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RESUMO 
 
 
MOTA, C. A. X. Efeito antinociceptivo e antiinflamatório do 2-[4-nitro-
benzilideno)-amino]-4,5,6,7-tetraidro-benzo[b]tiofeno-3carbonitrila (6CN10) em 
camundongos. 2012. 148p. Tese (Pós-graduação em Produtos Naturais e 
Sintéticos Bioativos, Farmacologia) Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
 
Os compostos heterocíclicos são as maiores fontes de fármacos sintéticos e têm 
crescido exponencialmente apresentando importantes aplicações na indústria 
farmacêutica. Entre os compostos heterocíclicos destacamos a classes dos tiofenos 
e seus derivados, que despertam grande interesse por apresentarem ações 
farmacológicas importantes, sobretudo, analgésica e antiinflamatória. O presente 
estudo se propôs a investigar a atividade antinociceptiva, antiinflamatória e a 
toxicidade pré-clínica aguda do derivado tiofênico 6CN10. A triagem farmacológica 
comportamental dos animais tratados (250, 500 e 1000 mg/kg) demonstrou 
alterações, tais como, analgesia e redução da ambulação. Não houve morte dos 
animais, nem presença de sinais tóxicos. A partir da triagem farmacológica 
determinou-se a utilização de três doses (25, 50 e 100 mg/kg) para os demais 
estudos. Nos testes de rota rod e campo aberto, não foram observadas alterações 
na coordenação motora dos animais, descartando a possibilidade de um efeito 
miorelaxante. Por meio de modelos indutores de nocicepção, como os testes das 
contorções abdominais induzidas por ácido acético, da formalina e da placa quente, 
foi observado uma atividade antinociceptiva dose-dependente de 6CN10. Tal efeito 
não demonstrou associar-se à via opióide de analgesia central, uma vez que este 
derivado não produziu efeito significativo no teste da placa quente, e por não ter sido 
bloqueado pela naloxona, um antagonista opióide padrão. 6CN10 inibiu 
significativamente o tempo de lambedura da pata em ambas as fases do teste 
formalina, sobretudo na fase inflamatória, se fazendo necessário uma análise da 
atividade antiinflamatória do derivado. Para este fim, utilizou-se o modelo de 
peritonite induzida pela carragenina, onde houve inibição da migração de neutrófilos 
para a cavidade intraperitoneal dos animais tratados, demonstrando a atividade 
antiinflamatória do 6CN10. No estudo toxicológico agudo após tratamento com a 
dose de 1000 mg/kg de 6CN10, foi observado redução da ingestão de alimentos e 
peso corpóreo nas fêmeas tratadas. Os parâmetros hematológicos analisados 
permaneceram inalterados. O tratamento foi capaz de  elevar os níveis de ALT e 
AST, em ambos os sexos, corroborando com os achados histopatológicos que 
mostraram indícios de hepatotoxicidade. Os rins, coração e pulmões não 
apresentaram particularidades histológicas. Portanto, os resultados apresentados 
neste estudo evidenciaram um efeito promissor de 6CN10 como substância 
analgésica e antiinflamatória, contudo a sua segurança deve ser melhor investigada. 
 
 
Palavras-chave: Derivado do tiofeno. Atividade Antinociceptiva. Atividade 
Antiinflamatória. Avaliação Toxicológica. 
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ABSTRACT 

 
MOTA, C. A. X. Antinociceptive and Anti-inflammatory Effect of the 2-[4-nitro-
benzylidene)-amino]-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3carbonitrile(6CN10) 
in mice. 2012. 148p. Thesis (Post-graduation in Bioactive and Synthetic Natural 
Products, Pharmacology) Pharmaceutical Technology Laboratory, Federal University 
of Paraíba, João Pessoa. 
 
 
Heterocyclic compounds are the biggest sources of synthetic drugs and have grown 
exponentially with important applications in the pharmaceutical industry. Amongst the 
heterocyclic compounds, it has been highlighted the thiophenes category and its 
derivatives, which call attention for presenting important pharmacological actions, 
especially analgesic and the anti-inflammatory ones. The present study aims to 
investigate the Antinociceptive, anti-inflammatory activity and acute pre-clinical from 
tiophenic derivative 6CN10. The behavioral pharmacological screening of treated 
animals (250, 500 and 1000 mg/kg) showed changes, such as analgesia and 
ambulation reduction. There was no death of animals or the presence of toxic signs. 
From the pharmacological screening was determined the use of three doses (25, 50 
and 100 mg/kg) for other studies. In the Rota rod and open field tests, there were no 
changes in the motor coordination of animals, discarding the possibility of a 
myorelaxant effect. Through models of nociception inducers, such as the abdominal 
constriction induced by acetic acid, formalin and hot plate, it was noticed a dose-
dependent Antinociceptive activity of 6CN10. Such effect did not show itself to be 
associated to the opioid via of central analgesia, once this derivative did not produce 
any significant effect in the hot plate test, and because it has not been blocked by 
naloxone, an pattern antagonist opioid. The 6CN10 inhibited significantly the time of 
paw licking in both phases of the formalin test, especially at the inflammatory phase, 
being needed an analysis of the anti-inflammatory activity of the derivative. For this 
purpose, it was used the model of induced peritonitis by carrageenan, where there 
was inhibition of neutrophil migration to the intra-peritoneal cavity of treated animals, 
demonstrating the anti-inflammatory activity of 6CN10. In the acute toxicological 
study after treatment with the dosage of 1000 mg/kg 6CN10, it was observed a 
reduction in the food intake and in the body weight in females. The examined 
hematological parameters remained unaffected. The treatment was able to raise 
levels of ALT and AST, in both sexes, corroborating with histopathological findings 
that showed evidence of Hepatotoxicity. The kidneys, heart and lungs showed no 
histological particularities. Therefore, the results presented in this study showed a 
promising effect of 6CN10 as an analgesic and anti-inflammatory substance, 
however its security should be better investigated. 
 
 
Key words: Thiophene derivative. Antinociceptive activity. Anti-inflammatory activity. 
Toxicological evaluation.     
 

 

 

 

 

 



9 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Estrutura do tiofeno.............................................................................. 21 
 
Figura 2: Esquema da reação de Gewald............................................................ 21 
 
Figura 3: Compostos 2-benzo[b]tiofeno substituídos com atividade  
analgésica e antiinflamatória................................................................................. 22 
 
Figura 4: Estruturas moleculares de ciclopenta[c]tiofeno (A), e 2- e 3 
aminobenzo[b]tiofeno (B e C)............................................................................... 22 
 
Figura 5: Derivados tiofênicos com atividade anti-inflamatória............................ 23 
 
Figura 6: Estrutura do Tenidap............................................................................ 23 
 
Figura 7: Estrutura da duloxetina......................................................................... 24 
 
Figura 8: Tipos de fibras aferentes sensoriais..................................................... 28 
 
Figura 9: A complexidade molecular dos nociceptores aferentes primários....... 30 
 
Figura 10: Conexão entre fibras aferentes primárias e a medula espinhal......... 31 
 
Figura 11: Anatomia da via da dor...................................................................... 33 
 
Figura 12: Camundongo Swiss albino, em detalhe............................................ 50  
 
Figura  13:  2 - [(4-Nitro -  benzilideno) - amino] – 4, 5, 6, 7 – tetraidro- benzo 
 [b] tiofeno – 3- carbonitrila (6CN10).................................................................... 53 
 
Figura 14: Aparelho de Rota-Rod para camundongos......................................... 54 
 
Figura 15: Aparelho utilizado no teste do Campo Aberto.................................... 55 
 
Figura 16:  Aparelho de placa quente.................................................................. 56 
 
Figura 17: Caixa de observação usada para o teste da formalina....................... 57 
 
Figura 18: Analisador hematológico–SCIL Vet abx- Homba ABX®..................... 66 
 
Figura 19: Fígado: Espaço portal regularmente distribuído com matriz  
conjuntiva laxa (seta curta) envolvendo a tríade vásculo biliar............................. 88 
 
Figura 20: Fígado- Discreto infiltrado inflamatório linfoistiocítico  
e neutrocitário em matriz porta laxa (seta curta) margeando a tríade  
vásculo biliar (seta longa)..................................................................................... 88 
 



10 

 

Figura 21: Fígado- Foco de hepatocitólise, associado a afluxo celular  
inflamatório (seta curta), comprometendo o parênquima marginal à veia  
hepática terminaI (VHT)........................................................................................ 89 
 
Figura 22: Fígado: Inflamação mononuclear em espaços portais, observada  
em animais tratados de ambos os sexos.............................................................. 89 
 
Figura 23: Fígado: Sobrecarga lipídica, predominantemente macrovesicular, 
hepatocelular em focos isolados do parênquima................................................... 89 
 
Figura 24: Fígado: Formação cística com revestimento epitelial biliar  
sustentado por parede fibroconjuntiva laxa........................................................... 90 
 
Figura 25: Processo inflamatório granulomatoso hepático, tipo corpo 
 estranho, em topografia subcapsular e pericística, em animais machos  
e fêmeas tratados.................................................................................................. 90 
 
Figura 26: Fígado: Células gigantes multinucleadas fagocitando material  
de aspecto cristalóide em animais tratados de ambos os sexos.......................... 91 
 
Figura 27: Pulmão: Tecido pulmonar com estrutura lobular preservada,  
tendo alvéolos de paredes finas com lumens livres (seta longa), em animais  
controle e tratados................................................................................................ 92 
 
Figura 28: Rins: Estrutura glomerular envolvida por cápsula de Bowman  
fina (seta longa) e tufo capilar sustentado por delicado mesângio margeado  
por túbulos contorcidos proximais em animais controle e tratados....................... 93 
 
Figura 29: Coração: Grandes vasos da base com paredes revestidas  
por endotélio sustentado por tecido conjuntivo, remanescendo coágulos  
sanguíneos luminares, apresentavam-se dentro dos limites da normalidade 
histológica nos animais controle e tratados de ambos os sexos......................... 94 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 
 

Gráfico 1: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg, sobre  
as contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, em camundongos......... 73 
 
Gráfico 2: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na primeira fase  
do teste, em camundongos................................................................................... 74 
 
Gráfico 3: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na segunda fase  
do teste, em camundongos.................................................................................... 75 
 
Gráfico 4: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 30 minutos  
após o tratamento dos animais............................................................................. 76 
 
Gráfico 5: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 60 minutos  
após o tratamento dos animais.............................................................................. 76 
 
Gráfico 6: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 120 minutos  
após o tratamento dos animais.............................................................................. 76 
 
Gráfico 7: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na primeira fase  
do teste da formalina, após pré-tratamento com naloxona na dose de 6 mg/kg... 77 
 
Gráfico 8: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, na primeira fase do teste da formalina após  
pré-tratamento com naloxona na dose de 6 mg/kg............................................... 78 
 
Gráfico 9: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, na segunda fase do teste da formalina após  
pré-tratamento com naloxona na dose de 6 mg/kg............................................... 78 
 
Gráfico 10: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina  
na dose de 10 mg/kg, na segunda fase do teste da formalina após  
pré-tratamento com naloxona na dose de 6 mg/kg............................................... 78 
 
Gráfico 11: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg  
e da dexametasona na dose de 10 mg/kg, sobre a migração de neutrófilos  
para a cavidade intraperitoneal de camundongos induzida por carragenina........ 79 
 
Gráfico 12: Dosagem de alanina aminotransferase obtida do soro  
de camundongos machos, após 14 dias do tratamento com a dose  
de 1000 mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo............................. 84 



12 

 

Gráfico 13: Dosagem de alanina aminotransferase obtida do soro  
de camundongos fêmeas, após 14 dias do tratamento com a dose  
de 1000 mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo............................ 84 
 
Gráfico 14: Dosagem de aspartato aminotransferase obtida  
do soro de camundongos machos, após 14 dias do tratamento  
com a dose de 1000 mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo......... 85 
 
Gráfico 15: Dosagem de aspartato aminotransferase obtida  
do soro de camundongos fêmeas, após 14 dias do tratamento  
com a dose de 1000 mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo......... 85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

LISTA DE TABELAS E QUADROS 
 

 

Tabela 1: Tempo de permanência (em segundos) na barra giratória  
do aparelho rota rod, de camundongos após o tratamento com diferentes  
doses de 6CN10.…............................................................................................... 71 
 
Tabela 2: Número de ambulações no experimento de campo aberto, em 
camundongos após o tratamento com diferentes doses de 6CN10.…................. 72 
 
Tabela 3: Frequência do comportamento de “levantar” no experimento  
de campo aberto, em camundongos após o tratamento com diferentes  
doses de 6CN10.…............................................................................................... 72 
 
Tabela 4: Duração em segundos do comportamento de “auto-limpeza”  
no experimento de campo aberto, em camundongos após o tratamento  
com diferentes doses de 6CN10.…...................................................................... 72 
 
Tabela 5: Número de bolos fecais, no experimento de campo aberto, em 
camundongos após o tratamento com diferentes doses de 6CN10.…................. 73 
 
Tabela 6: Variação da evolução ponderal, de camundongos machos e fêmeas, 
tratados com a dose de 1000 mg/kg de 6CN10  após 14 dias de tratamento....... 80 
 
Tabela 7: Consumo de água e ração de camundongos, machos e fêmeas,  
tratados com a dose de 1000mg/kg do 6CN10 durante 14 dias........................... 81 
 
Tabela 8: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos,  
após 14 dias de tratamento com a dose de 1000mg/kg de 6CN10, durante  
o estudo toxicológico agudo.…............................................................................. 82 
 
Tabela 9: Parâmetros hematológicos obtidos do sangue de camundongos,  
após 14 dias do tratamento com a dose de 1000mg/kg de 6CN10, durante  
o ensaio de toxicidade aguda................................................................................ 86 
 

Quadro 1: Efeitos do 6CN10 na triagem farmacológica comportamental  
em camundongos machos (n=10)......................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 



14 

 

LISTA DE ABREVIATURAS, SÍMBOLOS E SIGLAS 

 

δ - Delta 

κ -  Kappa 

μ -  Mu 

σ -  Sigma 

β -  Beta 

μL -  Microlitro 

5-HT1 -  Receptor da 5-hidroxitriptamina tipo 1 

AINEs -  Anti-inflamatórios não-esteroidais 

ANVISA -  Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

°C -  Graus Celsius 

Ca2+ -  Íons cálcio 

CEPA -  Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

Cl- -  Íons cloreto 

COX-1 -  Ciclooxigenase tipo 1 

COX-2 -  Ciclooxigenase tipo 2  

COX-3 -  Ciclooxigenase tipo 3 

DL50 -  Dose letal 50% 

e.p.m. -  Erro padrão da média 

GABA -  Ácido gama amino butírico 



15 

 

IASP -  International Association for the Study of Pain 

IL-1β -  Interleucina -1β 

IL-8 -  Interleucina - 8 

IL-18 -  Interleucina - 18 

i.p. -  Intraperitoneal  

K+    -  Potássio  

NMDA -  N-metil-D-aspartato 

OMS -  Organização Mundial de Saúde 

r.p.m. -  Rotações por minuto 

s. c. -  Subcutânea 

SN -  Sistema nervoso 

SNA -  Sistema nervoso autônomo 

SNC -  Sistema nervoso central 

SNP -  Sistema nervoso periférico 

TNF- α -  Fator de necrose tumoral- α 

 

OBS: As abreviaturas, símbolos e siglas utilizadas neste estudo e que não constam 

nesta relação, encontram-se descritas no texto ou são convenções adotadas 

universalmente. 

 

 

 

 

 



16 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................. 20 

1.1 Compostos Derivados do Tiofeno e suas Atividades Biológicas.................... 20 

1.2 Dor.................................................................................................................. 25 

1.2.1 Transdução, transmissão, modulação e percepção da dor......................... 26 

1.3 Dor Inflamatória............................................................................................... 35 

1.4 Tratamento Farmacológico da Dor.................................................................. 40 

2 OBJETIVOS...................................................................................................... 47 

2.1 Objetivo Geral................................................................................................ 47 

2.2 Objetivos Específicos..................................................................................... 47 

2.2.1 Relacionados à investigação de possíveis efeitos centrais........................ 47 

2.2.2 Relacionados à toxicidade........................................................................... 47 

2.2.3 Relacionados à atividade antinociceptiva.................................................... 47 

2.2.4 Relacionados à atividade antiinflamatória.................................................... 48 

3 MATERIAL E MÉTODOS................................................................................. 50 

3.1 Material.......................................................................................................... 50 

3.1.1 Animais....................................................................................................... 50 

3.1.2 Condições experimentais........................................................................... 51 

3.1.3 Drogas e reagentes.................................................................................... 51 

3.1.4 Preparação da substância teste................................................................. 52 

3.1.5 Aparelhagem............................................................................................... 53 

3.1.5.1 Aparelho de rota-rod................................................................................ 54  

3.1.5.2 Aparelho de campo aberto (Open-field)................................................... 55 

3.1.5.3 Aparelho da placa quente........................................................................ 55  

3.1.5.4 Caixa de Observação para o teste da formalina..................................... 56 

3.2 Métodos......................................................................................................... 57 

3.2.1 Avaliação farmacológica comportamental................................................... 57 

3.2.2 Avaliação de possíveis efeitos de 6CN10 sobre o sistema  

nervoso central: modelos de comportamento animal........................................... 58 

3.2.2.1 Avaliação da atividade motora................................................................. 58 

3.2.2.1.1 Teste do rota-rod................................................................................... 58 



17 

 

3.2.2.1.2 Teste do campo aberto (Open field)..................................................... 59 

3.2.3 Estudo da atividade antinociceptiva de 6CN10.......................................... 60 

3.2.3.1 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético............... 60 

3.2.3.2 Teste da formalina.................................................................................... 60 

3.2.3.3 Teste da placa quente.............................................................................. 61 

3.2.4 Avaliação da participação do sistema opióide no mecanismo  

de ação da atividade antinociceptiva de 6CN10.................................................. 62 

3.2.4.1 Teste da formalina após tratamento com antagonista opióide................ 62 

3.2.5 Estudo da atividade antiinflamatória de 6CN10.......................................... 63 

3.2.5.1 Peritonite induzida por carragenina (Cg).................................................. 63 

3.2.6 Estudo toxicológico pré-clínico agudo......................................................... 64 

3.2.6.1 Descrição dos grupos e tratamento dos animais..................................... 64 

3.2.6.2 Sinais tóxicos gerais e letalidade............................................................. 64 

3.2.6.3 Evolução ponderal e consumo de água e alimentos............................... 64 

3.2.6.4 Análise laboratorial de sangue................................................................. 65 

3.2.6.5 Exames anatomopatológicos.................................................................... 66 

3.2.7 Análise estatística........................................................................................ 67 

4 RESULTADOS.................................................................................................. 69 

4.1 Avaliação Farmacológica Comportamental.................................................... 69 

4.2 Avaliação de Possíveis Efeitos do 6CN10 sobre o Sistema Nervoso 

Central.................................................................................................................. 71 

4.2.1 Avaliação da atividade motora.................................................................... 71 

4.2.1.1 Teste do rota-rod...................................................................................... 71 

4.2.1.2 Teste do campo aberto (Open field)........................................................ 71 

4.3 Estudo da Atividade Antinociceptiva de 6CN10.............................................. 73 

4.3.1 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético.................. 73 

4.3.2 Teste da formalina...................................................................................... 74 

4.3.3 Teste da placa quente................................................................................. 75 

4.4  Avaliação da Participação do Sistema Opióide no Mecanismo  

de Ação de 6CN10............................................................................................... 77 

4.4.1 Teste da formalina após tratamento com antagonista opióide.................... 77 

4.5 Estudo da Atividade Antiinflamatória de 6CN10............................................. 79 

4.5.1 Peritonite induzida por carragenina............................................................. 79 



18 

 

4.6 Estudo Toxicológico Pré-Clínico Agudo......................................................... 79 

4.6.1 Sinais tóxicos gerais e letalidade................................................................ 80 

4.6.2 Evolução Ponderal....................................................................................... 80 

4.6.3 Consumo de água e alimentos................................................................... 81 

4.6.4 Análise laboratorial do sangue.................................................................... 81 

4.6.4.1 Análises bioquímicas............................................................................... 81 

4.6.4.2 Análises Hematológicas.......................................................................... 85 

4.6.5 Análise anátomo e histopatológica............................................................. 87 

4.6.5.1 Fígado...................................................................................................... 87 

4.6.5.1.1 Macroscopia.......................................................................................... 87 

4.6.5.1.1.1 Animais controle................................................................................. 87 

4.6.5.1.1.2 Animais tratados................................................................................. 87 

4.6.5.1.2 Microscopia............................................................................................ 87 

4.6.5.1.2.1 Animais controle................................................................................. 87 

4.6.5.1.2.2 Animais tratados................................................................................. 88 

4.6.5.2 Pulmões.................................................................................................... 91 

4.6.5.2.1 Macroscopia.......................................................................................... 91 

4.6.5.2.1.1 Animais controle e tratados............................................................... 91 

4.6.5.2.2 Microscopia........................................................................................... 91 

4.6.5.2.2.1 Animais controle e tratados............................................................... 91 

4.6.5.3 Rins.......................................................................................................... 92 

4.6.5.3.1 Macroscopia.......................................................................................... 92 

4.6.5.3.1.1 Animais controle e tratados............................................................... 92 

4.6.5.3.2 Microscopia........................................................................................... 93 

4.6.5.3.2.1 Animais controle e tratados............................................................... 93 

4.6.5.4 Coração.................................................................................................... 93 

4.6.5.4.1 Macroscopia.......................................................................................... 93 

4.6.5.4.1.1 Animais controle e tratados............................................................... 93 

4.6.5.4.2 Microscopia........................................................................................... 94 

4.6.5.4.2.1 Animais controle e tratados............................................................... 94 

5 DISCUSSÃO..................................................................................................... 96 

6 CONCLUSÕES................................................................................................. 116 

REFERÊNCIAS.................................................................................................... 118 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 



20 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nos primórdios da humanidade as fontes naturais eram as únicas alternativas 

para a cura e alívio das enfermidades, entretanto devido aos avanços da Química 

Orgânica, a Síntese passou a ser uma ferramenta que contribui cada vez mais na 

descoberta de novos fármacos. Resultado disto é que a maioria das moléculas 

utilizadas na terapêutica é de origem sintética, sendo este crescimento também 

corroborado pela aplicação de conhecimentos de outras áreas à síntese orgânica, 

que dispõe de métodos analíticos mais eficientes e rápidos. Neste ponto de vista é 

de grande relevância o investimento na área de síntese e planejamento de novas 

moléculas com perspectivas farmacológicas (KATRITZKY, 2001). 

Os compostos heterocíclicos, por sua vez, são as maiores fontes de fármacos 

sintéticos e têm crescido exponencialmente apresentando importantes aplicações na 

indústria farmacêutica. Um dado interessante, é que 85% dos fármacos disponíveis 

na terapêutica moderna são de origem sintética e destes, 62% são heterocíclicos 

(KATRITZKY, 2001). A importância destes compostos está relacionada à 

possibilidade da introdução de heteroátomos no anel e novos grupos substituintes, o 

que lhes confere diferentes propriedades químicas e biológicas. 

Entre os compostos heterocíclicos destacamos a classes dos Tiofenos e seus 

derivados, que despertam grande interesse por apresentarem ações farmacológicas 

importantes. As principais ações farmacológicas atribuídas a estes heterocíclicos 

são, por exemplo: antiinflamatória (FOUDA et al., 1997; FAKHR et al., 2008; PARAI 

et al. (2008); analgésica (FAKHR et al., 2008; PINTO et al., 2008; JONES et al. 

2004); ansiolítica e atividades psicotrópicas (HUANG et al. 2005); antiparasitária 

(LIMA et al. 2009); anticancerígena (ROMAGNOLI et al., 2007); antiviral (PARAI et 

al., 2008); antibacteriana e antifúngica (FERREIRA et al., 2004). 

