pela Picrotoxina (PIC) 

 

 

Através do antagonismo aos receptores GABAérgicos, a picrotoxina (PIC) é um 

estimulante paroxístico do SNC, sendo considerado portanto um modelo de epilepsia focal 

recorrente, para crises do tipo “pequeno mal”, ou de crises de ausência (AMBAVADE et al., 

2009; RAZA et al., 2010). 

A capacidade de reverter o estímulo induzido pela picrotoxina é um parâmetro 

considerado eficaz no estudo de drogas com potencial efeito anticonvulsivante, direcionando 

para mecanismos que envolvam o sistema GABAérgico.  

Para este experimento os animais foram divididos em grupos de oito camundongos. O 

grupo controle recebeu solução tween 80 a 0,2% (veículo). Os grupos experimentais foram 

pré-tratados com 4TRP nas doses de 50, 100 ou 200 mg/kg. Um grupo recebeu DZP na dose 4 

mg/kg como droga padrão.  

Após 30 minutos dos pré-tratamentos, todos os animais foram tratados com 

picrotoxina (PIC) na dose 8 mg/kg, i.p., e em seguida procedeu-se a observação dos seguintes 

parâmetros: latência para o aparecimento das convulsões e o percentual de animais que 

apresentaram convulsões durante um período de 20 minutos para cada animal. 
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4.2.3.1.2 Teste das convulsões induzidas pelo ácido 3-mercaptopropiônico (3MP) 

 

 

Para uma melhor caracterização do efeito anticonvulsivante e do mecanismo pelo qual 

o monoterpeno em estudo desenvolve a sua ação, realizou-se o teste das convulsões induzidas 

pelo ácido 3-mercaptopropiônico (3MP) (DENG et al., 2010b). 

O ácido 3MP é um inibidor relativamente específico da descarboxilase de glutamato, 

enzima que catalisa a formação do ácido γ-aminobutírico (GABA), o maior neurotransmissor 

inibitório do SNC. A inibição das convulsões induzidas pelo ácido 3-MP é um parâmetro bem 

estabelecido na avaliação de drogas com efeito no sistema GABAérgico (MARES et al., 

1993). 

Os animais foram divididos em grupos de oito camundongos machos. O grupo 

controle recebeu solução tween 80 a 0,2% (veículo). Os grupos experimentais foram pré-

tratados com 4TRP nas doses de 50, 100 ou 200 mg/kg. Um grupo recebeu DZP na dose 4 

mg/kg como droga padrão.  

Decorridos 30 minutos das administrações, todos os animais foram tratados com o 

ácido 3MP na dose 70 mg/kg (i.p.)., e em seguida procedeu-se a observação do seguinte 

parâmetro: latência para o aparecimento das convulsões durante um período de 25 minutos 

para cada animal. 
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4.2.3.1.3 Avaliação da participação do sítio benzodiazepínico dos receptores GABAA  

 

 

O flumazenil é um imidazobenzodiazepínico e ao nível do SNC comporta-se como um  

antagonista benzodiazepínico específico (HOFFMAN; WARREN, 1993). Ele se liga com alta 

afinidade a locais específicos sobre o receptor GABAA, onde impede a ligação e os principais 

efeitos dos benzodiazepínicos.  Além de suas aplicações clínicas, pode ser usado como uma 

ferramenta farmacológica importante na investigação da participação do seu sítio de ligação 

no gabaérgico no mecanismo de ação de outras drogas em estudo (FILE; LISTER; NUTT , 

1982; FILE; PELLOW, 1986; CLAUDINO, 2007). 

Nesse estudo, grupos de oito camundongos foram pré-tratados com o flumazenil na 

dose de 20 mg/kg por via subcutânea (s.c.) e após 15 minutos foram tratados com veículo 

(tween 80 a 0,2%), 4TRP na dose de 200 mg/kg ou diazepam (DZP) na dose de 5 mg/kg, 

todos por via i.p. 

Transcorridos 30 minutos dos tratamentos administrou-se em todos os animais, o PTZ 

na dose de 60 mg/kg, via i,p. Imediatamente, após essa administração procedeu-se a 

observação do seguinte parâmetro: latência para o aparecimento das convulsões. Os animais 

foram observados durante um período de 15 minutos. 
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4.2.3.2 Registros eletrofisiológicos por Patch-clamp 

 

 

A técnica “Patch Clamp-Whole Cell” no modo clampeamento de voltagem 

(voltage clamp) foi empregada para os registros eletrofisiológicos em células isoladas do 

Gânglio da Raiz Dorsal (GRD). Essa técnica é utilizada para mensurar a corrente total 

produzida pelo movimento de íons através de canais iônicos na membrana da célula. 

Registros são feitos utilizando diferentes protocolos de fixação de voltagem com 

combinações de soluções intracelulares e extracelulares (HAMILL, et al., 1981). Ou seja, 

essa ferramenta eletrofisiológica possibilita a fixação do potencial transmembrana de 

acordo com a necessidade experimental e mede as correntes iônicas macroscópicas que 

fluem através da população de canais iônicos específicos, além de permitir o controle do 

meio intra e extracelular.  

 

 

4.2.3.2.1 Dissociação de células 

 

 

Os animais foram sacrificados por concussão cerebral, em seguida foram pesados. A 

dissecação cirúrgica foi realizada através de uma incisão longitudinal na região dorsal para 

expor a medula vertebral e os GRD. 

 Os gânglios de L1 a S1 foram retirados cuidadosamente e em seguida, foram 

depositados em uma placa de Petri contendo HBSS (Solução salina balanceada de Hank) 

resfriada que foi utilizada como solução semi-nutridora do tecido e possui a seguinte 

composição com concentrações em mM: KH2PO4 0,44; KCl 5,33; NaCl 137,93; NaHCO3 4; 

Na2HPO4 0,30; C6H12O6 5,60; sem a presença de Ca+2 e Mg+2, pois esses cátions estão 

envolvidos na estabilização da matriz extracelular. Essa solução teve seu pH ajustado para, 

7,4 ± 0,1.  

O isolamento dos neurônios consistiu basicamente em duas etapas: uma etapa química 

por ação enzimática e outra etapa mecânica. Os gânglios foram mantidos em HBSS contendo 

colagenase (1mg/ml) durante 75 minutos a 37°C; Logo após, foram lavados com DMEM 

contendo 1% de antibiótico (100 UI/ml de penicilina, 100 mg/ml de estreptomicina) e 



83 

NÓBREGA, F.F.F.                                                                                               Material e métodos 
  

 

 

 

submetidos a uma solução de HBSS contendo 0,25% de tripisina e 0,025% de EDTA (ácido 

etilenodiamino tetra-acético) com temperatura igual a 37°C por 15 minutos. Em seguida, foram 

submetidos à uma solução de DMEM mais 1% de antibiótico e 10% de soro fetal bovino 

(SFB), onde foram dispersos por 3 pipetas Pasteur de vidro  com pontas polidas de diâmetros 

variáveis.  

Os neurônios do GRD foram plaqueados em lamínulas previamente tratadas com poli-

D-lisina. As lamínulas com as células foram colocadas em placas de Petri com volume igual a 

2,5 ml incubadas em DMEM adicionado de 1% de antibiótico e 10% de SFB a 37°C, 5% de 

CO2. Os experimentos foram realizados entre 8 à 48h após o plaqueamento. 

 

 

4.2.3.2.2 Soluções utilizadas 

 

 

A Solução que banhou os neurossomas foi solução de Tyrode modificado, composta 

de (em mM): NaCl 140; KCl 5; CaCl2 1,8; MgCl2 0,5; HEPES (Ácido 4-(2-hydroxietil)-1-

piperazina etanosulfonico) 5; C6H12O6 5. Seu pH foi ajustado para 7,4 ± 0,1 com HCl.  As 

células ficaram expostas a essa solução por um período máximo de 1h.  

A solução para preenchimento da pipeta (solução interna): composição com 

concentrações em mM: NaCl 10; CsCl 100; EGTA 11; HEPES 10; TEA-Cl 10; MgCl2 5, pH 

ajustado para 7,2 ± 0,1, com CsOH.  

Já a solução externa ou de perfusão foi composta de (em mM): NaCl 40; CaCl2  2; 

MgCl2 1; HEPES 10; C6H12O6 10; CdCl2 0,2; TEA-Cl 20; CsCl 10, pH foi ajustado para 

7,4+01, com HCl. O 4TRP foi adicionado a esta solução, utilizando DMSO 

(dimetilsulfóxido) para emulsificação, em concentração  ≤ 0,2% da solução total. 

