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RESUMO 
 

ALVES, A. M. H. Potencial antinociceptivo do (-)-α-bisabolol: avaliação 
comportamental e análise eletrofisiológica em nervo isquiático de camundongos. 2009. 
92p. Dissertação (Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) Laboratório 
de Tecnologia Farmacêutica, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
 
 
 O (-)-α-bisabolol é um álcool sesquiterpênico encontrado como constituinte principal 
do óleo essencial da camomila (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), uma planta utilizada 
por séculos devido às suas propriedades medicinais. Estudos prévios relataram que os 
extratos de plantas ricas em (-)-α-bisabolol apresentam atividade antinociceptiva em modelos 
experimentais para avaliação da resposta nociceptiva. Até o momento não encontramos 
relatos na literatura a respeito da atividade do (-)-α-bisabolol, como composto isolado, sobre 
a nocicepção nem sobre o nervo isquiático isolado de camundongos, portanto, o presente 
trabalho se propõe a investigar o potencial desse terpeno como agente antinociceptivo em 
modelos experimentais in vivo e sua relação com a redução da excitabilidade neuronal 
utilizando a técnica de single sucrose-gap adaptada para nervo isquiático de camundongos. 
No teste das contorções abdominais induzidas pela injeção intraperitoneal de ácido acético 
foi observado que os camundongos apresentaram uma redução significativa no número de 
contorções quando foram previamente tratados com as doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg (i.p.). 
Também foi verificado que o (-)-α-bisabolol inibiu a resposta nociceptiva nos camundongos 
tratados com a dose de 50 mg/kg (i.p.) na primeira fase do teste da formalina e nos 
camundongos tratados com as doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg (i.p.) na segunda fase desse 
teste. Nos ensaios eletrofisiológicos foi verificado que o (-)-α-bisabolol atuou sobre o sistema 
nervoso periférico reduzindo a amplitude do potencial de ação composto (PAC) de modo 
dependente do tempo de incubação e da sua concentração, apresentando uma IC50 de 8,9 
mM. Foi observado ainda que o (-)-α-bisabolol promoveu alterações nos parâmetros de 
despolarização do PAC avaliados – amplitude (VPAC) e velocidade de despolarização do PAC 
(VDPAC) – de forma semelhante à lidocaína, um bloqueador padrão de canais para Na+ 
dependentes de voltagem (Nav). Além disso, este composto não induziu variações 
significativas sobre a fase de repolarização do PAC, contrariamente à 4-aminopiridina, um 
bloqueador de canais para K+ dependentes de voltagem (Kv). Esses resultados permitiram 
sugerir um possível efeito bloqueador do (-)-α-bisabolol sobre os canais do tipo Nav. 
Portanto, conclui-se que esse terpeno apresentou efeito promissor como substância 
antinociceptiva que pode estar associado, pelo menos em parte, com a redução da 
excitabilidade neuronal periférica. 
 
Palavras-chave: Produtos naturais, (-)-α-bisabolol, óleos essenciais, sucrose-gap, 
antinocicepção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
ALVES, A. M. H. Antinociceptive potential of (-)-α-bisabolol: behavioral evaluation and 
electrophysiological analysis in mice sciatic nerve. 2009. 92p. Dissertação (Pós-graduação 
em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos) Laboratório de Tecnologia Farmacêutica, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 

 
 

 (-)-α-Bisabolol is a sesquiterpene alcohol found as the major constituent of the 
essential oil from German chamomile (Chamomilla recutita (L.) Rauschert), a plant used for 
centuries mostly for its medicinal properties. Previous studies stated that extracts of (-)-α-
bisabolol-rich plants showed significant antinociceptive activity in experimental models of 
pain.  Until this moment no literature reports concerning the activity of (-)-α-bisabolol on 
nociception nor on the sciatic nerve of rodents were found, therefore, the present work 
proposes to investigate the potential of this terrene as an antinociceptive agent in 
experimental models in vivo and its relation towards nerve excitability reduction by using the 
“single sucrose gap” model adapted for mice sciatic nerve. In the acetic acid-induced 
writhing test it was observed that mice showed a significant decrease in the number of 
writhes when 25 mg/kg and 50 mg/kg of (-)-α-bisabolol were administered (i.p.). It was also 
demonstrated that (-)-α-bisabolol inhibited the nociceptive response in mice treated with a 
dose of 50 mg/kg on the first phase of the formalin test and in mice treated with doses of 25 
mg/kg and 50 mg/kg (i.p.) on the second phase of this test. In the electrophysiological assays 
it was verified that (-)-α-bisabolol acts on peripheral nervous system reducing the compound 
action potential (CAP) amplitude in a time-incubation and concentration-dependent manners, 
showing an IC50 of 8,2 mM. It was also observed that (-)-α-bisabolol promoted alterations in 
the evaluated CAP depolarization parameters – amplitude (VPAC) and depolarization velocity 
(DVPAC) – similarly to lidocaine, a standard voltage-gated sodium channels (Nav) blocker. 
Moreover, this sesquiterpene did not induce significant changes on the CAP repolarization 
phase, dissimilarly from 4-aminopyridine, a voltage-gated potassium channels (Kv) blocker. 
These results allow us to suggest a possible Nav blocker-like effect of (-)-α-bisabolol. 
Therefore, the presented results in this study have evidenced a promising antinociceptive-like 
effect of (-)-α-bisabolol, which might be associated, at least in part, with decreased peripheral 
neuronal excitability.  

 
Keywords: Natural products, (-)-α-bisabolol, essential oils, sucrose-gap, antinociception. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A história das terapias para o alívio da dor é, em grande parte, uma história do uso de 

produtos naturais. O exemplo clássico dessa afirmação é o uso milenar do ópio extraído das 

flores da papoula (Papaver somniferum L.), que até os dias de hoje tem entre seus compostos 

ativos várias das substâncias mais importantes para o alívio da dor (DUARTE, 2005). A 

morfina, principal substância analgésica presente no ópio, foi isolada no século XIX por 

Armand Séquin e no século XX teve sua estrutura determinada por Robinson e Gulland 

(BARREIRO, 1990; VIEGAS JR; BOLZANI; BARREIRO, 2006). O estudo do seu 

mecanismo de ação resultou na descoberta e caracterização do sistema opióide, um dos 

principais mecanismos fisiológicos envolvidos na regulação da dor (DUARTE, 2005). Outro 

composto importante é o ácido acetilsalicílico, derivado do ácido salicílico extraído da casca 

do salgueiro (Salix alba L.), que é um dos compostos mais utilizados no tratamento da dor 

inflamatória (McCURDY; SCULLY, 2005). 

O interesse no estudo de compostos derivados de produtos naturais tem aumentado 

nas últimas décadas. Nesse contexto, a pesquisa acadêmica continua sendo uma fonte 

importante, especialmente em relação à descoberta de novos compostos (McCURDY; 

SCULLY, 2005; YUNES; PEDROSA, CECHINEL-FILHO, 2001). No entanto, apesar da 

variedade de substâncias e do avanço nas terapias para controle da dor, ainda há necessidade 

de desenvolvimento de analgésicos potentes, principalmente nos casos de tratamento da dor 

crônica. Os inconvenientes estão relacionados aos efeitos colaterais indesejáveis causados 

pelo uso prolongado dos medicamentos disponíveis atualmente, como no exemplo da 

morfina, que está associada a casos graves de dependência, tolerância e abuso 

(BALLANTYNE, 2003; MCQUAY, 1999).  

Para que haja avanços na descoberta de novos analgésicos com menores efeitos 

colaterais torna-se necessário o estudo detalhado dos efeitos biológicos de novas substâncias. 

Nesse sentido, é notável como os produtos naturais representam uma valiosa fonte com 

potenciais aplicações como agentes analgésicos ou como ponto de partida para o 

desenvolvimento de moléculas mais específicas. Desse modo, vários grupos de pesquisa têm 

voltado sua atenção para o estudo de plantas medicinais e o isolamento de seus metabólitos 

secundários, que podem vir a ser fonte de substâncias analgésicas mais potentes e com 

efeitos colaterais reduzidos (CALIXTO et al., 2000; McCURDY; SCULLY, 2005).  
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1.1 O estudo da dor e a pesquisa com substâncias analgésicas derivadas de produtos 
naturais 
 
 O fenômeno da dor envolve múltiplos componentes neurobiológicos e pode se 

originar por meio de diversos mecanismos. Tal fenômeno pode ser considerado tanto um 

evento sensorial como uma experiência cognitiva emocional, sendo influenciado por fatores 

psicológicos e ambientais (BESSON, 1999). 

 Em 1986, a associação internacional para o estudo da dor (IASP) definiu dor como 

sendo uma experiência sensorial e emocional associada a danos reais ou potenciais 

(ALMEIDA; ROIZENBLATT; TUFIK, 2004). No entanto, a distinção entre dor e 

mecanismos neurais da nocicepção é importante clínica e experimentalmente. O termo 

nocicepção está relacionado à resposta ao dano tecidual percebido. A pele e o tecido 

subcutâneo, bem como as articulações e os músculos, possuem receptores sensitivos 

especializados, os neurônios aferentes nociceptivos primários ou nociceptores (Figura 1), que 

são ativados por estímulos nocivos aos tecidos periféricos. A nocicepção, no entanto, não 

leva necessariamente à percepção da dor. De fato, depois da exposição do tecido a um 

estímulo nocivo segue uma série de eventos onde a informação é transmitida para o sistema 

nervoso central e então processada, podendo ou não ser interpretada como dor. Assim, o 

termo dor propriamente dito, fornece a idéia de que a percepção da dor é um produto da 

abstração do cérebro e da elaboração da informação sensitiva (BASBAUM; JULIUS, 2001). 