 

1.1  Compostos Derivados do Tiofeno e suas Atividades Biológicas 

 

O tiofeno consiste em um anel heterocíclico aromático pentagonal, onde um 

carbono metilênico é substituído por um átomo de enxofre (Figura 1) (ZHONGHAI, 

2005). 
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Figura 1: Estrutura do tiofeno 

 

A síntese de Gewald representa uma das estratégias sintéticas de obtenção 

de anéis heterocíclicos da classe dos tiofenos, relatada pela primeira vez em 1961 

por Karl Gewald (GEWALD, 1961; ERTÜZÜN, 1986). Esta reação consiste na 

condensação multicomponente de uma acetonitrila α-substituída com cetonas ou 

aldeídos alinfáticos α-não substituídos em presença de uma base e enxofre 

elementar, formando 2-aminotiofenos substituídos com bons rendimentos 

(GEWALD, 1965; GEWALD et al., 1966; PUTEROVÁ et al., 2010) (Figura 2).  
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        Figura 2: Esquema da reação de Gewald 
 

Segundo Fakhr et al., (2008), os compostos derivados do tiofeno, em especial 

os benzo[b]tiofeno 2-substituídos (I) possuem grande variedade de propriedades 

farmacêuticas, sendo comprovado em seus experimentos, boa atividade anti-

inflamatória e analgésica nos compostos 5-nitro-benzo[b]tiofeno-2-carbohidrazida 

(II), 4-(5-nitro-benzo[b]tiofeno-2-il)-semicarbazida (III) e 1-(5-nitro-benzo[b]tiofeno-2-

carbonil)-4-fenil-tiosemicarbazida (IV) (Figura 3), sendo até mais eficazes que o 

medicamento comercial, piroxicam. 
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Figura 3: Compostos 2-benzo[b]tiofeno substituídos com atividade analgésica e    
antiinflamatória 

 

Os compostos ciclopenta[c]tiofeno (A), e 2- e 3-aminobenzo[b]tiofeno (B e C) 

mostraram potente atividade antiinflamatória e anti-nociceptiva  (Figura 4) (FAKHR et 

al., 2008). 
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Figura 4: Estruturas moleculares de ciclopenta[c]tiofeno (A), e 2- e 3 
aminobenzo[b]tiofeno (B e C). 

 

São relatadas ainda: atividades antibacterianas e antifúngicas por Ferreira et 

al., (2004), em derivados N-fenil-(2,3,5-trimetil-benzo[b]tiofeno-6-il)-amino e por Pinto 

et al., (2008), no éster etílico do 2-ácido-3-fenilamino-benzo[b]tiofeno-carboxílico.  

Além da atividade anti-inflamatória, outros estudos mostraram atividade 

antioxidante nos derivados 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-benzo[b]tiofeno-3 

carboxamida-N-substituídos (I), onde segundo os autores, a presença do grupo 

hidroxila na posição orto contribui para a atividade dos compostos (REDDY et al., 

2009). Ramanathan et al., (1978), sintetizaram derivados 2-amino-4,5,6,7-tetrahidro-
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benzo[b]tiofeno (II e III) e avaliaram suas atividades anti-inflamatória e analgésica, 

obtendo atividade comparável à Aspirina (Figura 5). 
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 Figura 5: Derivados tiofênicos com atividade anti-inflamatória 

 

O Tenidap, um antiinflamatório não esteroidal (AINE) oxi-indólico, 

apresentando em sua estrutura o heterociclo do tiofeno, é utilizado atualmente na 

terapêutica, como fármaco para tratamento de doenças reumáticas, (Figura 6) 

(FOUDA et al., 1997). Pillai et al., (2005) relataram que este composto também 

possui um potencial como inibidor da migração celular. 
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                                    Figura 6: Estrutura do Tenidap 

 
 

Um grande número de tiofenos tem sido reportado por possuir diversas 

atividades biológicas, sobretudo atividades: analgésica (SHAFEEQUE  et al., 1999), 

antiinflamatória (KUMAR et al., 2004; PILLAI et al., 2004; LADDI et al., 1998); 

antioxidante (FERREIRA  et al., 2006) e anestésica local (GADAD  et al., 1994). 

Molvi et al., (2007; 2008) demonstraram o potencial antiinflamatório de análogos 

tiofênicos tetrasubstituídos.  

De acordo com Singh et al., (2007), uma série de tiofenos, sintetizados pelo 

seu grupo de pesquisa, apresentaram importantes atividades biológicas, entre elas, 

propriedades antiinflamatória e antioxidante (SHAFEEQUE et al., 1999; MOHAN et 

al., 1997; RAJU et al., 1998; GOVINDASWAMY & MOHAN, 1998; SARAVANAN; 
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MOHAN, 2003).  Singh et al., (2007), sintetizaram derivados do 2-substituído-3-(p-

fluorocarboxanilido)-6 metil-piperidino (4, 3 b) tiofeno e avaliou os seus potenciais 

antioxidante e antiinflamatório, onde a maioria dos compostos exibiu de significativa 

a moderada atividade. 

A duloxetina (Figura 7) citada como inibidor da recaptação equilibrada 

serotoninérgica e noradrenérgica, é um eficaz antihiperalgésico e antialodínico, 

sendo utilizada com eficácia em tratamentos clínicos de dor crônica (JONES et al., 

2004). 
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                                          Figura 7: Estrutura da duloxetina 
 
 

 

O 5-metil-6-fenil-2-thioxotieno [2,3-d] derivado pirimidona e a acetona-1-(2-

amino-5-isopropil-tiofeno-3-carbonitrilo) mostraram atividade antiinflamatória, 

analgésica e antiulcerogênica comparáveis às da indometacina e do ácido 

acetilsalicílico respectivamente (EL-GAZZAR et al., 2007).  

Mendonça-junior et al., (2011), demonstraram excelente atividade do derivado 

tiofeno 2-[(4-nitro-benzilideno)-amino]-4,5,6,7-tetraidro-benzo[b] tiofeno- 3-

carbonitrila (6CN10) contra leveduras do gênero Candida e cepas de Criptococcus 

neoformans. 

Esses e outros resultados presentes na literatura comprovam a ampla gama 

de atividades biológicas dos compostos derivados do tiofeno, mostrando destacada 

atividade analgésica e antiinflamatória, e intensificando sua importância para a 

química medicinal. Apesar do recente progresso no desenvolvimento de novas 

drogas com fins terapêuticos, ainda existe uma busca por analgésicos e/ou 

antiinflamatórios eficazes e com poucos efeitos adversos. As terapias atuais tem 

sido motivo de preocupação e estudo para pesquisadores e para a indústria 
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farmacêutica, pois apesar da variedade de substâncias e do avanço no 

desenvolvimento das terapias para o controle da dor, ainda existe a necessidade 

urgente de analgésicos potentes, principalmente para a dor crônica, onde a melhor 

alternativa ainda é a morfina, mesmo considerando seus efeitos adversos. 

Por essas razões, este trabalho teve como proposta investigar uma possível 

atividade analgésica e/ou antiinflamatória do derivado tiofênico 2-[(4-nitro-

benzilideno)-amino]-4,5,6,7-tetraidro-benzo[b] tiofeno- 3-carbonitrila (6CN10) e ainda 

investigar a sua toxicidade, para que assim seja possível sua viabilidade 

farmacológica. 

 

1.2 Dor 

 

Dentre os inúmeros mecanismos de controle da homeostasia, a dor, tem 

papel de destaque, pois nos alerta para a ocorrência de alterações na integridade e 

na funcionalidade do organismo, permitindo que mecanismos de defesa ou de fuga 

sejam acionados (MILLAN, 1986; TRAUB, 1997; WALL, 1999; CHAPMAN; GAVRIN, 

1999; JULIUS; BASBAUM, 2001). 

A dor, além de uma sensação, é uma experiência. Isto é importante porque as 

sensações possuem vias neuroanatômicas, com receptores específicos que 

permitem a detecção e medida de um estímulo.  Já as experiências, incorporam 

componentes sensoriais com influências pessoais e ambientais importantes 

(MILLAN, 1999). Desta forma, a dor possui uma conotação individual e sofre 

influência de experiências prévias (MERSKEY; BOGDUK, 1994).  Então, pela 

diversidade de experiências dolorosa, explica-se porque tem sido muito difícil, 

encontrar uma definição definitiva e satisfatória para a dor (LOESER; MELZACK, 

1999; RAINVILLE, 2002). 

A Associação Internacional para o estudo da Dor (IASP, do inglês 

International Association for Study of Pain) definiu a dor como uma “experiência 

sensorial e emocional desagradável a qual esta associada a lesões teciduais reais 

ou potenciais ou descrita em termos de tais lesões” (LOESER; MELZACK, 1999). 

Este conceito não admite uma relação direta entre lesão tecidual e dor e 

enfatiza o aspecto da subjetividade na interpretação do fenômeno doloroso 

(MERSKEY; BOGDUK 1994; LOESER; MELZACK 1999). 
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Assim, a percepção de estímulos lesivos, denominada por Sherringhton 

(1906) de nocicepção, não significa o mesmo que a sensação de dor. Dor 

representa uma experiência complexa e, muitas vezes, subjetiva, incluindo 

componentes afetivos, culturais e psicológicos, enquanto nocicepção é a sensação 

determinada pela estimulação das fibras aferentes primárias, que transmitem o 

impulso nociceptivo até a medula dorsal (DUBNER; BENNET, 1983; JESSEL; 

KELLY, 1992; MEYER et al., 1994). 

A partir destas definições, podemos observar que existe a participação de um 

componente fisiológico e outro psicológico ou emocional, e, portanto a junção de 

ambos é o que os humanos entendem por dor. Sendo assim, uma vez que os 

animais não são capazes de verbalizar os componentes subjetivos da dor, neles não 

se avalia dor, mas nocicepção. Portando, os termos dor e analgesia são mais 

apropriadamente utilizados para o ser humano, enquanto nocicepção e 

antinocicepção são mais adequados para os animais (JONES, 1992; TJØLSEN; 

HOLE, 1997; WALL, 1999; JULIUS; BASBAUM, 2001; WATKINS; MAIER, 2003). 

 

1.2.1 Transdução, transmissão, modulação e percepção da dor 

 

Muitos passos podem ser identificados no processamento neural dos sinais 

nocivos que levam a experiência de dor. O primeiro passo, na sequencia dos 

eventos que originam o fenômeno doloroso é a transdução, ou seja, a 

transformação dos estímulos agressivos em potenciais de ação que, das fibras 

nervosas periféricas, são transmitidos para o SNC (BESSON; PERL, 1969).  

A percepção do estímulo nociceptivo na periferia se dá por estruturas 

específicas localizadas na porção distal das fibras aferentes sensoriais, 

denominadas de nociceptores, os quais são amplamente distribuídos na pele, vasos, 

músculos, articulações e vísceras (JULIUS; BASBAUM, 2001). 

A estimulação dos nociceptores periféricos faz com que a informação 

nociceptiva seja levada através das fibras aferentes ao SNC. Os nociceptores são 

ativados, apenas quando a intensidade dos estímulos nocivos excede certo limiar, 

para que seja interpretado pelo sistema sensorial. Sugerindo que eles possuem 

propriedades biofísicas e moleculares que lhes permitem detectar seletivamente e 

responder a estímulos potencialmente prejudiciais. A sensibilização dos nociceptores 

se deve a diferentes estímulos, tais como, mudança de temperatura (estímulo nocivo 
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térmico), diferença osmótica ou distensão do tecido (estímulo nocivo mecânico), 

hipóxia ou lesão tecidual seguida de inflamação (estímulo nocivo químico) 

(BASBAUM; JESSEL, 2000; JULIUS; BASBAUM, 2001; STUCKY et al., 2001).  

Os mecanismos pelos quais os estímulos térmicos, químicos e mecânicos 

desencadeiam o aparecimento do potencial de ação na fibra aferente primária 

(primeiro passo na percepção da dor) ainda não estão completamente elucidados. 

Contudo, existem evidências de que estímulos algogênicos induzem correntes de 

cátions através de estruturas proteicas especializadas, culminando na 

despolarização do aferente primário e na liberação de neurotransmissores no corno 

dorsal da medula (BONICA, 1990; BEVAN; GEPPETTI, 1994; KIRCHSTEIN et 

al.,1997; BESSON, 1999). 

A condução dos impulsos nociceptivos da periferia à medula espinhal é 

realizada pelas fibras do tipo C, Aδ, e também por fibras Aβ relacionadas à 

sensação de tato e envolvidas na modulação do sinal nóxico e, em algumas 

situações, participando de forma absolutamente normal no processo doloroso 

(FURST, 1999; MARQUEZ, 2004). 

As fibras aferentes sensoriais, envolvidas na transmissão dos estímulos 

dolorosos, podem ser classificadas, com base nas suas características anatômicas e 

funcionais, em três grupos principais 1) Fibras Aβ: possuem diâmetro largo, são 

mielinizadas e de rápida condução.  A maioria das fibras Aβ, mas não todas, 

detectam estímulos inócuos aplicados à pele, músculos e articulações e, portanto 

não contribuem para a dor; 2) Fibras Aδ: possuem diâmetro médio, são finamente 

mielinizadas e possui velocidade de condução intermediária. Estas fibras transmitem 

a dor bem localizada ou “primária”; 3) Fibras C: são corpos celulares de pequeno 

diâmetro, não mielinizadas e de lenta condução (Figura 8 a seguir). As fibras C 

transmitem à dor mal localizada ou “secundária” (MILLAN; FURST, 1999; JULIUS; 

BASBAUM, 2001; PARK; VASKO, 2005; BASBAUM et al., 2009).  
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Figura 8: Tipos de fibras aferentes sensoriais 
Fonte: Adaptado de (JULIUS; BASBAUM, 2001). 

 

Existem duas principais subclasses de nociceptores Aδ; ambas respondem a 

estímulos mecânicos intensos, mas podem ser diferenciadas pela sua 

responsividade diferenciada ao calor intenso (o tipo I: são ativadas a ~ 53 °C; e o 

tipo II são ativadas a ~ 43 °C). 

As fibras C também são heterogêneas. Uma população de fibras C, chamada 

de peptidérgica, contém uma variedade de neuropeptídeos, incluindo substância P e 

peptídeo relacionado ao gene de calcitonina, e expressa receptores de neurotrofina 

tirosina quinase A, os quais respondem ao fator de crescimento do nervo (JULIUS; 

BASBAUM, 2001). A população não-peptidérgica expressa o receptor de 

neurotrofina c-Ret que é alvo do fator neurotrófico derivado de células gliais e 

expressa um grupo de carboidratos de superfície que se ligam seletivamente a uma 

lectina de planta chamada isolectina B4 (STUCKY et al., 2001; JULIUS; BASBAUM, 

2001; BASBAUM et al., 2009). 

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

que são uma pequena proporção das fibras aferentes, os quais normalmente não 

são responsivos a estímulos. Entretanto, quando influenciados por mediadores 

inflamatórios, ou após a administração de agentes flogísticos, apresentam atividade 

espontânea ou tornam-se sensibilizados e respondem a estímulos sensoriais. 
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Estima-se que 40% das fibras C e 20% das fibras Aδ atuem como receptores 

silenciosos (JULIUS; BASBAUM, 2001).  

As fibras nociceptivas aferentes são neurônios tipicamente pseudounipolares, 

com terminações periféricas e centrais (SCHMELZ; PETERSEN, 2001). Por isso, a 

maioria das proteínas sintetizadas pelo gânglio da raiz dorsal ou gânglio trigeminal 

destas fibras, são distribuidas para ambos os terminais, periférico  e central. Isto 

distingue o neurônio aferente primário (pseudo-unipolar) do neurônio protótipo, onde 

o ramo receptor do neurônio protótipo (o dendrito) se apresenta de forma bioquímica 

distinto do seu ramo de transmissão (o axônio). A equivalência bioquímica dos 

terminais centrais e periféricos nos neurônios pseudo-unipolares  significa que os 

nociceptores podem enviar e receber mensagens a partir de cada extremidade, ou 

seja, ambos os terminais podem ser alvos de uma série de moléculas endógenas, 

como: pH, lipídios, e neurotransmissores (BASBAUM et al., 2009). Dessa forma, 

estes neurotransmissores participam da produção do sinal doloroso perifericamente, 

bem como na promoção de eventos que levam as percepções centrais (SCHMELZ; 

PETERSEN, 2001). 

A complexidade molecular do nociceptor aferente primário é observada pela 

sua resposta a mediadores inflamatórios liberados no local da injúria tecidual. Os 

principais componentes inflamatórios incluem peptídeos (bradicinina), lipídios 

(prostaglandinas), neurotransmissores (serotonina e ATP) e neutrofinas (NGF). Cada 

um desses fatores sensibiliza ou excitam os terminais nociceptores, por interação 

com receptores de superfícies expressos por esses neurônios. A ativação do 

nociceptor aferente não só transmite mensagens para o corno dorsal da medula 

espinhal (e daí para o cérebro), mas também inicia o processo de inflamação 

neurogênica. Esta é uma função do nociceptor pelo qual a libertação de 

neurotransmissores, nomeadamente a substância P e o peptídeo relacionado ao 

gene da calcitonina, a partir do terminal periférico, induz vasodilatação e 

extravasamento de plasma, bem como a ativação de muitas células não neuronais, 

incluindo mastócitos e neutrófilos. Estas células por sua vez contribuem com 

elementos adicionais, como exemplo a liberação de histamina (Figura 9 a seguir) 

(JULLIUS; BASBAUM, 2001). 
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Figura 9: A complexidade molecular dos nociceptores aferentes primários 
Fonte: Adaptado de (JULIUS; BASBAUM, 2001). 

 

As fibras nervosas, Aδ e C, denominadas de neurônios aferentes primários, 

possuem seu centro metabólico localizado em seu corpo celular, que por sua vez 

está presente no gânglio de sua raiz dorsal e no gânglio trigeminal. Após emergir de 

seu corpo celular, o axônio aferente primário bifurca-se enviando prolongamentos, 

um dirigindo-se para os tecidos periféricos e o outro para a medula espinhal (no caso 

dos nervos espinhais) ou para o tronco encefálico (no caso dos nervos cranianos) 

(DEVOR; MILLAN, 1999), de modo que a informação sensorial gerada após 

estimulação periférica passará pelo gânglio da raiz dorsal e alcançará a medula 

espinhal pelo seu lado dorsal comunicando-se com neurônios de projeção (ou 

neurônio de segunda ordem) em regiões bem específicas do corno dorsal da medula 

espinhal (DEVOR; MILLAN, 1999). 

O corno dorsal da medula espinhal é organizado no ponto de vista anatômico 

e eletrofisiologico em lâminas distintas (BASBAUM; JESSELL, 2000). Subconjuntos 

de fibras aferentes primarias têm como alvo neurônios espinhais em lâminas 

superficiais do corno dorsal. As fibras C peptidérgicas e nociceptores mielinizados 

Aδ terminam mais superficialmente e fazem sinapse com grandes neurônios de 

projeção na lâmina I; As fibras C não peptidérgica tem como alvo pequenos 

neurônios na parte interna da lâmina II. Em contraste, estímulos inócus 

transportados por fibras Aβ terminam em interneurônios PKCγ expressos na 

metade ventral do interior da lâmina II. Um segundo conjunto de fibras de neurônios 
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de projeção dentro da lâmina V recebe entradas convergentes a partir de fibras Aδ e 

Aβ ( Figura 10) (BASBAUM; JESSELL, 2003; BASBAUM et al., 2009). 

 

 
Figura 10: Conexão entre fibras aferentes primárias e a medula espinhal 
Fonte: Adaptado de (BASBAUM, 2009). 

 

As fibras aferentes de primeira ordem formam conexões diretas ou indiretas 

com uma das três populações de neurônios do corno dorsal da medula: 1) 

interneurônios, subdivididos em excitatórios e inibitórios; 2) neurônios 

proprioespinhais que extendem-se por múltiplos segmentos espinhais e estão 

envolvidos com a atividade reflexa; 3) neurônios de projeção denominados 

neurônios de faixa dinâmica ampla que participam na transmissão rostral através da 

medula espinhal até centros supraespinhais como o mesencéfalo e córtex. Os três 

componentes são interativos e são essenciais para o processamento da informação 

nociceptiva, o que facilita a geração de uma resposta à dor apropriada e organizada 

(MILLAN, 1999; LAMONT; TRANQUILLI, 2000; DREWES, 2006). 

O segundo estágio no processamento dos sinais nociceptivos é chamado de 

transmissão. Onde as mensagens nociceptivas enviadas pelas fibras aferentes 

primárias ao corno dorsal da medula espinhal são retransmitidas através da 

liberação de mediadores como: glutamato, substância P e peptídeo relacionado ao 

gene da calcitonina (JEFTINIJA et al., 1991; LAWSON et al., 1997; LAWSON et al., 

2002).  
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Sabe-se que o neurônio nociceptivo periférico utiliza dois neurotransmissores: 

o glutamato, que é o principal responsável pela ativação do neurônio pós-sináptico, 

e a substância P, que tem uma função moduladora e ajusta a sensibilidade do 

neurônio pós-sináptico à atividade do glutamato. Este tem três tipos de receptores, 

sendo que os receptores de ácidos N-metil-D-aspártico (NMDA) e o receptor 2-

amino-3-(5-methyl-3-oxo-1,2- oxazol-4-yl) ácido propanóico (AMPA) estão 

envolvidos com o processo de dor. O receptor do tipo AMPA é responsável por um 

potencial pós-sináptico rápido e fugaz, permitindo que os recptores NMDA fiquem 

operantes. Quando o glutamato é liberado ele ativa o receptor NMDA, o canal de 

cálcio é aberto e há um enorme fluxo de cálcio para dentro da célula, levando a 

ativação dos neurônios pós-sinápticos (ADAMS, 1986; LEIPHART, 1995, GALAN, 

2004). 

As informações enviadas ao corno dorsal da medula espinhal pelas fibras 

aferentes, através da sinapse com neurônios de segunda ordem, são transmitidas 

para o córtex somatosensorial através do tálamo, fornecendo informações sobre a 

localização e intensidade do estímulo doloroso (PISERA, 2005). Essas informações 

são transmitidas por cinco vias ascendentes: os tratos espinhotalâmico, 

espinoreticular, espinomesencefálico, cervicotalâmico e espinohipotalâmico 

(BASBAUM; JESSELL, 2000; PINTO, 2000).   

Outros neurônios de projeção envolvem o córtex insular e cingulado através 

de conexões no tronco cerebral (núcleo parabraquial) e amígdala, contribuindo para 

o componente afetivo e cognitivo da experiência da dor. Esta informação 

ascendente, também acessa os neurônios da medula ventral rostral e substância 

cinzenta periaquedutal do mesenséfalo envolvendo o sistema de captação 

descendente da medula espinhal (Figura 11 a seguir) (LAMONT et al., 2000; 

VANDERAH, 2007; BASBAUM et al., 2009). 
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Figura 11: Anatomia da via da dor 
Fonte: Adaptado de (BASBAUM, 2009). 

 

A dor pode ser controlada por mecanismos centrais, uma vez que o sistema 

nervoso possui circuitos modulatórios que modificam a percepção da dor. O local 

principal dessa modulação é a medula espinhal, onde a interconexão entre vias 

nociceptivas e não-nociceptivas podem controlar a transmissão da informação 

nociceptivas para os centros supra-espinhais (BASBAUM; JESSELL, 2003). 

A região anatômica mais importante para o sistema de analgesia endógeno é 

a substância cinzenta periaquedutal do mesencéfalo, considerada por alguns, como 

sendo uma extensão caudal do sistema límbico (unidade responsável pelas 

emoções) dentro do mesencéfalo (LAMONT; TRANQUILLI, 2000). Este bloqueio é 

produzido pela estimulação de vias descendentes que inibem os neurônios 

nociceptivos na medula espinhal, através de conexões excitatórias com neurônios 

serotoninérgicos e neurônios noradrenérgicos, que por sua vez descem até o corno 

dorsal da medula onde realizam conexões inibitórias com neurônios das lâminas I, II 

e V (PISERA, 2005).  
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Essas projeções descendentes originadas no tronco encefálico podem inibir a 

descarga de neurônios nociceptivos de projeção, atuando diretamente sobre eles, 

por inibição de interneurônios excitatórios ou por estimulação de interneurônios 

inibitórios. Além disso, estabelecem sinapse com terminais de aferentes primários 

reduzindo a liberação de glutamato, aspartato e peptídeo relacionado com o gene da 

calcitonina. Além de sua ação medular, os peptídeos opióides participam da ativação 

dos sistemas de inibição descendentes. A substância cinzenta periaquedutal contém 

uma grande quantidade de receptores μ (OP3). Os peptídeos opióides inibem a 

descarga dos neurônios GABAérgicos inibitórios, ativando as vias descendentes. 

(PISERA, 2005; DREWES, 2006).  