 

 

4.2.3.2.3 Protocolo utilizado 

 

 

Capilares para micro-hematócrito (Perfecta, Brasil) sem heparina com 

comprimento 75 mm, diâmetro interno 1,1 mm e diâmetro externo igual a 1,5 mm foram 

utilizados para fabricação de micropipetas com resistência de ponta variando entre 1 e 3 
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MΩ através do puxador programável P-97 (SutterInstruments, Novato, CA, EUA). Em 

seguida foram preenchidas com solução que se tornou o meio intracelular. Para a conversão 

de corrente elétrica em corrente iônica, essa solução foi posta em contato com um fio de 

prata, revestido com uma fina camada de cloreto de prata, montado no holder que por sua 

vez é conectado ao headstage (pré-amplificador) ligado a um amplificador (Axopatch 

200B-Mollecular Devices, CA, EUA) acoplado a um conversor A/D (Digidata 1440A-

Mollecular Devices, CA, EUA) controlado pelo programa clampex 10.2 

(MollecularDevices, CA, EUA). O cancelamento dos transientes capacitivos e a subtração 

da corrente de vazamento foram feitos pelo protocolo P/4 (BEZANILLA; ARMSTRONG, 

1977). Os traçados de correntes foram filtrados a 2,5 kHz (4-pole Bessel Filter), coletados a 

uma freqüência de 20 kHz. Os dados foram armazenados em computador e analisados pelos 

softwares Clampfit 10.2 (Molecular Devices, EUA). 

A superfusão direta da célula foi realizada por meio de fluxo mantido por gravidade 

com solução externa (com ou sem a presença do monoterpeno em estudo) utilizando uma 

segunda micropipeta para perfusão da célula em estudo. Nas soluções de superfusão direta 

com a presença do monoterpeno em estudo, o mesmo encontrava-se nas concentrações de 0,1 

ou 1,0 mM. 

Para a observação dos procedimentos de “patch clamp”, a placa de petri foi montada 

em microscópio (modelo AXOVERT S100, Zeizz Instruments, Schöneiche, Alemanha). A 

movimentação da micropipeta, bem como a aproximação para o selamento das células, foi 

feita com um micromanipulador hidráulico (modelo MWO-3, Narishige International Inc., 

LongIsland, NY, EUA). 

O efeito do 4TRP sobre a corrente de Na+ foi verificado usando uma onda de estímulo 

onde o potencial de holding foi de -80mV,  pulso condicionante de -110mV por 100ms, e o 

pulso teste de 0mV por 100ms (figura 26) com a frequência de estimulo igual a 0,2Hz. 

Os experimentos foram realizados sob temperatura controlada entre 20 e 24°C. 
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Figura 26 ─ Onda de estimulo no patch clamp

 

 

 

 

4.2.4 Análise estatística 

 

 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do teste de análise de 

variância (ANOVA) com classificação 

estatisticas de dados de distribuição normal 

seguido do teste de Dunn para inferencias estatisticas de dados

Fischer foi utilizado para realização de análises de contingência 2x2.

Os dados foram analisados usando o software GraphPad Prism (versão 5.0) e os 

grupos experimentais foram comparados com seus respectivos grupos controle. Os valores 

obtidos foram expressos em média 

estatisticamente significativos os valores de 

A análise dos dados de r

com os softwares Clampfit® (versão 10.2, Axon
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 Onda de estimulo no patch clamp–wholecell. Protocolo para medir o efeito do 4TRP sobre a INa+. 
Fonte: Laboratório de Eletrofisiologia (UECE) 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do teste de análise de 

variância (ANOVA) com classificação one-way, seguido do teste de Dunnett 

estatisticas de dados de distribuição normal (testes paramétricos) ou o teste de 

para inferencias estatisticas de dados não paramétric

Fischer foi utilizado para realização de análises de contingência 2x2. 

Os dados foram analisados usando o software GraphPad Prism (versão 5.0) e os 

grupos experimentais foram comparados com seus respectivos grupos controle. Os valores 

obtidos foram expressos em média ± erro padrão da média (e.p.m.), sendo considerados 

estatisticamente significativos os valores de P inferiores a 0,05. 

os de registros eletrofisiológicos obtidos por Patch

com os softwares Clampfit® (versão 10.2, Axon Instruments). 
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wholecell. Protocolo para medir o efeito do 4TRP sobre a INa+. 

Os resultados obtidos foram tratados estatisticamente através do teste de análise de 

, seguido do teste de Dunnett para inferencias 

s) ou o teste de Kruskal-Wallis 

não paramétricos. O Teste de 

Os dados foram analisados usando o software GraphPad Prism (versão 5.0) e os 

grupos experimentais foram comparados com seus respectivos grupos controle. Os valores 

erro padrão da média (e.p.m.), sendo considerados 

obtidos por Patch-clamp foi feita 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 AVALIAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE NO SISTEMA NERVOSO CENTRAL  

 

 

5.1.1 Efeito do 4TRP na triagem farmacológica comportamental 

 

 

As alterações observadas no comportamento dos animais nos quais foram 

administradas doses do monoterpeno estão descritas no quadro 6. Estas variações 

comportamentais sempre comparadas a um grupo controle, no qual foi administrado o veículo 

(Solução de tween 80 a 0,2%)  

No grupo de animais tratados com o 4TRP na dose de 50 mg/kg, até 30 min. após o 

tratamento, observou-se a presença de analgesia e diminuição da ambulação. Aos 60, 120, 180 

e 240 minutos não foram observados efeitos comportamentais relevantes decorrentes do 

tratamento. 

Na dose de 100 mg/kg de 4TRP, já nos primeiros 30 min observou-se analgesia, ataxia 

e diminuição da ambulação. Aos 60 min, ainda pôde-se observar a presença de analgesia. 

Contudo, aos 120, 180 e 240 minutos não foram observados efeitos comportamentais 

decorrentes do tratamento que mereçam destaque. 

Na dose de 200 mg/kg, até 30 min. após o tratamento, os animais apresentaram os 

seguintes sinais e comportamentos: analgesia, ataxia, diminuição da ambulação e da força 

para agarrar, além de perda do reflexo corneal.  A presença de analgesia foi constatada até a 

observação feita 180 minutos após a administração do monoterpeno. Já a perda do reflexo 

corneal, pôde ser visualizada nos animais até 60 min após o tratamento com esta dose. 

Observamos que após os 60 min da administração das respectivas doses da substância 

em estudo houve uma reversão dos principais efeitos que possam ter relação com 

neurotoxicidade. 

Não foram observadas mortes em nenhum dos grupos tratados com as doses acima 

relatadas após 72h de observação. 

Além desses relatos, em nenhuma das três doses testadas, foram observados efeitos de 

relevância que aqui devam ser mencionados. 
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Dose 

(mg/kg) 

 

ALTERAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

Até 
30 min. 

Após 
60 min. 

Após 
120 min. 

Após 
180 min. 

Após 
240 min. 

50 
Ambulação diminuída; Analgesia; 

Defecação aumentada 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

100 
Ambulação diminuída; Analgesia; 

Ataxia; Contorções abdominais 

Analgesia 

 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

200 

Ambulação diminuída; Analgesia; 

Ataxia; Contorções abdominais; 

Força para agarrar diminuída; 

Perda do reflexo corneal; 

Ptose palpebral 

Resposta ao toque diminuída 

Analgesia; 

Perda do 

reflexo 

corneal 

 

─ 

 

─ 

 

─ 

Quadro 6 ─ Principais alterações comportamentais registradas em camundongos decorrentes da administração 
do 4TRP, pela via intraperitoneal (i.p.). 
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5.1.2 Efeito do 4TRP no teste da movimentação espontânea 

 

 

O tratamento com 4TRP na dose de 200 mg/kg (25,8 ± 5,1) reduziu de forma 

significativa atividade locomotora de camundongos de forma significativa, quando 

comparado ao controle (261,0 ± 10,1) aos 30 minutos de observação. Resultados semelhantes 

foram observados aos 60 (13,3 ± 0,8) e 120 minutos (12,3 ± 0,6), já que houve uma 

diminuição da ambulação em relação ao grupo controle (60 min: 142,0 ± 7,9; 120 min: 91,5 ± 

7,2).  Isso pode ser verificado a partir do número de pulsos elétricos registrados pelo aparelho, 

sendo este valor diretamente proporcional a ambulação dos animais (Gráfico 01). 

 

 

 

Gráfico 1─ Efeito de 4TRP sobre a atividade locomotora em camundongos em decorrência do tempo de 
observação. O parâmetro avaliado foi o número total de pulsos elétricos medidos pela caixa de atividade. Os 

valores são a média ± e.p.m., N=8. Teste T não pareado, ***p<0,001 comparado com o controle. 
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5.1.3 Efeito do 4TRP no teste da potencialização do sono induzido por pentobarbital 

 

 

O gráfico 2 demonstra que o monoterpeno 4TRP na dose de 200 mg/kg (126,4 ± 6,7) 

foi capaz de reduzir significativamente o tempo (em segundos) para o início da hipnose 

induzida pelo pentobarbital, em relação ao grupo tratado apenas com o veículo (218,9 ± 11,7).  

 

 

 

Gráfico 2 ─ Efeito de 4TRP sobre a hipnose induzida pelo pentobarbital em camundongos. Parâmetro avaliado: 
latência para o início do sono induzido. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo 

teste de Dunnett, *p<0,05 comparado com o veículo (controle). 
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Ao observarmos os resultados apresentados no Gráfico 3, podemos perceber 

que nos grupos de animais tratados com o monoterpeno 4TRP nas doses de 100 (111,3 ± 

21,2) ou 200mg/kg (227,4 ± 13,5) houve um significativo aumento da duração de sono (em 

minutos) quando comparados com o grupo controle (47,4 ± 5,6) tratado com o veículo. 