Segundo Woolf (2004), a dor nociceptiva ocorre como o resultado da ativação do sistema 

nociceptivo por meio de estímulos mecânicos, térmicos ou químicos que podem causar danos 

teciduais e comprometer a integridade do organismo. Consiste de um mecanismo com 

sentido evolutivo bem definido: alertar sobre danos que devem ser evitados e tratados 

(WOOLF; SALTER, 2000; WOOLF, 2004). 

Para alguns autores, o processo de transmissão da informação nociceptiva pode ser 

analisado em quatro etapas: transdução, condução, transmissão e percepção (WOOLF, 2004). 

A transdução é a conversão de um estímulo nocivo mecânico, térmico ou químico em 

atividade elétrica nas fibras sensoriais. Esse processo é mediado por receptores protéicos 

específicos expressos na membrana dos terminais periféricos dos nociceptores (Figura 1A).  

Na segunda etapa, os potenciais de ação gerados são conduzidos ao longo dos axônios das 

fibras sensoriais primárias – fibras Aδ e C - até o corpo celular localizado nos gânglios da 

raiz dorsal e então até os seus terminais pré-sinápticos, localizados no corno dorsal da 

medula espinhal (SCHOLZ; WOOLF, 2002; WOOLF, 2004). Na etapa de transmissão, os 

potenciais de ação iniciam a liberação de neurotransmissores – principalmente o glutamato e 
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a substância P – dos terminais pré-sinápticos dos neurônios aferentes nociceptivos para os 

neurônios do corno dorsal. O sinal é então conduzido por vias ascendentes para os sistemas 

neuronais superiores no cérebro onde é processado e interpretado, podendo gerar a percepção 

da dor. Em cada etapa, existem mecanismos que modulam a transmissão da informação 

nociceptiva, no sentido de produzir no organismo uma resposta comportamental adaptativa 

(WOOLF, 2004). 

 

Figura 1. Terminais periféricos de neurônios sensoriais nociceptivos. A. Diferentes 
canais iônicos transdutores que respondem a estímulos térmicos, mecânicos e químicos. B. 
Mediadores inflamatórios como a prostaglandina E2 (PGE2), bradicinina (BK), e fator de 
crescimento neural (NGF) ativam indiretamente as cinases intracelulares, que fosforilam os 
canais transdutores e canais para Na+ diminuindo o limiar excitatório e aumentando a 
excitabilidade dos neurônios sensoriais nociceptivos. AA ácido araquidônico; ASIC canal 
iônico sensível a baixo pH; COX-2 ciclooxigenase 2; EP Receptor para prostaglandina E; 
PKC proteína cinase C; PKA proteína cinase A; TRPV Canais de potencial transiente do tipo 
vanilóide; TRPM8 8º membro da subfamília M dos receptores transientes seletivos à cátions; 
P2X3 Receptor purinérgico; TrkA Receptor tirosina-cinase para NGF. Adaptado de Woolf 
(2004). 
 

Existe ainda a dor inflamatória, que está associada à hipersensibilidade causada pela 

diminuição do limiar excitatório nos nociceptores durante a inflamação (Figura 1B). Este 

também é um mecanismo adaptativo, muito importante na manutenção das condições ideais 

para os eventos de reparo celular e tecidual (WOOLF, 2004). Woolf (2004), ainda considera 

outros dois tipos de dor, às quais não surgem a partir de mecanismos adaptativos: a dor 

neuropática e a dor funcional. Na dor neuropática, os eventos de hipersensibilidade estão 

associados a lesões no sistema nervoso. Na dor funcional a percepção dolorosa surge como 

resultado do processamento central anormal de sinais que não resultam em dano tecidual. 



ALVES, A.M.H.                                                                                                    Introdução  

               
  

17 

O tratamento da dor pode ser realizado de muitas formas, a depender do mecanismo 

envolvido na sua causa. No contexto das terapias com uso de fármacos, o controle da dor 

pode ser efetuado usando diferentes classes de medicamentos, entre eles, anestésicos locais, 

anti-inflamatórios, compostos opióides, antidepressivos, anticonvulsivantes, neurolépticos e 

ansiolíticos (MILLAN, 1999). No entanto, apesar da grande variedade de medicamentos 

disponíveis para o tratamento da dor, existe o desafio para o desenvolvimento de um fármaco 

com perfil ideal, isto é, com menores efeitos colaterais e menor potencial aditivo. Essa é uma 

tarefa árdua, tendo em vista que o processo nociceptivo envolve inúmeras classes de 

receptores, enzimas e vias de sinalização intracelular (BESSON, 1999; McCURDY; 

SCULLY, 2005; WOOLF, 2004). 

O estudo de novas classes de compostos derivados de produtos naturais pode levar à 

descoberta de novos fármacos analgésicos e ao avanço na compreensão dos mecanismos 

farmacológicos envolvidos na supressão da dor (CALIXTO et al., 2000; McCURDY; 

SCULLY, 2005; YUNES; PEDROSA; CECHINEL-FILHO, 2000). Embora o conhecimento 

a respeito dos mecanismos modulatórios da percepção da dor ainda seja limitado, novas 

descobertas têm revelado o envolvimento de canais iônicos mais específicos (MOMIN; 

WOOD, 2008), e de vários sistemas neurotransmissores (BESSON, 1999; McCURDY; 

SCULLY, 2005). 

 

1.2 Mecanismos periféricos de transmissão, modulação e controle farmacológico da dor 

 

Há um grande interesse no estudo dos mecanismos envolvidos na geração, 

transmissão e modulação do estímulo nociceptivo em nível periférico, bem como no 

desenvolvimento de substâncias analgésicas que atuem especificamente sobre os processos 

que ocorrem nesse nível. Assim, existe a possibilidade do desenvolvimento de analgésicos 

que não atravessam a barreira hematoencefálica e, portanto, livre de efeitos colaterais em 

nível central (BESSON, 1999). Muitas substâncias originadas de neurônios e de células não-

neuronais atuam no nível periférico modulando a atividade dos nociceptores, podendo haver 

várias interações entre os mediadores, bem como alterações na expressão dos genes (Figura 

2). As complexas alterações ocorridas em decorrência da atuação desses fatores modificam as 

respostas subsequentes ao estímulo nocivo (WOOLF, 2004). A seguir, serão discutidos 

alguns dos principais sistemas de modulação periférica da percepção da dor e sua 

importância no desenvolvimento de novas substâncias analgésicas. 
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Figura 2 Fatores envolvidos na regulação da expressão gênica em neurônios sensoriais 
nociceptivos. Atividade, fatores de crescimento e mediadores inflamatórios atuam nos 
neurônios sensoriais ativando cascatas de transdução intracelulares. Essas vias controlam 
vários fatores de transcrição que modulam a expressão gênica nos neurônios sensoriais 
nociceptivos, levando às alterações na expressão de receptores, canais iônicos e outras 
proteínas envolvidas. CaMKIV Proteína cinase dependente da cálcio-calmodulina tipo IV; 
ERK1/2 Proteína cinase regulada por sinal extracelular ½; p38 Proteína cinase 38; JNK 
Proteína cinase c-Jun N-terminal. Adaptado de Woolf (2004). 
 

 
1.2.1 Sensores macromoleculares expressos nos terminais periféricos dos nociceptores 
medeiam a geração dos estímulos nociceptivos 

 

A percepção dos estímulos nocivos se inicia com o processo de transdução nos 

terminais periféricos dos nociceptores. Nessa etapa proteínas integrais de membrana 

especializadas convertem a energia térmica, mecânica ou química dos estímulos nocivos em 

um potencial elétrico despolarizante (HILLE, 2001). 

Meyer et al. (1994), identificaram classes de nociceptores que reagem a diferentes 

tipos de estímulos dependendo do tipo de receptores e de canais iônicos expressos. Nesse 

sentido, podem ser classificados como mecanorreceptores, termorreceptores e receptores 

polimodais. Os mecanorreceptores, ou nociceptores mecânicos, são ativados por pressão 

intensa aplicada na pele. Os termorreceptores são ativados por temperaturas extremas (>45°C 

ou <5°C). Ambos são fibras Aδ mielinizadas de pequeno diâmetro que conduzem sinais a 5-

30 m/s (BASBAUM; JULIUS, 2001). Os nociceptores polimodais são ativados por estímulos 

mecânicos, químicos ou térmicos de alta intensidade e constituem cerca de 70% dos 

nociceptores na pele. Esses nociceptores possuem fibras C de pequeno diâmetro, não-

mielinizadas, que conduzem sinais de forma relativamente lenta, a velocidades abaixo de 2 

m/s (BASBAUM; JULIUS, 2001). 
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Ainda há uma classe denominada nociceptores silentes, descritos por Schaible e 

Grubb em 1993, que são expressos no tecido cutâneo e principalmente nas víceras. Esses 

nociceptores não são estão normalmente ativos, se tornando funcionais apenas sob condições 

patológicas, como na inflamação (BESSON, 1999). 

A etapa de transdução do estímulo nocivo é mediada por canais protéicos específicos 

expressos na membrana dos nociceptores (Figura 1A). Esses canais iônicos transdutores são 

pouco seletivos, permeáveis principalmente ao Ca++ e cátions monovalentes pequenos como 

Na+, Li+ e K+. Eles são ativados por variações abruptas de temperatura, distensões mecânicas 

da membrana e ligantes químicos. Uma vez ativados, os canais são abertos e os íons Ca++ e 

Na+ fluem para dentro do terminal nociceptivo periférico causando despolarização da 

membrana. Se a despolarização for suficiente para atingir o limiar de ativação dos canais 

para Na+ dependentes de voltagem, ocorrerá o disparo de potenciais de ação em uma 

frequência que reflete a intensidade do estímulo (WOOLF, 2004). 

Os receptores TRP constituem uma superfamília de proteínas transmembranares que 

atuam como sensores macromoleculares capazes de responder a uma diversidade estímulos. 