Após a estimulação de diferentes núcleos do tálamo, os sinais são 

transmitidos para diversas estruturas cerebrais, onde a informação do presente 

contexto é integrada com experiências do passado e processada para produzir a 

percepção da dor e promover a resposta adequada que é enviada para a medula 

espinhal através dos neurônios descendentes (MILLAN, 1999). Portanto, além de 

desempenhar importante papel na interpretação da informação nociceptiva 

ascendente, as estruturas supra-espinhais também estão fortemente envolvidas na 

modulação de circuitos descendentes que controlam a dor. 

A dor pode sofrer modulações, que corresponde ao terceiro estágio no 

processamento do estímulo doloroso. Este evento representa alterações que 

ocorrem no sistema nervoso em resposta a estímulos nocivos e permitem que sinais 

nóxicos recebidos no corno dorsal da medula espinhal sejam seletivamente inibidos, 

modificando assim a transmissão do sinal para centros superiores. O sistema de 

modulação endógeno da dor consiste de interneurônios bem definidos dentro das 

camadas superficiais da medula espinhal e tratos neuronais descendentes, que 

podem inibir a transmissão do sinal de dor (OKESON, 1998ª; YAKSH, 2006). 

O sistema de modulação mais conhecido é o da Teoria da Comporta, 

segundo a qual as fibras mielínicas grossas Aβ (responsáveis pela condução do 

tato, propiocepção e pressão) excitariam os interneurônios inibitórios da substância 

gelatinosa de Rolando (lâmina II), os quais promoveriam a inibição pré-sináptica dos 

aferentes nociceptivos, que por sua vez, inibiriam os interneurônios inibitórios e, ao 

mesmo tempo, excitariam os neurônios das vias de projeção da dor (VILELA-FILHO, 

1998). Os impulsos táteis chegam à medula ao mesmo tempo em que os impulsos 

dolorosos, por suas vias respectivas. E os impulsos táteis podem inibir a transmissão 
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sináptica entre o neurônio primário nociceptivo e o neurônio secundário, 

constituindo-se assim a primeira via do controle da dor (VENÂNCIO, 2006).  

A liberação de neurotrasmissores nociceptivos das fibras aferentes primárias 

provoca ativação dos neurônios secundários no corno dorsal da medula. Esses 

neurônios secundários, por sua vez, fazem parte da via que transmitem o estímulo 

doloroso da medula para o encéfalo. A via mais importante de transmissão do 

estímulo nociceptivo na medula espinhal é o trato espinotalámico ascendente, 

localizado na substância branca ventral contralateral ao local da estimulação 

(GUYTON, 1997; BESTER, 2000). Como o próprio nome sugere as fibras 

espinotalâmicas projetam-se para o tálamo onde se dá a percepção de que existe 

uma sensação nociceptiva (GUYTON, 1997; BEAR et al., 2002). 

 

1.3 Dor Inflamatória 

 

A integridade de todos os organismos vivos é garantida através da interação 

de dois sistemas altamente especializados: o sistema imune e o sistema nervoso 

central (SNC), no qual o cérebro tem a habilidade de detectar e recordar uma 

agressão. Considerando que em condições fisiológicas as atividades do sistema 

imune nunca atingem a consciência, a dor alerta imediatamente o organismo sobre a 

presença de um estímulo agressor. Apesar dos sistemas imune e sensorial 

(nociceptivo) parecerem ter evoluído separadamente, é evidente que durante a 

evolução, vias de comunicações mútuas foram desenvolvidas para compartilhar 

moléculas de sinalização e mecanismos de receptores (BESEDOVSKY et al., 1986). 

A inflamação consiste na resposta orgânica desencadeada por traumas, 

lesões teciduais e invasão por agentes infecciosos. Este processo fisiológico envolve 

uma atuação coordenada entre o sistema imunológico e o tecido no qual ocorreu à 

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

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

inflamação fisiológica, não há qualquer benefício, e ocasiona sérios efeitos colaterais 

para o organismo (COTRAN; KUMAR; COLLINS, 2000; SHERWOOD; TOLIVER-

KINSKY, 2004). As quatro manifestações clínicas da inflamação, dor, rubor, calor e 

tumor foram descritas por Cornelius Celsus no início da era cristã e o grego Virchow 

adicionou o quinto sinal: lesão aguda dos tecidos, com perda da função (ROCHA; 

SILVA, 1978; VILCEK; FELDMAN, 2004). 
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 O processo inflamatório se caracteriza por extravasamento do exsudato para 

o compartimento intersticial, resultante da vasodilatação e retração das células 

endoteliais, e na infiltração de células fagocíticas, polimorfonucleares e monocíticas, 

no tecido injuriado (FANTONE; WARD, 2002). Outra fase da resposta inflamatória, o 

acúmulo e subsequente ativação de leucócitos é um dos eventos centrais na 

patogênese de todas as formas de inflamação. Os leucócitos migram para o sítio de 

inflamação em resposta aos estímulos quimiotáticos (FANTONE; WARD, 2002). 

Estes leucócitos ativados secretam seus conteúdos granulares e radicais livres 

durante a quimiotaxia e a fagocitose, o que causa dano no tecido adjacente (VIVIER; 

MALISSEN, 2005). 

Após a lesão tecidual, a inflamação é desencadeada pela ativação de 

receptores Toll-like (TLRs) que se ligam a patógenos invasores ou moléculas 

endógenas liberadas de células danificadas. TLRs são expressos em células 

imunes, incluindo monócitos ou macrófagos e células dendríticas como 

queratinócitos (MEDZHITOV, 2008; REN; DUBNER, 2010). 

 A ativação de TLRs é seguida pela ativação do fator nuclear-kB (NF-kB) de 

sinalização e liberação de citocinas inflamatórias. Vasodilatadores também são 

liberados, promovendo a adesão e a transmigração de células do sistema 

imunológico incluindo células T, neutrófilos, monócitos e recrutamento de 

macrófagos. Estas células uma vez ativadas liberam uma série de mediadores 

inflamatórios que atuam sobre os receptores expressos em terminais nervosos 

adjacentes levando a sensibilização dos nociceptores periféricos. Os alvos incluem 

receptores de citocinas, receptores acoplados a proteína G, ligantes de canais e 

receptores Tirosina Cinase do tipo 1 (TrkA) (MEDZHITOV, 2008; REN; DUBNER, 

2010).  

Os macrófagos presentes no local sofrem degranulação pelo contato direto 

com as terminações nervosas mediadas por N-caderina (N-cad), e a 

metaloproteinase-24 (MMP-24) impede em parte a degranulação dos mesmos pela 

digestão da N-cad (MEDZHITOV, 2008; REN; DUBNER, 2010).  

Por outro lado, a liberação de TNF-α e IL-15 por nervos periféricos e células 

de Schwann ativa a MMP-9 e facilita o recrutamento de macrófagos. Os terminais 

nervosos nociceptivos podem ainda segregar substância P e peptídeo relacionado 

ao gene da calcitonina, através da ativação antidrômica de terminações nervosas 

vizinhas, por sua vez substância P e peptídeo relacionado ao gene da calcitonina 
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promovem vasodilatação e extravasamento de células imunes contribuindo para o 

processo inflamatório (MEDZHITOV, 2008; REN; DUBNER, 2010). 

  A inflamação pode ser classificada, de acordo com o tempo de duração e 

características patológicas como aguda e crônica (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 

2004). 

A inflamação aguda apresenta curta duração (horas a meses), e durante esse 

processo os principais mediadores envolvidos são o (óxido nítrico) NO e 

prostaglandinas (PGs), como a PGI2, PGD2, PGE2 e a PGF2α responsáveis 

principalmente pela vasodilatação, um dos sinais clássicos do processo inflamatório 

agudo, representado pelo calor e rubor característicos da reação inflamatória. A 

vasodilatação promove a disponibilidade de mediadores e células inflamatórias para 

o local lesado (SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). Outro sinal da inflamação 

aguda é a formação do edema, que ocorre devido ao aumento da permeabilidade 

vascular, acarretando em extravasamento plasmático (fluído rico em proteínas) para 

a local, como resultado da liberação de histamina, bradicinina, leucotrienos, fatores 

do complemento, substância P e fator de agregação plaquetária no sítio inflamatório 

(SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

Um importante fenômeno atribuído à vasodilatação e ao extravasamento 

plasmático é o recrutamento de leucócitos para o foco inflamatório. O endotélio 

ativado dos vasos sanguíneos permite o extravasamento seletivo de neutrófilos 

através da ligação de selectinas das células endoteliais com integrinas e receptores 

de quimiocinas dos leucócitos (MEDZHITOV, 2008).  

Na fase aguda da resposta inflamatória, ocorre ainda a liberação de vários 

mediadores em especial componentes do complemento como os fragmentos C3a e 

C5a, leucotrienos, quimiocinas como a IL-8 e ainda bioprodutos bacterianos como 

peptídeos N-formilados, que promovem a quimiotaxia de leucócitos e outras células 

fagocíticas para o sítio da reação inflamatória (ADEREM; SMITH, 2004; 

SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004).  

De forma geral a reação inflamatória consiste num evento complexo que 

envolve o reconhecimento do agente/estímulo lesivo, para sua posterior destruição e 

tentativa de reconstituir o tecido danificado. O reconhecimento desencadeia a 

ativação e amplificação do sistema imune resultando na ativação de células e na 

liberação de diversos mediadores responsáveis pela resposta inflamatória. Uma 

resposta inflamatória aguda bem sucedida resulta na eliminação do agente lesivo 
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seguida pela fase de resolução e reparo, a qual é mediada principalmente por 

macrófagos residentes e recrutados. Se a inflamação aguda falha em eliminar o 

patógeno, o processo inflamatório persiste e adquire novas características. O 

infiltrado de neutrófilos é substituído por macrófagos, e no caso de infecção, por 

linfócitos T. Se o efeito combinado dessas células ainda continua insuficiente, um 

estado inflamatório crônico se segue, envolvendo a formação de granulomas 

(NATHAN, 2002; GILROY et al., 2004; ADEREM; SMITH, 2004; MEDZHITOV, 

2008). 

Os processos inflamatórios crônicos são de longa duração, prolongando-se 

de semanas a meses. Durante a inflamação crônica ocorrem simultaneamente: a 

presença de processo inflamatório ativo, tentativas de reparo tecidual com 

consequente destruição do tecido e formação de fibrose (COLLINS, 1999; RANG et 

al., 2003; GILROY et al., 2004; SHERWOOD; TOLIVER-KINSKY, 2004). 

A dor é uma característica peculiar da inflamação e a dor inflamatória é o 

maior problema clínico em vários distúrbios inflamatórios. A sensação dolorosa 

ocorre devido aos efeitos diretos de mediadores resultantes tanto do dano inicial 

quanto da resposta inflamatória em si, como também pela compressão dos nervos 

sensoriais ocasionada pelo edema local (MACMAHON et al., 2005).  

As características fisiológicas do processo inflamatório são iniciadas e 

reguladas pelos mediadores inflamatórios solúveis. São eles: a histamina e 

serotonina (de mastócitos), proteases plasmáticas (sistema complemento, cininas e 

proteínas fibrinolíticas e de coagulação), mediadores lipídicos [PGs, leucotrienos e 

fator ativador de plaquetas (PAF)], citocinas (de linfócitos ativados e macrófagos), 

NO, entre outros. Estas substâncias podem manter e amplificar os diversos 

processos inflamatórios (COTRAN; KUMAR; ROBBINS, 1996; ROSENBERG; 

GALLIN, 1999; ROBERTS II; MORROW, 2003).  

A lliberação de mediadores primários e a síntese de novos mediadores são 

responsáveis pela ativação e/ou sensibilização de nociceptores adjacentes à lesão. 

A sensibilização dos nociceptores diminui o limiar de ativação e aumenta a 

probabilidade de que estes disparem com estímulos de menor intensidade (KHASAR 

et al., 1999; COUTAUX et al., 2005; HOLDEN; PIZZI, 2003). A complexidade 

molecular do nociceptor aferente primário é observada pela sua resposta a 

mediadores inflamatórios liberados no local da injúria tecidual. Cada um desses 

fatores sensibiliza (baixo limiar) ou excitam os terminais nociceptores, por interação 
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com receptores de superfícies expressos por esses neurônios. A ativação do 

nociceptor aferente não só transmite mensagens para o corno dorsal da medula 

espinhal (e daí para o cérebro), mas também inicia o processo de inflamação 

neurogênica (KHASAR et al., 1999; COUTAUX et al., 2005). 

Tanto a dor aguda quanto a dor crônica estão frequentemente associadas a 

processos inflamatórios, como resultado da lesão tecidual, reatividade imune 

anormal ou lesão nervosa (STEIN et al., 2003; MACMAHON et al., 2005). Na dor 

crônica, muitos eventos ocorrem em associação com os eventos básicos da 

nocicepção, que alteram a relação entre o estímulo e a resposta nociceptiva e 

afetam a modulação do estado doloroso resultante. Além disso, alterações centrais 

crônicas na neuroquímica da sinalização da dor produzem hipersensibilidade, 

aumentando a freqüência e duração dos impulsos aferentes. Ademais, mudanças 

estruturais secundárias à lesão nervosa periférica incluem a perda de interneurônios 

espinhais, rearranjos não apropriados de processos neurais aferentes na medula 

espinhal e a proliferação de fibras simpáticas no gânglio sensorial. Essas mudanças 

não são uniformes e dependem do tipo de lesão tecidual, do envolvimento de tipos 

específicos de fibras e da participação do sistema imune (DRAY et al., 1994; 

PERKINS; TRACEY, 2000; WATKINS; MAIER, 2002; DOGRUL et al., 2003).  

Células imunes e células gliais interagem com neurônios para alterar a 

sensibilidade à dor e para mediar à transição da dor aguda para crônica. Em 

resposta a uma lesão, células imunes residentes são ativadas e células imunes 

sanguíneas são recrutadas para o sítio da lesão. As células do sistema imunológico 

não apenas contribuem para proteção imunológica, mas também inicia a 

sensibilização dos nociceptores periféricos. Através da síntese e liberação de 

mediadores inflamatórios e interações com neurotrasmissores e seus receptores, as 

células imunes, células gliais e neurônios formam uma rede integrada que coordena 

a resposta imune e modula a excitabilidade das vias da dor. Mediadores solúveis 

liberados por células imunes e células gliais agem nos nociceptores, aumentando a 

força sináptica e alterando a sensibilidade a dor. Estes mediadores além de atuar 

diretamente nos nociceptores recrutam células inflamatórias que possuem um efeito 

amplificador na inflamação e nocicepção (REN; DUBNER, 2010). 

A transição da dor para a fase crônica envolve mudanças na medula espinhal 

e encéfalo, mas ocorre modulação significativa nos locais onde as mensagens da 

dor são iniciadas no nível do primeiro neurônio sensorial (JULIUS; BASBAUM, 



40 

 

2001). A lesão aumenta a nossa experiência dolorosa, aumentando a 

sensibilidade dos nociceptores a ambos os estímulos: térmicos e mecânicos. Esse 

fenômeno é resultado, em parte, da produção e liberação de mediadores químicos a 

partir do terminal sensorial primário e a partir de células não-neuronais (por 

exemplo, fibroblastos, mastócitos, neutrófilos e plaquetas). Alguns componentes 

inflamatórios (prótons, ATP, serotonina ou lipídios) podem alterar a excitabilidade 

neuronal diretamente interagindo com canais de íons na superfície, enquanto que os 

outros (por exemplo, a bradicinina e NGF) se ligam a receptores metabotrópicos e 

mediam seus efeitos através da cascata de sinalização do segundo-mensageiro 

levando a transmissão dos estímulos dolorosos (JULLIUS; BASBAUM, 2001). 

Portanto, nestas situações encontra-se um quadro de estimulação constante 

dos nociceptores, o qual é responsável por alterações plásticas, não somente no 

tecido nervoso periférico, mas também em nível central; isto é muito comum em 

casos de neuropatia periférica, onde a lesão nervosa gera um processo inflamatório 

crônico, com alterações plásticas no SNP e SNC (MACFARLANE et al., 1997; JI; 

WOOLF, 2001; WOOLF; SALTER, 2000; CODERRE et al., 1993; JI; STRICHARTZ, 

2004). De fato, do ponto de vista clínico, um dos aspectos mais problemáticos da dor 

de origem inflamatória é a possibilidade da progressão de um estado agudo para um 

estado prolongado, podendo desta forma, aumentar a susceptibilidade de instalação 

de um quadro de dor inflamatória crônica (WOOLF; MANNION, 1999; MENDELL; 

SAHENK, 2003). 

De modo geral a transmissão da dor envolve uma interação complexa entre 

mediadores químicos, estruturas centrais e periféricas desde a pele, vísceras ou 

outros tecidos até o córtex cerebral. Assim diversos mediadores do processo 

inflamatório apresentam atividades diferenciadas e complexas nos nociceptores, isto 

implica em uma grande interação entre o processo inflamatório e a dor, além de 

justificar a pesquisa de substâncias antiinflamatórias em processos algogênicos 

(FURST, 1999). 

 

1.4 Tratamento Farmacológico da Dor 

 

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

a resposta inflamatória, esses agentes podem corrigir os distúrbios inflamatórios 

subjacentes e também reduzir a dor. Um exemplo são os antiinflamatórios não 
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esteroidais (AINES), pois ao reduzir a inflamação há a diminuição da liberação de 

ligantes químicos que sensibilizam as terminações nervosas periféricas, impedindo a 

sensibilização periférica (FERREIRA et al., 2009). 

Apesar da existência de um extenso arsenal terapêutico disponível no 

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

é munida de efeitos colaterais que impedem o seu uso em tratamentos crônicos. As 

substâncias capazes de causar analgesia e tratar a dor são classificadas de maneira 

geral, em analgésicos periféricos, fármacos de ação central e os adjuvantes 

(BRAINER-LIMA, 1997; ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). 

Os analgésicos periféricos são representados pelos AINEs, e estão entre os 

agentes terapêuticos mais largamente utilizados, incluindo uma variedade de 

drogas, de diferentes classes químicas (ácidos salicílicos, como o AAS; ácidos 

propiónicos, como o ibuprofeno; ácidos acéticos, como a indometacina; fenamatos, 

como o ácido mefenâmico; ácidos enólicos, como o piroxicam; derivados 

pirazolinicos, como a dipirona e o celecoxibe; entre outras (RANG et al., 1995). O 

principal mecanismo da ação antiinflamatória, analgésica e antipirética dos AINEs é 

a inibição da enzima ciclooxigenase (COX), que culmina na diminuição da síntese de 

prostaglandinas (VANE, 1971; VANE;  BOTTING, 1987; VANE, 1994; 

CHANDRASEKHRARAN et al., 2002; WELCH, MARTIN, 2005). 

As duas formas distintas de ciclooxigenases, denominadas de ciclooxigenase-

1 (COX-1) e ciclooxigenase-2 (COX-2), são expressas em diferentes circunstâncias, 

a COX-1 nas respostas fisiológicas e a COX-2 nas respostas patológicas (PAIRET; 

ENGELHARDT, 1996). Recentemente foi descrita uma nova isoforma de 

ciclooxigenase, a COX-3, enzima que aparentemente é alvo da dipirona e do 

paracetamol (BOTTING, 2000). A COX-1 é expressa “constitutivamente”, ou seja, a 

sua produção encontra-se relacionada com ações fisiológica nos vasos sanguíneos, 

estômago e rins. A COX-2 é “induzida” em células expostas a agentes pró-

inflamatórios, incluindo citocinas, ésteres de forbol, fatores de crescimento e 

endotoxinas (VANE; BOTTING, 1995, 1996; DANNARDTH; KIEFFER, 2001). A atual 

compreensão do assunto não reconhece esta divisão tão nítida, pois são também 

reconhecidas funções fisiológicas da COX-2, como nos rins, onde participa da 

regulação da resposta a restrição de sódio, nas coronárias onde influência a 

resposta vasodilatadora (VANEGAS; SCHAIBLE, 2001).  
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Atualmente, foi observado que os efeitos dos AINES não podem ser 

atribuídos apenas a inibição da síntese das prostaglandinas periféricas. Os AINES 

atuam também no SNC, inibindo a hipersensibilidade espinhal e ativando 

mecanismos inibitórios descendentes, ambas as ações decorrem do bloqueio das 

prostaglandinas (CALIXTO et al., 2000; VANEGAS; SCHAIBLE, 2001).  

Segundo, Griffin & Woolf, (2009), os AINES afetam as vias da dor por pelo 

menos três mecanismos diferentes.  Em primeiro lugar, as prostaglandinas reduzem 

o limiar de ativação nas terminações periféricas dos neurônios nociceptores 

aferentes primários, diminuindo a hiperalgesia inflamatória e anodinia 

(insensibilidade à dor). Em segundo lugar, os AINEs diminuem o recrutamento de 

leucócitos e, portanto, a produção de mediadores inflamatórios derivados dos 

leucócitos. Por último, os AINEs atravessam a barreira hematoencefálica e impedem 

a geração de prostaglandinas que atuam como neuromoduladores produtores de dor 

no corno dorsal da medula espinhal.  

Os AINES apresentam vantagens sobre os analgésicos opióides por não 

provocarem tolerância e dependência com o uso crônico (NUKI, 1983; RAINSFORD; 

VELO, 1992). No entanto, os AINES também podem produzir efeitos indesejáveis 

como hemorragias, úlcera gástrica, falência renal e hepática, reações cutâneas, 

agranulocitose e crises asmáticas (LARREGINA et al., 1994; BORNE, 1995).  

Os opióides possuem destacada ação central, desencadeando potente 

analgesia associada à depressão das funções neurovegetativas e da consciência. 

Somam-se a esta potente ação analgésica as características sedativa e hipnótica, a 

tendência a produzir dependência psíquica e física, e a produção de tolerância 

(OLIVEIRA, 2003; GILBERT et al., 2004). 

Os opióides estão envolvidos tanto em componentes ascendentes quanto 

descendentes da modulação da dor (STAMFORD, 1995). Existem três tipos 

principais de receptores: opióides μ (mu), κ (kappa) e δ (delta) que estão presentes 

no hipotálamo, substância cinzenta periaquedutal, corno dorsal da medula e nos 

nervos aferentes periféricos (STAMFORD, 1995; HOLDEN et al., 2005). O receptor μ 

opióide é foco nos estudos de dor, pois sua ativação é necessária para a ação da 

maioria dos analgésicos potentes (FIELDS, 2004).  

Os opióides promovem a analgesia através de diversos mecanismos, dentre 

eles a ativação das vias descendentes e a inibição da transmissão no corno dorsal 

(DELEO, 2006). Tanto os terminais aferentes primários quanto os neurônios de 
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segunda ordem, no corno dorsal da medula, apresentam receptores μ e δ opióides. 

O mecanismo de ação dessas substâncias no processo nociceptivo, ocorre pela 

interação com receptores opióides levando ao fechamento dos canais de Ca2+ 

voltagem-dependentes nas terminações nervosas présinapticas o que reduz a 

liberação de neurotransmissores. Além disso, a ativação destes receptores leva a 

ativação de canais de K+ produzindo hiperpolarização da membrana celular de 

neurônios pós-sinápticos no corno dorsal, reduzindo a liberação de 

neurotrasmissores, a exemplo da substância P (DICKENSON, 1997; MACHELSKA 

et al., 2002; GRAEFF, GUIMARÃES, 2005; FIELDS, 2007). 

 Essas ações dos opióides no corno dorsal contribuem para eficácia clínica de 

agonistas μ opióide tais como a morfina. Há, também, evidências de que os opióides 

inibem a descarga de terminações aferentes nociceptivas na periferia, 

particularmente sob condições de inflamação, nas quais aumenta a expressão dos 

receptores opióides pelos neurônios sensitivos (OBARA et al., 2007; RANG et al., 

2008).  

A analgesia produzida pela morfina, a principal droga opióide, é antagonizada 

pela naloxona, um antagonista não seletivo dos receptores opiòides. Antagonistas 

seletivos para os receptores μ produzem igual efeito, já os antagonistas dos 

receptores δ, não revertem à ação analgésica da morfina (SUH; TSENG, 1990). 

Embora os opióides sejam analgésicos muito eficazes, sua utilização e limitada pelo 

fato dessas drogas produzirem muitos efeitos indesejados, como constipação, 

náuseas, vômitos, broncoconstrição, hipotensão, bradicardia e depressão 

respiratória (MCQUEEN, 1983; CAMU; VANLERSBERGUE, 2002). Além disso, a 

tolerância aos opióides instala-se rapidamente e a dependência física é verificada 

após poucos dias de tratamento, o que dificulta seu uso por longos períodos 

(MARTIN; SLOAN, 1977; NESTLER, 1993).  