 

 

 

Gráfico 3 ─ Efeito de 4TRP sobre a hipnose induzida pelo pentobarbital em camundongos. Parâmetro avaliado: 
duração do sono. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, 

*p<0,05; **p<0,001 comparado com o veículo (controle). 
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5.1.4 Efeito do 4TRP sobre a coordenação motora (teste do Rotarod) 

 

 

De acordo com os resultados expostos no gráfico 4, pode-se verificar que o tratamento 

com 4TRP nas doses de 50, 100 ou 200 mg/kg não produziu alterações significativas no 

tempo de permanência na barra giratória do aparelho de rota-rod. Resultado semelhante foi 

apresentado pelos animais tratados com diazepam, na dose de 2 mg/kg (i.p.). 

 

 

 
Gráfico 4 ─ Efeito do 4TRP sobre o tempo de permanência (s) dos animais na barra giratória após 30, 60 e 120 

minutos de administração. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de 
Dunnett. **p<0,001, comparado com o veículo (controle). 
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5.2 EFEITOS DO 4TRP SOBRE ATIVIDADES ESPECÍFICAS NO SISTEMA NERVOSO 

CENTRAL 

 

 

5.2.1 Efeito ansiolítico e sedativo do 4TRP 

 

 

5.2.1.1 Efeito do 4TRP no teste do labirinto em cruz elevado (LCE) 

 

 

Conforme demonstrado no gráfico 5, o tratamento dos animais com 4TRP nas doses 

25 (4,0 ± 0,6), 50 (5,3 ± 0,8) ou 75 mg/kg (4,6 ± 1,2), não aumentou significativamente o 

número de entradas nos braços abertos do LCE, quando comparado ao grupo que recebeu o 

tratamento apenas com o veículo (4,3 ± 0,6). Já no grupo em que os animais receberam 

diazepam na dose de 1 mg/kg, ocorreu aumento significativo do número de entradas (9,9 ± 

1,6) nos braços abertos do LCE em relação ao grupo controle. 
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Gráfico 5 ─ Efeito de 4TRP sobre o número de entradas de camundongos nos braços abertos do labirinto em 
cruz elevado. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, **p<0,01 

comparado com o veículo (controle). 
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Ainda em relação aos braços abertos do LCE, também não houve diferença 

significativa no tempo de permanência (em segundos) dos animais que receberam o 

tratamento intraperitoneal de 4TRP nas doses 25 (33,1 ± 3,0), 50 (40,8 ± 8,0) ou 75 mg/kg 

(37,3 ± 9,8), quando comparado ao tempo de permanência dos animais que foram tratados 

com o veículo (37,0 ± 8,3). Resultado inverso foi observado no grupo tratado com a droga 

padrão (Diazepam, 1 mg/kg, i.p.),  já que ocorreu aumento significativo do tempo de 

permanência (95,3 ± 18,9) nos braços abertos do LCE. Esse resultado encontra-se 

representado no gráfico 6. 
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Gráfico 6 ─ Efeito de 4TRP sobre o tempo de permanência dos camundongos nos braços abertos do labirinto 
em cruz elevado. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, 

**p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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Quando foram avaliados os parâmetros número de entradas e tempo de permanência 

dos animais nos braços fechados do labirinto, não foram verificadas diferenças significativas 

entre os grupos tratados com 4TRP nas doses de 25 (nº de entradas: 9,3 ± 1,2; Tempo de 

permanência: 188,4 ± 11,1), 50 (nº de entradas: 11,9 ± 1,0; Tempo de permanência: 201,8 ± 

9,2) ou 75 mg/kg (nº de entradas: 8,1 ± 1,1; Tempo de permanência: 184,3 ± 24,1), nem do 

grupo tratado com diazepam na dose de 1 mg/kg (nº de entradas: 11,1 ± 1,4; Tempo de 

permanência: 138,8 ± 21,1), quando comparados ao grupo controle (nº de entradas: 9,1 ± 0,9; 

Tempo de permanência: 189,8 ± 11,4). Tais resultados estão apresentados nos gráficos 7 e 8. 

 

 

Gráfico 7 ─ Efeito de 4TRP sobre o número de entradas de camundongos nos braços fechados do labirinto em 
cruz elevado. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn. 
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Gráfico 8 ─ Efeito de 4TRP sobre o tempo de permanência dos camundongos nos braços fechados do labirinto 

em cruz elevado. Os valores são a média ± e.p.m., N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett. 
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5.2.1.2 Efeito do 4TRP no teste da placa perfurada (“Hole-board”) 

 

 

Grupos de animais foram submetidos à placa perfurada e observou-se a inexistência de 

alterações em relação ao parâmetro “número de mergulhos” nos que foram tratados com 

4TRP nas doses de 25 (26,0 ± 3,1), 50 (21,3 ± 3,4) ou 75 mg/kg (16,3 ± 1,9),  quando 

comparados com os do grupo controle (19,3 ± 3,0) (Gráfico 9). Apenas a droga padrão, 

diazepam (1 mg/kg) foi capaz de aumentar o número de mergulhos (36,9 ± 5,7) de forma 

significativa. 

 

 

 

Gráfico 9 ─ Efeito de 4TRP no teste da placa perfurada em camundongos. Parâmetro avaliado: número total de 
mergulhos. Os valores são a média ± e.p.m. (N=8). Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, *p<0,05; 

**p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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Em se tratando do parâmetro “ambulação”, alterações relevantes também não foram 

observadas quando se comparou os grupos tratados com 4TRP nas três doses analisadas, em 

relação ao grupo tratado com o veículo (Gráfico 10). Entretanto, no grupo de animais em que 

foi administrada a droga padrão, diazepam (1 mg/kg), foi observado um aumento significativo 

deste parâmetro  ao se registrar o número de quadrantes atravessados pelos animais (42,5 ± 

5,8) em relação ao grupo controle (27,6 ± 3,7). 

 
 

Gráfico 10 ─ Efeito de 4TRP no teste da placa perfurada em camundongos. Parâmetro avaliado: ambulação. Os 
valores representam a média ± e.p.m. (N=8). Kruskal-Wallis seguido pelo teste de Dunn, *p<0,05; **p<0,01 

comparado com o veículo (controle). 
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5.2.2 Efeito Anticonvulsivante do 4TRP (métodos comportamentais) 

 

 

5.2.2.1 Efeito do 4TRP no teste das convulsões induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ) 

 

 

Os gráficos 11 e 12 demonstram a inibição de convulsões induzidas por PTZ 

decorrente da administração sistêmica de doses crescentes de 4TRP.  

No gráfico 11, observamos um aumento significativo da latência das convulsões 

quando injetou-se 4TRP nas doses de 50 (534,1 ± 141,9; P <0,01), 75 (574,8 ± 146,6; P 

<0,01]; 100 (612,1 ± 136,7; P <0,01) ou 200 mg/kg (818,8 ± 18,2; P <0,01) em comparação 

com o grupo controle, no qual administrou-se apenas o veículo (93,1 ± 8,5), utilizando o 

diazepam, na dose de 4 mg/kg, (900,0 ± 0,0; P <0,01) como droga de referência.  Observou-se 

ainda que a latência para o início das crises foi semelhante entre os grupos administrados com 

4TRP (na dose de 200 mg/kg) e com diazepam (grupo controle positivo).  

Já no gráfico 12, observamos uma diminuição do número de animais que 

manisfestaram o comportamento convulsivo, principalmente e de forma significativa, no 

grupo de animais em que foi administrado 4TRP na dose de 200 mg/kg. 
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Gráfico 11 ─ Efeito de 4TRP, i.p., sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 
Parâmetro avaliado: latência para o início das convulsões. Os valores representam à mediana e intervalos 
interquartis, N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunn, *p<0,05; **p<0,01 comparado com o 

veículo (controle). 
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Gráfico 12 ─ Efeito de 4TRP, i.p., sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 
Parâmetro avaliado: Presença de convulsões. Os valores representam a porcentagem de proteção contra 
convulsões, N=8. Teste exato de Fisher, **p<0,01; ***p<0,001 comparado com o veículo (controle). 
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5.2.2.2 Efeito do 4TRP no teste das convulsões induzidas pelo Eletrochoque Auricular 

Máximo (MES) 

 

 

Nos gráficos 13 e 14, podem ser observados parâmetros comportamentais que 

demonstram a inibição de convulsões induzidas por Eletrochoque Auricular Máximo (MES) 

após a administração sistêmica de 4TRP.  

No gráfico 13, observamos uma diminuição significativa da porcentagem de 

convulsões tônicas quando administrou-se 4TRP na dose de 200 mg/kg ( reduziu em 75%) ou 

utilizando a Fenitoína na dose de 25 mg/kg (reduziu em 90%) como droga de referência, em 

comparação com o grupo controle, no qual administrou-se apenas o veículo. 

Além disso, conforme os resultados expressos no gráfico 14, observamos uma 

diminuição significativa na duração (em segundos) dessas convulsões nos grupos de animais 

em que foi administrado 4TRP nas doses 100 (8,8 ± 2,0) ou 200 mg/kg (2,6 ± 1,8), em 

comparação com o grupo controle (16,6 ± 1,4). Analogamente, no grupo tratado com a 

Fenitoína na dose de 25 mg/kg, (0,9 ± 0,3), essas convulsões tiveram um curso diminuido.  
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Gráfico 13 ─ Efeito de 4TRP sobre convulsões induzidas pelo Eletrochoque máximo (ECM) em camundongos. 
Parâmetro avaliado: Presença de convulsões tônicas. Os valores representam a porcentagem de convulsões, N=8. 