São encontrados em vários tipos celulares, incluindo os terminais periféricos dos 

nociceptores (GUDERMANN; FLOCKERZI, 2005). De fato, já é bastante conhecido o 

envolvimento dos receptores TRP com a percepção de estímulos térmicos, mecânicos e 

químicos (MINKE; COOK, 2002). A estrutura dos receptores TRP se relaciona com a dos 

canais iônicos dependentes de voltagem por possuírem seis segmentos transmembranares, 

uma região formadora do poro entre o quinto e o sexto segmento e um sensor de voltagem. 

Em seres humanos, 28 genes de canais TRP diferentes foram identificados e agrupados em 6 

famílias: TRPC, TRPV, TRPM, TRPML, TRPP e TRPA (GUDERMANN; FLOCKERZI, 

2005). 

Outros receptores para estímulos nocivos são os canais iônicos sensíveis a baixo pH 

(ASIC) e o receptor purinérgico P2X3. Ambos são canais inespecíficos para cátions 

expressos em neurônios nociceptivos. Os receptores ASIC abrem-se em resposta à 

diminuição do pH extracelular para níveis abaixo de 6.5 (LEE et al., 2005). Os subtipos 

ASIC1 e ASIC3 são modulados por anti-inflamatórios não-esteroidais, como o AAS e o 

ibuprofen (VOILLEY et al., 2001). Receptores P2X ativam-se em resposta à ligação do ATP 

extracelular, que é inevitavelmente liberado após lesão tecidual (HILLE, 2001). Os genes 

para os receptores P2X existem em 7 subtipos. Um desses subtipos, o P2X3, é amplamente 

expresso nos nociceptores, tendo sido constatado que possui papel importante em alguns 

casos de dor neuropática (LEE et al., 2005). 
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Adicionalmente, um subtipo específico de receptor para a serotonina, o 5-HT3R, foi 

relacionado com a ativação de terminais nociceptivos (MEUSER et al., 2002). A serotonina é 

capaz de ativar 70% de neurônios nociceptores do tipo C e 47% do tipo Aδ quando aplicada 

em neurônios do gânglio da raiz dorsal da rã touro. De acordo com experimentos realizados 

em seres humanos, antagonistas 5-HT3R são capazes de reduzir a dor neuropática (LEE et al., 

2005). 

Em relação ao desenvolvimento de fármacos que atuem sobre os mecanismos de 

transdução do estímulo nociceptivo, os receptores da família TRPV chamam atenção. A 

própria capsaicina, um agonista clássico para os receptores TRPV1, é comercializada nos 

EUA para aplicação tópica, sendo útil no tratamento da artrite e da dor inflamatória nas 

articulações. Além disso, há alguns estudos demonstrando que a resiniferatoxina, um 

composto agonista de receptores TRPV1 encontrado no extrato da Euphorbia resinifera, 

pode ser utilizado como um analgésico (McCURDY; SCULLY, 2005). 

 
1.2.2 Canais iônicos dependentes de voltagem expressos em neurônios sensoriais como 
alvo para drogas analgésicas 
 

Sinais elétricos estão envolvidos em uma miríade de funções fisiológicas importantes 

como: controle da contração muscular, secreção de hormônios, percepção sensorial e o 

processamento de informações no cérebro. Além disso, os sinais elétricos possuem uma 

influência importantíssima no metabolismo celular, transdução intracelular de sinais, 

expressão gênica e na síntese protéica. Em todos esses contextos, a geração e transmissão de 

sinais elétricos é possível graças à superfamília de canais iônicos, aproximadamente 140 

proteínas relacionadas que formam poros nas membranas celulares (YU et al., 2005). 

Os canais iônicos dependentes de voltagem (Figura 3) pertencem a uma classe de 

membros da superfamília de canais iônicos que são determinantes fundamentais da 

excitabilidade neuronal e da sinalização no sistema nervoso. São proteínas integrais 

expressas na membrana de células excitáveis. Essas proteínas além de conduzir e selecionar a 

passagem de íons específicos através das membranas possuem uma característica 

fundamental: abrir e fechar em resposta a variações no campo elétrico existente através da 

membrana celular (HILLE, 2001). 
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Figura 3. Relações evolutivas entre as sequências de aminoácidos da região do poro das 
proteínas pertencentes à superfamília de canais iônicos dependentes de voltagem. Essa é 
uma visão global dos 143 genes de canais iônicos estruturalmente relacionados divididos em 
sete grupos. Os canais para Ca++ e Na+ dependentes de voltagem são mostrados nos ramos 
azuis; Canais seletivos para o K+ nos ramos vermelhos; Canais regulados por nucleotídeos 
cíclicos nos ramos magenta e os canais TRP e canais relacionados são mostrados em verde. 
Adaptado de Yu et al., (2005). 

 

Como são estruturas tridimensionais formadas por longas cadeias polipeptídicas, os 

canais iônicos podem assumir vários estados conformacionais. No caso dos canais iônicos 

dependentes de voltagem, o estado conformacional mais estável é relativo ao campo elétrico 

existente através da membrana em um dado momento. Em relação à intensidade e à 

polaridade desse campo elétrico, os canais iônicos dependentes de voltagem podem assumir 

três estados conformacionais distintos: aberto, fechado e inativado. Para que um estímulo 

cause a transição do estado conformacional de um canal, deve haver uma variação de energia 

suficiente para que ocorra a movimentação de uma região carregada da proteína do canal, 

denominada sensor de voltagem, através do campo elétrico da membrana. Esse movimento 

de cargas confere ao canal uma variação de energia livre, alterando seus estados fechado e 
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aberto. A transição entre estes dois estados procede instantaneamente (cerca de 10 µs) 

originando variações abruptas da corrente através do canal, provocada pelo fluxo de íons. Os 

canais iônicos dependentes de voltagem conduzem íons através da membrana celular a 

velocidades extremamente altas, da ordem de 106 íons por segundo. Porém, apesar dessa 

elevada condutância iônica, alguns canais iônicos são surpreendentemente seletivos (HILLE, 

2001). 

A partir da ativação de diferentes classes de canais iônicos, alterações rápidas na 

polaridade da membrana das células excitáveis podem gerar um potencial de ação, que se 

propaga ao longo da célula (ARMSTRONG; HILLE, 1998). O potencial de ação neuronal, 

por exemplo, é deflagrado quando ocorre influxo de íons carregados positivamente na célula 

alterando a polaridade da membrana em um evento chamado despolarização. Durante este 

evento a probabilidade dos canais para Na+ dependentes de voltagem se encontrarem abertos 

aumenta, o que acarreta a passagem de mais corrente devido ao fluxo de Na+, despolarizando 

ainda mais a membrana celular (CATERRAL, 2000). O evento da despolarização continua 

até ser atingido o pico do potencial de ação, que ocorre quando a quantidade de canais para 

Na+ abertos é máxima. Nesse estágio, a condutância para os íons Na+ também é máxima e o 

potencial de membrana atinge um valor aproximado ao potencial de equilíbrio eletroquímico 

do Na+. Em uma fração de tempo da ordem de microssegundos, a probabilidade dos canais 

mudarem para o estado inativado aumenta e a condutância aos íons Na+ diminui 

abruptamente. Nessa fase, denominada de repolarização, a diminuição da condutância aos 

íons Na+ é acompanhada de um aumento significativo na condutância aos íons K+, 

ocasionada pela abertura dos canais para K+ dependentes de voltagem, o que restabelece, por 

fim, o potencial de membrana nos níveis próximos ao potencial de equilíbrio eletroquímico 

do K+. Nesse ponto, o potencial de membrana é dito estar no repouso, situação na qual os 

canais dependentes de voltagem retornam ao estado fechado (ARMSTRONG; HILLE, 1998; 

HILLE, 2001; HODGKIN; HUXLEY, 1952). 

Até o momento, nove subunidades α funcionais de canais para Na+ dependentes de 

voltagem (Nav 1.1 – Nav 1.9) foram clonadas (Figura 4), enquanto quatro subunidades β (β1-

4), que desempenham papel importante na localização celular e modulação do canal, foram 

identificadas. Alguns subtipos desses canais são expressos seletivamente em neurônios 

periféricos nociceptivos (CATTERALL et al., 2007). 

Quatro subunidades de canais para Na+ dependentes de voltagem são de particular 

interesse por serem expressos nos nociceptores: Nav 1.3, Nav 1.7, Nav 1.8 e Nav 1.9. O 

desenvolvimento de bloqueadores específicos para esses subtipos de canal para Na+ tem se 



ALVES, A.M.H.                                                                                                    Introdução  

               
  

23 

mostrado um desafio técnico, embora com alguns sucessos recentes (LEE et al., 2005; 

CUMMINS; SHEETS; WAXMAN, 2007; MOMIN; WOOD, 2008). 

O canal Nav 1.3 é um subtipo sensível a tetrodotoxina (TTX-S) expresso em elevados 

níveis durante as fases iniciais do desenvolvimento dos neurônios em mamíferos, sendo 

também expresso, porém em menor proporção, em neurônios adultos. No entanto, os níveis 

de canais Nav 1.3 expressos aumentam em neurônios sensoriais após o dano neuronal e 

durante o processo inflamatório. O fato dos canais Nav 1.3 apresentarem uma rápida 

recuperação do estado de inativação faz com que o aumento na sua expressão torne a célula 

em questão mais excitável. Embora o papel dos canais Nav 1.3 na nocicepção ainda seja 

controverso, alguns estudos associaram a supressão na expressão desses canais com a 

atenuação da resposta nociceptiva (CUMMINS; SHEETS; WAXMAN, 2007; MOMIN; 

WOOD, 2008). 