Alguns fármacos agem como adjuvantes no tratamento da dor e podem ser 

definidos como aqueles que não têm indicação analgésica primária, atuando como 

analgésicos em circunstâncias bem definidas. Os fármacos utilizados como 

adjuvantes são os antidepressivos, anticonvulsivantes, glicocorticoides, ansiolíticos e 

antipsicóticos (REITAN, 1996; BRAINER-LIMA, 1997; OLIVEIRA, 2003). 

Os antidepressivos tricíclicos, em especial os de primeira geração, 

amitriptilina, amipramina, clomipramina e nortitrilina, são úteis nas dores onde o 

componente central, como as neuropatias, estão presentes. A ação analgésica pode 
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estar associada à melhora do humor, mas há mecanismos específicos para justificar 

a analgesia observada no uso destes fármacos. Os tricíclicos bloqueiam a 

recaptação de monoaminas (em especial a de serotonina e de noradrenalina) nos 

terminais adrenérgicos, ou seja, o sistema de transporte ativo localizado nas 

terminações nervosas pré-sinápticas, que recaptura as aminas neurotransmissoras 

liberadas. Esta ação sobre a recaptação é o que determina o seu efeito terapêutico 

na dor (SAWYNOK, 1984; ROBERTS, 1988; ACTON; McKENNA; MELZACK, 1992; 

STAHL, 1998; BESSON, 1999). 

Os anticonvulsivantes tem demonstrado eficácia em alguns tipos de dor 

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

mostrado significativo benefício na nevralgia do trigêmio, neuropatia diabética e 

central (MCQUAY et al., 1995). Outro antiepiléptico que tem sido relatado é a 

gabapentina, para o tratamento de síndromes neuropáticas dolorosas, incluindo 

nevralgia do trigêmio, síndrome da dor regional complexa (SDRC) e na dor 

neuropática do câncer (SIST et al., 1997; WETZEL; CONNELLY, 1997; 

CARRAZANA; SCHACHTER, 1998; VALZANIA et al., 1998; BACKONJA et al., 1998; 

GORDON, LOVE, 2004).  

A clara eficácia da gabapentina em pacientes com dor crônica, assim como a 

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

clínicos para a elucidação do mecanismo de ação deste agente. Atualmente propõe-

se que o alvo da gabapentina é a subunidade α2 δ do canal de cálcio do tipo L, sem 

agir em receptores GABA ou em canais de Na+ (HANESCHE et al., 2003; RANG et 

al., 2007). 

Os anticonvulsivantes promovem estabilidade das membranas neuronais das 

vias aferentes da dor, com diminuição da transmissão sináptica e supressão da 

atividade espontânea que ocorre em certas síndromes dolorosas (JOHANNESSEN 

LANDMARK, 2008; PAN et al., 2008). 

Os glicocorticoides são potentes inibidores do processo inflamatório, mas 

também possuem outras ações que os colocam neste grupo de adjuvantes. As 

ações analgésicas e antiinflamatórias dos glicocorticóides são atribuídas à ação 

inibitória da atividade da fosfolipase A2 (PLA2). O ácido aracdônico é formado a partir 

de fosfolipídios de membrana, pela ação dessa enzima, com consequente ativação 

da produção de prostaglandinas, tromboxano e leucotrienos. Os antiinflamatórios 
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esteróides inibem a fosfolipase A2 indiretamente através da indução da liberação de 

uma proteína inibitória da PLA2, identificada como lipocortina 1 (MILLAN, 1999). 

Outro mecanismo de ação dos glicocorticoides é através da ligação a 

receptores citoplasmáticos para glicocorticoides que regulam a transcrição de alguns 

genes de resposta primária, como os que expressam a COX-2 e a óxido nítrico 

sintase (BARNES; ADOKC, 1993; VANE; BOTTING, 1995). Este complexo é 

também capaz de promover a inibição da transcrição de um grande número de 

citocinas envolvidas na inflamação crônica, destacando-se principalmente a 

interleucina-1 (IL-1) e o fator de necrose tumoral (TNF-α) (FERREIRA, 1995; 

FLOWER; ROTHHWELL, 1994; ADAMS; NASH, 1996). 

Os ansiolíticos são adjuvantes no tratamento da dor por atuarem reduzindo a 

ansiedade, a insônia e também promovendo relaxamento muscular. Os 

antipsicóticos, por sua vez, atuam com funções analgésicas através de mecanismos 

de modulação da dor que levam à diminuição da excitabilidade neuronal, 

proporcionando sedação e analgesia (SAKATA; GOZZANI, 1994; TEIXEIRA et al., 

1999; LIRA, 2001). 

Alguns dos fármacos analgésicos “clássicos”, notadamente os opiáceos e os 

antiinflamatórios não-esteroidais têm suas origens em produtos naturais que foram 

usados por séculos (DICKESON; KIEFFER, 2006; MCQUAY; MOORE, 2006). 

Apesar de as substâncias originais, como a morfina e a aspirina estarem ainda em 

amplo uso, diversas substâncias sintéticas que agem pelos mesmos mecanismos 

tem sido sintetizadas (RAINSFORD, 2007; KAWAI et al., 2008). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar uma possível atividade antinociceptiva, antiinflamatória do 6CN10 e 

realizar ensaio toxicológico pré-clínico agudo em camundongos. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

2.2.1 Relacionados à Investigação de Possíveis Efeitos Centrais 

 

 Realizar Avaliação Farmacológica Comportamental visando investigar a ação 

do 6CN10 sobre o SNC; 

 Investigar a ação do 6CN10 na atividade locomotora dos animais através de 

modelos de rota-rod e campo aberto; 

 

2.2.2 Relacionados à Toxicidade 

 

 Avaliar efeitos sistêmicos do tratamento com o 6CN10 através dos seguintes 

parâmetros: sinais tóxicos gerais; mortalidade; variações no peso corporal e 

no consumo de ração e água; patologia clínica (hematologia e bioquímica) e 

investigações anatomo e histopatológicas; 

 

2.2.3 Relacionados à Atividade Antinociceptiva 

 

 Avaliar a atividade antinociceptiva do 6CN10 em modelos experimentais com 

estímulos químicos (ácido acético e formalina); 

 Avaliar a atividade antinociceptiva do 6CN10 em modelo experimental com 

estímulos térmicos (placa quente); 

 

 Realizar estudo in vivo que auxilie na elucidação dos possíveis mecanismos 

de ação da atividade antinociceptiva do 6CN10 utilizando o antagonista 

opióide (naloxona) como ferramenta farmacológica. 
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2.2.4 Relacionados à Atividade Antiinflamatória 

 

 Avaliar a atividade do 6CN10 sobre a migração de neutrófilos para a cavidade 

peritoneal induzida por estímulo inflamatório inespecífico (carragenina). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Material 

 

3.1.1 Animais 

 

No presente estudo, foram utilizados camundongos (Mus musculus) da 

linhagem Swiss, albinos, machos e fêmeas (nulíparas e não grávidas), pesando 

entre 25 a 35 g, com aproximadamente três meses de idade (Figura 12), 

provenientes do Biotério Prof. Dr. Thomas George do Laboratório de Tecnologia 

Farmacêutica Prof. Delby Fernandes Medeiros - da Universidade Federal da Paraíba 

(LTF/UFPB).  

 

 

 
Figura 12: Camundongo Swiss albino, em 
detalhe  
Fonte: Arquivo Laboratório de 
Psicofarmacologia- UFPB, 2011. 

 

 

 

3.1.2 Condições Experimentais 

 

Os testes experimentais foram realizados no laboratório de Psicofarmacologia 

Professor Elizaldo A. Carlini e no Setor de Experimentação Comportamental do 

Biotério Prof. Dr. Thomas George do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. 
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Delby Fernandes Medeiros - da Universidade Federal da Paraíba (LTF/UFPB). As 

análises toxicológicas e histopatológicas foram desenvolvidas no Laboratório de 

Toxicologia (LABETOX) vinculado ao mesmo laboratório e no Laboratório de 

Análises Clínicas e de Patologia Clínica do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

(HULW) da mesma instituição. 

No Biotério, os animais foram alojados em gaiolas de polietileno e mantidos 

em temperatura equivalente a 21  2o C, com livre acesso a uma dieta controlada a 

base de ração tipo pellets (Purina®) e água disponível em garrafas graduadas de 

polietileno com bicos de inox, encaixadas na parte superior da grade metálica da 

gaiola. Os animais foram mantidos em ciclo claro/escuro de 12 horas, sendo a fase 

clara de 6h00 às 18h00. 

Os animais foram previamente agrupados com pelo menos 60 minutos de 

antecedência à execução dos testes, visando minimizar as possíveis alterações 

comportamentais dos mesmos bem como permitir uma adaptação ao novo 

ambiente. Os camundongos foram privados de água e ração 60 minutos antes dos 

testes. Exceto para as análises toxicológicas, onde os animais tiveram jejum de 6 

horas. 

Antes de cada procedimento a bancada foi limpa com etanol a 70%, no 

entanto, durante os testes foi utilizado etanol de baixa graduação (10%). Os 

experimentos foram executados no período compreendido entre as 08h00 e 13h00, 

sendo os animais utilizados uma única vez e, em seguida, foram eutanasiados por 

deslocamento cervical. 

Todos os procedimentos experimentais foram analisados e previamente 

aprovados pelo CEPA - Comitê de Ética em Pesquisa Animal do LTF/UFPB, sob a 

certidão de Nº 0501/11. A utilização dos animais obedeceu a princípios técnicos e 

éticos (ANDERSEN et al., 2004; COLÉGIO BRASILEIRO DE EXPERIMENTEÇÃO 

ANIMAL, 2004; ALMEIDA, 2006).  

 

3.1.3 Drogas e Reagentes 

 

 Ácido acético glacial (Synth – EUA);  

 Água destilada (UFPB – Brasil); 

 Carragenina (Sigma – Suiça); 
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 Cloridrato de Morfina (Merck – EUA); 

 Dexametasona (MASE – Brasil); 

 Formaldeído 37% (Vetec – Brasil); 

 Kits laboratoriais para dosagens bioquímicas (Labtest - Brasil). 

 Naloxona (Sigma – EUA); 

 Solução salina – Cloreto de sódio estéril a 0,9%; 

 Solução de Turk (Merck – Brasil); 

 Tween 20% (Merck – EUA); 

 

 As substâncias foram preparadas minutos antes da sua utilização, 

dissolvidas em água destilada ou solução salina 0,9%, utilizando-se concentrações 

decimais de forma a possibilitar a administração de 0,1 mL/10g de peso do animal 

por via intraperitoneal (i.p.). 

 

3.1.4 Preparação da Substância Teste 

 

A substância teste utilizada foi o derivado do tiofeno: 2-[(4-nitro- benzilideno)-

amino]-4,5,6,7-tetraidro-benzo[b]tiofeno-3-carbonitrila (6CN10). A síntese desse 

composto foi realizada pelo Laboratório de Síntese e Vetorização Molecular (LSVM) 

da Universidade Estadual da Paraíba sob a supervisão dos professores Dr. 

Francisco Jaime Bezerra Mendonça Junior e Dr. Ricardo Olimpio de Moura.  

O composto sintetizado (6CN10) foi obtido a partir da reação de Gewald que 

consiste na condensação de Knoevenagel, com posterior reação de substituição e 

ciclização em meio básico com enxofre elementar (GEWALD; SCHINKE; 

BOTTCHER; 1966), onde obtivemos o intermediário reacional 2-amino-4,5,6,7-

tetraidro-benzo[b]tiofeno-3-carbonitrila. A segunda etapa da reação consistiu na 

reação de condensação do derivado tiofênico com 4-nitro-benzaldeido em meio 

ácido levando ao produto final (Figura 13 a seguir) (MENDONÇA-JUNIOR, et al., 

2011). 
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Figura  13:  2 - [(4-Nitro -  benzilideno) - amino] – 4, 5, 
6, 7 – tetraidro- benzo [b] tiofeno – 3- carbonitrila 
(6CN10) 

 

 
As doses da substância teste para os estudos da atividade antinociceptiva e 

antiinflamatória foram estabelecidas baseando-se na Avaliação Farmacológica 

Comportamental, sendo utilizadas as doses de: 25, 50 e 100 mg/kg de peso animal, 

onde a dose máxima avaliada corresponde a 10% da dose utilizada na Avaliação 

Toxicológica Aguda.  A preparação das mesmas ocorreu imediatamente antes da 

realização dos experimentos, sendo dissolvidas em água destilada e solvente 

apropriado (Tween 20%). A via de administração escolhida foi a intraperitoneal (i. p.). 

 

3.1.5 Aparelhagem  

 

 Analisador Bioquímico Automático (Cobas Mira Plus® - Roche Diagnostic 

Siystem - Brasil), para determinações bioquímicas no soro; 

 Analisador hematológico celular automático de uso veterinário – SCIL Vet 

abx- Homba ABX®, para obtenção do hemograma e contagem de plaquetas. 

Os esfregaços sanguíneos foram corados pelo Giemsa. 

 Balança analítica AG – 200 GEHAKA® (Brasil), para pesagem das substâncias 

testadas e órgãos dos animais; 

 Balança eletrônica BG – 8000 GEHAKA® (Brasil), para pesagem dos animais 

e determinação do consumo de água e ração; 

 Centrífuga BIO ENG® BE 4000 (Brasil), para separação do soro em dez 

minutos, a 3500 rpm; 

S

CN

N

2-(Benzylidene-amino)-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carbonitrile

S

CN

NH2

2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carbonitrile

S

CN

N

NO2

2-[(4-Nitro-benzylidene)-amino]-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophene-3-carbonitrile

S

CN

NH2

2-Amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carbonitrile



54 

 

 HEMATEL 200® e microscópio Nikon® (Japão), para confirmação e controle 

da contagem das células sanguíneas; 

 Microscópio RML5® Askmania-Germany, utilizado nas análises 

histopatológicas. 

 

3.1.5.1 Aparelho de rota-rod  

 

O aparelho utilizado foi o EFF 412 – Rota-rod para camundongos – Insight 

(Figura 14). Este aparelho constitui-se de uma barra giratória não escorregadia, 

medindo 45 cm de altura, 54 cm de largura e 35 cm de comprimento, dividida em 

quatro compartimentos iguais, separados por cinco discos plásticos, com velocidade 

regulável em rotações por minuto (r.p.m.). O aparelho dispõe de um mecanismo 

automático capaz de contabilizar o tempo de permanência do animal na barra 

giratória. 

 

 

Figura 14: Aparelho de Rota-Rod para 
camundongos  
Fonte: Arquivo Laboratório de 
Psicofarmacologia - UFPB, 2011. 
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3.1.5.2 Aparelho de campo aberto (Open-field)  

 

O aparelho utilizado foi o modelo EP 154 Insight®. Este aparelho consiste em 

uma placa de acrílico pintada de branco e marcada com dois círculos, o mais 

externo apresentando diâmetro de 28 cm, sendo circundado por um cilindro 

transparente, para permitir melhor visualização, com o mesmo diâmetro do círculo 

externo e 30 cm de altura. A placa é dividida em 12 campos (com linhas pintadas em 

preto) (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Aparelho utilizado no teste do 
Campo Aberto 
Fonte: Arquivo Laboratório de 
Psicofarmacologia- UFPB, 2011. 

 

 

3.1.5.3 Aparelho da placa quente  

 

O modelo do aparelho utilizado foi o HOT PLATE LE 7406, fabricado por: L 

Si Letica - Scientific Instruments (Panlab S.L. - Espanha). Este aparelho permite 

avaliar a atividade de drogas antinociceptivas por meio de uma placa de alumínio, 

localizada na sua superfície superior, que é aquecida a uma determinada 

temperatura (50º  1Cº, para camundongos). O aparelho possui ainda um 
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cronômetro que é ativado por um pedal externo, e permite a medida precisa do 

tempo de reação do animal ao estímulo térmico.  Acoplado à placa, existe um 

cilindro de acrílico transparente, que isola o animal para observação sobre o 

aparelho (Figura 16) (ALMEIDA, 2006).  

 

 

Figura 16: Aparelho de placa quente  
Fonte: Arquivo Laboratório de 
Psicofarmacologia - UFPB, 2011. 

 

 

3.1.5.4 Caixa de observação para o teste da formalina  

 

Este aparato consiste em uma moldura de metal que forma uma caixa 

triangular com ângulos de 45°, os seus lados e a altura medem 25 cm cada, sendo 

duas paredes formadas por espelhos e uma de vidro transparente para dar ao 

observador um campo de visão mais amplo (Figura 17 a seguir). 
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Figura 17: Caixa de observação usada para o teste 
da formalina  
Fonte: Arquivo Laboratório de Psicofarmacologia- 
UFPB, 2011. 

 

 
3.2 Métodos 

 

3.2.1 Avaliação Farmacológica Comportamental 

 

A avaliação farmacológica comportamental é uma metodologia preliminar 

adotada para avaliação do possível efeito de uma droga sobre o sistema nervoso 

central (SNC) e sistema nervoso autônomo (SNA). Através deste método foi 

realizado o monitoramento de comportamentos, que na sua maioria são exibidos 

normalmente pelos animais, de forma que qualquer alteração no padrão normal de 

comportamento pode ser sugestiva de atividade no Sistema Nervoso (ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2006b; ALMEIDA et al., 1999). 

Portanto, esse modelo possibilita o direcionamento do estudo farmacológico 

para utilização de testes que levem à caracterização de um efeito específico 

(FRANCO, 2002). 

Os experimentos foram realizados de acordo com o protocolo experimental 

descrito por Almeida e colaboradores (1999), adotado pelo Laboratório de 

Psicofarmacologia Prof. Dr. Elizaldo A. Carlini. Os efeitos observados em cada 

período de tempo foram marcados como ausente ou presente. Caso o efeito 

estivesse presente, um escore de intensidade era marcado com uma cruz (+) 

representando um efeito aumentado ou com duas cruzes (++), representando um 
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efeito intenso. Caso os comportamentos observados estivessem reduzidos ou 

ausentes, o efeito do 6CN10 era marcado com um sinal negativo (–) representando 

um efeito diminuído ou pelo número 0 representando a ausência de efeitos. 

Para este experimento foram utilizados camundongos, machos e fêmeas, 

divididos por sexo em oito grupos contendo seis animais. Sendo três grupos de 

machos e três de fêmeas tratados com 6CN10 por via i. p., nas doses de 250, 500 e 

1000 mg/Kg. Esses animais foram comparados com os animais dos dois grupos 

restante, os grupos controle que receberam, pela mesma via, apenas o veículo 

(água destilada + tween 20%) utilizado nas preparações. A observação dos 

parâmetros comportamentais foi feita aos 30, 60, 120, 180 e 240 minutos após o 

tratamento, onde os efeitos observados foram registrados de acordo com a 

metodologia descrita acima. 

 

3.2.2 Avaliação de Possíveis Efeitos de 6CN10 sobre o Sistema Nervoso 

Central: Modelos de Comportamento Animal 

 

3.2.2.1 Avaliação da atividade motora 

 

3.2.2.1.1 Teste do rota-rod 

 

O teste do Rota-rod foi proposto por Dunham e Miya (1957) e consiste em 

uma metodologia utilizada na triagem de drogas com possível atividade 

neurotóxica/mio-relaxante. Este método permite avaliar a especificidade da ação 

antinociceptiva de drogas, verificando se estas promovem incoordenação motora 

nos animais, seja por sedação e/ou por relaxamento muscular através do tempo de 

permanência deste em uma barra giratória (CARLINI; BURGOS, 1979; CAPASSO et 

al., 1996). 

Para execução deste protocolo, os camundongos foram pré-selecionados 

sem administração de nenhuma droga 24h antes do teste, sendo considerados 

aptos ao teste aqueles animais que permaneceram na barra giratória (velocidade de 

7 rpm) durante 3 minutos, em pelo menos uma das três tentativas de recondução 

(MENDES; MATTEI; CARLINI, 2002; DE SOUZA et al., 2007). 

No dia seguinte a seleção, camundongos machos e fêmeas foram divididos 

por sexo, em oito grupos de dez animais cada, sendo quatro grupos formados por 
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machos e quatro grupos formados por fêmeas. A cada dois grupos de diferentes 

sexos foram administrados o controle e o 6CN10 nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg 

de peso corporal por via intraperitoneal. Transcorridos 30 minutos destes 

tratamentos, os animais foram colocados na barra giratória e o tempo de 

permanência foi registrado, limitando-se as observações ao tempo máximo de 3 

minutos por animal ou três reconduções à barra.  

 

3.2.2.1.2 Teste do campo aberto (Open field) 

 

Originalmente descrito por Hall (1934) como uma arena circular para testar os 

efeitos de ambientes não familiares sobre a emocionalidade em roedores, o teste do 

campo aberto é um procedimento conveniente para medir não apenas 

comportamento de ansiedade, mas também sedação ou atividade exploratória do 

animal (PRUT; BELZUNG, 2003). A tendência natural do animal em um ambiente 

novo é a de explorá-lo, apesar do estresse e do conflito provocado pelo mesmo 

(MONTGOMERY, 1955). Alguns estudos têm demonstrado que alterações nesses 

parâmetros têm correlação com a ansiedade no homem (MASUR; MARTZ; 

CARLINI, 1971). 

Para a realização deste teste foram utilizados camundongos machos e 

fêmeas, divididos por sexo, em oito grupos com dez animais cada, sendo quatro 

grupos formados por machos e quatro grupos por fêmeas. A cada dois grupos de 

diferentes sexos foram administrados o controle e o 6CN10 nas doses de 25, 50 e 

100 mg/kg de peso corporal. Os animais foram submetidos ao aparelho 30 minutos 

após o tratamento. Antes da introdução de cada animal, o aparelho foi limpo com 

álcool a 10% para eliminar possíveis pistas decorrentes de odores deixados por 

outros animais. 

Cada animal participou do teste durante 3 minutos, para avaliação da sua 

atividade exploratória, mediante sua movimentação espontânea (ambulação), 

registrada pelo número de vezes que o animal cruzava, com as quatro patas, as 

divisões do campo, o número de comportamentos de autolimpeza (grooming), de 

levantar (rearing), como também o número de bolos fecais como índice de 

emocionalidade (MONTGOMERY, 1955; LEITE; SIQUEIRA, 2006). 
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3.2.3 Estudo da Atividade Antinociceptiva de 6CN10 

 

3.2.3.1 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 

 

O comportamento de contorção em animais pela injeção de ácido acético, 

induzindo nocicepção química, nos permite avaliar a nocicepção inflamatória visceral 

e a atividade antinociceptiva de substâncias que atuam tanto a nível central quanto 

periférico (FRANÇA et al., 2001). De um modo geral, as drogas com propriedades 

analgésicas reduzem ou mesmo inibem esse comportamento (COLLIER et al., 

1968).  

Este teste baseia-se no fato de que a administração intraperitonial de ácido 

acético a 0,85% promove irritação dos tecidos dessa área, sendo tal efeito 

nociceptivo caracterizado por contorções abdominais seguidas de extensões de 

membros posteriores (KOSTER; ANDERSON; DEBBER, 1959). 

Para este experimento foram utilizados camundongos machos, divididos em 

cinco grupos com oito animais cada, sendo que três destes grupos receberam o pré-

tratamento com o 6CN10 nas doses de 25, 50 e 100 mg/kg, um grupo controle 

recebeu o veículo e o outro grupo recebeu morfina (6 mg/kg) que funcionou como 

padrão positivo. 

Trinta minutos após a administração inicial, os animais foram tratados com 

solução de ácido acético 0,8% em água destilada (0,1 mL/10 g) por via i.p. e 

colocados individualmente em caixas apropriadas para observação. Após cinco 

minutos da administração foi então registrado o número de contorções abdominais 

apresentado por cada animal durante um período de 10 minutos de observação. 

Uma redução significativa do número de contorções quando comparado ao grupo 

controle negativo é considerada uma resposta antinociceptiva (NARAYANAN et al., 

2000; BASTOS et al., 2006). 

 

3.2.3.2 Teste da formalina 

 

O modelo de nocicepção induzida pela formalina permite avaliar dois tipos 

distintos de nocicepção: a de origem neurogênica (estimulação direta das fibras 

nociceptivas) e a de origem inflamatória (caracterizada pela liberação de mediadores 

inflamatórios) (HUNSKAAR; HOLE, 1987; TJØLSEN et al., 1992).  
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Nessa metodologia, uma solução de formalina é injetada na região subplantar 

do camundongo o que leva a estimulação dos nociceptores, sendo o tempo de 

lambida da pata do animal considerado indicativo de resposta nociceptiva 

(DUBUISSON; DENNIS, 1977; SOUZA et al., 2000). São observadas duas fases, a 

primeira fase de nocicepção ou inicial, que varia de zero a 5min após a injeção, 

chamada de neurogênica, na qual os nociceptores são ativados por mediadores pré-

formados; a inibição dessa fase é indicativa de drogas analgésicas que atuam em 

nível central.  