Teste exato de Fisher, **p<0,01, comparado com o veículo (controle). 
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Gráfico 14 ─ Efeito de 4TRP sobre convulsões induzidas pelo Eletrochoque máximo (ECM) em camundongos. 
Parâmetro avaliado: Duração das convulsões tônicas (s), N=8. ANOVA “one-way” seguido pelo teste de 

Dunnett, **p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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5.2.3 Efeito Anticonvulsivante do 4TRP (Registros eletroencefalográficos) 

 

 

Em uma etapa experimental posterior, investigou-se o efeito anticonvulsivante do 

4TRP quando administrado localmente, pela via intracerebroventricular (i.c.v.). Para tanto, 

utilizou-se o teste das convulsões induzidas por PTZ e observou-se o registro 

eletroencefalográfico simultâneo.  

Como demonstrado no gráfico 15, quando foram administradas, via i.c.v.,  soluções de 

4TRP nas concentrações de 20 (132,6 ± 22,0, P <0,05) e 40 ng/2µL  (160,8 ± 26,4, P <0,001), 

verificou-se um aumento da latência para crises mioclônicas (tempo para o início dessas 

convulsões) de forma significativa em comparação com o grupo tratado com o veículo (2 µL 

de tween 80, a 0,2%) pela mesma via de administração (49,2 ± 6,7).  

 
 
 
Gráfico 15 ─ Efeito de 4TRP, i.c.v., sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 

Parâmetro avaliado: latência para o desenvolvimento de convulsões mioclônicas. Os valores Os valores 
representam a média ± e.p.m. (N=8). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, *p<0,05; ***p<0,001 

comparado com o veículo (controle). 
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Observou-se ainda um aumento significativo na latência para convulões generalizadas 

tônico-clônicas quando foram administradas, via i.c.v.,  soluções de 4TRP nas concentrações 

de mesmas concentrações de 20 (339,2 ± 102,7, P <0,05) e 40 ng/2µL  (484,7 ± 98,7, P 

<0,001) em comparação ao grupo controle (64,4 ± 9,0) (Gráfico 16). 

 

 

 
Gráfico 16 ─ Efeito de 4TRP, i.c.v., sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 

Parâmetro avaliado: latência para o desenvolvimento de convulsões generalizadas. Os valores representam a 
média ± e.p.m. (N=8). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, *p<0,05; **p<0,01 comparado com o 

veículo (controle). 
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De forma semelhante, nos grupos de animais em que foram administradas, via i.c.v.,  

soluções de 4TRP nas concentrações de 20 (60,1 ± 9,0 P <0,01) e 40 ng/2µL (35,0 ± 7,6 , P 

<0,001) percebeu-se uma redução da duração das convulsões generalizadas em relação ao 

grupo controle (123,9 ± 10,7) (Gráfico 17).  

 
 

Gráfico 17 ─ Efeito de 4TRP, i.c.v., sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. 
Parâmetro avaliado: Duração das convulsões generalizadas. Os valores representam a média ± e.p.m. (N=8). 

ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, **p<0,01; ***p<0,001 comparado com o veículo (controle). 
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A análise estatística (teste de Dunnett) evidenciou que a administração local das 

soluções nas duas maiores concentrações (20 e 40 ng/2µL) foram capazes de reduzir as 

convulsões de forma significativa. Apenas quando administrou-se a solução de menor 

concentração, 10 ng/2µL, i.c.v., não houve diferença estatisticamente significativa quando 

comparado ao grupo controle. 

Os resultados quantitativos expostos nos gráficos 15, 16 e 17 são corroborados pelos 

resultados apresentados nas figuras representativas 27, 28, 29 e 30. Tratam-se dos traçados 

eletroencefalográficos obtidos após a administração da substância em estudo nas 

concentrações acima descritas. 

Nessas figuras, observando-se o aumento ou a diminuição da amplitude média dos 

registros, pode-se verificar que o tempo total  de permanência em ataques generalizados foi 

superior nos animais tratados com 4TRP na dose 10 ng/2µL em relação aos grupos de animais 

que receberam as doses de 20 e 40 ng/2µL. Entretanto, esse tempo foi menor  quando 

comparado com tempo de permanência do grupo controle. 
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Figura 27 ─ Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando adm
Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o início dos 

Figura 28 ─ Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando administrado o 4TRP 10
(i.p) (C). Setas pretas indicam o momento em que foi 
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 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando administrado o veículo (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg (i.p) (C). 
Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o início dos 

ataques. 

 

 

 

 

 

 

 

 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
A), quando administrado o 4TRP 10 ng/2µL (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg 

Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 
início dos ataques. 
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 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
inistrado o veículo (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg (i.p) (C). 

Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o início dos 

 

 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
L (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg 

administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 
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Figura 29 ─ Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando administrado
(i.p) (C). Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 

Figura 30 ─ Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando administrado o 4TRP 
(i.p) (C). Setas pretas indicam o momento em que foi adm
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 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
, quando administrado o 4TRP 20 ng/2µL (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg 

Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 
início dos ataques. 

 

 

 

 

 

 

 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
durante a atividade basal (A), quando administrado o 4TRP 40 ng/2µL (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg 

Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 
início dos ataques. 

108 

                                Resultados          

 

 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
L (B) e quando tratados com PTZ 60 mg/kg 

Setas pretas indicam o momento em que foi administrado o PTZ e setas com traçado branco indicam o 

 

 Registros eletroencefalográficos representativos do córtex parietal (CTXP) de camundongos 
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5.3 ESTUDOS DO MECANISMO DE AÇÃO DA ATIVIDADE ANTICONVULSIVANTE 

DO 4TRP 

 

 

5.3.1 Métodos comportamentais 

 

 

5.3.1.1 Efeito do 4TRP no teste das convulsões induzidas pela Picrotoxina (PIC) 

 

 

No gráfico 18 observou-se a inibição de convulsões induzidas por PIC decorrente da 

administração sistêmica de doses crescentes de 4TRP. Observamos um aumento significativo 

da latência (em segundos) para o aparecimento das convulsões quando injetou-se 4TRP nas 

doses de 100 (976,9 ± 57,3) e 200 mg/kg (981,3 ± 136,3) em comparação com o grupo 

controle, no qual administrou-se apenas o veículo (382,1 ± 35,0). Observou-se ainda um 

aumento da latência para o início das crises utilizando o diazepam (droga de referência), na 

dose de 4 mg/kg, (1120,0 ± 52,4) de forma semelhante ao grupo administrado com 4TRP (na 

dose de 200 mg/kg).  

Adicionalmente, conforme os resultados expressos no gráfico 19, verifica-se que nos 

grupos de animais em que foram realizadas as administrações de 4TRP nas doses de 100 e 

200 mg/kg houve uma diminuição significativa, reduzindo em 25 e 50 %, respectivamente, o 

número de animais que apresentaram convulsões em comparação com o grupo controle, no 

qual administrou-se apenas o veículo. No grupo que foi tratado previamente com o diazepam 

(4 mg/kg), apenas 12,5 % apresentaram o episódio convulsivo induzido pela picrotoxina (uma 

redução de 75 % em relação ao grupo controle). 
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Gráfico 18 ─ Efeito de 4TRP sobre convulsões induzidas pela Picrotoxina (PIC) em camundongos. Parâmetro 
avaliado: latência para o início das convulsões. Os valores representam a média ± e.p.m. (N=8). ANOVA “one-

way” seguido pelo teste de Dunnett, **p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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Gráfico 19 ─ Efeito de 4TRP sobre convulsões induzidas pela Picrotoxina (PIC) em camundongos. Parâmetro 
avaliado: Presença de convulsões. Os valores representam a porcentagem de proteção contra convulsões, N=8. 

Teste exato de Fisher, *p<0,05; **p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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5.3.1.2 Efeito do 4TRP no teste das convulsões induzidas pelo 3MP: 

 

 

O gráfico 20 demonstra a inibição de convulsões induzidas por 3MP decorrente da 

administração sistêmica de doses crescentes de 4TRP. Pode-se observar um aumento 

significativo da latência das convulsões quando injetou-se 4TRP na dose de 200 mg/kg 

(1064,0 ± 206,0; P <0,01) em comparação com o grupo controle, no qual administrou-se 

apenas o veículo(160,6 ± 12,3). Nesse experimento,  o diazepam na dose de 4 mg/kg, (984,1 ± 

195,3 ; P <0,01) foi utilizado como droga de referência e observou-se ainda que a latência 

para o início das crises foi semelhante entre os grupos administrados com 4TRP (na dose de 

200 mg/kg) e com diazepam (grupo controle positivo).  