 
 

Figura 4. Relações evolutivas entre as subunidades α dos canais para Na+ dependentes 
de voltagem. Adaptado de Yu e Catterall (2003).  

  

A falta de bloqueadores específicos para os canais Nav 1.3 torna difícil a definição do 

seu papel após o dano neuronal e durante a inflamação. O desenvolvimento desses 

bloqueadores é muito importante de um ponto de vista científico, embora ainda seja duvidoso 

se, caso disponíveis, poderão ser usado na clínica (CUMMINS; SHEETS; WAXMAN, 2007; 

MOMIN; WOOD, 2008). 

O subtipo Nav 1.7 é expresso principalmente em neurônios dos gânglios simpáticos e 

nos neurônios sensoriais periféricos, incluindo as fibras C. Esse também é um subtipo 

sensível à tetrodotoxina que exibe ativação e inativação rápidas (HILLE, 2001). Vários 
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estudos tem relacionado mutações que causam perda de função nesse subtipo de canais para 

Na+ com a condição patológica de completa insensibilidade à dor. Nesses estudos foi 

demonstrado também que a perda de função dos canais Nav 1.7 não afetava funções como 

audição, regulação da pressão sanguínea, regulação da temperatura corporal, formação de 

suor e lágrimas. Por outro lado, mutações que causam alterações na cinética normal desses 

canais, provocando ganho de função, estão relacionadas à condições patológicas severas de 

dor crônica como a desordem de dor extrema paroxística (PEPD) e eritromelalgia 

(CUMMINS; SHEETS; WAXMAN, 2007). Portanto, é bastante claro que o canal Nav 1.7 

desempenha um papel crítico na transmissão da informação nociceptiva, o que torna esse 

subtipo um dos alvos ideais para o desenvolvimento de novos analgésicos (MOMIN; 

WOOD, 2008). 

O Nav 1.8 é um subtipo expresso especificamente em neurônios aferentes 

nociceptivos, e por isso interessante como possível alvo para substâncias analgésicas. Esse 

subtipo de canal para Na+ é dito ser “resistente à tetrodotoxina” (TTXr) pelo fato de não 

serem bloqueados por essa toxina em concentrações menores do que 1 µM, ao contrario das 

isoformas TTXs (CUMMINS; SHEETS; WAXMAN, 2007). Já foi demonstrado que o Nav 

1.8 é fundamentalmente importante para a percepção do frio nocivo em mamíferos, visto que 

esse subtipo mantém a excitabilidade neuronal em baixas temperaturas (ZIMMERMANN et 

al., 2007). Compostos como a µO-conotoxina e o A-803467 são potentes bloqueadores 

específicos para o subtipo Nav 1.8, com importante aplicação na pesquisa de canais iônicos 

na percepção da dor. Embora existam resultados satisfatórios com esses compostos sobre a 

supressão da dor inflamatória e dor neuropática em ratos, ainda não foram desenvolvidos 

analgésicos desse tipo para uso em seres humanos (MOMIN; WOOD, 2008). 

Outro subtipo de canais para Na+ resistente à tetrodotoxina é o Nav 1.9, que é 

expresso em neurônios aferentes nociceptivos e neurônios entéricos. Alguns estudos sugerem 

que esse canal desempenha um papel importante na dor inflamatória (CUMMINS; SHEETS; 

WAXMAN, 2007). Camundongos nocaute para o Nav 1.9 apresentaram redução na resposta 

à dor inflamatória induzida por formalina, carrageninas e prostanóides, bem como por 

mediadores inflamatórios como a bradicinina, serotonina e ATP (PRIEST et al., 2005). 

Portanto, o subtipo Nav 1.9 pode ser um alvo interessante para o desenvolvimento de 

analgésicos para a dor inflamatória (MOMIN; WOOD, 2008). 

Alguns dos produtos naturais recentemente estudados como bloqueadores seletivos de 

canais para Na+ dependentes de voltagem provém de toxinas animais. Esses compostos 

causam seus efeitos por meio de vários mecanismos de ação diferentes e já foi demonstrado 
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serem extremamente potentes (MOMIN; WOOD, 2008). Por causa de sua importância em 

vários aspectos do metabolismo celular e nos mecanismos de transdução de sinais, os canais 

para Na+ dependentes de voltagem constituem alvos moleculares para um amplo espectro de 

toxinas biológicas, incluindo toxinas que interferem na cinética e dependência de voltagem 

dos processos de ativação e inativação (CATTERALL et al., 2007; HILLE, 2001). 

Uma classe importante de substâncias utilizadas na inibição da nocicepção são os 

fármacos anestésicos locais (ALs). Esses compostos são capazes de causar em uma 

determinada região do tecido, uma diminuição da sensibilidade, motricidade e função 

autonômica, por meio do bloqueio da geração e propagação do potencial de ação, impedindo 

a condução do estímulo álgico. A sua remoção é seguida de um retorno completo da 

condução nervosa (HILLE, 2001; TOKUNO et al., 2004). 

O alvo molecular dos ALs são os canais para Na+ dependentes de voltagem. O estado 

conformacional em que se encontra o canal é de fundamental importância para que ocorra a 

ligação e bloqueio das correntes de Na+. Nesse caso, no estado inativado há maior afinidade 

de ligação dos ALs com o canal, sendo este evento favorecido durante séries de potenciais de 

ação, um fenômeno chamado de efeito uso-dependente ou bloqueio fásico (MOORE; 

BURNEY, 1979; HILLE, 2001). 

Estudos demonstraram que os canais para K+ também estão envolvidos na percepção 

da dor. A ativação dos canais para K+ leva à hiperpolarização da membrana, diminuindo a 

excitabilidade neuronal (McCURDY; SCULLY, 2005). Uma das funções mais marcantes dos 

canais para K+ está na manutenção do potencial de repouso da membrana das células, sejam 

elas excitáveis ou não. No entanto, à medida que os estudos acerca desses canais se 

intensificam, novas funções são atribuídas a eles (HILLE, 2001). Os canais para K+ ativados 

por voltagem são denominados Kv, e são formados por quatro subunidades do tipo α 

geralmente associadas às subunidades auxiliares do tipo β. As subunidades do tipo α 

possuem seis domínios transmembrana (S1–S6), sendo os domínios carboxiterminal e 

aminoterminal localizados na região citoplasmática. A região do poro é formada pelos 

segmentos S5 e S6, enquanto que o segmento S4, composto por aminoácidos carregados 

positivamente, funciona como o sensor de voltagem desses canais. O deslocamento de S4 

frente a uma mudança no potencial de membrana ocasiona a mudança conformacional do 

canal para o estado aberto (CATTERALL et al., 2007). 

Estudos com a tertiapina, um peptídeo com 21 resíduos de aminoácidos isolado do 

veneno de algumas espécies de abelha, demonstraram que essa substância é um potente 

bloqueador de canais para K+ retificadores retardados. Foi demonstrado que a administração 
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de tertiapina em camundongos diminui a resposta analgésica de altas doses de morfina, o que 

comprova o envolvimento desses canais na nocicepção (McCURDY; SCULLY, 2005). 

Os canais para Ca++ também têm sido amplamente estudados como alvos para 

possíveis compostos analgésicos (McCURDY; SCULLY, 2005). A ω-conotoxina, um 

peptídeo isolado da toxina do Conus spp., interage especificamente com os canais para Ca++ 

do tipo N. Foi demonstrado que esse peptídeo produz um efeito analgésico de 100 a 1000 

vezes mais potente do que o efeito produzido pela morfina (BOWERSOX; LUTHER, 1998). 

Outro peptídeo, a ω-agatoxina, isolada do veneno da aranha Agelenopsis aperta, inibe 

especificamente os canais para Ca++ do tipo P/Q. Estudos realizados em ratos demonstraram 

que esse peptídeo pode ser interessante no tratamento da enxaqueca (KNIGHT et al., 2002). 

Em suma, é de grande importância a pesquisa de canais iônicos dependentes de 

voltagem como alvo para drogas analgésicas mais potentes e seletivas. Antagonistas seletivos 

para canais Nav 1.8 já foram desenvolvidos e moléculas naturais bloqueadoras dos canais Nav 

1.7 podem dar pistas para o desenvolvimento de novos analgésicos com efeitos sobre os 

canais expressos nas células sensoriais nociceptivas (MOMIN; WOOD, 2008). No entanto, 

embora algum progresso tenha ocorrido na pesquisa de moléculas mais especificas para os 

canais envolvidos na transmissão e percepção do estímulo álgico, ainda não existem 

analgésicos desse tipo disponíveis para uso terapêutico (McCURDY; SCULLY, 2005). 

 
1.2.3 Os canais iônicos e as proteínas transmembranares transdutoras do estímulo 
nocivo são modulados por mediadores inflamatórios 
 

O dano tecidual e o subsequente processo inflamatório provocam mudanças no 

ambiente químico dos terminais periféricos dos neurônios sensoriais nociceptivos. No local 

de uma lesão, ocorre a redução do pH e as células danificadas liberam seu conteúdo 

intracelular, como ATP e íons K+. Outras substâncias como citocinas, quimiocinas e fatores 

de crescimento são liberadas pelas células do sistema imune recrutadas para o sítio da lesão. 

Algumas dessas substâncias ativam diretamente os terminais nociceptivos, outras atuam para 

diminuir o limiar de disparo do potencial de ação frente a um estímulo subsequente 

(McCLESKEY; GOLD, 1999). 

A redução do pH extracelular ativa os receptores ASIC e os receptores TRPV1, como 

já citado. Esse evento causa imediatamente a despolarização dos terminais nociceptivos 

gerando séries de potenciais de ação, culminando com a percepção do estímulo álgico (LEE 

et al., 2005). 
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O ATP liberado no espaço extracelular causa a ativação do receptor purinérgico 

P2X3. Mesmo em quantidades da ordem de micromolares, o ATP aciona imediatamente os 

nociceptores, sinalizando o dano tecidual (LEE et al., 2005; McCLESKEY; GOLD, 1999). 