Em seguida, há uma interfase de aproximadamente 10 minutos caracterizada 

por mecanismos inibitórios da dor. A segunda fase de nocicepção ou tardia é 

conhecida como fase inflamatória e avaliada entre 15 a 30min após a injeção, onde 

o comportamento observado é resultante da ação de mediadores inflamatórios 

sintetizados e liberados após o estímulo promovido pelo formaldeído (HUNSKAAR; 

HOLE, 1987). 

Neste experimento os grupos de camundongos receberam os mesmos 

tratamentos citados no teste da placa quente. Após 30 minutos do tratamento, 20 μL 

de solução de formalina 2,5% (0,92% de formaldeído diluído em solução salina) foi 

injetada na região subplantar da pata posterior direita de cada camundongo. 

Imediatamente após, os animais foram colocados nas caixas de observação, sendo 

então registrado o tempo, em segundos, que os animais manifestaram sinais 

dolorosos, através de lamber, sacudir ou morder a pata injetada durante a 1ª e a 2ª 

fase. 

Este teste foi conduzido como descrito por Vaz et al., (1996), que representa 

uma modificação do modelo original de Hunskaar, Fasmar e Hole, (1985) e Santos 

et al., (1995).  

 

3.2.3.3 Teste da placa quente 

 

Descrito por Eddy e Leimback (1953), o teste da placa quente, representa 

uma modificação do modelo original de Woolfre e MacDonald (1944) e consiste em 

quantificar o tempo de reação do animal ao estímulo térmico (55 ± 1ºC), quando é 

exibido o comportamento de levantar (tentativa de pular) ou de lamber uma das 

patas (SILVA et al., 2005a), sendo estas respostas indicativas de nocicepção 

induzidas pelo calor nocivo (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a). O estímulo térmico do 
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teste é utilizado para avaliar a atividade analgésica mediada por mecanismos 

centrais (AL-GHAMDI, 2001). 

Esse teste confere uma resposta operante a um estímulo térmico, mediada 

por integração central e é bastante utilizado para investigar drogas que apresentem 

um potencial antinociceptivo a nível supraespinhal (YAKSH; RUDY, 1997), portanto 

é um teste válido para teste de analgesia por origem central. 

Os animais foram submetidos a uma pré-seleção e aqueles que apresentaram 

uma resposta de até 15 segundos de permanência na placa foram considerados 

aptos. A permanência máxima dos mesmos na placa foi de no máximo 30 segundos 

para se evitar danos teciduais (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006a). 

Para a realização deste experimento foram utilizados camundongos machos, 

divididos em cinco grupos com oito animais cada, três dos grupos foram tratados 

com as doses de 25, 50 e 100 mg/kg do 6CN10, um grupo controle recebeu o 

veículo e um grupo padrão foi tratado com morfina na dose de 10 mg/kg. Após trinta 

minutos do tratamento os animais foram colocados na placa quente, sendo 

registrado o tempo de latência, que é o tempo compreendido entre a colocação do 

animal na placa pré-aquecida e a tentativa do animal de saltar ou lamber uma das 

patas. Este procedimento foi repetido com 60 e 120 minutos após a administração. 

 

3.2.4 Avaliação da Participação do Sistema Opióide no Mecanismo de Ação da 

Atividade Antinociceptiva de 6CN10 

 

3.2.4.1 Teste da formalina após tratamento com antagonista opióide 

 

Com o objetivo de avaliar a participação do sistema opióide sobre o efeito 

antinoceptivo do 6CN10, foram utilizados cinco grupos com oito animais cada. Dois 

dos grupos, receberam o tratamento com o antagonista opióide não seletivo, 

naloxona, na dose de 6 mg/kg por via subcutânea (s.c.), 15 minutos antes dos 

grupos serem tratados, um deles com o 6CN10 na dose de 100 mg/kg e o outro, o 

grupo padrão, tratado com morfina na dose de 10 mg/kg. Os três grupos restantes 

foram tratados respectivamente com o controle, com o 6CN10 também na dose de 

100 mg/kg e morfina na dose de 10 mg/kg. Dessa forma, seria possível verificar se o 

efeito analgésico do 6CN10 corresponderia ao bloqueio de receptores opióides e se 

o grupo padrão, morfina, que reconhecidamente tem o seu efeito analgésico 
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reduzido pelo antagonismo da naloxona aos receptores opióides, teria efetivamente 

o seu efeito suprimido. Trinta minutos após este tratamento todos os oito animais de 

cada um dos cinco grupos foram submetidos ao teste da formalina (TJOLSEN et al., 

1992). 

 

3.2.5 Estudo da Atividade Antiinflamatória de 6CN10 

 

3.2.5.1 Peritonite induzida por carragenina (Cg) 

 

A carragenina foi utlizada como estímulo para produzir uma resposta 

inflamatória aguda na cavidade peritoneal em camundongos após 4 h, com grande 

número de leucócitos no exsudato. Para avaliar a possível atividade de 6CN10 no 

recrutamento de leucócitos para a cavidade peritoneal foram utilizados cinco grupos 

de camundongos machos contendo oito animais cada. 

Os animais foram pré-tratados por via i.p. com o veículo, 6CN10 (25, 50, e100 

mg/kg) ou dexametasona (0,5 mg/kg) por via subcutânea (s.c.). Após 30 minutos os 

animais receberam carragenina 1% por via i.p. (Cg; 500 μg/cavidade) dissolvida em 

0,5 mL de salina estéril. A migração de neutrófilos foi avaliada 4 horas após a 

injeção de Cg. Para tanto os animais foram eutanasiados por deslocamento cervical, 

anteriormente anestesiados. Em seguida, as células presentes na cavidade 

peritoneal foram coletadas através da lavagem desta, injetando-se 3,0 mL de salina 

contendo 5 UI/mL de heparina. Os abdomens dos animais foram levemente 

massageados, e através de uma incisão foram coletados os fluidos peritoneais 

utilizando-se uma pipeta de Pasteur de plástico. 

A contagem total dos leucócitos foi realizada conforme descrito por Souza e 

Ferreira (1985). Neste procedimento o fluido coletado de cada animal foi diluído no 

reagente de Turk (1:40)  e posteriormente usado para a contagem global de 

leucócitos em câmara de Neubauer. Foram expressos como resultados, as médias 

dos números de leucócitos totais (x 10
6

/mL) de cada grupo experimental ou a 

percentagem de inibição da migração de leucócitos comparativamente ao grupo 

experimental controle. 
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3.2.6 Estudo Toxicológico Pré-clínico Agudo 

 

Os protocolos experimentais para avaliação da toxicidade aguda foram 

orientados pela Resolução Específica (RE) nº. 90/2004 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e pelo Guia para a Condução de Estudos Não Clínicos 

de Segurança Necessários ao Desenvolvimento de Medicamentos, como também 

por obras de referência e pela padronização prévia realizada no Biotério do LTF-

UFPB (LARINI, 1999; DINIZ, 2000; BARROS; DAVINO, 2003; BRASIL, 2004; 

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GERÊNCIA DE AVALIAÇÃO 

DE SEGURANÇA E EFICÁCIA – GESEF, 2010). 

 

3.2.6.1 Descrição dos grupos e tratamento dos animais 

 

Os animais selecionados foram divididos em dois grupos: grupo controle e 

grupo tratado. Cada grupo foi formado por doze animais machos e doze fêmeas, 

sendo abrigados seis animais por gaiola. Ao grupo tratado, foi administrado a dose 

de 1000 mg/kg de 6CN10, ao grupo controle foi administrado apenas o veículo de 

solubilização da substância teste. Os animais foram expostos a uma única dose e no 

dia zero da pesquisa.  

 

3.2.6.2 Sinais tóxicos gerais e letalidade 

 

Após o tratamento, pesquisou-se, em todos os grupos experimentais, o 

surgimento de possíveis sinais tóxicos gerais, através da metodologia proposta por 

Almeida et al., (1999) a fim de se identificar eventuais alterações sobre o Sistema 

Nervoso Central (SNC) e Sistema Nervoso Autônomo (SNA). A observação destes 

sinais se deu aos 30, 60, 120, 180 e 240 minutos, no dia zero da pesquisa, e uma 

vez por dia, sempre no mesmo horário, nos treze dias seguintes. Além desses 

parâmetros, foi registrada também, a ocorrência ou não de mortes. 

 

3.2.6.3 Evolução ponderal e consumo de água e alimentos 

 

Os animais foram pesados no primeiro e no último dia do experimento, para 

avaliação da evolução ponderal. 
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O consumo de água foi registrado a partir das primeiras 24 horas após o 

tratamento. Este consumo foi calculado a partir da disponibilização de um volume 

conhecido de água (500ml), e medindo-se o volume ingerido pelos animais, no dia 

seguinte. O consumo de alimentos (ração, na forma de pellets) também foi avaliado 

a partir das primeiras 24 horas, após o tratamento, disponibilizando-se diariamente 

100g de ração para os animais e contabilizando-se, no dia seguinte, o peso da ração 

consumida. 

 

3.2.6.4 Análise laboratorial de sangue 

 

Após os 14 dias de observação, e com jejum prévio de 6 horas, todos os 

animais, de ambos os grupos, foram sacrificados por tração cervical, para retirada do 

sangue através do plexo braquial. O sangue foi coletado em microtubos (Microtainer 

Becton Dickson), devidamente identificados, contendo anticoagulante apropriado 

(EDTA) para realização de exames hematológicos, e em microtubos contento gel 

separador (Microtainer Becton Dickson) para obtenção do soro utilizado nas 

determinações bioquímicas. 

As análises hematológicas avaliaram as séries vermelha (eritrograma) e 

branca (leucograma) e a contagem de plaquetas. O eritrograma englobou a 

contagem de hemácias, determinação do hematócrito, da hemoglobina, do volume 

corpuscular médio (VCM), da hemoglobina corpuscular média (HCM), e da 

concentração hemoglobínica corpuscular média. O leucograma englobou a 

contagem global e diferencial dos leucócitos. Estas análises foram realizadas 

através do analisador hematológico celular automático, de uso veterinário, SCIL Vet 

abx-Homba ABX® (Figura 18). Os esfregaços sanguíneos foram corados pelo 

Giemsa. 

As análises bioquímicas incluíram as seguintes dosagens: glicose, uréia, 

creatinina, ácido úrico, transaminases: aspartato amino trasferase (AST) e alanina 

amino transferase (ALT), albumina, amilase, proteínas totais, colesterol total, 

colesterol HDL e triglicerídeos. 

Todos os parâmetros bioquímicos avaliados foram obtidos através do 

analisador bioquímico automático Cobas Mira Plus da Roche Diagnostic Siystem 

(Figura 18). 
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Figura 18: Analisador hematológico–SCIL Vet 
abx- Homba ABX® 
Fonte: Arquivo Laboratório de Toxicologia- 
UFPB, 2011. 

 

 

3.2.6.5 Exames anatomopatológicos 

 

Após o sacrifício, as vísceras de 50% dos animais foram ressecadas, pesadas 

e examinadas macroscopicamente. O coração, fígado, rins e pulmões foram 

submetidos a secções seriadas, e imersos em solução de formol a 10% tamponada. 

Para os pulmões, esse mesmo procedimento técnico foi precedido de perfusão via 

traquéia, visando reduzir os artefectos teciduais produzidos pelo colapso alveolar 

pós-morte. 

A seguir, as vísceras dos animais de ambos os sexos, participantes do grupo 

controle e do grupo tratado com a dose de 1000 mg/kg do 6CN10, já fixadas em 

formalina tamponada (formol a 10%), por 24 horas, foram resseccionadas de forma 

seriada para processamento histológico, através de desidratação com séries 

crescentes de álcool (70° a 100°), seguida de diafanização em xilol e de 

impregnação e inclusão em parafina, segundo os métodos habituais (MICHALANY, 

1998). No micrótomo, os fragmentos tissulares foram seccionados em espessura de 

3,0 μm, dispostos em láminas de vidro, com subseqüente coloração por 

hematoxilina-eosina e tricômico de Masson. As lâminas histológicas foram 

submetidas a exame, em microscópio óptico. 



67 

 

3.2.7 Análise Estatística 

  

Os resultados deste estudo foram analisados através do teste “t” de Student 

não pareado, e através de ANOVA, seguido do teste de Dunnet ou Tukey’s. Os 

dados numéricos foram aplicados no programa Graph Pad Prism versão 4 

(GraphPad Software Inc., EUA). Os valores obtidos foram expressos em média ± 

erro padrão da média (e.p.m.), sendo os resultados considerados significativos 

quando apresentaram um valor de p < 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Avaliação Farmacológica Comportamental 

 

As alterações comportamentais apresentadas pelos camundongos tratados 

com 6CN10, por via intraperitoneal, com diferentes doses (250, 500 e 1000 mg/kg) e 

comparadas ao grupo controle são mostradas (Quadro 01). Os animais, de ambos 

os sexos, tratados com a dose de 250 mg/kg, apresentaram analgesia (avaliada 

através do pinçamento da cauda) aos 30 , 60 e 120 minutos após o tratamento, não 

sendo mais observados efeitos analgésicos após os 120 minutos de tratamento. Os 

animais, machos e fêmeas, tratados com a dose de 500 mg/kg de 6CN10, 

apresentaram analgesia observada nos 30, 60, 120, 180 e 240 minutos após o 

tratamento. E além da analgesia, os animais deste grupo, apresentaram diminuição 

da resposta ao toque, da ambulação e da força para agarrar, durante o mesmo 

período observado. Não foram observados efeitos analgésicos após os 240 minutos 

de tratamento. 

 Os grupos tratados com 6CN10 na dose de 1000 mg/kg, apresentaram 

analgesia de forma mais intensa, diminuição da resposta ao toque, da ambulação e 

da força para agarrar durante todos os momentos de observação (30 aos 240 min.). 

Os animais foram mantidos em observação por três dias, não sendo 

observada a ocorrência de mortes durante este período.  
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Quadro 1: Efeitos do 6CN10 na triagem farmacológica comportamental em camundongos 
machos (n=10) 

 
Tratamento 
Dose e via 

Tempo 
de 

Observ. 

 
Efeitos Comportamentais 

 
 

6CN10 
 

250 mg/kg 
 

i.p. 

30 min (+) Analgesia* 

60 min (+) Analgesia*  

120 min (+) Analgesia*  

180 min Sem efeitos 

240 min Sem efeitos 

 
 
 
 

6CN10 
 

500 mg/kg 
 

i.p. 

30 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

60 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

120 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

180 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

240 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

 
 
 
 
 

6CN10 
 

1000 mg/kg 
 

i.p. 

30 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

60 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

120 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

180 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

240 min 
(-) Ambulação; (++) Analgesia *; (-) Resposta ao 
toque; (-) Força para agarrar;  

Efeito aumentado (+), efeito intenso (++), efeito diminuído (-). 
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4.2 Avaliação de Possíveis Efeitos do 6CN10 sobre o Sistema Nervoso Central 

 

4.2.1 Avaliação da Atividade Motora 

 

4.2.1.1 Teste do rota-rod 

 

Durante a avaliação motora, através do teste de rota Rod, os animais tratados 

com as diferentes doses experimentais (25, 50 e 100 mg/kg) e de ambos os sexos, 

não apresentaram alterações estatisticamente significativas quando comparados ao 

grupo controle correspondente. Estes resultados podem ser evidenciados na Tabela 

1. 

 
Tabela 1: Tempo de permanência (em segundos) na barra giratória do aparelho rota rod, de 
camundongos após o tratamento com diferentes doses de 6CN10. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=5). One-way ANOVA.*p 0,05 

 

CONTROLE 

 

25 mg/kg 

Doses 

50 mg/kg 

 

100 mg/kg 

Machos 

179,0  2,2 157,8  49,6 176,0  8,9 174,6  12,1 

Fêmeas 

179,8  0,5 144,4  31,8 134,4  70,1 170,6  15,2 

 

 
 

4.2.1.2 Teste do campo aberto (Open field) 

 

Neste experimento, em todos os parâmetros analisados, os animais 

tratados com as diferentes doses experimentais (25, 50 e 100 mg/kg) e de ambos 

os sexos, não apresentaram alterações estatisticamente significativas quando 

comparados ao grupo controle correspondente (Tabelas 2, 3, 4 e 5).  
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Tabela 2: Número de ambulações no experimento de campo aberto, em camundongos após 

o tratamento com diferentes doses de 6CN10. Os valores estão expressos em média  

e.p.m. (n=5). One-way ANOVA.*p 0,05.  

 

CONTROLE 

 

25 mg/kg 

Doses 

50 mg/kg 

 

100 mg/kg 

Machos 

63,8  4,1 52,4   8,8 52,0  2,5 51,0  3,3 

Fêmeas 

68,2  13,9 49,4  8,9 45,2  5,2 42,4  11,1 

 
 
 
Tabela 3: Frequência do comportamento de “levantar” no experimento de campo aberto, em 
camundongos após o tratamento com diferentes doses de 6CN10. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=5). One-way ANOVA.*p 0,05.  

 

CONTROLE 

 

25 mg/kg 

Doses 

50 mg/kg 

 

100 mg/kg 

Machos 

10,0   1,4 7,2 1,9 7,2  0,9 6,8   0,9 

Fêmeas 

2,6  0,5 2,2   0,2 2,0  0,32 2,0   0,3 

 

 
 

Tabela 4: Duração em segundos do comportamento de “auto-limpeza” no experimento de 
campo aberto, em camundongos após o tratamento com diferentes doses de 6CN10. Os 

valores estão expressos em média  e.p.m. (n=5). One-way ANOVA. *p 0,05. 

 

CONTROLE 

 

25 mg/kg 

Doses 

50 mg/kg 

 

100 mg/kg 

Machos 

6,6  0,6 5,8  0,8 4,6  0,7 5,0  0,7 

Fêmeas 

5,8  0,7 4,0  0,4 3,8  0,7 3,4  0,5 
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Tabela 5: Número de bolos fecais, no experimento de campo aberto, em camundongos 

após o tratamento com diferentes doses de 6CN10. Os valores estão expressos em média  

e.p.m. (n=5). One-way ANOVA. *p 0,05. 

 

CONTROLE 

 

25 mg/kg 

Doses 

50 mg/kg 

 

100 mg/kg 

Machos 

3,6    0,5 2,0    0,9 2,0  0,7 1,0  0,6 

Fêmeas 

2,8  0,6 2,4  0,9 2,4  0,5 2,2  0,6 

 

 

4.3 Estudo da Atividade Antinociceptiva de 6CN10 

 

4.3.1 Teste das Contorções Abdominais Induzidas por Ácido Acético 

 

De acordo com os resultados demonstrados no gráfico 1, todos os grupos de 

animais tratados com 6CN10 apresentaram redução significativa no número de 

contorções abdominais, quando comparadas ao grupo controle (30,8 ± 2,8). Os 

animais que receberam as diferentes dose de 6CN10 (25, 50 e 100 mg/kg) 

apresentaram respectivamente as seguintes médias de contorções (2,1 ± 0,6; 5,6 ± 

1,3 e 0,4 ± 0,3). A morfina, utilizada como padrão, aboliu quase que completamente 

o número de contorções abdominais induzidas pelo ácido acético (0,03 ± 0,02). 

 

 
Gráfico 1: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg, sobre as 
contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, em camundongos. Os 
valores estão expressos em média ± e.p.m. (n=8), ***p< 0,001 vs grupo 
controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 
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4.3.2 Teste da Formalina 

 

Na fase inicial ou neurogênica do teste, ocorrida nos cinco primeiros minutos 

após a injeção subplantar da solução de formalina, os camundongos tratados com 

6CN10 apresentaram diminuição no tempo de lambida da pata de maneira 

significativa em todas as doses testadas: 25 mg/kg (75,0 ± 4,4 s), 50 mg/kg (72,5 ± 

5,4 s) e 100 mg/kg (68,4 ± 7,7 s) em relação ao grupo controle (113,5 ± 3,4 s). O 

grupo padrão tratado com morfina também reduziu de forma significativa o tempo de 

lambida da pata (2,1 ± 1,4 s) quando comparado ao controle, como já era esperado. 

Dados mostrados no gráfico 2.  

 

 

 
Gráfico 2: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina 
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na primeira fase 
do teste, em camundongos. Os valores estão expressos em média ± e.p.m. 
(n=8), ***p< 0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 
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Os resultados referentes à segunda fase do teste da formalina (15 - 30 min.), 

após a administração da formalina, apresentaram de maneira significativa, 

diminuição no tempo de lambida da pata pelos animais nas diferentes doses 

administradas: 25 mg/kg (47,5 ± 14,6 s), 50 mg/kg (41,9 ± 16,9 s) e 100 mg/kg (12,9 

± 8,5 s) em relação ao grupo controle (192,9 ± 41,2 s). Os grupos de camundongos 

que receberam morfina, também apresentaram um tempo de lambida reduzido (2,8 ± 

1,3 s), durante esta fase do teste (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina 
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na segunda fase 
do teste, em camundongos. Os valores estão expressos em média ± e.p.m. 
(n=8), ***p< 0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 
 

 

4.3.3 Teste da Placa Quente 

 

Os resultados obtidos após a administração de 6CN10, nas diferentes doses, 

não revelaram alterações significativas no tempo de permanência (latência) dos 

animais sobre a placa quente nos diferentes tempos observados, quando 

comparados ao controle. No entanto, o tratamento com a morfina, utilizada como 

padrão, na dose de 10 mg/kg, foi observado aumento significativo da permanência 

(latência) dos animais na placa quente, nos três tempos avaliados, sob as mesmas 

condições experimentais. Dados mostrados (Gráfico 4, 5 e 6) a seguir. 
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Gráfico 4: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina 
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 30 minutos 
após o tratamento dos animais. Os valores estão expressos em média ± 
e.p.m. (n=8), ***p< 0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 

 

 
Gráfico 5: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina 
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 60 minutos 
após o tratamento dos animais. Os valores estão expressos em média ± 
e.p.m. (n=8), ***p< 0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 

 

 
Gráfico 6: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da morfina 
na dose de 10 mg/kg, sobre o tempo de permanência na placa, 120 minutos 
após o tratamento dos animais. Os valores estão expressos em média ± 
e.p.m. (n=8), ***p< 0,01 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Dunnett). 
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4.4  Avaliação da Participação do Sistema Opióide no Mecanismo de Ação de 

6CN10 

 

4.4.1 Teste da Formalina após Tratamento com Antagonista Opióide 

 

Os grupos de animais tratados (apenas com 6CN10 ou morfina) sem a 

administração prévia de naloxona demonstraram redução significativa no tempo de 

lambida da pata quando comparados ao controle (1ª fase: 107,4 ± 4,8; 2ª fase: 149,1 

± 15,0), na primeira fase do teste da formalina, como já era esperado. Dados 

mostrados nos gráficos 7, 8, 9 e 10. 

A administração prévia de naloxona, antagonista de receptores opióides, nos 

animais tratados com o 6CN10 (1ª fase: 90,4 ± 9,5; 2ª fase: 50,5 ± 17,0) na dose de 

100 mg/kg não conseguiu reverter, de maneira significativa, o efeito nociceptivo de 

6CN10 na primeira fase do teste da formalina, quando comparado ao grupo tratado 

apenas com o 6CN10 (1ª fase: 68,4 ± 7,7; 2ª fase: 8,5 ± 5,8 ). No entanto, como 

esperado, o grupo padrão tratado com morfina na dose de 10 mg/kg, após 

administração da naloxona (1ª fase: 91,5 ± 7,6; 2ª fase: 195,8 ± 34,6), apresentou 

reversão significativa do tempo de lambida, quando comparado ao grupo tratado 

apenas com a morfina (1ª fase: 24,6 ± 7,9; 2ª fase: 3,0 ± 3,0 ), uma vez que esta 

droga atua através de receptores opióides.  