 

 

Gráfico 20 ─ Efeito de 4TRP sobre convulsões induzidas pelo ácido 3-mercaptopropiônico (3MP) em 
camundongos. Parâmetro avaliado: latência para o início das convulsões. Os valores representam a média ± 

e.p.m. (N=8). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett; **p<0,01 comparado com o veículo (controle). 
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5.3.1.3 Efeito do 4TRP em bloquear o sítio de ligação dos benzodiazepínicos nos receptores 

GABAA 

 

 

No gráfico 21 observou-se um aumento significativo da latência (900,0 ± 0,0) no 

grupo de animais tratados com diazepam (4 mg/kg, i.p.), em relação ao grupo controle (156,0 

± 22,4). Observamos ainda que tal efeito foi revertido, quando administrou-se previamente o 

flumazenil (20 mg/kg, s.c.), (210,1 ± 56,0). 

Ainda de acordo com o mesmo gráfico, percebe-se que o 4TRP na dose de 200 mg/kg 

foi capaz de aumentar a latência para o início das convulsões (828,0 ± 72,0) de forma 

significativa e promoveu uma proteção para o desenvolvimento das convulsões de forma 

semelhante ao benzodiazepínico. Porém, esse efeito não foi revertido com a administração 

prévia do flumazenil (20 mg/kg, s.c.), (900,0 ± 0,0). 

 

 

Gráfico 21 ─ Efeito de 4TRP em bloquear o sítio de ligação dos benzodiazepínicos nos receptores GABAA: 
sobre convulsões induzidas pelo Pentilenotetrazol (PTZ) em camundongos. Parâmetro avaliado: latência para o 

início das convulsões. Os valores representam a média ± e.p.m. (N=8). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de 
Dunnett, **p<0,01 comparado com o veículo (controle); # #p<0,01 vs diazepam (teste t-Student). 
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5.3.2 Efeito do 4TRP em canais para sódio dependentes de voltagem (Nav) por registros 

eletrofisiológicos: 

 

 

O efeito do 4TRP nos canais de sódio dependentes de voltagem de células neurônais 

dissociadas de gânglios da raiz dorsal de ratos foi realizado utilizando a técnica “Patch-

clamp” no modo whole cell e os resultados estão expressos nos gráficos 22 a 25.  Para tanto, 

foram utilizadas as concentrações 0,1 ou 1,0 mM do monoterpeno. 

Os gráficos 22 e 23 mostram os traçados representativos das correntes de Na+, na 

ausência (controle), presença (4TRP 0,1 ou 1,0 mM) e após a lavagem.  

De acordo com os resultados apresentados no gráfico 24, verifica-se que 4TRP, na 

concentração de 1,0 mM, foi capaz de inibir significaticamente (p<0,01) a corrente de Na+ 

(2,78 ± 0,9 nA) quando compara-se com o controle (5,68 ± 0,6 nA), reduzindo a amplitude do 

pico de sódio para 47,1 ± 5,0 % em relação ao controle (100,0 ± 0,0). Na concentração de 0,1 

mM, 4TRP não foi capaz de inibir a corrente de Na+  de forma significativa (5,0 ± 1,1 nA) 

quando compara-se com o controle (4,92 ± 0,8 nA), no qual as células foram submetidas a 

uma perfusão com solução contendo apenas o veículo (solução de tween 80 a 0,2 %). 

Verificamos ainda que na concentração de 1,0 mM, a redução da amplitude do pico de 

sódio para 47,1 ± 5,0 % em relação ao controle, ocorreu no prazo de aproximadamente 150 s 

(gráfico 25) e que este efeito foi reversível após a lavagem (gráfico 24). 
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Gráfico 22 ─ Traçados representativos da corrente de Na+ na ausência (controle), presença (4TRP 

Gráfico 23 ─ Traçados representativos da corrente de Na+ na aus
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Traçados representativos da corrente de Na+ na ausência (controle), presença (4TRP 
após a lavagem. 

 

 

 Traçados representativos da corrente de Na+ na ausência (controle), presença (4TRP 1,0
após a lavagem.
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Gráfico 24 ─ Amplitude de corrente de Na+ em resposta a exposição ao 4TRP nas concentrações 0,1 mM e 1,0 

mM. Os valores representam a média ± e.p.m. (N=5). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de Dunnett, 
**p<0,01 comparado com o controle (antes da exposição ao 4TRP). 
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Gráfico 25 ─ Decaimento da amplitude de corrente de Na+ em resposta a exposição ao 4TRP 1,0 mM em 
função do tempo (s). Os valores representam a média ± e.p.m. (N=5). ANOVA “one-way” seguido pelo teste de 

Dunnett, **p<0,01 comparado com o controle (antes da exposição ao 4TRP). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O uso de plantas medicinais na arte de curar é uma forma de tratamento de origem 

muito antiga, relacionada aos primórdios da medicina e fundamentada no acúmulo de 

informações por sucessivas gerações. Ao longo dos séculos, produtos de origem vegetal 

constituíram as bases para tratamento de diferentes doenças.  

Desde a declaração de Alma-Ata, em 1978, a OMS tem expressado a sua posição a 

respeito da necessidade de valorizar a utilização de plantas medicinais no âmbito sanitário, 

tendo em conta que 80% da população mundial utiliza essas plantas ou preparações destas no 

que se refere à atenção primária de saúde. Ao lado disso, nesse processo destaca-se a 

participação dos países em desenvolvimento, já que possuem 67% das espécies vegetais do 

mundo (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1979; LIMA et al., 2010). 

Aliando-se às tecnologias para validação científica desse conhecimento, o Brasil 

possui grande potencial para o desenvolvimento dessa terapêutica, sendo detentor da maior 

diversidade vegetal do mundo, ampla sociodiversidade e um significativo uso de plantas 

medicinais vinculado ao conhecimento tradicional. 

Dentre as diversas classes de produtos obtidos de origem vegetal,  os óleos essenciais 

(OE) de espécies aromáticas, bem como os seus constituintes químicos têm sido extensamente 

estudados e inúmeros efeitos vem sendo elucidados, em nível de SNC (HEUBERGER et al. 

2008; BLANCO et al.,2009). Muitos OE apresentam diversas propriedades farmacológicas, 

tais como ansiolítica (FATURI et al., 2010), analgésica (RADULOVI´C et al., 2011; 

KHALID et al., 2011) e anticonvulsivante (TOSUN et al., 2008; BLANCO et al., 2009). Essa 

abrangência farmacológica deve-se principalmente a grande diversidade estrutural de seus 

constituintes químicos. Dentre os componentes bioativos presentes nestes óleos, os terpenos 

têm se destacado nos últimos anos, devido a sua simplicidade estrutural e pelos diversos 

relatos sobre as suas propriedades farmacológicas (BROCHET et al,. 1999).  Os compostos 

terpênicos mais freqüentes nos óleos voláteis são os monoterpenos (90% dos óleos) e os 

sesquiterpenos. 

Muitos monoterpenos comumente presentes em óleos essenciais destacam-se na 

literatura, como o linalol (ELISABETSKY et al., 1995; BATISTA et al., 2010; COELHO et 

al., 2011), o limoneno (VALE et al., 2002; SAYYAH; NADJAFNIA; KAMALINEJAD, 

2004) e S-(+)-carvona (DE SOUSA; NOBREGA; ALMEIDA, 2007) que tem ação 
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anticonvulsivante, além do mirceno e 1,8-cineol que possuem efeito analgésico (VALE et al., 

2002; SILVA et al., 2003; BAROCELLI et al., 2004), dentre outros. Compostos derivados de 

monoterpenos também apresentam várias propriedades farmacológicas no SNC, tais como 

antinociceptiva (OLIVEIRA; DE SOUSA; ALMEIDA, 2008) e também anticonvulsivante 

(DE SOUSA, et al. 2007). 

Diversas pesquisas têm sido elaboradas com a finalidade de descobrir novas 

estratégias farmacológicas para o tratamento de doenças que afetam o SNC. Dentre estas 

patologias, a epilepsia é tida como uma das mais sérias, tendo em vista os graves incômodos 

que proporciona a seu portador, trazendo inclusive impactos psicossociais e econômicos 

negativos.  

A busca por novas estratégias farmacológicas antiepilépticas visam descobrir 

compostos com menor toxicidade e eficazes em tratar alguns quadros de epilepsia de difícil 

controle, já que parcela considerável de pacientes apresenta “farmacoresistência” quando 

tratados com as DAE disponíveis atualmente.  

Diante disso, a presente pesquisa buscou investigar os efeitos centrais do monoterpeno 

4-terpineol (Terpinen-4-ol), por se tratar de um componente de OE de diversas espécies de 

plantas aromáticas (PASCUAL et al., 2001; LAHLOU et al., 2002; GOURINE et al., 2010; 

ZENG et al. 2011) e existirem relatos atribuindo importantes propriedades farmacológicas a 

essa substância, a exemplo das atividades anti-hipertensiva (LAHLOU et al., 2002) e 

antioxidante (GOURINE et al., 2010).   

Inicialmente, com o objetivo de orientar e direcionar os testes posteriores realizou-se 

uma triagem farmacológica observando as principais alterações comportamentais em 

camundongos, decorrentes do tratamento com o 4TRP. Trata-se de um procedimento útil para 

avaliar os efeitos gerais de uma substância sobre o Sistema Nervoso Central e/ou Autônomo 

de forma qualitativa (ALMEIDA et al., 1999; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). Este teste foi 

importante ainda para se verificar possíveis efeitos tóxicos e letalidade em consequência da 

administração das dosagens que seriam administradas aos animais nos experimentos 

subsequentes.  