A prostaglandina E2 e o fator de crescimento neural se ligam a um receptor acoplado 

a proteína-G e um receptor tirosina-quinase A, respectivamente, para alterar a sensibilidade 

dos terminais periféricos nociceptivos sem, no entanto, causar ativação direta desses 

terminais (SHU; MENDEL, 1999). A bradicinina ativa e sensibiliza os terminais 

nociceptivos por meio da interação com receptores B2 constitutivos e receptores B1 expressos 

durante o processo inflamatório (WOOLF, 2004). 

A produção de prostanóides no local onde ocorreu o dano tecidual resulta da liberação 

do ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios de membrana em reações catalisadas 

principalmente pela enzima fosfolipase A2. Então, a ciclooxigenase (COX) converte o ácido 

araquidônico em prostaglandina H, que é convertida em prostanóides específicos, como a 

prostaglandina E2, pelas prostaglandinas-sintases. Outras enzimas, a ciclooxigenase-2, a 

fosfolipase A2 e a prostaglandina E sintase são induzidas apenas durante o processo 

inflamatório, sendo a ciclooxigenase-2 induzida pela interleucina-1β e pelo TNF-α (VANE et 

al., 1998). 

Mediadores inflamatórios, como a prostaglandina E2, reduzem o limiar de ativação e 

aumentam a sensibilidade dos terminais nociceptivos se ligando a receptores específicos 

expressos na membrana dessas células. Tais receptores estão acoplados a cinases 

intracelulares que modulam a atividade de uma série de enzimas em resposta à ligação de 

moléculas específicas (Figura 1). Por exemplo, a ativação da ciclase de adenilil pela 

prostaglandina E eleva os níveis de AMPc intracelular, cuja ligação a sítios específicos 

promove a ativação da proteína cinase A (PKA). A PKA e a proteína cinase C (PKC) estão 

envolvidas na modulação de receptores protéicos e canais iônicos, e ainda, na regulação de 

enzimas envolvidas no processamento pós-transcricional (McCLESKEY; GOLD, 1999).  

O composto clássico, largamente utilizado como agente analgésico, anti-inflamatório 

e antipirético é o ácido acetilsalicílico. Esse composto é um agente anti-inflamatório não-

esteroidal que inibe a o metabolismo do ácido araquidônico, levando à redução na síntese dos 

eicosanóides, mediadores da percepção da dor (McCURDY; SCULLY, 2005; VANE, 1971). 

Especificamente, o ácido acetilsalicílico inibe a ciclooxigenase, acarretando uma menor 

produção de fatores que em ultima instância sensibilizam os terminais periféricos dos 

nociceptores. Com a diminuição na produção desses mediadores, o terminal nociceptivo fica 
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menos responsivo e, consequentemente, a sinalização nociceptiva menos frequente. 

(BESSON, 1999; McCURDY; SCULLY, 2005; VANE, 1971). 

O estudo dos efeitos do ácido acetilsalicílico e da cascata bioquímica que leva à 

produção dos prostanóides levou à descoberta de inibidores da enzima ciclooxigenase-2 

(COX-2), expressa apenas durante o processo inflamatório (McCURDY; SCULLY, 2005; 

WOOLF, 2004). Drogas específicas para a COX-2 já foram colocadas no mercado, no 

entanto, embora seja bastante vantajosa a utilização de uma droga mais específica, com 

menos efeitos colaterais, esses compostos tem chamado a atenção por causa da retirada do 

Vioxx® (rofecoxib) do mercado, devido ao aumento do risco de complicações 

cardiovasculares (HARRIS; BRAYER, 2006; McCURDY; SCULLY, 2005). 

 
1.3 Controle farmacológico da percepção da dor no sistema nervoso central (SNC) 
 

 O sistema nervoso central possui circuitos modulatórios com a função de regular a 

percepção da dor. Quando ocorre um dano tecidual a informação nociceptiva é processada de 

forma que uma resposta apropriada seja efetuada pelo organismo, a fim de produzir um 

comportamento adaptativo adequado (CARVALHO; LEMÔNICA, 1998). Para isso, o 

sistema nervoso central funciona com mecanismos facilitatórios e inibitórios para o controle 

da transmissão da informação nociceptiva, onde tem suma importância terapêutica o sistema 

opióide endógeno, representado pelos opióides endógenos e pelos receptores opióides 

(McNALLY, 1999; MILLAN, 1999). 

 Os sistemas de transmissão e modulação da percepção da dor em nível central 

envolvem uma variedade de mecanismos bioquímicos e biofísicos importantes (BESSON, 

1999; CARVALHO; LEMÔNICA, 1998; MILLAN, 1999; WOOLF, 2004). A medula 

espinhal, por exemplo, é formada por uma complexa estrutura contendo grande variedade 

neuronal e arranjos sinápticos. Essa estrutura permite não somente a recepção e transmissão 

dos impulsos sensoriais como também um elevado grau de modulação central, envolvendo 

integração, seleção e dispersão apropriada dos impulsos sensoriais. Diversos 

neurotransmissores e neuropeptídeos são liberados pelos terminais centrais dos neurônios 

sensoriais primários no corno dorsal da medula, onde exercem importante papel na 

modulação da transmissão nociceptiva. Entre tais substâncias estão os aminoácidos 

excitatórios, glutamato e aspartato, e diversos outros, incluindo as taquicininas (substância P, 

neurocinina A e neurocinina B), peptídeo geneticamente relacionado com a calcitonina, 

colecistocinina, somatostatina, óxido nítrico, prostaglandinas, galanina, monoaminas, 
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encefalinas e endorfinas (BESSON, 1999; CARVALHO; LEMÔNICA, 1998; WOOLF, 

2004).  

Os receptores protéicos que estão envolvidos na transmissão da informação 

nociceptiva também são importantes na regulação de muitas outras funções fisiológicas, o 

que aumenta a probabilidade de um composto analgésico apresentar efeitos colaterais 

adversos. Assim, o conhecimento dos mecanismos modulatórios envolvidos na transmissão 

da informação nociceptiva pode proporcionar o surgimento de importantes fármacos, alguns 

já em uso e outros em fase de ensaios clínicos e pré-clínicos. (McQUAY, 1999; MILLAN, 

1999; McCURDY; SCULLY, 2005; WOOLF, 2004). Adiante, serão discutidos alguns dos 

principais sistemas de modulação central da percepção da dor. 

 
1.3.1 O sistema opióide endógeno e drogas opióides 
 

Embora o uso dos opióides seja bastante antigo, somente em 1973 foram apresentadas 

evidencias bioquímicas da existência dos receptores opióides no SNC (PERT; SNYDER, 

1973). A confirmação da presença de receptores específicos para os alcalóides opiáceos e as 

drogas sintéticas relacionadas levou à pesquisa em busca dos ligantes endógenos para esses 

receptores e à subsequente descoberta das encefalinas, dinorfinas e da β-endorfina (COX et 

al., 1976; GOLDSTEIN et al., 1979; HUGHES et al., 1975). 

Existem três classes de receptores opióides expressos no sistema nervoso central de 

mamíferos: mu (µ), delta (δ) e kappa (κ). São classificados dessa forma de acordo com 

estudos de afinidade de ligação, não sendo necessariamente codificados por genes 

relacionados (McCURDY; SCULLY, 2005; SNYDER; PASTERNAK, 2003).  

O isolamento e a clonagem dos receptores µ, δ e κ de ratos confirmou que os receptores 

opióides são membros da família de receptores acoplados à proteína G (KIEFFER et al., 

1992; MINAMI et al., 1993; THOMPSON et al., 1993). 

Os receptores opióides podem estar acoplados a uma variedade de vias de transdução 

intracelulares (BELCHEVA et al., 2001; KAM et al., 2004; WANG et al., 2000). Os 

receptores µ expressos na região pré-sináptica dos neurônios nociceptivos primários, por 

exemplo, estão acoplados à enzima membranar ciclase de adenilil por meio de uma proteína 

Gi (inibitória). A ativação dos receptores µ e a subsequente estimulação da proteína Gi leva a 

inibição da ciclase de adenilil, o que diminui os níveis intracelulares de AMPc. O AMPc é 

um importante segundo mensageiro, portanto, este evento acarreta modificações na atividade 

enzimática intracelular, culminando com uma série de alterações na função celular. Como 

resultado da ativação dos receptores µ ocorre fechamento de canais para Ca++ do tipo N, o 
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que reduz o influxo de cálcio na célula e diminui a liberação de neurotransmissores 

(substância P e Glutamato) na fenda sináptica. Na região pós-sináptica dos neurônios de 

projeção da medula espinhal, onde há uma significativa expressão dos receptores µ, onde a 

ativação desses receptores é acoplada à abertura de canais para K+. Nos neurônios de 

projeção, quando os receptores µ são ativados, os eventos intracelulares culminam com a 

elevação da condutância da membrana ao íon K+, o que causa hiperpolarização da membrana 

e consequentemente diminui a probabilidade do disparo de potenciais de ação, inibindo a 

transmissão da informação nociceptiva. Além disso, existem estudos suficientes 

comprovando que a estimulação de receptores opióides causa modificações na expressão 

gênica, como resultado da ativação/inibição de fatores de transcrição específicos (MILLAN, 

1999). 