 

 
Gráfico 7: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina na dose de 
10 mg/kg, sobre o tempo de lambida da pata, na primeira fase do teste da 
formalina, após pré-tratamento com naloxona na dose de 6 mg/kg. Os 
valores estão expressos como a média ± e.p.m. (n=8). **p< 0,01 ***P<0,001 
vs grupo controle (ANOVA - Teste de Bonferroni). (Comparação com o 
grupo controle). 
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Gráfico 8: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina na dose de 
10 mg/kg, na primeira fase do teste da formalina após pré-tratamento com 
naloxona na dose de 6 mg/kg. Os valores estão expressos como a média ± 
e.p.m. (n=8). **p< 0,01 ***P<0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de 
Bonferroni). (Comparação entre os grupos). 
 
 

 
Gráfico 9: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina na dose de 
10 mg/kg, na segunda fase do teste da formalina após pré-tratamento com 
naloxona na dose de 6 mg/kg. Os valores estão expressos como a média ± 
e.p.m. (n=8). **p< 0,01 ***P<0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de 
Bonferroni). (Comparação com o grupo controle). 
 
 

 
Gráfico 10: Efeito de 6CN10, na dose de 100mg/kg e da morfina na dose 
de 10 mg/kg, na segunda fase do teste da formalina após pré-tratamento 
com naloxona na dose de 6 mg/kg. Os valores estão expressos como a 
média ± e.p.m. (n=8). **p< 0,01 ***P<0,001 vs grupo controle (ANOVA - 
Teste de Bonferroni). (Comparação entre os grupos). 
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4.5 Estudo da Atividade Antiinflamatória de 6CN10 

 

4.5.1 Peritonite Induzida por Carragenina 

 

Quatro horas após a administração i.p. de carragenina observou-se intensa 

migração de neutrófilos para a cavidade intraperitoneal dos animais controle (5,2 ± 

0,7 x 106 neutrófilos/cavidade). Quando comparado os animais controle com os 

animais tratados, observou-se uma significativa redução da migração de neutrófilos 

para a cavidade intraperitoneal dos animais tratados com a dose de 50mg/kg (2,3 ± 

0,1 x 106 neutrófilos/cavidade) e com a dose de 100 mg/kg (2,2 ± 0,1 x 106 

neutrófilos/cavidade) de 6CN10. Como esperado também houve significativa 

redução da migração de neutrófilos nos animais tratados com a dexametasona, 

utilizada como padrão (1,0 ± 0,2 x 106 neutrófilos/cavidade). Os dados estão 

expostos no gráfico 11. 

 

 
Gráfico 11: Efeito de 6CN10, nas doses de 25, 50 e 100mg/kg e da 
dexametasona na dose de 10 mg/kg, sobre a migração de neutrófilos para a 
cavidade intraperitoneal de camundongos induzida por carragenina, 4 h 
após o tratamento. Os valores estão expressos em média ± e.p.m. (n=8), 
**p< 0,01, ***p< 0,001 vs grupo controle (ANOVA - Teste de Tukey’s). 
 

 

4.6 Estudo Toxicológico Pré-Clínico Agudo 

 

Respeitando os critérios de racionalização do uso de animais, o que está em 

concordância com os princípios éticos que norteiam pesquisas envolvendo animais 

de laboratório como sujeitos experimentais, bem como a redução da quantidade de 

droga utilizada, os animais de ambos os sexos participantes da avaliação 
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farmacológica comportamental, dos grupos que receberam a dose de 1000mg/kg e 

dos grupos controle foram observados durante 14 dias para realização da avaliação 

toxicológica aguda. 

 

4.6.1 Sinais Tóxicos Gerais e Letalidade 

 

O surgimento de sinais tóxicos gerais, após a administração de 1000 mg/kg 

de 6CN10 por via intraperitonial, já foi relatado durante a Avaliação Farmacológica 

Comportamental (Quadro 1). Demonstrando que os animais apresentaram analgesia 

intensa, diminuição da resposta ao toque, da ambulação e da força para agarrar 

durante todos os momentos de observação. Após 48 h do tratamento ocorreu a 

morte de um animal fêmea do grupo tratado, e ainda, no décimo dia foi registrado a 

morte de um animal macho deste mesmo grupo. 

 

4.6.2 Evolução Ponderal 

 

Nos 14 dias de observação, após o tratamento, foram evidenciadas 

alterações estatisticamente significativas na avaliação da evolução ponderal das 

fêmeas tratadas com 6CN10 (Tabelas 6). 

 
Tabela 6: Variação da evolução ponderal (g), de camundongos machos e fêmeas, tratados 
com a dose de 1000 mg/kg de 6CN10  após 14 dias de tratamento. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student.*p 0,05. 

Machos 

ANIMAIS                 CONTROLE 1000 mg/kg 

                               7,3  0,5 7,0  0,4 

Fêmeas  

ANIMAIS                 CONTROLE 1000 mg/kg 

                                5.8 ± 0.3 4.3 ± 0.2* 
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4.6.3 Consumo de Água e Alimentos 

 

O consumo de água não apresentou diferenças significativas entre os animais 

dos grupos tratados e controle, no entanto, o consumo de alimentos Foi reduzido de 

maneira significativa no grupo das fêmeas tratados com o 6CN10, conforme Tabela 

7. 

 

Tabela 7: Consumo de água (ml) e ração (g) por camundongos, machos e fêmeas, tratados 
com a dose de 1000mg/kg do 6CN10 durante 14 dias. Os valores estão expressos em 

média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student.*p 0,05. 

GRUPO CONSUMO DE ÁGUA 
 

CONSUMO DE RAÇÃO 

Machos 
 

Controle 
 

8,5 ± 0,2 8.2 ± 0.3 

1000mg/kg 7.5 ± 0.4 7.3 ± 0.3 

GRUPO CONSUMO DE ÁGUA 
 

CONSUMO DE RAÇÃO 

Fêmeas 
 

Controle 
 

7,3 ± 0.5 7.2 ± 0.4 

1000mg/kg  6,5 ± 0.4 
 

  5.8 ± 0.3* 
 

 

 

4.6.4 Análise Laboratorial do Sangue 

 

4.6.4.1 Análises bioquímicas 

 

Na avaliação dos parâmetros bioquímicos foram detectados aumentos 

estatisticamente significativos, em ambos os sexos, das enzimas alanina 

aminotransferase (Gráfico 12 e 13) e aspartato aminotransferase (Gráfico 14 e 

15). Resultados apresentados na Tabela 8. 
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Tabela 8: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos, após 14 dias de tratamento com a dose de 1000mg/kg 

de 6CN10, durante o estudo toxicológico agudo. Os valores estão expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. 

*p 0,05. 

Grupos Glicose 
(mg/dL) 

      Uréia 
(mg/dL) 

Creatinina 
(mg/dL) 

ÁcidoÚrico 
(mg/dL) 

 

ALT 
(U/I) 

    AST 
    (U/I) 

    
Machos 

 

   

Controle 156,20 ± 26,31 63,17 ± 1,30 
 

0,4 ± 0,03 2,73 ± 0.22 98,83 ± 6,27 279,7 ±21,72 

1000mg/kg 113,50 ± 17,91 57,50 ± 5,74 0,4 ± 0,02 3,03 ± 0,12 194,0 ± 14.86*  390,2 ± 16,75* 

    
Fêmeas 

 

   

Controle 135,00 ± 8,07 58,50 ± 3,28 0,4 ± 0,02 2,58 ± 0.24 84,17 ± 6,12 267,7 ± 15,67  

1000mg/kg 90,33 ± 19,85 60,67 ± 4,56 0,4 ± 0,03 2,92 ± 0.28 128,7 ± 17,57* 372,8 ± 18,67*  
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Tabela 8: Parâmetros bioquímicos obtidos do soro de camundongos, após 14 dias de tratamento com a dose de 1000mg/kg de 

6CN10, durante estudo toxicológico agudo. Os valores estão expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. p 0,05. 
(Continuação). 

Grupos Albumina 
(g/dL) 

Amilase 
(U/dL) 

Proteínas 
totais (g/dL) 

Colesterol 
(mg/dL) 

Colesterol HDL 
(mg/dL) 

Triglicerídeos 
(mg/dL) 

    
Machos 

   

Controle 2,63 ± 0,12 242,5 ± 17,64 6,05 ± 0,12 166,2 ± 11,88 40,17 ± 2,02 169,0 ± 6,92 

1000mg/kg 2,83 ± 0,08 247,0 ± 19,50 5,83 ± 0,22 155,3 ± 11,04 44,67 ± 3,68 189,3 ± 12,65 

    
Fêmeas 

 

   

Controle 2,47 ± 0,16 248,0 ± 11,99 5,47 ± 0,29 84,83 ± 10,06 40,33 ± 3,40 101,2 ± 6,57 

1000mg/kg 2,68 ± 0,10 253,0 ± 13,12 5,25 ± 0,14 96,67 ± 5,70 47,00 ± 6,15 114,7 ± 9,76 
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Gráfico 12: Dosagem de alanina aminotransferase obtida do soro de 
camundongos machos, após 14 dias do tratamento com a dose de 1000 
mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. ***p 0,05. 

 
 
 

 

 
Gráfico 13: Dosagem de alanina aminotransferase obtida do soro de 
camundongos fêmeas, após 14 dias do tratamento com a dose de 1000 
mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student.*p 0,05. 
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Gráfico 14: Dosagem de aspartato aminotransferase obtida do soro de 
camundongos machos, após 14 dias do tratamento com a dose de 1000 
mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. **p 0,05. 

 
 
 

 
Gráfico 15: Dosagem de aspartato aminotransferase obtida do soro de 
camundongos fêmeas, após 14 dias do tratamento com a dose de 1000 
mg/kg de 6CN10, durante estudo toxicológico agudo. Os valores estão 

expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. **p 0,05. 

 

4.6.4.2 Análises hematológicas 

 

As análises hematológicas não evidenciaram alterações estatisticamente 

significativas em nenhum dos grupos tratados. Resultados mostrados na Tabela 9. 
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Tabela 9: Parâmetros hematológicos obtidos do sangue de camundongos, após 14 dias do 
tratamento com a dose de 1000mg/kg de 6CN10, durante o ensaio de toxicidade aguda. Os 

valores estão expressos em média  e.p.m. (n=6). Teste “t” de Student. p 0,05 
  

 Hemácias 

(106 /mm3) 

Hemoglobina 

(g/dl) 

Hematócrito 

(%) 

VCM 

( 3) 

HCM 

( g) 

CHCM 

(%) 

 
Machos 

 
Controle 8,3 ± 0,4 11,4 ± 0,4 37.1 ± 2,1 45,7 ± 

1,0  
13,5 ± 
0,5 

29,5 ± 
0,5 

1000mg/kg 7,8 ± 0,3 10,7 ± 0,6 34,7 ± 2,2 46,2± 1,6 13,8 ± 
0,3 

29,4 ± 
0,3 

    
Fêmeas 
 

   

Controle 9,3 ± 0,2 12,3 ± 0,1 43,2 ± 0,6 46,3 ± 
1,0 

13,2 ± 
0,1 

28,6 ± 
0,6 

1000mg/kg 8,9 ± 0,3 11,5 ± 0,4 41,8 ± 2,1 47,5 ± 
1,1 

13,2 ± 
0,2 

27,6 ± 
0,4 

 

 Leucócitos 

(10/mm) 

Neutrófilo 

(%) 

Eosinófilo 

(%) 

Linfócito 

(%) 

Monócito 

(%) 

Plaquetas 

(10/mm) 

 
Machos 

 
Controle 5,3 ± 0,3 21,3 ± 2,9 0,3 ± 0,2 70,3 ± 3,1 6,3 ± 1,1 877,8± 34,3 

1000mg/kg 5,7 ± 0,5 17,3 ± 1,0 0,3 ± 0,3 71,0 ± 4,4 6,0 ± 1,2 833,5 ±90,3 

 
Fêmeas 

 
Controle 5,0  ± 0,6 16,2 ± 2,5 0.2 ± 0,2 78,2 ± 3,4 5,5 ± 1,0 767,5± 72,3 

1000mg/kg 5,4 ± 0,8 16,8 ± 1,7 0,2 ± 0,2 80,8 ± 2,2 3,5 ± 1,2 921,2± 38.5 
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4.6.5 Análise Anátomo e Histopatológica 

 

4.6.5.1 Fígado 

 

4.6.5.1.1 Macroscopia 

 

4.6.5.1.1.1 Animais controle 

 

Na análise macroscópica do fígado dos animais controle, não foram 

evidenciadas alterações. Os órgãos se apresentavam com aspecto multilobar 

habitual, com superfície externa lisa, pardacenta, envolvida por fina cápsula de 

Glisson, havendo desenho vascular conspícuo e delicado. Aos cortes, o tecido se 

apresentava compacto, pardacento e elástico. 

 

4.6.5.1.1.2 Animais tratados 

 

Na análise macroscópica do fígado dos animais tratados, com a dose de 

1000mg/kg de 6CN10, não foram evidenciadas alterações. Os órgãos destes 

animais se apresentavam com o aspecto normal, já descrito nos animais controle. 

No entanto, foram observados, na superfície destes órgãos, depósitos da substância 

em análise (6CN10). Diante desse fato, fez-se necessário a realização do estudo 

histológico dos órgãos destes animais. 

 

4.6.5.1.2 Microscopia 

 

4.6.5.1.2.1 Animais controle 

 

O tecido hepático dos animais controle, de ambos os sexos, apresentava 

hepatócitos normais, isomorfos e dispostos em trave, exibindo arquitetura lobular 

preservada, tendo veias hepáticas terminais, com paredes finas, regularmente 

distribuídas. Os espaços portais mostravam matriz laxa comportando tríades 

vásculo-biliares (ductos biliares, ramo da veia porta e ramos da artéria hepática) sem 

particularidades histológicas (Figura 19 a seguir). 
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Figura 19: Fígado: Espaço portal regularmente distribuído com matriz conjuntiva laxa (seta 
curta) envolvendo a tríade vásculo biliar (VP: veia porta; DB: ducto biliar; AH: arteríola 
hepática), (A: Tricrômico de Masson (TM) x 100); Veia hepática de paredes finas permeáveis 
aos sinusóides (seta longa), hepatócitos normais isomorfos. (B: Tricrômico de Masson (TM) x 
400). 

 

4.6.5.1.2.2 Animais tratados 

 

 O tecido hepático dos animais tratados, de ambos os sexos, exibia 

arquitetura do tipo lobular, com hepatócitos normais, isomorfos e veias hepáticas 

terminais de paredes finas e equidistantes. Os espaços portais encontravam-se 

regularmente distribuídos e pequenos, com matriz laxa comportando tríades vásculo-

biliares sem particularidades histológicas na sua grande maioria.  

Em alguns espaços portais, observou-se discreto infiltrado linfoistiocítico e 

neutrocitário (Figura 20 e 22). Foram observados ainda, focos pequenos e esparsos 

de hepatocitólise acompanhados de discreto infiltrado inflamatório linfoistiocítico no 

seio do lóbulo (Figura 20).  

 

 
Figura 20: Fígado- Discreto infiltrado inflamatório linfoistiocítico e neutrocitário em 
matriz porta laxa (seta curta) margeando a tríade vásculo biliar (seta longa). (VP: veia 
porta; DB: ducto biliar; AH: arteríola hepática). A – Fêmea: HE  X 400; B – Macho: TM 
x 400. 

 

VP 

DB 

AH 
VHT 

A B 

VP 

VP 

AH 

DB 

A B 
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Figura 21: Fígado- Foco de hepatocitólise, associado a afluxo celular inflamatório 
(seta curta), comprometendo o parênquima marginal à veia hepática terminaI (VHT). A 
– Fêmea: HE X 400; Foco necroinflamatório parenquimatoso com destaque para 
corpos acidófilos (seta longa). B – Macho: HE X 400. 

 
 

 
Figura 22: Fígado: Inflamação mononuclear em espaços portais, 
observada em animais tratados de ambos os sexos. HE X 100. 

 

 

Em adição, identificou-se escassa sobrecarga lipídica macro e microvesicular 

em focos isolados do parênquima (Figura 23).  

 
Figura 23: Fígado: Sobrecarga lipídica, predominantemente macrovesicular, 
hepatocelular em focos isolados do parênquima (A: fêmea; B: macho). (A, B: HE X 
400). 

VHT 

A B 

A B 



90 

 

Foi observada nestes animais uma formação cística de tecido fibroconjuntivo 

laxo (Figura 24), cuja parede, se apresentava discretamente infiltrada por células 

gigantes multinucleadas, tipo corpo estranho, (Figura 25 B e 26) em associação com 

linfócitos e alguns neutrófilos. Este processo inflamatório granulomatoso, tipo corpo 

estranho, foi evidenciado também em topografia subcapsular, ou seja, margeando a 

cápsula de Glisson (Figura 24 e 25). 

 

  
Figura 24: Fígado: Formação cística com revestimento epitelial biliar sustentado por 
parede fibroconjuntiva laxa (A – fêmea: HE X 25; B – macho: TM X 25). 

 

 

 
Figura 25: Processo inflamatório granulomatoso hepático, tipo corpo estranho, em 
topografia subcapsular e pericística, em animais machos e fêmeas tratados: (A) 
margeando a cápsula de Glisson (seta longa); (B) em torno do cisto biliar (seta curta); 
TM: tecido muscular; PH: parênquima hepático; CG: cápsula de Glisson.(HE X100). 

 
 
 
 

A B TM 

PH 

A B 

CG 
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Figura 26: Fígado: Células gigantes multinucleadas fagocitando material de aspecto 
cristalóide em animais tratados de ambos os sexos (A: fêmea) ou goticular (B: macho), 
(HE X400). 

 
 

 

4.6.5.2 Pulmões 

 

4.6.5.2.1 Macroscopia 

 

4.6.5.2.1.1 Animais controle e tratados 

 

Os pulmões dos animais controle e tratados com o 6CN10, de ambos os 

sexos, não apresentaram alterações macroscópicas. Estes órgãos apresentaram 

superfície lisa, pardacenta, com textura delicada, podendo-se identificar secções 

transversais de estruturas brônquicas. 

 

4.6.5.2.2 Microscopia 

 

4.6.5.2.2.1 Animais controle e tratados 

 

Os pulmões dos animais controle e tratados, de ambos os sexos, não 

apresentaram particularidades histológicas. Estes órgãos apresentavam parênquima 

com arquitetura lobular preservada, tendo alvéolos com paredes finas e lumens 

amplos e vazios, revestidos por pneumócitos (Figura 27 a seguir). A matriz alveolar 

se apresentava delicada e com capilares conspícuos. Estruturas bronquiais e 

bronquiolares bem distribuídas e permeáveis, sem cartilagem nas vias aéreas mais 

distais. O epitélio respiratório ciliado variava de simples ao pseudoestratificado, 

sendo este encontrado nas estruturas mais calibrosas, nas quais as células 

A

A 
B 
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mucosecretoras caliciformes eram frequentes. Foram evidenciados agregados 

linfoides em manguitos peribronquiolares. A rede vascular parenquimatosa, fina e 

regularmente distribuída, exibia discreta congestão. 

 
 
 

 
Figura 27: Pulmão: Tecido pulmonar com estrutura lobular preservada, tendo alvéolos 
de paredes finas com lumens livres (seta longa), em animais controle e tratados (A - 
fêmea: HE X 100); Estrutura bronquiolar (seta curta) terminal com abertura para saco 
alveolar (B - macho: HE X 100). 

 
 
 

4.6.5.3 Rins 

 

4.6.5.3.1 Macroscopia 

 

4.6.5.3.1.1 Animais controle e tratados 

 

Os rins dos animais controle e tratados com o 6CN10, de ambos os sexos, 

não apresentaram alterações macroscópicas. Estes órgãos apresentaram superfície 

externa lisa, envolvida por cápsula opalescente e de fácil desencapsulação. A 

superfície de corte se apresentava compacta, pardacenta, com região cortical e 

medular distintas. Na zona medular, observou-se pirâmides com vértices (papilas) 

voltadas para os cálices. No hilo foi possível a identificação dos cálices. 

 

 

 

 

 

A B 
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4.6.5.3.2 Microscopia 

 

4.6.5.3.2.1 Animais controle e tratados 

 

O estudo histológico dos rins dos animais controle e tratados, de ambos os 

sexos, não apresentaram particularidades histológicas. Estes órgãos revelaram 

arquitetura lobular preservada com pirâmides medulares e tecido cortical recobrindo 

a sua base e lados. A córtex continha glomérulos preservados numericamente, 

envolvidos por fina cápsula de Bowman e tufo capilar sustentedo por delicado 

mesângio. Os túbulos contorcidos proximais e distais e o segmento de ducto coletor 

não apresentavam particularidades histológicas, do mesmo modo que as alças de 

Henle, ducto coletores da pirâmide medular e o sistema pielocalicial (Figura 28).  

 
 

 
Figura 28: Rins: Estrutura glomerular envolvida por cápsula de Bowman fina (seta 
longa) e tufo capilar sustentado por delicado mesângio margeado por túbulos 
contorcidos proximais em animais controle e tratados (A - fêmea: HE X 400); Porções 
delgadas de alça de Henle, em região medular, revestida por epitélio cuboide (seta 
curta) com citoplasmas claros e núcleos normocromáticos em animais controle e 
tratados (B - macho: HE X 400).   

 

4.6.5.4 Coração 

 

4.6.5.4.1 Macroscopia 

 

4.6.5.4.1.1 Animais controle e tratados 

 

O coração dos animais controle e tratados com 6CN10, de ambos os sexos, 

não apresentaram anormalidades macroscópicas. Estes órgãos, seccionados ao 

A B 
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nível dos vasos da base, apresentaram superfície externa lisa, vinhosa, vasos de 

base pérvios, seccionados, representados por cotos. Aberto os órgãos, coágulos 

recentes são identificados nas câmaras forradas por endocárdio liso e brilhante. 

 

4.6.5.4.2 Microscopia 

 

4.6.5.4.2.1 Animais controle e tratados 

 

O coração dos animais controle e tratados, de ambos os sexos, não 

apresentaram particularidades histológicas. O epicárdio, revestido por células 

pavimentosas mesoteliais, apoiadas em tecido fibroconjuntivo (Figura 29), laxo, 

vascularizado, às vezes, permeado por escasso tecido adiposo, recobria o 

miocárdio. Este exibia fibrocélulas, com seus núcleos únicos ou duplos centralmente 

posicionados, em arranjos plexiformes e anastomosantes. A preservação das 

estriações transversais e dos discos intercalares eram evidentes. O endocárdio com 

revestimento por endotélio apoiado em delgada membrana basal revestia as 

cavidades e válvulas cardíacas. 

 

 

 
Figura 29: Coração: Grandes vasos da base com 
paredes revestidas por endotélio sustentado por tecido 
conjuntivo, remanescendo coágulos sanguíneos 
luminares, apresentavam-se dentro dos limites da 
normalidade histológica nos animais controle e 
tratados de ambos os sexos (HE X 100). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os estudos farmacológicos com o derivado 6CN10 tiveram início a partir da 

avaliação farmacológica comportamental, metodologia simples e preliminar, mas que 

possibilita a detecção de efeito central apresentado pela substância analisada. Este 

método foi realizado de acordo com o protocolo experimental descrito por Almeida et 

al., (1999), através do monitoramento de comportamentos dos animais, de forma 

que qualquer alteração no padrão normal foi sugestiva de atividade no sistema 

nervoso (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006b; ALMEIDA et al., 1999).  

Os grupos de animais tratados com as diferentes doses de 6CN10 (250, 500 

e 1000 mg/kg) administradas por via i.p., apresentaram alterações sugestivas de 

uma possível atividade depressora do SNC, sendo estas observadas, através da 

diminuição da resposta ao toque, da força para agarrar e ainda pela redução da 

ambulação, quando comparados ao grupo controle. O tratamento dos animais, com 

as diferentes doses de 6CN10, e sob as condições avaliadas, não resultou em 

mortes dos animais. Os efeitos depressores produzidos pela administração de 

6CN10 foram mais pronunciados nas duas maiores doses testadas, porém é muito 

precoce classificar uma droga utilizando apenas esses parâmetros, se fazendo 

necessário outros testes para avaliar a possível atividade dessa substância no SNC.  

A avaliação farmacológica comportamental de 6CN10 possibilitou o 

direcionamento desse estudo farmacológico para a utilização de testes que levem à 

caracterização de um efeito específico, uma vez que os animais tratados 

apresentaram efeitos sugestivos de analgesia.  