Nesta etapa, os parâmetros verificados após a administração de algumas das doses de 

4TRP sugerem que esta droga possui uma possível atividade depressora do SNC, 

apresentando perfil de drogas psicolépticas (ALMEIDA et al., 1999, OMENA, 2007). 

Em estudos de “triagem farmacológica comportamental” realizados com substâncias 

análogas ao 4TRP como o citronelol (DE SOUSA 2006a) a hidroxidihidrocarvona (DE 
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SOUSA; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2006), o linalol (SANTOS, 2008) e o D-limoneno (LIMA, 

2009), foram verificados comportamentos semelhantes relacionados à atividade depressora 

sobre o SNC. 

Baseando-se na detecção dos efeitos centrais avaliados pelos comportamentos dos 

animais tratados com a substância em estudo, foram realizados outros testes gerais para 

melhor caracterização desse perfil psicofarmacológico. 

Na realização do teste da movimentação espontânea o tratamento dos animais com 

4TRP, ocasionou uma significativa diminuição da movimentação, sendo um parâmetro 

sugestivo de uma atividade depressora (MASUR, MARTZ, CARLINI, 1971; RANG et al., 

2007) possuindo uma boa correlação desse efeito em humanos (VIEIRA, RIBEIRO, 

FORMIGA, 2009). Observamos ainda uma menor exploração e conseqüente redução da 

atividade motora de maneira dependente do tempo nos animais do grupo controle, o que pode 

ser explicado pelo fato de que após o reconhecimento do ambiente, ele deixa de ser “novo” e 

há uma habituação, assim há uma menor exploração e conseqüente redução da atividade 

motora (CARLINI; BURGOS, 1979). 

Os barbitúricos atuam potencializando a ação do GABA, atuando em seu sítio de ação 

no receptor GABAA. Muitos ansiolíticos, hipnóticos e drogas antiepilépticas administradas 

concomitantemente têm demonstrado o prolongamento do tempo de sono induzido pelo 

pentobarbital (HA, et al., 2006, SILVA et al, 2007). 

 A hipótese sobre a geração do sono é que durante o sono a ativação GABAérgica dos 

neurônios do núcleo pré-óptico ventro-lateral (VLPO) inibe a atividade dos núcleos 

envolvidos na excitação, como o túbero-mamilar histaminérgico (TMN) ou neurônios 

serotoninérgicos do núcleo dorsal da rafe (NDR) (SAPER et al., 2001). Portanto, a via 

serotoninérgica pode estar envolvida na ação de algumas substâncias capazes de potencializar 

a hipnose induzida por barbitúrico (CUI et al., 2011). 

 O 4TRP agiu de forma semelhante às substâncias com atividade depressora do SNC 

reduzindo a latência para o início do sono e aumentando significativamente o tempo de sono 

dos animais (ADZU et al., 2002). Outros terpenos naturais e semi-sintéticos de estruturas 

análogas, como o linalol (ELISABETSKY et al., 1995; LINCK et al., 2009) e α, β-

epóxicarvona (DE SOUSA et al., 2007) também demonstraram a mesma característica de 

drogas hipnóticas em animais. 

Diversas substâncias que atuam em nível de SNC potencializam ou diminuem o tempo 

de sono induzido por pentobarbital por interferirem na biotransformação do mesmo através do 
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complexo do citocromo P450, entretanto esta não é uma característica específica de drogas 

com ação central. (GOLOUBKOVA et al., 1998).  

As alterações comportamentais observadas na triagem farmacológica comportamental, 

a exemplo da diminuição da ambulação e a ataxia, são geralmente provocadas por fármacos 

como os relaxantes musculares esqueléticos ou os psicodepressores (HOLZMANN, et 

al.2011).  

Em uma etapa posterior buscou-se investigar se tal molécula estaria causando efeitos 

neurotóxicos, que seriam caracterizados por relaxamento muscular ou alterações na 

coordenação motora dos animais (ISHIDA et al., 2011). Para isso, animais pré-tratados com 

4TRP foram submetidos ao teste da barra giratória. Os resultados deste teste sugerem que tal 

substância não provoca nenhuma alteração significativa sobre a coordenação motora dos 

aniamis, visto que não houve diminuição do tempo de permanência destes na barra giratória 

do aparelho de rota-rod. Portanto, pode se descartar a possibilidade de um efeito 

miorrelaxante ou neurotóxico que comprometa a coordenação motora. 

Com a realização da triagem farmacológica preliminar e testes psicofarmacológicos 

gerais, os resultados apontam para o fato de que a ação exercida pelo 4TRP decorre de efeitos 

farmacológicos no SNC. Em adição, esta substância reduz a atividade central e enquadra-se 

possivelmente em umas das classes do grupo dos psicolépticos, como os ansiolíticos, 

sedativos e anticonvulsivantes, por exemplo. Por conseguinte, buscou-se direcionar este 

trabalho para a realização de experimentos específicos que possibilitassem melhor esclarecer 

a qual classe de droga psicotrópica o 4TRP poderia ser enquadrado. Iniciou-se com a 

avaliação da atividade ansiolítica e sedativa por meio de dois modelos animais: o teste do 

labirinto em cruz elevado (LCE) e o teste da placa perfurada. 

Nas doses testadas e períodos de administração, o 4TRP não apresentou indicativos de 

atividade ansiolítica, já que não alterou de forma significativa, o número de entradas nem o 

tempo de permanência dos camundongos nos braços abertos do LCE. Além disso, não se 

verificou alteração relevante quando se contabilizou o número de entradas e tempo total de 

permanência nos braços fechados, em relação ao grupo controle. 

No grupo de animais tratados com a droga padrão, ocorreu aumento significativo do 

número de entradas e o tempo de permanência nos braços abertos do LCE. Este resultado 

confirma o efeito ansiolítico dos benzodiazepínicos (GANNON et al., 2011).  

 Em conformidade com esses parâmetros, diversos estudos demonstram o efeito 

ansiolítico de várias espécies vegetais com atividade no SNC (DENG et al., 2010; LI et al., 
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2011). Adicionalmente, inúmeras substâncias estruturalmente análogas ao 4TRP também se 

revelaram capazes de modificar os parâmetros comportamentais de animais quando 

submetidos a este teste de forma semelhante a drogas ansiolíticas já estabelecidas (SOUTO-

MAIOR, 2011).  

No teste da placa perfurada (BOISSIER; SIMON, 1962) observamos que o 4TRP não 

promoveu alteração na ambulação dos animais, nem houve um aumento significativo no 

número de mergulhos, como observado no grupo tratado com o diazepam. 

Dando continuidade aos estudos para investigar a qual classe de psicotrópicos pertence 

o monoterpeno 4TRP, foram realizados testes com o objetivo de avaliar a possibilidade de 

este apresentar um perfil de atividade anticonvulsivante. 

Com esta finalidade, duas metodologias foram empregadas: o teste das convulsões 

induzidas pelo pentilenotetrazol (PTZ) e o teste do eletrochoque máximo (ECM). Tais 

modelos clássicos continuam sendo amplamente empregados nas pesquisas de novas drogas 

anticonvulsivantes e apresentam características particulares que os credenciam como 

metodologias de escolha (SMITH; WILCOX; WHITE, 2007) 

O teste das convulsões induzidas quimicamente pelo PTZ em camundongos funciona 

como um modelo de triagem para drogas anticonvulsivantes e/ou antiepilépticas e tem sido 

extensamente utilizado (MEHLA et al., 2010; NOZADZE et al., 2011). Além disso é 

considerado um modelo experimental para “crises convulsivas generalizadas de ausência” 

(WADA, 1977; LÖSCHER; SCHMIDT, 1988; LÖSCHER, 2002; LÖSCHER; SCHMIDT, 

2006). 

A indução de convulsões pelo PTZ, um potente estimulante do SNC, ocorre através da 

inibição de canais para íons cloreto associados a receptores GABAA do ácido γ- 

aminobutírico, um dos maiores e mais importantes neurotransmissores inibitórios do SNC 

(LÖSCHER; SCHMIDT, 1988). Além disso, o PTZ pode ainda induzir convulsões por um 

efeito excitatório direto sobre as membranas neuronais (FAINGOLD, 1987). 

Drogas como os benzodiazepínicos e alguns barbitúricos parecem atuar promovendo a 

potencialização da inibição sináptica mediada por GABA, reduzindo a excitabilidade neuronal 

e aumentando o limiar convulsivante (GOODMAN; GILMAN, 2006). 

Pode-se constatar que nos animais tratados com diversas doses de 4TRP houve uma 

diminuição da incidência de convulsões induzidas pelo PTZ, assim como uma alteração 

qualitativa que pode ser comprovada pelo aumento significativo da latência para o início dos 

ataques convulsivos nesses grupos. O aumento da latência para o aparecimento das 
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convulsões é um forte indicativo de uma ação anticonvulsivante e drogas como o diazepam e 

clonazepam aumentam este parâmetro (DE SARRO et al., 1996, QUINTANS-JÚNIOR et al., 

2002, QUINTANS-JÚNIOR et al., 2008). 