A morfina e outros analgésicos opióides (Figura 5) mostram uma grande afinidade para 

os receptores µ, δ e κ, (SNYDER; PASTERNAK, 2003). A administração sistêmica desse 

composto produz analgesia por inibir a transmissão da informação nociceptiva na medula 

espinhal. Esse efeito é o resultado de, no mínimo, duas ações distintas: uma ação direta sobre 

os neurônios do corno dorsal da medula espinhal – como já citado – e uma ação indireta por 

meio da ativação das vias descendentes de modulação da dor (CARVALHO; LEMÔNICA, 

1998; McNALLY, 1999; MILLAN, 1999). Como a morfina tem efeitos predominantemente 

inibitórios pré e pós-sinápticos, a administração sistêmica desse composto pode ativar as vias 

descendentes por inibir a ação de neurotransmissores inibitórios como o ácido γ-

aminobutírico GABA e a glicina (McNALLY, 1999). 

Recentemente foram descobertos novos compostos naturais que atuam nos receptores 

opióides. Grande parte dessas novas substâncias apresenta-se como compostos não-

nitrogenados, como é o caso da salvinorina A (McCURDY; SCULLY, 2005). A salvinorina 

A (Figura 5) é um diterpeno, componente ativo do extrato da Salvia divinorum (Epling e 

Jativa-M), com alta afinidade para os receptores κ opióides. Embora esse composto apresente 

potentes efeitos alucinógenos, o fato de ser altamente seletivo para os receptores κ opióides 

pode ser interessante do ponto de vista do desenvolvimento de drogas analgésicas mais 

seletivas (McCURDY; SCULLY, 2005; SIEBERT, 1994). 

Outro estudo demonstrou que extratos da Dioclea grandiflora, uma planta encontrada 

no nordeste brasileiro, apresentou atividade analgésica em camundongos (ALMEIDA et al., 

2003). Vários compostos não-nitrogenados foram isolados desses extratos e foi constatado 

que a dioflorina (Figura 5) se apresentou como um potente analgésico quando estudada no 

modelo comportamental de retirada da cauda (BHATTACHARYYA et al., 1998; 
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McCURDY; SCULLY, 2005). O efeito analgésico da dioflorina foi revertido pela 

administração do antagonista opióide naloxona, indicando um potencial modo de interação 

com receptores opióides. No entanto, desde então nenhum estudo comprovou se este 

composto produz o efeito antinociceptivo específico por meio da interação direta com os 

receptores opióides (McCURDY; SCULLY, 2005). 

 

 

Figura 5. Estrutura molecular da morfina e de compostos derivadas de produtos naturais 
provavelmente envolvidos na ativação do sistema opióide. Adaptado de McCurdy e Scully (2005). 

 

Em 2004, Takayama estudou vários componentes da Mitragyna speciosa, uma planta 

utilizada há anos na Tailândia em substituição ao ópio. Nesse estudo foram identificados dois 

componentes com atividade nos receptores opióides, a mitraginina e a 7-hidróxi-mitraginina 

(Figura 5), a última sendo centenas de vezes mais potente do que a morfina (McCURDY; 

SCULLY, 2005). Também, já havia sido demonstrado que a mitraginina interage com outros 

sistemas de neurotransmissão, incluindo as vias serotoninérgicas e noradrenérgicas 

descendentes de modulação da dor (MATSUMOTO et al., 1996). 

Hoje em dia, a morfina ainda é a substância padrão utilizada nos casos da dor crônica 

provocada por certos tipos de câncer. A dificuldade no tratamento desses casos está 

relacionada com os efeitos colaterais adversos causados pelos analgésicos opióides 

disponíveis (BALLANTYNE, 2008). No entanto, a pesquisa farmacológica em torno dos 
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sistemas endógenos de analgesia já produziu um significativo avanço na descoberta de novos 

compostos seletivos para os receptores opióides, com a possibilidade de apresentarem 

melhores resultados na terapia da dor. Portanto, quanto mais componentes químicos 

derivados de plantas usadas tradicionalmente no tratamento da dor forem estudados, maior 

será o potencial para o desenvolvimento de novas drogas analgésicas que atuam por meio da 

interação com os receptores opióides (McCURDY; SCULLY, 2005). 

 
1.3.2 A modulação da percepção da dor em nível central envolve diversos sistemas de 
neurotransmissão 
 

Assim como o sistema opióide, outros sistemas bioquímicos de neurotransmissão 

desempenham papel fundamental na percepção da dor. Um dos mais importantes é o sistema 

noradrenérgico, cujos efeitos antinociceptivos parecem ser mediados pelos receptores α2-

adrenérgicos, uma vez que tais efeitos podem ser antagonizados pelos bloqueadores α2-

adrenérgicos e não sofrem influência dos bloqueadores β-adrenérgicos (CARVALHO; 

LEMÔNICA, 1998; MILLAN, 1999).  

Os receptores α2-adrenérgicos são divididos em três subtipos (α2A, α2B, α2C) e 

pertencem à superfamília dos receptores de membrana acoplados à proteína G. Pelo menos 

cinco mecanismos distintos são regulados pela ativação dos receptores α2-adrenérgicos: o 

sistema adenilil-ciclase/AMP cíclico, o sistema fosfolipase C/fosfato de inositol, a 

estimulação de fosfolipase A2, a ativação dos canais para K+ e a inibição dos canais para 

Ca++. Os dois últimos encontram-se principalmente envolvidos nos mecanismos de analgesia. 

A inibição dos canais para cálcio tem sido associada à ação antinociceptiva da clonidina em 

ratos (HAYSHI; MAZE, 1993). Além disso, foi demonstrado que a via do óxido nítrico-

GMP cíclico é também um sistema acoplado aos receptores α2-adrenérgicos, mediando a 

sedação (CARVALHO; LEMÔNICA, 1998; MILLAN, 1998). 

Agonistas α2-adrenérgicos, como a clonidina, foram testados como analgésicos, 

isoladamente, ou associados à opióides, para analgesia pré, per e pós-operatória e no 

tratamento da dor crônica. Estudos evidenciaram a eficácia analgésica da clonidina por via 

peridural no per e pós-operatório, seja aplicada isoladamente ou em associação com opióides 

agonistas do receptor µ, com anestésicos locais ou com inibidores da colinesterase 

(BALLANTYNE, 2007; CARVALHO; LEMÔNICA, 1998). 

 Os receptores de acetilcolina também estão envolvidos diretamente no processo de 

transmissão da informação nociceptiva (NAGUIB; YAKSH, 1997). Esses receptores são 

divididos em duas classes, os receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos, 
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identificados com base na utilização dos produtos naturais, muscarina e nicotina, 

respectivamente. Os receptores muscarínicos são metabotrópicos acoplados à proteínas G e 

os receptores nicotínicos são ionotrópicos multi-subunidades inespecíficos para cátions 

(IUPHAR-DB). Embora ainda não existam aplicações terapêuticas disponíveis, o papel na 

modulação central da percepção da dor foi documentado para ambos os receptores 

(McCURDY; SCULLY, 2005). 

Os receptores nicotínicos estão, provavelmente, mais envolvidos nos mecanismos de 

analgesia. De fato, já foi demonstrado que a nicotina possui efeito antinociceptivo 

(McCURDY; SCULLY, 2005). A pesquisa em torno dos receptores nicotínicos como alvo 

para compostos analgésicos cresceu com a descoberta de um alcalóide natural isolado da pele 

do sapo Epipedobates tricolor, a epibatidina. Foi demonstrado que esse composto possui um 

potente efeito analgésico que pode ser antagonizado pela mecamilamina, um antagonista 

nicotínico (SPANDE et al., 2002), mas não pela naloxona, um antagonista opióide (BADIO; 

DALY, 1994). Esses trabalhos confirmaram o papel dos receptores de acetilcolina 

nicotínicos em mecanismos analgésicos endógenos, despertando interesse no 

desenvolvimento de compostos relacionados à epibatidina. Embora até o presente não tenha 

sido colocado no mercado analgésicos desse tipo, o interesse na produção de analgésicos 

não-opióides com eficácia melhor ou igual do que a morfina é de grande interesse na 

pesquisa em farmacologia da dor (McCURDY; SCULLY, 2005). 

Outro sistema bioquímico de neurotransmissão que recentemente foi associado à 

modulação da percepção da dor foi o sistema endocanabinóide (GUINDON; HOHMANN, 

2008). Os receptores canabinóides conhecidos até o momento, CB1 e CB2, são ambos 

receptores acoplados à proteína G. O principal composto agonista dos receptores 

canabinóides o ∆9-tetrahidrocanabinol (∆9-THC), extraído da Cannabis sativa, é um 

composto lipofílico e foi o primeiro composto natural não-nitrogenado relacionado à 

interação com receptores acoplados à proteína G. Já foi demonstrado que o ∆9-THC é capaz 

de produzir analgesia tanto em seres humanos como em outros animais 

(GROTENHERMEN, 2004). 

Os ligantes endógenos do sistema endocanabinóide são conhecidos por anandamidas. 

São moléculas lipídicas, derivadas do ácido araquidônico. Esses ligantes não se mostraram 

tão potentes como o ∆9-THC e são rapidamente degradados por uma enzima hidrolase de 

ácidos graxos (FAAH) (McCURDY; SCULLY, 2005).  Estudos com camundongos nocaute 

para esta enzima, demonstraram que os níveis endógenos de anandamida estão 15 vezes mais 

elevados quando comparado com os níveis em animais do tipo selvagem. Além disso, os 
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animais nocaute apresentaram um limiar mais elevado para a percepção do estímulo nocivo 

(CRAVATT et al., 2001). Esse trabalho demonstrou o potencial terapêutico da enzima 

FAAH como alvo para o desenvolvimento de novos analgésicos (McCURDY; SCULLY, 

2005). 

Menos comumente, certos fármacos antidepressivos e anticonvulsivantes possuem ação 

analgésica. No caso dos antidepressivos, essa ação é atribuída, principalmente, ao bloqueio 

da recaptação de serotonina e noradrenalina pelas vias supressoras da dor. Estas drogas 

elevam também os níveis sinápticos de dopamina e alteram a atividade de alguns 

neurotransmissores, como a substância P e o GABA (ácido-γ-aminobutírico). Já os 

anticonvulsivantes, promovem diminuição da transmissão sináptica e supressão da atividade 

espontânea que ocorre em certas síndromes dolorosas (JANN; SLADE, 2007; LANDMARK, 

2008; PAN et al., 2008). 