No entanto, a sensação de dor tomada como parâmetro em testes 

comportamentais utilizados na seleção de agentes potencialmente antinociceptivos 

ou analgésicos pode apresentar algumas limitações, pois não está claro até que 

ponto a extensão de sedação ou a alteração nas funções motoras são capazes de 

influenciar os resultados desses testes. Estudos sugerem que a sedação do sistema 

nervoso central e o efeito relaxante não específico da musculatura esquelética 

podem reduzir a resposta de coordenação motora, como, por exemplo, a lambedura 

de pata, que é um parâmetro analisado no teste da formalina (TJOLSEN et al., 1992, 

SOJA et al., 2002). Alguns trabalhos sugerem ainda que drogas que inibem a 
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atividade locomotora são capazes de mostrar efeito antinociceptivo em alguns 

testes. (KARLSTEN et al., 1992).  

Nesse contexto, estudos prévios sugeriram que um relaxamento muscular 

não específico, resultante de um efeito depressor de certas drogas sobre o SNC, 

pode reduzir a coordenação motora dos animais em experimenteção e, dessa forma, 

invalidar os resultados obtidos para analgesia comportamental (SOJA et al., 2002).  

Portanto, diante destas informações foram eleitos outros dois testes gerais 

para avaliar as ações centrais de 6CN10 e deste modo esclarecer se o efeito 

analgésico de 6CN10 poderia estar ocorrendo devido a uma interferência da 

atividade central na função e coordenação motora dos animais. Assim sendo, 

estabeleceu-se o uso de três diferentes doses (25, 50 e 100 mg/kg), tomando como 

base as doses utilizadas na avaliação farmacológica e foram executados os teste de 

“rota rod” e campo aberto. 

O teste da barra giratória ou “rota rod” proposto por Dunham & Miya, (1957), 

consiste em colocar camundongos sobre uma barra giratória a uma velocidade 

constante e verificar a capacidade do animal em equilibrar-se sobre a mesma. Este 

teste mede o efeito de relaxamento muscular ou incoordenação motora produzido 

pelas drogas (CARLINI; BURGOS, 1979; MATTEI; FRANÇA, 2006). Ressalta-se, no 

entanto, que se trata de um método não específico, uma vez que mede 

indistintamente, efeitos neurológicos, estimulantes e depressores sobre a 

coordenação motora, aos quais também é atribuído o termo neurotoxicidade 

(DUNHAM; MIYA, 1957; DALLMEIER; CARLINI, 1981; MATTEI; FRANÇA, 2006). 

Os animais tratados com o 6CN10 não apresentaram alterações significativas na 

coordenação motora através do teste do rota rod, nas doses e via utilizada, 

descartando a possibilidade de que a inibição do comportamento nociceptivo 

promovido pelo 6CN10 durante a avaliação farmacológica poderia decorrer de um 

efeito miorelaxante ou neurotóxico.  

Em seguida, para descartar a possibilidade de que a inibição do 

comportamento nociceptivo promovido pelo 6CN10 poderia estar correlacionada a 

distúrbios não específicos, foi realizado o teste do campo aberto. Este teste é um 

procedimento conveniente para medir não apenas o comportamento de ansiedade, 

mas também sedação ou atividade exploratória do animal (PRUT; BELZUNG, 2003). 

A tendência natural do animal em um ambiente novo é a de explorá-lo, apesar do 

estresse e do conflito provocado pelo mesmo (MONTGOMERY, 1955). Dados na 
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literatura demonstraram que a redução na atividade locomotora espontânea dá uma 

indicação do nível de excitabilidade do sistema nervoso central (MANSUR et al., 

1971), e, a redução pode estar relacionada com a sedação resultante da depressão 

do sistema nervoso central (OZTURK et al., 1996; PEREZ et al., 1998). No presente 

estudo, 6CN10 não alterou a atividade locomotora dos animais, em todas as doses e 

via utilizada, excluindo mais uma vez, a possibilidade da possível ação 

antinociceptiva de 6CN10 estar relacionada a efeito sedativo resultante da 

depressão do sistema nervoso central dos animais.  

Assim, utilizando modelos farmacológicos validados, partiu-se para a 

avaliação do potencial antinociceptivo de 6CN10, como também a segurança do seu 

uso. Para avaliação do potencial analgésico de 6CN10 utilizou-se três modelos 

agudos indutores de nocicepção: o teste das contorções abdominais induzidas por 

ácido acético (KOSTER et al., 1959), o teste da formalina (HUNSKAAR; HOLE, 

1987) e o teste da placa quente (EDDY; LEIMBACH, 1953). 

O teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético é descrito 

como um modelo para avaliar a dor visceral de origem inflamatória, com pouca 

especificidade, mas boa sensibilidade, podendo ser considerado uma ferramenta 

para avaliação da atividade analgésica e antiinflamatória de novos produtos (LE 

BARS et al., 2001; VINEGAR et al., 1979; TJOLSEN, HOLE, 1997). 

O comportamento de contorção em camundongos, pela injeção intraperitoneal 

de ácido acético, induzindo nocicepção química, é utilizado para analisar a 

possibilidade de atividade analgésica central e periférica. Este comportamento pode 

ser uma resposta a estimulação direta das fibras aferentes nociceptivas, devido a 

redução do pH (acidez promovida pela presença do ácido acético) e da síntese de 

mediadores da inflamação, a exemplo de metabólitos do ácido araquidônico pela via 

da ciclooxigenase (COX), com consequente biossíntese de prostaglandinas (PGs)  

(FRANZOTTI et al., 2000; FRANÇA et al., 2001). 

A irritação local promovida pelo ácido acético induz a liberação de vários 

mediadores endógenos como bradicinina (BK), substância P (SP), prostaglandinas e 

citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-8) que estimulam as fibras aferentes nociceptivas 

(COLLIER et al., 1968; RIBEIRO et al., 2000; IKEDA et al., 2001). Um aumento nos 

níveis de PGE2 e PGF2α no fluido peritoneal foi evidenciado por Deraet et al., 

(1980), após a aplicação do ácido acético.  
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A nocicepção promovida pelo ácido acético também pode ser mediada pela 

dissociação dos prótons presentes no ácido, que estimulam os canais TRPV1 e 

ASICs localizados nos neurônios aferentes primários (IKEDA et al., 2001; JULIUS, 

BASBAUM, 2001; COUTAUX et al., 2005). 

O derivado 6CN10, inibiu as contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em todas as doses administradas (25, 50 e 100 mg/kg), apresentando efeito 

antinociceptivo semelhante a morfina, protótipo da classe dos opióides, na maior 

dose utilizada. Este resultado corrobora com o encontrado por Fakhr et al., 2008, 

onde demonstraram que o derivado do tiofeno 5-nitrobenzo[b]tiofeno-2-

carbohidrazida reduziu o número de contorções abdominais induzidas pelo ácido 

acético em camundongos.  

Os antiinflamatórios não esteroidais (AINES) podem inibir a enzima 

ciclooxigenase nos tecidos periféricos, culminando na diminuição da síntese de 

prostaglandinas (VANE, 1971; VANE; BOTTING, 1987; VANE, 1994; 

CHANDRASEKHRARAN et al., 2002; WELCH; MARTIN, 2005). Desse modo, ocorre 

uma interferência no mecanismo de transdução do sinal nociceptivo nos receptores 

(nociceptores) aferentes primários (TRONGSAKUL et al., 2003). Portanto, pode-se 

sugerir que 6CN10 assim como os AINES pode apresentar uma atividade analgésica 

periférica.  

Os resultados obtidos no teste do ácido acético sugerem que o 6CN10 possui 

uma atividade analgésica, a qual poderia estar sendo promovida pelo bloqueio 

nociceptivo tanto pela via central quanto pela periférica, ou mesmo pela supressão 

de mediadores inflamatórios. Esse modelo, de contorções abdominais, não 

apresenta especificidade, já que várias classes de drogas são capazes de inibir 

estas contorções, como antidepressivos tricíclicos, anti-histamínicos, anti-

hipertensivos, analgésicos opióides e os AINES (TAKAHASHI; PAZ, 1987; YEH, 

1986; PETTIBONE; MULLER, 1989). Portanto, com a finalidade de caracterizar 

melhor a atividade antinociceptiva de 6CN10, foram realizados testes mais 

específicos como o teste da formalina e o teste da placa quente. 

O modelo de nocicepção induzida pela injeção intraplantar de formalina tem 

sido uma valiosa ferramenta na avaliação de drogas com propriedades analgésicas 

(FENG et al., 2005). Este modelo é utilizado para avaliar uma resposta nociceptiva 

bifásica, pois apresenta duas fases: a fase neurogênica e a fase inflamatória. A 

nocicepção neurogênica (fase inicial) é mediada pela estimulação direta dos 
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nociceptores (aferentes tipo C e Aδ), acarretando na liberação de mediadores como 

serotonina, substância P, cininas, histamina e peptídeo relacionado ao gene da 

calcitonina (CGRP) em terminais periféricos e centrais (HUNSKAAR et al., 1985; 

HEAPY et al.,1987; GONÇALVES et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008). Já a 

nocicepção inflamatória (fase tardia) é resultado da liberação de mediadores 

inflamatórios que sensibilizam os terminais periféricos e de mudanças funcionais de 

neurônios espinhais que promovem a facilitação da transmissão sináptica 

(HUNSKAAR; HOLE, 1987; TJOLSEN et al., 1992; MCCALL, TANNER, LEVINE, 

1996; PUIG, SORKIN, 1996; CAMPOS et al., 2002; FRANÇA et al., 2001, 

VANEGAS; SCHAIBLE, 2004; CHICHORRO et al., 2004; TASSORELLI et al., 2006).  

Vários trabalhos têm demonstrado que a injeção intraplantar de formalina em 

roedores produz um aumento da concentração de diferentes mediadores a nível 

espinhal, como aminoácidos excitatórios (AEE), PGE2, óxido nítrico (NO), glutamato, 

taquicininas e cininas assim como outros peptídeos. (HUNSKAAR; HOLE, 1987; 

TJOLSEN et al., 1992; MALMBERG; YAKSH, 1995; SANTOS; CALIXTO, 1997; 

SANTOS; VEDANA; DE FREITAS, 1998; MCNAMARA et al., 2007). 

Recentemente foi demonstrado que a formalina pode ativar diretamente 

nociceptores através de receptores de potencial transitório, tipo anquirina 1 (TRPA1) 

(McNAMARA et al., 2007), sendo capaz de degranular mastócitos, causando a 

liberação de histamina e serotonina (PARADA et al., 2001), que ativam os 

nociceptores, promovendo também a liberação de neuropeptídeos como substância 

P, neurocinina A, neurocinina B e CGRP, nos terminais periféricos aferentes 

primários (SANTOS; CALIXTO, 1997), assim como os aminoácidos excitatórios 

glutamato e aspartato (OMOTE et al., 1998). Desta forma, acredita-se que estes 

mediadores químicos parecem ser os responsáveis pela nocicepção transitória 

observada na primeira fase do teste da formalina (MILANO, 2008).  

Complementarmente, esta liberação de mediadores na primeira fase do teste, 

promove o extravasamento plasmático, a vasodilatação de capilares adjacentes, a 

ativação de fibras simpáticas, de macrófagos e de mastócitos, que por sua vez 

também induzem a liberação de mais mediadores do processo inflamatório, tais 

como as cininas, prostaglandinas, citocinas, dentre outros (SHIBATA et al., 1989; 

CORRÊA; CALIXTO, 1993), garantindo com isso, além da nocicepção, o 

envolvimento do processo inflamatório, para esta fase do teste (TJOLSEN et al., 

1992).  
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Drogas analgésicas possuem ações diferentes na primeira e segunda fase do 

teste da formalina. Os opióides possuem ação central e inibem as duas fases 

similarmente. Por outro lado, os analgésicos não opióides como a dipirona, possuem 

ação central e periférica, produzindo efeitos antinociceptivos em ambas as fases, 

porém, mais caracterizada na segunda, a qual se observa a inibição mediante doses 

menores quando comparadas à primeira fase (HUNSKAAR; HOLE, 1987; SHIBATA 

et al., 1989).  

Yashpal et al., (1995), demonstrou que inibidores inespecíficos da proteína 

quinase C (PKC) atenuam a segunda fase da nocicepção induzida pela formalina e 

que houve aumento da ativação e translocação da PKC em neurônios do corno 

dorsal após a administração periférica da formalina.  

Este modelo tornou-se muito importante para o estudo de fármacos com 

propriedades antinociceptivas, em virtude dos múltiplos mediadores químicos 

envolvidos, os quais estimulam vários receptores, conduzindo distintas sinalizações 

intracelulares. Quando comparado a outros modelos para estudo da dor, o teste da 

formalina, é o que mais se assemelha com as características da dor clínica aguda, 

seja ela química, elétrica ou mecânica (HUNSKAAR et al., 1985; HUNSKAAR; 

HOLE, 1987; SANTOS; CALIXTO, 1997; TJOLSEN; HOLE, 1997).  

A nocicepção desencadeada na primeira fase do teste da formalina pode ser 

inibida por fármacos que atuam bloqueando a sequência de transdução nociceptiva 

via SNC, como os analgésicos opióides (por ex., morfina). Enquanto a nocicepção 

inflamatória desencadeada na segunda fase do teste pode ser revertida pelas 

drogas de ação periférica, como os corticosteróides e os anti-inflamatórios não 

esteroidais (HUNSKAAR; HOLE, 1987; ROSLAND et al., 1990; TJOLSEN et al., 

1992; DAI et al., 2002).  

Os resultados apresentados mostraram que o 6CN10, exibe de modo dose 

dependente, significativa antinocicepção no teste da formalina, em camundongos, 

quando administrado via intraperitoneal. Sendo o derivado ativo tanto na primeira 

fase (dor neurogênica), quanto na segunda fase (dor inflamatória) do teste. Todavia 

esse efeito foi mais acentuado na inibição da segunda fase, quando comparado com 

a inibição da primeira fase, demonstrando uma ação mais efetiva na dor inflamatória 

se comparada à dor neurogênica. 

  Estes dados reforçam os indícios de que O 6CN10 possui um importante 

efeito antinociceptivo e também anti-inflamatório e que a modulação da liberação de 
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mediadores pró-inflamatórios, bem como a inibição da ativação do TRPA1 e da PKC 

podem estar envolvidos nessas atividades. 

Os opióides promovem a analgesia através de diversos mecanismos, dentre 

eles a ativação das vias descendentes e a inibição da transmissão no corno dorsal 

(DELEO, 2006). Tanto os terminais aferentes primários quanto os neurônios de 

segunda ordem, no corno dorsal da medula, apresentam receptores μ e δ opióides. 

O mecanismo de ação dessas substâncias no processo nociceptivo, ocorre pela 

interação com esses receptores levando ao fechamento dos canais de Ca2+ 

voltagem-dependentes nas terminações nervosas pré-sinápticas o que reduz a 

liberação de neurotransmissores. Além disso, a ativação destes receptores leva a 

ativação de canais de K+ produzindo hiperpolarização da membrana celular de 

neurônios pós-sinápticos no corno dorsal, reduzindo a liberação de 

neurotrasmissores, a exemplo da substância P (MACHELSKA et al., 2002; 

DICKENSON, 1997; GRAEFF; GUIMARÃES, 2005; FIELDS, 2007).  

Para a investigação de um possível mecanismo de ação envolvendo o 

sistema opióide na atividade analgésica de 6CN10, foram utilizados animais 

previamente tratados com a naloxona, antagonista dos receptores opióides. 

Posteriormente, estes animais foram tratados com a morfina, um conhecido agonista 

dos mesmos receptores ou com a substância teste (6CN10). A seguir, estes animais 

foram submetidos ao teste da formalina e como era esperado, a naloxona conseguiu 

reverter o efeito antinociceptivo da morfina em ambas as fases do teste. Porém, 

naloxona não foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo de 6CN10, em nenhuma 

das fases do teste da formalina. A partir destes resultados, sugere-se que o 6CN10 

não parece atuar pela via opióide de antinocicepção central. 

Como 6CN10, nas diferentes doses utilizadas apresentou atividade na 

primeira fase da formalina, foi realizado o teste da placa quente. Esse teste confere 

uma resposta operante a um estímulo térmico mediado por integração central e é 

bastante utilizado para investigar drogas que apresentem um potencial 

antinociceptivo a nível supraespinhal (YAKSH; RUDY, 1997; ALMEIDA; OLIVEIRA, 

2006). O modelo da placa quente avalia a atividade antinociceptiva de fármacos 

opióides, no entanto outras drogas de ação central, como sedativas e hipnóticas, 

podem apresentar atividade neste modelo (HIRUMA-LIMA et al., 2000).  

O derivado 6CN10 não elevou o limiar de sensibilidade ao estímulo térmico 

(latência) no teste da placa quente, não indicando potencial antinociceptivo a nível 
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supraespinhal. Ao contrário, a morfina, um analgésico opióide, prolongou o tempo de 

reação dos animais à placa quente, em relação aos controles, nos tempos de 30, 60 

e 120 min. Este resultado corrobora com o fato de que no teste da formalina, a 

naloxona não foi capaz de reverter o efeito antinociceptivo de 6CN10, sugerindo 

mais uma vez o não envolvimento de 6CN10 com os receptores opióides. 

Em seguida, como 6CN10 apresentou atividade antinociceptiva na segunda 

fase do teste da formalina (fase inflamatória) se fez importante uma análise mais 

específica das propriedades de 6CN10, no que se refere às suas atividades anti-

inflamatórias. Para esta finalidade, vários modelos de inflamação animal podem ser 

usados para investigar a atividade antiinflamatória de drogas. Neste estudo, foi 

utilizado o modelo experimental de inflamação aguda em camundongos: modelo de 

peritonite induzida pela carragenina (SOUZA; FERREIRA, 1985).  

Os principais leucócitos a participarem da defesa contra patógenos são os 

neutrófilos, entretanto, em alguns casos a infiltração excessiva destas células com a 

liberação de uma grande quantidade de mediadores inflamatórios, enzimas 

lisossomais e radicais livres leva ao dano tecidual. Isto é comum em diversas 

doenças de cunho imune inflamatório (MALECH; GALLIN, 1987; JONES et al., 

1991).  

Considerando que a inibição da migração de leucócitos é também um dos 

efeitos característicos de fármacos com propriedades anti-inflamatórias, o teste da 

peritonite induzida pela carragenina teve por objetivo avaliar a influência de 6CN10 

na migração leucocitária para cavidade peritoneal. A carragenina é uma substância 

caracterizada por elicitar a liberação de vários mediadores inflamatórios, tais como 

histamina, serotonina e cininas na primeira fase, nas quais são responsáveis pelo 

desenvolvimento dos eventos vasculares, uma segunda fase é mantida por outros 

mediadores, tais como citocinas (IL-1 e TNF-α), prostaglandinas e óxido nítrico. 

Associado a isso, esse evento também é caracterizado por apresentar um infiltrado 

celular intenso, onde se destaca a presença de neutrófilos com produção de radicais 

livres derivados do oxigênio (DI ROSA et al., 1971; DAMAS et al., 1990; MORRIS, et 

al., 2003).  

Fármacos com atividade anti-inflamatória podem reduzir a migração de 

leucócitos por impedir a síntese e/ou liberação de mediadores quimiotáticos ou 

bloquear alguma fase da migração dos leucócitos (MULLER, 2002). O processo de 

migração leucocitária é dependente da produção e da liberação de mediadores 
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quimiotáticos, como os produtos da lipoxigenase e quimiocinas, sendo constituído 

por eventos como a marginalização e rolamento de leucócitos, a sua aderência e o 

processo de transmigração em direção à região lesionada. Apesar de alguns 

estudos relatarem que a migração dos leucócitos não estaria diretamente 

relacionada aos produtos da cicloxigenase (HIGGS et al., 1980; BROOKS), este 

processo pode ser inibido por diversos AINEs, indicando que vários mecanismos 

podem estar envolvidos no seu controle. Menezes e colaboradores (2005) 

demonstraram que a PGF2α foi capaz de induzir a migração de leucócitos, sugerindo 

que a propriedade inibitória de AINEs parece estar principalmente relacionada com a 

produção reduzida de PGF2α.  

No teste da peritonite induzida pela carragenina, a administração do 

composto 6CN10, promoveu inibição, de maneira dose-dependente, da migração de 

neutrófilos, para a cavidade peritoneal de camundongos, nas duas maiores doses 

avaliadas (50 e 100 mg/kg). Esse resultado demonstrou a capacidade 

antiinflamatória de 6CN10 já observada na segunda fase do teste da formalina. 

Segundo Pillai et al., (2005), os derivados do tiofeno: 2-etilamino -5-(2-

etoxicarbonil-2-acetil)-4-metil-tiofeno-3-carboxílico éster metílico ácido; 2-

carbetoxiamino-5-(4-metilmercapto-benzoil)-4-metil-tiofeno-3-carboxílico éster 

metílico ácido e 2-metilamino-5-(4-metilmercapto-benzoil)-4-metil-tiofeno-3- 

carboxílico éster metílico do ácido, apresentaram excelente atividade 

antiinflamatória, sendo esta igual ou superior ao ibuprofeno.  

Fakhr et al., (2008) avaliaram a capacidade antiinflamatória dos derivados do 

tiofeno: N-((1H-indol-3-il)metileno)-5-nitrobenzo[b]tiofeno-2-carbohidrazida; N-((5-

metilfurano-2-il)metileno)-5-nitrobenzo[b]tiofeno-2-carbihidrazida e o 1-(5-

nitrobenzo[b]tiofeno-2-carbonil)-4-feniltiosemicarbamazida demonstrando que os 

mesmos apresentavam ação antiinflamatória, semelhante ao piroxican, um clássico 

AINE. 

Portanto, diante do potencial antinociceptivo e antiinflamatório de 6CN10 se 

fez necessário a avaliação da sua toxicidade, através da observação do 

aparecimento de possíveis efeitos adversos sobre organismos vivos, com a 

finalidade de validar a continuidade dos seus estudos farmacológicos e de 

estabelecer a segurança do mesmo. 

O ensaio toxicológico agudo tem o objetivo de obter dados sobre as 

propriedades tóxicas de uma substância-teste e seus efeitos adversos num 
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organismo, submetido a quatorze dias de observação, após administração de uma 

ou mais doses, durante um período não superior a 24 hs, informando-nos acerca dos 

riscos para a saúde humana (ALMEIDA, 2006; BRITO, 1994; BARROS; DAVINO, 

2003; ANVISA, 2010).  
Para avaliação das propriedades tóxicas de 6CN10 no tratamento agudo 

utilizou-se os seguintes parâmetros: sinais tóxicos gerais, mortalidade; variações no 

peso corporal e no consumo de ração e água; patologia clínica (hematologia, 

bioquímica) e investigações anatomo e histopatológicas. 
No presente estudo, o ensaio toxicológico agudo foi conduzido com a dose 

única de 1000 mg/kg de peso corpóreo, considerada por diversos autores como 

dose limite para avaliação toxicológica aguda (ANVISA, 2010), mesmo por aqueles 

que ainda preconizam o uso da dose letal mediana (DL50), os quais o fazem, na 

grande maioria, até o limite desta dose experimental, por considerarem que, acima 

disso, a exposição seria muito alta e pouco provável de acontecer em seres 

humanos, e a quebra da homeostasia seria atribuída ao fato do organismo em 

estudo ficar descompensado, não ajudando a conhecer a toxicidade da substância. 

Após muitos anos de controvérsias e debates, o teste da DL50 (dose letal 

mediana) foi eliminado das diretrizes que norteiam a avaliação da toxicidade aguda 

no final de 2002 (OECD; BOTHAM, 2004; VAN DEN HEUVEL et al, 1990; 

PURCHASE et al., 1998; BARROS; DAVINO, 2003). Ainda assim, a legislação 

brasileira, através da Resolução Específica (RE) Nº. 90/2004 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre o registro de fitoterápicos, 

preconiza, para avaliação da toxicidade aguda de medicamentos, a estimativa da 

DL50 sem estabelecer o valor máximo da dose a ser utilizada nestes experimentos.  

No entanto, estas diretrizes tem chamado a atenção desta mesma agência, 

que desenvolveu recentemente o Guia Para a Condução de Estudos Não Clínicos 

de Segurança Necessários ao Desenvolvimento de Medicamentos a partir da sua 

Gerência de Avaliação de Segurança – GESEF, onde a determinação da DL50 não é 

mais uma exigência, por se tratar de um método que implica em grande precisão 

estatística e envolve um grande número de animais (ANVISA, 2010), como também 

por usar, como critério analítico, o evento morte, seguramente o pior de todos os 

efeitos tóxicos. 