Nesse teste utilizamos o diazepam como droga padrão e observamos aumento da 

latência e do percentual de animais que apresentaram proteção contra as convulsões, 

semelhante ao que foi observado no tratamento com o 4TRP. Como descrito acima, este 

benzodiazepínico atua bloqueando as convulsões por meio da abertura de canais para cloreto 

associados ao GABAA, facilitando assim a transmissão GABAérgica. (BORMANN, 1991). 

Outro método de triagem para drogas com potencial anticonvulsivante, semelhante ao 

teste das convulsões induzidas pelo PTZ, foi realizado. Trata-se do modelo animal da 

eletroconvulsão (TOMAN; SWINYARD; GOODMAN, 1946; SWINYARD; 

KUPFERBERG, 1985). Nesse teste, pulsos elétricos aplicados repetidamente são capazes de 

estimular o SNC e produzir convulsões tônico-clônicas, caracterizadas pela extensão tônica 

dos membros posteriores, denominada de convulsão máxima por eletrochoque ou “grande mal 

epiléptico” (BARROS; LEITE, 1986; FAINGOLD; FROMM, 1991). A capacidade de um 

fármaco administrado previamente em inibir a propagação deste estímulo, aumentando a 

latência, diminuindo a duração do ataque ou mesmo impedindo a sua ocorrência é 

considerada uma indicação de atividade anticonvulsivante (SWINYARD, 1969; YA’U et 

al.2008; LUSZCZKI et al., 2010).  

Os resultados desse teste evidenciaram, portanto, que o monoterpeno 4TRP apresenta 

um perfil semelhante às drogas anticonvulsivantes utilizadas para o tratamento do grande mal 

epiléptico, já que promoveu uma proteção das convulsões induzidas pelo eletrochoque 

auricular nos parâmetros descritos, em comparação com os animais tratados apenas com o 

veículo. Pode-se sugerir, portanto que o efeito anticonvulsivante de 4TRP deve-se a 

mecanismos cujas ações diferenciam-se em parte do mecanismo dos compostos 

benzodiazepínicos, utilizados como droga padrão no experimento do PTZ, talvez com a 

participação de outros mecanismos subjacentes. Esse fato baseia-se na baixa potência 

apresentada pelos fármacos desta classe em inibir convulsões tônicas induzidas pelo 

eletrochoque em animais (MANDHANE; AAVULA; RAJAMANNAR, 2007; DUARTE et 

al., 2008). 

Dentre as drogas antiepilépticas (DAE) de primeira, segunda e terceira gerações, 

disponíveis atualmente, podemos citar a carbamazepina, fenitoína, primidona, valproato, o 

fenobarbital e a lamotrigina, como alguns exemplos de fármacos que são clinicamente 
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eficazes no controle de crises generalizadas tônico-clônicas e crises parciais (RHO; 

SANKAR, 1999; LUSZCZKI, et al., 2009). A maioria dessas exerce sua ação  atuando, 

possivelmente, pelo bloqueio de canais de sódio dependentes de voltagem (HUNG; SHIH, 

2011).  Os ataques induzidos por eletrochoque  também podem ser prevenidos por drogas que 

apresentam ação gabaérgica, como ácido valpróico ou drogas que bloqueiam a transmissão 

excitatória mediada pelo glutamato atavés do receptor NMDA, tais como felbamato 

(MACDONALD; KELLY, 1995; LÖSCHER; SCHMIDT, 2006; HUNG).  

Tendo em vista os dados apresentados até então e com o intuito de verificar o efeito 

anticonvulsivante do 4TRP no teste do PTZ, através de uma administração local da substância 

pela via intracerebroventricular, realizou-se um monitoramento desses animais através de 

registros eletroencefalográficos, a fim de confrontar estes dados eletrofisiológicos com os 

comportamentos observados nos experimentos anteriores.  

O pentilenotetrazol é capaz de produzir tanto ataques mioclônicos e clônicos, através 

da ativação de estruturas corticais anteriores, como convulsões tônicas, caracterizadas pela 

tonicidade da musculatura e extensão  dos membros posteriores, mediadas por ativação de 

estruturas como o diencéfalo e tronco cerebral (MILLER; MCKEON; FERRENDELLI, 1987; 

GONZÁLEZ-RAMÍREZ et al., 2010). 

Conforme os dados apresentados, percebe-se que nos animais em que o 4TRP foi 

administrado diretamente no sistema ventricular cerebral, houve um aumento da latência para 

início das crises mioclônicas e generalizadas, quando comparados com grupos de animais em 

que tenham sido administrados apenas o veículo, pelo mesma via de administração. Em geral, 

houve uma diminuição na duração dos ataques e na incidência de convulsões quando 

comparamos os grupos tratados com o monoterpeno em estudo em relação aos grupos de 

animais não tratados. Todos estes resultados corroboram com os obtidos na primeira fase 

deste trabalho e já relatado na literatura (DE SOUSA et al., 2009), quando foi demosntrado o 

efeito anticonvulsivante do 4TRP através da administração por via sistêmica. 

Os resultados quantitativos são suportados pelas representações gráficas qualitativas 

demonstradas. Esta redução nos registros (picos menores e menos frequentes) correlaciona-se 

a atenuação da gravidade das crises (OLIVEIRA et al., 2008a; OLIVEIRA et al., 2008b). 

Relatos sobre a atividade anticonvulsivante do citronelol, carvacrol, (-)-borneol, citral 

e α-terpineol são alguns dos vários exemplos que podem ser citados em relação a estudos que 

vem sendo conduzidos com monoterpenos quimicamente semelhantes ao 4TRP. (DE SOUSA 
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et al., 2006a; DE SOUSA; QUINTANS-JÚNIOR; ALMEIDA, 2007; DE SOUSA et al., 

2007a, QUINTANS-JÚNIOR, et al., 2010).  

Baseando-se por este fato e partindo dos resultados verificados até o momento, onde 

se constatou um potencial efeito anticonvulsivante apresentado pelo 4TRP, direcionamos os 

estudos psicofarmacológicos para caracterização dos possíveis mecanismos pelos quais esta 

substância exerce a sua ação. 

As ações de drogas anticonvulsivantes como o diazepam e o fenobarbital são devidas 

principalmente a atuação desses fármacos no sistema GABAérgico. (BARROS; LEITE, 1986; 

FILE; ANDREWS, 1993). Além disso, drogas que potencializam o tempo de sono induzido 

pelo pentobarbital, como é o caso do 4TRP, também atuam por envolvimento nesse sistema. 

(MA  et al., 2007, 2009). 

Em vista disso, a investigação dos mecanismos pelos quais o 4TRP promove as suas 

ações centrais procurou inicialmente melhor evidenciar a participação do sistema 

GABAérgico. Para tanto, duas metodologias foram empregadas: o teste das convulsões 

induzidas pela picrotoxina (PIC) e o teste das convulsões induzidas pelo ácido 3-mercapto-

propiônico (3-MP). 

A reversão dos ataques convulsivos induzidos pela administração de picrotoxina, um 

estimulante do SNC, é considerada como um parâmetro eficaz no estudo de drogas da classe 

dos anticonvulsivantes que atuam em mecanismos que envolvem o sistema GABAérgico, já 

que esta substância atua inibindo tais receptores. (VELISEK, 2006; SINGH et al., 2010). 

Verificamos que a latência para o desenvolvimento das convulsões induzidas pela PIC 

foi significativamente aumentada nos grupos de animais em que foram administrados com 

4TRP. Além disso, também houve uma significativa proteção para o desenvolvimento das 

convulsões. A capacidade em alterar os parâmetros supracitados, atenuando o processo 

convulsivo, é um importante indicativo de que haja envolvimento do sistema GABAérgico na 

ação do 4TRP  (VELISEK, 2006). 

O GABA é formado a partir do glutamato pela ação de uma enzima, ácido glutâmico 

descarboxilase (AGD), encontrada somente em neurônios que sintetizam o GABA no cérebro. 

Para melhor enfatizar a participação do sistema GABAérgico nesta ação, foi realizado 

portanto o teste das convulsões induzidas pelo ácido 3-Mercapto-propiônico (3MP), 

substância que atua inibindo a AGD (NETOPILOVÁ et al., 1995).  

A inibição desta enzima, portanto causa convulsões em animais de laboratório por 

diminuir a concentração disponível do GABA e alterar diretamente a transmissão inibitória 
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mediada pelo ácido gama-aminobutírico (NETOPILOVÁ et al., 1995; NETOPILOVÁ et al., 

1997). 

A capacidade de uma droga em inibir ou bloquear as convulsões induzidas pelo ácido 

3MP é um parâmetro bem estabelecido na avaliação de drogas com efeito no sistema 

GABAérgico. 

Os receptores GABAA
 
são alvo para a ação anticonvulsivante de várias drogas (RANG 

et al., 2007). Estudos têm mostrado que os diferentes efeitos comportamentais apresentados 

pelos benzodiazepínicos, por exemplo, são dependentes da composição da subunidade α no 

receptor GABAA (RUDOLPH et al., 1999), onde a subunidade α1 medeia principalmente os 

efeitos sedativos do diazepam (MCKERNAN et al., 2000), enquanto que a subunidade α2 

estaria relacionada aos efeitos ansiolíticos (LOW et al., 2000).  