Na regulação da percepção da dor, também merece atenção a sensibilização central. 

Esse evento é resultado da liberação central de susbstância P, neurocinina A, glutamato e 

aspartato, produzida por estimulação repetida de fibras aferentes C. Existe também a 

facilitação central, que possui um importante papel na hiperalgesia inflamatória. 

Provavelmente, os antagonistas dos receptores NMDA, como a cetamina, produzem seu 

efeito analgésico também por prevenir a facilitação central na medula espinhal 

(CARVALHO; LEMÔNICA, 1998). 

 
1.4 Os óleos essenciais e compostos terpenóides como agentes antinociceptivos 
 
 Os óleos essenciais são misturas complexas de compostos naturais voláteis extraídos 

de plantas aromáticas, sendo amplamente utilizados no tratamento e na prevenção de doenças 

humanas. Nas últimas décadas, o potencial terapêutico dos óleos essenciais tem chamado a 

atenção de vários grupos de pesquisa no mundo, na tentativa de investigar as possiveis 

atividades biológicas dos seus componentes (ALMEIDA; MOTTA; LEITE, 2003; EDRIS, 

2007). 

 Existe uma vasta literatura sobre a atividade biológica dos óleos essenciais, incluindo 

atividades sobre sistema nervoso como propriedade analgésica, anticonvulsivante e 

ansiolítica (ALMEIDA; NAVARRO; BARBOSA-FILHO, 2001; ALMEIDA; MOTTA; 

LEITE, 2003; ALMEIDA et al., 2006). 

 Os óleos essenciais são constituídos principalmente por terpenos e eventualmente por 

fenilpropanóides, junto com moléculas menores, como álcoois, ésteres, aldeídos e cetonas de 

cadeia curta. O perfil terpênico apresenta, principalmente, substâncias constituídas por dez e 
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por quinze átomos de carbono, conhecidas como monoterpenos e sesquiterpenos, 

respectivamente (EDRIS, 2007). 

 Na literatura, existe uma extensa documentação relacionando os efeitos 

antinociceptivos dos óleos essenciais aos dos compostos terpênicos (GALEOTTI et al., 2002; 

AMARAL et al., 2007; DE SOUSA et al., 2007; GONÇALVES et al., 2008). Em 2002, 

Galeotti et al., utilizando camundongos no teste das contorções abdominais induzidas por 

ácido acético e no teste da placa quente demonstraram que o mentol (Figura 5), um 

monoterpeno isolado do óleo essencial da Mentha piperita, possui uma potente atividade 

analgésica. O efeito antinociceptivo do mentol foi revertido pela naloxona e pelo antagonista 

seletivo para receptores κ opióides, norBNI, sugerindo uma possível interação do mentol com 

receptores opióides e, de forma mais seletiva, com receptores do tipo κ (GALEOTTI, 2002; 

McCURDY; SCULLY, 2005). Em 2007, Sousa et al., demonstraram que a rotundifolona e 

alguns de seus análogos estruturais possuem potencial antinociceptivo. Em estudo posterior, 

Gonçalves et al. (2008), demonstraram que o efeito antinociceptivo produzido pela (-)-

carvona pode estar relacionado com a diminuição da excitabilidade nervosa em ratos. Amaral 

et al. (2007), em um estudo realizado com o (+)-limoneno, relataram que esse monoterpeno 

pode causar analgesia por inibir a síntese ou a atuação de mediadores inflamatórios, 

descartando a possibilidade de envolvimento da via opióide. 

Adicionalmente, as atividades anti-inflamatória e antinociceptiva de algumas plantas 

medicinais podem ser atribuídas aos seus compostos sesquiterpênicos. Em estudo recente, foi 

demonstrado que a budleina A, uma lactona sesquiterpênica isolada da Viguiera robusta, 

apresentou atividades anti-inflamatória e antinociceptiva relacionadas à inibição da produção 

de citocinas em camundongos (VALÉRIO et al., 2007).  

 
1.5 O (-)-α-bisabolol como substância antinociceptiva presente no óleo essencial da 
camomila [Chamomilla recutita (L.) Rauschert] 
 

A camomila (Matricaria recutita) é uma planta da família Asteraceae, tendo em 1989 

sua nomenclatura botânica modificada para Chamomilla recutita (L.) Rauschert (TUCKER 

et al, 1989). Essa planta é conhecida por inúmeros nomes populares como: “camomila 

alemã”, “camomila comum”, “camomila vulgar”, “camomilinha”, “maçanilha”, “macela”, 

“mançanilha”, “marcela galega”, “matricaria”, dentre outros (CORRÊA-JÚNIOR, 1994). Há 

milhares de anos, a camomila é uma das plantas medicinais mais populares, utilizada em 

diversas culturas no mundo. Atualmente, possui larga aplicação na indústria de 
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medicamentos, cosméticos e alimentos, podendo ser utilizada na forma de infusão, e quando 

feita a extração do seu óleo essencial este pode ser incorporado em cremes e loções (COSTA; 

DONI-FILHO, 2002). A parte comercializada e de maior valor para os produtores e para a 

indústria são os capítulos florais secos (SOUSA et al., 1991). Esse vegetal é de clima 

temperado e foi introduzido no Brasil pelos imigrantes europeus há mais de cem anos 

(COSTA; DONI-FILHO, 2002). Cresce em torno de 20-50 cm por ano, possui flores brancas 

e, hoje em dia, está dispersa em várias regiões do mundo, principalmente na Europa Central, 

América do Sul e África (BLUMENTHAL et al., 2003). 

Os constituintes químicos da planta, em especial do óleo essencial, estão localizados 

principalmente nos canais secretores e glândulas multicelulares individuais situados na flor e 

no receptáculo. Cerca de 120 constituintes químicos foram identificados na camomila como 

metabólitos secundários, incluindo 28 terpenóides, 36 flavonóides e 52 compostos adicionais 

com potencial atividade farmacológica (MANN; STABA, 1986). O óleo da camomila possui 

cor azul característica, tornando-se verde-azulado, verde e, por fim, marrom, quando exposto 

à luz e ao ar. Compreende uma mistura complexa de compostos sesquiterpenóides (α-

bisabolol, óxidos de bisabolol A e B, farneseno) sesquiterpenolactonas (azuleno) e derivados 

acetilados. Em geral, esses compostos são os principais responsáveis pelas propriedades 

medicinais da camomila (GANZERA et al., 2006). O (-)-α-bisabolol e o azuleno 

(responsável pela cor azul característica) são considerados responsáveis pelas propriedades 

anti-inflamatórias (AVALLONE et al., 2000; ROBBERS; TYLER, 2000). Ainda, estão 

relacionadas ao estrato de camomila propriedades como: sedativa, relaxante muscular, 

antibacteriana e carminativa (BLUMENTHAL et al., 2003). 

 
1.5.1 As propriedades biológicas do (-)-α-bisabolol 
 

O (-)-α-bisabolol (6-metil-2-(4-metil-3-ciclohexen-1-il)-5-hepten-2-ol), também 

conhecido como levomenol, é um álcool sesquiterpênico insaturado e monocíclico, presente 

no óleo essencial de várias plantas (Figura 6). É caracterizado como um óleo viscoso incolor 

de aroma doce e leve, sendo utilizado há centenas de anos em cosméticos e fragrâncias. 

Possui propriedades anti-irritante, anti-inflamatória e antimicrobiana (CAVALIERI et al, 

2004; DARRA et al., 2008; GALDINO et al., 2006). O (-)-α-bisabolol é encontrado como 

constituinte principal do óleo essencial da camomila, onde geralmente ultrapassa 50% nesse 

óleo (CAVALIERI et al, 2004). Outras plantas importantes economicamente, como a candeia 

Eremanthus ssp. e a Myoporum grassifolium FORST, também apresentam altas 

concentrações de (-)-α-bisabolol em seus óleos essenciais. O enantiômero, (+)-α-bisabolol, é 
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encontrado naturalmente em algumas espécies de plantas, porém, mais raro (GALDINO et 

al., 2006). 

 

 
Figura 6. Estrutura molecular do (-)-α-bisabolol. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Bisabolol 

 

Embora ainda existam poucos estudos científicos demonstrando os efeitos do (-)-α-

bisabolol sobre o sistema nervoso, recentemente alguns trabalhos têm demonstrado uma 

busca crescente de informações acerca da farmacologia deste composto. (CAVALIERI et al, 

2004; DARRA et al., 2008; KIM et al., 2008). No entanto, o estudo de um possível efeito 

antinociceptivo do (-)-α-bisabolol não foi encontrado na literatura até o momento.  

 
1.5.2 A atividade analgésica do extrato da camomila [Chamomilla recutita (L.) 
Rauschert] pode estar relacionada ao efeito do (-)-α-bisabolol 

 

Kesmati et al. (2007), demonstraram que concentrações relativamente baixas do 

extrato-bruto da camomila apresentavam efeito antinociceptivo bastante significativo em 

camundongos quando examinados com o teste da placa quente. Nesse estudo foram 

observados resultados significativos com doses relativamente baixas do extrato de camomila 

(30 mg/kg e 50 mg/kg i.p.). Iscan et al., (2006) demonstraram que o óleo essencial de 

Achillea aleppica DC. subsp. aleppica, rico em (–)-α-bisabolol e seus derivados, apresentou 

significativa atividade antinociceptiva em camundongos quando avaliados segundo o método 

das contorções abdominais induzidas por p-benzoquinona. 