Portanto a escolha da dose limite de 1000 mg/kg neste estudo, foi feita por 

acreditar que a recomendação da legislação brasileira, através deste Guia, está em 
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harmonia com as atuais preocupações em bioética animal, e por essa razão não foi 

possível a determinação da DL50. 

Os resultados do ensaio toxicológico agudo com 6CN10 mostraram 

inicialmente o surgimento de sinais tóxicos, evidenciados pela redução da 

ambulação em ambos os sexos, da força para agarrar e resposta ao toque 

diminuida, quando comparados com o grupo controle, que foi tratado com água e 

Twenn 20% (veículo). Esses sinais surgiram logo na primeira meia hora da 

administração do extrato e foram revertidos em um período máximo de 5 horas. 

Essa reversibilidade ao efeito tóxico é muito importante, já que indica a capacidade 

de reação do organismo que recebeu a droga (EATON; KLAASSEN, 1996). Durante 

os quatorze dias de observação ocorreu a morte de dois animais tratados, sendo um 

de cada sexo. Estes animais foram autopsiados e apresentaram as mesmas 

características histopatológicas dos animais sobreviventes que serão descritas 

posteriormente. 

Em relação aos parâmetros metabólicos, as alterações observadas ocorreram 

apenas nas fêmeas tratadas com 6CN10, quando comparadas ao grupo controle, 

tendo sido observado diminuição da ingesta de alimentos com consequente redução 

do peso corpóreo. 

Os sinais de toxicidade sistêmica são definidos a partir da redução na massa 

corporal dos animais experimentais (TOFOVIC; JACKSON, 1999; RAZA et al., 2002; 

TEO et al., 2002). Alterações no peso corporal de roedores pode ser indicativo de 

efeitos indesejáveis produzidos pela substância teste. Segundo Klaassen (2001) e 

Mabeku et al., (2007), animais que apresentam perda de peso, possivelmente 

possuem pertubarções em carboidratos, proteínas ou no metabolismo de gorduras.  

Além da redução do desenvolvimento ponderal, a toxicidade sistêmica se 

manifesta através da redução nos consumos de água e ração (MELO, 2001). A 

determinação desses parâmetros são importantes para avaliar as possíveis 

alterações metabólicas produzidas por um produto, como também, no estudo de 

segurança de um produto com fins terapêuticos, para garantir que o efeito da droga 

teste seja confiável, uma vez que a adequada ingestão de água e nutrientes são 

essenciais para o bom funcionamento do sistema fisiológico dos animais e, 

conseqüentemente, para uma adequada resposta à droga testada (STEVENS; 

MYLECRAINE, 1994; IVERSEN; NICOLAYSEN, 2003).  
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Um número crescente de drogas tem sido descritas por induzir efeitos tóxicos 

correlacionados com variações no metabolismo nos diferentes sexos (HU et al., 

1993). No entanto, experimentos específicos seriam necessários para melhor 

compreensão da redução da ingesta de alimentos, com consequente redução no 

peso corporal, produzidas pelo 6CN10, levando em conta o potencial tóxico e uma 

possível interferência hormonal do produto, uma vez que estas alterações ocorreram 

apenas nas fêmeas.  

As análises dos parâmetros sanguíneos são de grande relevância para a 

avaliação de risco de um produto, portanto, considerando os resultados obtidos na 

avaliação dos parâmetros bioquímicos após o tratamento agudo, foram observadas 

alterações dignas de nota, mostrando que o tratamento com a dose de 1000 mg/kg 

de 6CN10 foi capaz de alterar  as provas de função hepática, ou seja, elevar os 

níveis de ALT e AST, em ambos os sexos. 

As funções do fígado em vários processos incluem participação no 

metabolismo de carboidratos, de lipídeos e de proteínas, na desintoxicação e 

excreção de catabólitos e de outras substâncias e na síntese de vários fatores de 

coagulação. Devido a importância do fígado nesses e em outros processos, suas 

alterações patológicas podem ocasionar várias mudanças nos resultados de testes 

bioquímicos do soro sanguíneo (THRALL, 2007).  

Os hepatócitos são células metabolicamente complexas e ativas do fígado, as 

quais contém concentrações elevadas de inúmeras enzimas, como ALT e AST 

(LATHA GEENTHA; BRAUTBAR; WILLIAMS, COSTA-SILVA et al., 2008). As 

transaminases são encontradas em concentrações muito pequenas no sangue e são 

liberadas pelos hepatócitos quando estes sofrem algum tipo de injúria. Nos 

hepatócitos as enzimas comumente medidas são encontradas em localizações 

específicas, onde o tipo de lesão hepática determina o padrão de alteração 

enzimática (HENRY, 2008). Vários processos patológicos envolvendo o fígado 

podem ocasionar elevações proporcionalmente distintas nas enzimas hepáticas, 

devido a variações na distribuição de cada enzima específica no lóbulo hepático 

(SHARON; CENTER, 1995; MELO-DINIZ, 2000; SOKAR et al., 2003).  

A alanina aminotransferase (ALT) é uma enzima de extravasamento que está 

livre no citoplasma e sua maior concentração está nos hepatócitos. Os fatores que 

podem levar ao aumento da atividade sérica desta enzima vão desde lesão da 

membrana até necrose. Qualquer distúrbio que cause lesões dos hepatócitos, 
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incluindo hipóxia, alterações metabólicas, medicamentos, substâncias químicas 

tóxicas, inflamação, toxinas bacterianas, traumatismo mecânico e obstrução de 

ducto biliar extra ou intra-hepática podem causar lesões de hepatócitos e 

consequentemente, extravasamento de ALT. Na lesão aguda, é provável que a 

atividade sérica de ALT seja propocional a quantidade de células lesadas, porém a 

magnitude da atividade de ALT não indica a causa ou o tipo de lesão de hepatócitos 

(THRALL, 2007).  

Aspartato aminotransferase (AST) está presente em maior concertração nos 

hepatócitos e nas células musculares (esqueléticas e cardíacas) de todas as 

espécies. Portanto AST não é uma enzima hepatoespecífica. É uma enzima de 

extravasamento, onde parte dela é encontrada livre no citoplasma dos hepatócitos e 

sua maior concentração nas membranas das mitocôndrias (THRALL, 2007).  

A AST não é liberada tão rapidamente quanto a ALT, que é essencialmente 

citoplasmática. Além disso, a ALT é um indicador mais sensível de hepatotoxicidade 

aguda do que a AST, pois enquanto a primeira é essencialmente hepática, a 

segunda também pode ser encontrada em concentrações elevadas em outros 

órgãos, como rins, pulmões e coração (ALHABORI et al., 2002; HENRY, 2008).  

Como os resultados obtidos mostraram alterações significativas tanto nos 

níveis de ALT como nos de AST, após tratamento agudo com 6CN10, e as lesões 

hepáticas são as causas mais comuns de elevação das mesmas, há indícios 

enzimáticos de comprometimento hepático após tratamento agudo com a dose de 

1000 mg/kg de 6CN10. No entanto, as enzimas citoplasmáticas e mitocondriais, não 

são específicas dos hepatócitos, e podem se apresentar aumentadas por lesão em 

outros órgãos, tornando-se necessário a avaliação histológica das vísceras dos 

animais tratados pelo derivado tiofênico. 

Estes resultados diferem dos encontrados por FAKHR et al., (2008), onde 

durante a avaliação farmacológica do potencial antiinflamatório e analgésicos de 

vários derivados 2-substituído benzo[b]tiofenos, não foi observado alterações nas 

enzimas hepáticas (ALT e AST) após tratamento agudo dos animais. 

O método rotineiramente utilizado para avaliar a função renal é a mensuração 

da concentração plasmática dos compostos nitrogenados não proteicos do 

organismo (ureia, creatinina e ácido úrico), onde o rim exerce papel fundamental na 

eliminação da maioria desses compostos (GREGORY, 2003).  
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A síntese de ureia ocorre nos hepatócitos, onde o excesso de amônio 

formado nos tecidos ou intestinos é incorporado em moléculas de ureia e excretado. 

Após a síntese hepática, a ureia é transportada pelo plasma até os rins, onde é 

filtrada pelos glomérulos (GROSS; WEHRLER; BUSSEMAKER, 1996). Embora 40 a 

70% seja reabsorvida por difusão passiva pelos túbulos renais, um quarto da ureia é 

metabolizada no intestino para formar amônia e CO2 pela ação da flora bacteriana 

normal. Esta amônia é reabsorvida e levada ao fígado onde é reconvertida em ureia. 

O nível de ureia no plasma é afetado pela função renal, conteúdo proteico da dieta, 

teor do catabolismo proteico, estado de hidratação e presença de sangramento 

intestinal (BRUSILOW, 1997; STOCKHAM; SCOTT, 2003).  

 A filtração glomerular pode ser avaliada mensurando os índices de ureia, pois 

a sua excreção ocorre quase que exclusivamente pelos rins (FINCO, 1995). Assim, a 

redução na filtração tem como consequência o aumento da sua concentração 

(FETTMAN; REBAR, 2004).  

Os baixos níveis de ureia são encontrados na presença de hepatopatia grave. 

O fígado lesado é incapaz de sintetizar ureia a partir da amônia resultante do 

metabolismo proteico resultando na formação de amônia sanguínea, causando 

encefalopatia hepática (LUM; LEAL-KHOURI, 1989; STOCKHAM; SCOTT, 2003; 

LUM; REBAR, 2004). Os resultados obtidos após o tratamento agudo com 6CN10 

não mostraram alterações significativas nos níveis de ureia, sugerindo que a função 

renal dos animais foi preservada e ainda, que as alterações nas enzimas hepáticas 

(ALT e AST) não decorrem de graves lesões hepáticas, o que foi corroborado pelo 

estudo histológico do fígado dos animais tratados. 

O uso da ureia como indicador da função renal é limitado pela variedade nos 

resultados causados por fatores não renais, mas quando em conjunto com os 

resultados da determinação da creatinina passa a ser uma excelente medida para 

avaliar a função renal (FETTMAN; REBAR, 2004; FINCO, 1995).  

A creatinina é produto da degradação da creatina. Após a degradação da 

creatina nas fibras musculares, ela vai para o plasma (STOCKHAM; SCOTT, 2003) e 

é excretada quase que exclusivamente pelos rins (FETTMAN; REBAR, 2004). A 

creatinina passa livremente pela barreira de filtração glomerular e não é reabsorvida 

pelos túbulos (STOCKHAM; SCOTT, 2003). A creatinina é produzida como resultado 

da desidratação não enzimática da creatina muscular. Por sua vez, a creatina é 

sintetizada no fígado, rim e pâncreas e é transportada para as células musculares e 
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cérebro, onde é fosforilada à creatina-fosfato. Tanto a creatina-fosfato como a 

creatina, em condições fisiológicas, espontaneamente perdem o ácido fosfórico ou 

água, respectivamente para formar seu anidrido, a creatinina (STOCKHAM; SCOTT, 

2003). A creatinina livre não é reutilizada no metabolismo corporal e assim funciona 

somente como um produto dos resíduos de creatina (HENRY, 2008).  A creatinina 

difunde do músculo para o plasma de onde é removida quase inteiramente e em 

velocidade relativamente constante por filtração glomerular (FETTMAN; REBAR, 

2004). 

O aumento de creatinina no soro ou plasma (azotemia) geralmente está 

associado a um processo patológico relacionado à diminuição da taxa de filtração 

glomerular (STOCKHAM; SCOTT, 2003). Como a velocidade de excreção da 

creatinina é relativamente constante e a sua produção não é influenciada pelo 

metabolismo proteico ou outros fatores externos, a concentração da creatinina sérica 

é uma excelente medida para avaliar a função renal. Os teores de creatinina sérica 

são mais sensíveis e específicos do que a medida da concentração da ureia 

plasmática no estudo da velocidade de filtração glomerular. Valores aumentados de 

creatinina indicam deterioração da função renal, sendo que o nível sérico geralmente 

acompanha, paralelamente, a severidade da enfermidade. Por conseguinte, níveis 

dentro da faixa de referência não implicam necessariamente em função renal 

normal. 

Assim, como os níveis de creatinina e de ureia não foram alterados neste 

estudo, podemos sugerir mais uma vez que a função renal dos animais após 

tratamento com uma dose aguda de 6CN10 foi preservada, sendo reforçado pela 

análise histológica dos rins dos animais tratados. 

O fígado tem ainda participação importante no metabolismo da glicose, sendo 

ela absorvida no intestino delgado e transportada através do sistema porta, 

chegando aos hepatócitos que transformam glicose em glicogênio mantendo assim o 

seu nível ideal no sangue. Em animais com insuficiência hepática a glicemia pode 

estar baixa ou alta isso tem relação devido à menor atividade da glicogenólise nos 

hepatócitos resultando na sua diminuição. O aumento da glicose pode ocorrer 

quando tiver menor absorção hepática resultando em hiperglicemia pós-prandial 

prolongada (COLES, 1994; TRALL, 2007). Apesar dos níveis de glicose nos animais 

tratados com 6CN10 se apresentarem reduzidos, estas alterações não foram 

estatisticamente significativas, indicando que os achados histológicos observados no 
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fígado destes animais foram de certa forma discretos, não alterando as funções 

deste órgão.  

Estudos pré-clínicos de toxicidade e segurança são de extrema importância 

no desenvolvimento de novos fármacos. Segundo Schanaider e Silva (2004), 

modelos animais são úteis no aprimoramento do conhecimento dos mecanismos 

patológicos de doenças, no estudo de marcadores biológicos e na avaliação de 

novas técnicas visando à aplicabilidade na espécie humana. Além disso, para Evans 

(1997), estes modelos são importantes na avaliação da diferenciação e 

especialização celular. Dessa forma, é importante a investigação dos efeitos 

provocados pelos fármacos, já que medicamentos podem intervir no controle da 

produção de células sanguíneas, a qual é finamente regulada e representa papel 

fundamental nas funções vitais do organismo. As análises dos parâmetros 

sanguíneos são de grande relevância para a avaliação de risco de um produto. A 

avaliação de um produto ou especialidade medicinal através de parâmetros 

hematológicos tem um alto valor preditivo em humanos quando envolve ensaios com 

roedores e não roedores, cerca de 91% de reprodutibilidade (OLSON et al., 2000). 

Os parâmetros hematológicos analisados após o tratamento agudo com 6CN10 

permaneceram inalterados quando comparados ao grupo controle, sugerindo que 

diferentemente de muitas drogas, este derivado não altera o número de células 

hematopoiéticas. 

As vísceras (coração, pulmões, rins e fígado) dos animais tratados não 

apresentaram alterações macroscópicas. No entanto, foram observados na 

superfície do fígado (sobre a cápsula de Glisson), depósitos da substância em 

análise, fazendo-se necessário as análise histológica deste órgão. Segundo Martin 

et al., (1981), as análise das enzimas aminotrasferases séricas (ALT e AST) são 

importantes indicadores de lesões nas células hepáticas, como nos nossos estudos 

estas enzimas se apresentaram alteradas este fato reforçou a necessidade do 

estudo histológico das vísceras dos animais tratados com 6CN10.  

O fígado é o principal órgão capaz de metabolizar as drogas, provavelmente, 

devido a esse fator, é o órgão mais afetado durante essa biotransformação. Embora 

os efeitos tóxicos de substâncias possam atingir todos os sistemas e órgãos, o 

fígado, é quem paga maior tributo, certamente pelo próprio determinismo funcional, 

que condiciona maior concentração celular, não apenas dos compostos a serem 
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transformados, como também dos metabólitos resultantes (MENDES, 1988; 

CORREIA, 2005).  

Os achados histopatológicos, nos animais tratados com a dose experimental 

de 1000 mg/kg, mostraram indícios de hepatotoxicidade, evidenciados pela 

ocorrência de discretas e esparsas alterações hepatocitolíticas lobulares, 

principalmente nas imediações da veia hepática terminal, associada à discreto 

infiltrado inflamatório linfoistiocítico e neutrocitário margeando a tríade vásculo biliar. 

Em alguns espaços portais, observou-se discreto infiltrado linfoistiocítico e 

neutrocitário. 

Foi observada ainda nos animais tratados, de ambos os sexos, uma formação 

cística de tecido fibroconjuntivo laxo, cuja parede, se apresentava discretamente 

infiltrada por células gigantes multinucleadas, tipo corpo estranho, fagocitando 

material de aspecto cristalóide. O processo inflamatório granulomatoso, tipo corpo 

estranho, foi evidenciado também margeando a cápsula de Glisson. A localização 

desse processo granulomatoso (topografia subcapsular ou pericística), nos chamou 

bastante atenção, isso por que durante a avaliação macroscópica do fígado dos 

animais foram encontrados depósitos da substância teste na superfície da cápsula 

de Glisson, fato que nos instigou a realização da análise histológica.  

O composto 6CN10 se apresenta na forma de pó de coloração amarela, com 

a presença de diferentes estruturas cristalinas. Após a síntese e caracterização 

estrutural do composto (MENDONÇA-JUNIOR et al., 2011), foram realizados testes 

de solubilidade com diferentes solventes orgânicos onde observamos dificuldade na 

sua solubilidade, sendo mais solúvel em solventes apolares, como clorofórmio e 

tolueno, o que inviabilizaria os testes biológicos. A solução encontrada foi à 

solubilização utilizando o tween 20%, onde o composto apresentou relativa 

solubilidade. Acreditamos que essa reação granulomatosa, do tipo corpo estranho, 

ocorreu em decorrência da difícil solubilização do composto em estudo, tendo parte 

dele se depositado na superfície do fígado desenvolvendo este tipo de reação. A 

solução encontrada seria a vetorização do composto, através da preparação de 

microemulsão, podendo trazer resultados mais satisfatórios, uma vez que o produto 

já se encontraria solúvel em um veiculo inerte. 

Entre os achados histológicos do fígado dos animais tratados com 6CN10 

observou-se ainda sinais de discreta sobrecarga metabólica (lipídica) em hepatócitos 

normais, com predomínio macrovesicular. A esteatose hepática é uma hepatopatia 
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comum e decorre do acúmulo de gordura histologicamente visível nos hepatócitos, 

constituída por triacilgliceróis (TAG), sintetizados a partir de ácidos graxos do tecido 

adiposo e dos quilomícrons provenientes do intestino (LOZA et al., 2003).   

A esteatose pode ter como causa os transtornos da oxidação hepática de 

gorduras, a síntese aumentada de gorduras pelo fígado e o aporte aumentado de 

ácidos graxos, ou a redução do transporte de gordura hepática, nos estados de 

deficiência de proteínas, fosfato e colina, indispensáveis para a produção de 

lipoproteínas de muita baixa densidade. Outros fatores como drogas e defeitos 

genéticos no metabolismo energético podem concorrer para o surgimento do 

problema (HERSELMAN et al., 2007; BROWNING; HORTON, 2004).  

A patogenia e o significado clínico da esteatose hepática permanecem pouco 

definidos, no entanto, a retenção de TAG no interior do hepatócito é o pré-requisito 

para o seu desenvolvimento. Essencialmente, existe uma quebra do equilíbrio entre 

os fatores lipotróficos e lipogênicos (GUIDORIZZI et al., 2005; HERSELMAN et al., 

2007; UTZSCHNEIDER; KAHN, 2006). 

A severidade da esteatose é correlacionada positivamente com o índice de 

massa corporal, com as concentrações de glicose, de insulina, TAG e de ALT, AST e 

gama-glutamil transferase (GGT) do plasma, sendo a causa mais frequente da 

elevação de aminotransferases (HERSELMAN et al., 2007; PONIACHIK et al., 2002; 

BEDOGNI et al., 2005). A esteatose observada nestes animais se apresentou 

discreta e em focos isolados do parênquima, não justificando o aumento das 

transaminases. 

Muitos medicamentos empregados rotineiramente na clínica podem 

apresentar, como reação colateral indesejável, a agressão ao fígado, o que poderá 

limitar seu uso e os benefícios esperados. O dano hepático induzido por 

medicamentos pode ser hepatocelular, o que se traduzirá por aumento das 

transaminases (ALT e AST), ou colestático, o que levará ao aumento de bilirrubinas 

(particularmente da direta, da fosfatase alcalina e da gama-glutaril transferase (G-

GT) (RUSSO; JACOBSON; JAESCHKE et al., 2002; LEE, 2003). 

Os danos hepáticos, produzidos pelo 6CN10, devem ser melhor investigados, 

utilizando-se o composto na forma de microemulsão,  provavelmente evitando-se o 

aparecimento das reações granulomatosas, tipo corpo estranho, e dessa forma 

podendo caracterizar melhor a real extensão desses danos hepáticos.  Outros 

parâmetros bioquímicos também devem ser utilizados, por exemplo: análise de 
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outras enzimas hepáticas (fosfatase alcalina e gamaglutamilitransferase), provas de 

síntese e metabolismo hepático (globulinas, níveis plasmáticos dos fatores da 

coagulação e amônia) e provas de transporte e excreção hepática (bilirrubina e 

ácidos biliares), caracterizando melhor esses danos. 

O estudo histológico dos rins dos animais controle e tratados, de ambos os 

sexos, não apresentaram particularidades histológicas. Estes órgãos revelaram 

glomérulos preservados numericamente, envolvidos por fina cápsula de Bowman e 

tufo capilar sustentado por delicado mesângio. Os túbulos contorcidos proximais e 

distais e o segmento de ducto coletor não apresentavam particularidades 

histológicas, do mesmo modo que as alças de Henle, ductos coletores da pirâmide 

medular e o sistema pielocalicial. Estes achados reforçam os resultados dos 

parâmetros bioquímicos de avaliação da função renal, onde não houve alterações 

nos níveis de ureia, creatinina e ácido úrico. 

Os pulmões e o coração dos animais controle e tratados, de ambos os sexos, 

não apresentaram particularidades histológicas. Os pulmões apresentavam 

parênquima com arquitetura lobular preservada, tendo alvéolos com paredes finas e 

lumens amplos e vazios, revestidos por pneumócitos. E o coração apresentava 

grandes vasos da base com paredes revestidas por endotélio sustentado por tecido 

conjuntivo, remanescendo coágulos sanguíneos luminares. 

Corroborando com pesquisas nas quais foram demonstradas atividades 

antiinflamatórias e analgésicas em diferentes derivados tiofênicos (SARAVANAN; 

MOHAN, 2003; SINGH et al., 2007; EL-GAZZAR et al, 2007; FAKHR et al., 2008), 

nossos resultados revelam que o composto 2-[(4-nitro-benzilideno)-amino]-4,5,6,7-

tetraidro-benzo[b]tiofeno-3-carbonitrila (6CN10) possui propriedades analgésicas e 

antiinflamatória, sinalizando perspectivas favoráveis para o desenvolvimento de 

novos fármacos para o controle da dor inflamatória. No entanto, levando em 

consideração os resultados observados durante a avaliação toxicológica, pode-se 

constatar que a determinação da toxicidade crônica pré-clínica é de extrema 

relevância, para uma melhor avaliação do perfil tóxico deste composto. Assim sendo, 

ressalta-se a importância da continuação dos seus estudos farmacológicos e 

toxicológicos, no sentido de investigar quais os mecanismos envolvidos nestas 

atividades e ainda caracterizar melhor a segurança terapêutica deste produto. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O estudo dos efeitos da administração aguda de 6CN10, nas doses de 25, 50 

e 100 mg/kg, em vários modelos comportamentais, nocicepção e inflamação, 

permitiu as seguintes conclusões: 

 

 6CN10 não alterou a atividade locomotora espontânea dos animais 

sugerindo que esta substância não apresenta efeito sedativo nas 

condições e doses analisadas; 

 

 6CN10 apresentou efeito antinociceptivo não envolvendo de forma direta o 

sistema opióide; 

 

 6CN10 foi capaz de reduzir a migração de neutrófilos para a cavidade 

intraperitoneal dos animais. Como histamina, serotonina, bradicinina e 

prostaglandinas são mediadores envolvidos neste teste, 6CN10 parece 

inibir a secreção destes no processo citado; 

 

 A administração aguda do derivado promoveu uma diminuição da ingestão 

de alimentos com consequente redução do peso corporal, apenas nas 

fêmeas tratadas, sugerindo uma possível interferência relacionada ao 

sexo; 

 

 O tratamento agudo não promoveu alterações nos parâmetros 

hematológicos, na via e dose avaliada, em ambos os sexos; 

 

 O tratamento agudo foi capaz de elevar os níveis de ALT e AST, em 

ambos os sexos, corroborando com os achados histopatológicos que 

mostraram indícios de hepatotoxicidade; 

 

 Os rins, coração e pulmões não apresentaram particularidades 

histológicas.  
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