Nessa conjetura, podemos afirmar que o 4TRP apresenta atividade anticonvulsivante e 

que esta ação está mais especificamente relacionada com as subunidades do receptor GABA 

que não estão voltados para atividade ansiolítica. 

Dando continuidade a investigação sobre a interação do 4TRP com o receptor GABA, 

no desenvolvimento de sua ação farmacológica, procuramos avaliar se este estaria atuando 

por ativação direta do sítio benzodiazepínico nos receptores GABAA. Para tanto, investigou-

se o efeito anticonvulsivante deste monoterpeno, na presença do flumazenil, através do teste 

das convulsões induzidas pelo PTZ.  O flumazenil trata-se de um antagonista seletivo do sítio 

benzodiazepínico dos receptores GABAA. 

Os comportamentos observados neste experimento demonstram que o 4TRP não teve 

seu efeito alterado na presença do flumazenil. Nesse caso, apesar de não descartamos a 

participação de outros sítios moduladores existentes no receptor GABAA, o efeito 

anticonvulsivante do monoterpeno parece não envolver a ativação, pelo menos de forma 

direta, do sítio benzodiazepínico nesse receptor. Como já era esperado, o efeito 

anticonvulsivante do diazepam foi totalmente antagonizado pelo pré-tratamento com o 

flumazenil.  

Com o objetivo de melhor caracterizar o mecanismo de ação anticonvulsivante do 

4TRP, buscou-se verificar a participação dos canais iônicos, visto que constituem um dos 

principais alvos terapêuticos para novas drogas (LÖSCHER; SCHMIDT, 2006; HUNG; 

SHIH, 2011). Os canais iônicos são proteínas integrais da membrana (CATTERALL, 2010) e 

têm um papel muito importante na geração de potenciais de ação nas células excitáveis. 
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A rápida despolarização da membrana neuronal presente amplamente e de forma 

desordenada nos processos convulsivos está intimamente relacionada com a participação dos 

canais de sódio ativado por voltagem (Nav) (LARGE et al., 2009). Mutações nesses canais 

estão associadas ao desenvolvimento de alguns tipos de epilepsia (MEISLER; KEARNEY, 

2005; HAWKINS et al., 2011). 

Inúmeras drogas antiepilépticas utilizadas na clínica, como a carbamazepina, o 

felbamato, as hidantoínas (fenitoína), a lamotrigina, o topiramato e os valproatos, 

desenvolvem as suas ações através do bloqueio destes canais (HUNG; SHIH, 2011). Além 

disso, diversos estudos têm sido realizados no sentido de descobrir novas alternativas de 

fármacos anticonvulsivantes atuando através deste mecanismo (ZHAO et al., 2011). 

Buscou-se investigar portanto se o efeito do 4TRP estaria relacionado à mudanças na 

excitabilidade neuronal e se essas mudanças seriam em conseqüência da modulação de canais 

de Na+ voltagem-dependentes.  Procedeu-se com a investigação da alteração desses 

parâmetros  eletrofisiológicos, utilizando para isso células isoladas oriundas de neurônios de 

gânglios da raiz dorsal (GRD), utilizando a técnica de “Patch Clamp-Whole Cell”, em sua 

variação “voltage clamp” (clampeamento de voltagem). 

O patch clamp trata-se de uma técnica em eletrofisiologia, desenvolvida em meados da 

década de 70 (HAMILL et al., 1981), que pode ser aplicada a uma ampla variedade de 

células, sendo especialmente útil no estudo de células excitáveis. Esta ferramenta possibilita, 

no modo clampeamento de voltagem, a fixação do potencial transmembrana de acordo com a 

necessidade experimental e permite mensurar a corrente iônica total (“Whole Cell”) produzida 

pelo movimento de íons que fluem através da população de canais iônicos específicos na 

membrana da célula.  

Uma grande variedade de subtipos de Nav, Nav1.1, Nav1.2, Nav1.6, Nav1.7, Nav1.8 e 

Nav1.9, tanto sensíveis como resistentes à tetrodotoxina (TTX), podem ser encontrados em 

células originárias dos GRD, que foram escolhidas para tais experimentos (ROY; 

NARAHASHI, 1992; PERSSON et al., 2009).  

Podemos verificar que o 4TRP 1,0 mM, foi capaz de inibir significaticamente a 

corrente nos canais de sódio dependentes de voltagem dessas células. Estes achados 

experimentais nos faz concluir que este é provavelmente o principal mecanismo pelo qual a 

excitabilidade neuronal é prejudicada, inibindo os processos convulsivos. 

A fim de demonstrar a reversibilidade, a exposição ao 4TRP foi restrita a 2,5 min. Esta 

exposição de curta duração pode ter influenciado a concentração eficaz, causando uma 



127 

NÓBREGA, F.F.F.                                                                                                             Discussão           
 

 

 

 

 

aparentemente diminuição da potência farmacológica quando utilizamos a concentração 

100µM. Provavelmente, se exposições mais longas ao 4TRP tivessem sido testadas, melhores 

resultados teriam sido obtidos, utilizando preparações farmacológicas nessas faixas mais 

baixas de concentração. O monoterpeno eugenol, por exemplo, leva cerca de 12 min para 

inibir canais de Na+ voltagem-dependentes (CHO et al., 2008). 

Alguns componentes terpenóides estruturalmente análogos ao 4TRP, como terpineol 

(MOREIRA et al., 2001), estragol (LEAL-CARDOSO et al. 2004), 1,8-cineol (LIMA-

ACCIOLY et al., 2006) e o linalol (LEAL-CARDOSO et al., 2010), dentre outros, já vem 

sendo relatados devido as suas importantes propriedades no SNC (LINCK et al., 2010) e, 

demonstram respostas análogas, em faixas de concentração e em experimentos semelhantes. 

Assim como, alguns óleos essenciais como é o caso do óleo de Alpinia zerumbet, do qual o 

4TRP é um dos componentes majoritários, analogamente também são capazes de alterar esses 

parâmetros eletrofisiológicos (LEAL-CARDOSO et al., 2004a).   

Os nossos resultados enfatizam a importância de pesquisas envolvendo a busca de 

novas alternativas farmacoterapêuticas através do vasto arsenal de recursos naturais 

disponível. Dada a sua extrema abrangência, trata-se de uma área desafiadora, mas que ainda 

oferece um campo vasto para a decoberta e desenvolvimento de novos medicamentos 
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7 CONCLUSÕES  

 

 

Através dos resultados obtidos na caracterização da atividade psicofarmacológica de 

4TRP em diversos modelos animais comportamentais e eletrofisiológicos, puderam-se inferir 

as seguintes conclusões:  

 

 Este monoterpeno apresenta atividade depressora do SNC, caracterizando-se como 

uma substância psicoléptica; 

 4TRP  não causou um efeito miorrelaxante ou neurotóxico que comprometa a 

coordenação motora dos animais de forma significativa; 

 4TRP não apresentou indicativos consistentes de atividade ansiolítica; 

 Esta substância, adminsitrada via i.p., foi capaz de inibir convulsões induzidas por 

metodologias comportamentais clássicas, apresentando um potencial efeito 

anticonvulsivante; 

 O perfil eletroencefalográfico de animais tratados com o 4TRP via i.c.v., após serem 

submetidos a processos convulsivos induzidos, demonstra que esta substância foi 

capaz de causar uma proteção significativa contra estes ataques, corroborando com os 

resultados da etapa anterior; 

 A ação deste monoterpenóide está relacionada direta ou indiretamente ao sistema 

GABAérgico, porém não atua no mesmo sítio de ligação dos benzodiazepínicos no 

receptor GABAA. 

 4TRP foi capaz de inibir significaticamente a corrente de canais de sódio dependentes 

de voltagem em células isoladas de neurônios de gânglios da raiz dorsal (GRD), 

estando o seu efeito, possivemente relacionado à mudanças na excitabilidade neuronal 

em conseqüência da modulação desses canais. 
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8 PERSPECTIVAS  
 

 

 

Ao término desta etapa, é clara a convicção da necessidade da continuidade das 

pesquisas envolvento o monoterpeno 4-Terpineol. 

Os excelentes resultados obtidos devem servir de alicerce para a realização de um 

estudo mais aprofundado dos efeitos desta molécula no Sistema Nervoso Central. Outras vias 

de administração devem ser exploradas, assim como devem ser utlizadas outras ferramentas 

farmacológicas a fim de tentar elucidar os mecanismos pelos quais ela atua.  

Alguns pontos, por exemplo, merecem uma melhor investigação: sobre como atua no 

receptor GABA; se interfere na neurotransmissão através de outras vias; em que tipos 

específicos de canais de sódio atuam ou se interfere na condutância de canais específicos para 

outros íons, dentre outros. 

É evidente ainda, a necessidade da realização de testes toxicológicos agudos e 

crônicos com o 4TRP, por várias vias de administração. Estes poderão garantir a segurança de 

seu uso sem, no entanto, causar prejuízos fisiológicos significativos. 

No futuro, levando em consideração estes e outros aspectos, o 4TRP poderá ser 

utilizado como um medicamento ou, talvez, auxiliar no desenvolvimento de uma nova 

mólecula, farmacologicamente mais potente e mais seletiva.  
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