O óleo essencial da camomila e seus constituintes são permeáveis em membranas 

celulares, portanto, existe a possibilidade de interação desses componentes com mecanismos 

centrais e periféricos envolvidos na percepção da dor (SZENTMIHALYI et al., 2001). Ainda, 

há relatos que a barreira hematoencefálica é permeável, em um determinado grau, ao (-)-α-

bisabolol (CAVALIERI et al., 2004). Outros estudos associam o (-)-α-bisabolol ao efeito 

anti-inflamatório do extrato de camomila (CAVALIERI et al, 2004). Em face dessas 
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informações, existe a possibilidade de que o (-)-α-bisabolol desempenhe um papel crucial no 

efeito antinociceptivo relatado nos estudos supracitados. Portanto, o presente trabalho tem 

como objetivo verificar o potencial do (-)-α-bisabolol como composto antinociceptivo e o 

efeito desse terpeno sobre a excitabilidade neuronal com a utilização de modelos 

experimentais in vivo e ex vivo. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar o potencial do (-)-α-bisabolol como agente antinociceptivo. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

2.2.1 Avaliar o efeito geral do (-)-α-bisabolol sobre o sistema nervoso central de 

camundongos; 

 

2.2.2 Validar o modelo single sucrose-gap adaptado para nervo isquiático de 

camundongos; 

 

2.2.3 Investigar a influência do (-)-α-bisabolol sobre a excitabilidade neuronal; 

 

2.2.4 Verificar a ocorrência de efeito dose-dependente e concentração-dependente 

do (-)-α-bisabolol nos modelos experimentais estudados. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Animais 
 

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

Swiss com três meses de idade. Para os ensaios eletrofisiológicos foram utilizadas fêmeas 

pesando entre 30 e 50 gramas e para os ensaios comportamentais, machos da mesma espécie 

pesando entre 25 e 35 gramas. Todos os animais foram provenientes do Biotério Prof. Dr. 

Thomas George do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica Prof. Delby Fernandes de 

Medeiros da Universidade Federal da Paraíba. 

Os animais foram alojados em caixas de polietileno e mantidos sob condições 

monitoradas de temperatura equivalente a 23 ± 2º C, com livre acesso a uma dieta a base de 

ração tipo pellets (Purina, Brasil) e água tratada. Os animais foram mantidos em ciclo 

claro/escuro de 12 horas, sendo a fase clara de 06:00 às 18:00 horas e a fase escura de 18:00 

às 06:00 horas.  

Os ensaios eletrofisiológicos foram executados no período compreendido entre 08:00 

e 17:00 horas e os animais sacrificados por deslocamento cervical na ausência de qualquer 

substância química. Os testes comportamentais foram realizados sempre no período 

compreendido das 11:00 às 17:00 horas, sendo os animais utilizados uma única vez. 

Para diminuir o sofrimento dos animais foram respeitados os tempos limites de 

exposição do animal aos estímulos dos testes, dessa forma, evitando lesão tecidual como 

descrito nas metodologias citadas abaixo. 

Os testes ex vivo foram realizados na expectativa de que todos os animais sacrificados 

fossem aproveitados ao máximo, buscando dessa forma evitar o sacrifício desnecessário e 

respeitando os princípios éticos preconizados na pesquisa científica.  

Todos os experimentos executados no presente estudo foram previamente aprovados 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Animais do LTF (CEPA-LTF) sob o protocolo 

número: 0103/08. 
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3.2 Reagentes e Substâncias 
 
 As substâncias utilizadas na realização do presente estudo estão listadas abaixo: 

 

• (-)-α-bisabolol 98% (Sigma-Aldrich, EUA); 
• Sacarose P.A. (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Ácido-N-[2-Hidroxietil]-Piperazina-N’-[2-Etanosulfônico] (HEPES) (Sigma-Aldrich, 

EUA); 

• 4-Aminopiridina (4-AP) (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Tween 80 (polioxetileno sorbitano monoleato) (Sigma-Aldrich, EUA); 

• Lidocaína (Probem, Brasil); 

• Formalina (formaldeido 37%) (Vetec, Brasil); 

• Cloreto de Cálcio (Vetec, Brasil); 

• Cloreto de Magnésio (Vetec, Brasil); 

• Cloreto de Potássio (Vetec, Brasil); 

• Cloreto de Sódio (Merck, EUA); 

• Cloridrato de morfina (Merck, EUA); 

• Ácido acético glacial (Reagem, Brasil). 

 
3.3 Preparação das soluções e das substâncias-teste 

 
Na realização dos testes comportamentais utilizou-se como veículo uma solução 

composta por salina 0,9% acrescida de 2% de tween 80. Esta solução era utilizada para diluir 

o (-)-α-bisabolol, nas doses de 12.5, 25, 50 e 100 mg/kg, bem como o cloridrato de morfina 

na dose de 6 mg/kg. 

Nos procedimentos experimentais para a realização dos ensaios eletrofisiológicos foi 

utilizada solução fisiológica de Locke, composta (em mM) por: NaCl, 150; KCl, 4.0; CaCl2, 

2.0; MgCl2, 1.0; Glicose, 10 e HEPES, 10. Para a formação do “gap de sacarose” utilizou-se 

solução isotônica de sacarose 290 mM. Foi utilizada água deionizada e ultrafiltrada na 

preparação de todas as soluções. 

Na preparação do (-)-α-bisabolol para a realização desses ensaios, o composto era 

dissolvido em solução fisiológica de Locke acrescido de tween 80 (0,1%). As concentrações 

utilizadas de (-)-α-bisabolol nos ensaios foram de 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 mM. 

A lidocaína e a 4-AP eram diluídas em solução fisiológica de Locke para obtenção da 

solução final na concentração de 1.0 mM. 
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Todas as soluções tiveram o pH ajustado para 7,4 com NaOH 0,1 N, quando 

necessário. 

3.4 Aparelhagem 

 

3.4.1 Caixa de observação espelhada 
 
A caixa de observação espelhada é um aparato formado de um encaixe de metal de 

formato triangular (25 x 25 x 25 cm), com dois espelhos e um vidro transparente, dispostos 

em ângulos de 60° (Figura 7). Esta caixa fornece ao observador, um maior campo de visão 

durante a execução de testes comportamentais, como o teste da formalina (ABBOTT et al., 

1999). 

 

 

Figura 7. Caixa de observação espelhada. Fonte: Gonçalves (2008). 

 

3.4.2. Aparato eletrofisiológico para registro extracelular do potencial de ação composto 
(PAC) em nervo isquiático de camundongos 
 

O aparato utilizado na técnica eletrofisiológica de single sucrose gap (STÄMPFLI, 

1954) era constituído por um estimulador CF Palmer, modelo 8048 (Reino Unido), câmara 

de registros eletrofisiológicos, caixa de aquisição do sinal acoplada a um amplificador, e uma 

placa conversora de sinais analógico/digital (A/D) (Lynx/Brasil) conectada a um 

computador. O software utilizado para a captação e avaliação do sinal obtido foi o AqDados 

(Linx/Brasil). 



ALVES, A.M.H.  Material e Métodos 

   

45 

O estimulador era composto por cinco botões que permitiam ajustar o tipo de 

estímulo (único ou repetitivo), a duração do pulso (0,05–5,0 ms), a freqüência de estimulação 

(1–100 Hz) e a voltagem aplicada (0,1–25 V). Um outro botão permitia ao experimentador 

disparar os estímulos manualmente. 

A câmara experimental para captação do potencial de ação composto (PAC) era feita 

de acrílico (Figura 8) e composta por quatro compartimentos que se comunicavam entre si, 

unicamente por meio de uma linha sulcada disposta perpendicularmente aos mesmos, que era 

utilizada para acomodar o tronco nervoso do animal. 

 

 

Figura 8. Câmara desenvolvida para obtenção de registros do PAC em nervo isquiático de 
camundongos.  

 
 

3.5. Ensaios comportamentais 
 
3.5.1 Triagem Farmacológica Comportamental 

 

 A triagem farmacológica comportamental ou avaliação dos efeitos gerais é o primeiro 

passo para se pesquisar a ação de uma determinada droga ou extrato de planta medicinal. 

Nessa etapa, é possível verificar uma possível atividade farmacológica do composto 

estudado, bem como a dose a ser utilizada nos ensaios seguintes (ALMEIDA et al., 1999). 
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 O tempo total de observação dos camundongos foi de 72 horas, sendo anotados os 

sinais específicos até 240 minutos após a administração e observados às 24, 48 e 72 horas o 

número de óbitos. 

 O experimento foi realizado em duas sessões. Em cada sessão, foram separados 

quatro camundongos por gaiola e, decorridos alguns minutos, necessários para a exploração 

do novo ambiente, administrou-se (-)-α-bisabolol nas doses de 12,5; 25; 50 e 100 mg/kg. Um 

grupo controle recebeu o veículo. Os animais foram então observados e anotados os sinais 

nos diferentes intervalos de tempo. 

A partir dos sinais observados era possível indicar um possível efeito depressor, 

excitatório, analgésico e/ou sedativo, sendo os efeitos centrais geralmente atribuídos ao 

aumento ou diminuição da atividade motora, tremores, estereotipia, hipotermia, diminuição 

do tônus muscular e ptose palpebral (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). 

 
3.5.2 Teste das contorções abdominais induzidas por ácido acético 
 

Este teste é utilizado para avaliar a atividade de substâncias analgésicas centrais e 

periféricas (AMARAL et al., 2007). Baseia-se na indução de uma resposta nociceptiva, por 

irritação do peritônio após a administração intraperitoneal de uma solução de ácido acético 

0,8%, cujo efeito é caracterizado por contorções abdominais seguidas de extensões dos 

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

Para a realização deste protocolo, três grupos com oito camundongos receberam por 

via i.p. (0,01 mL/g) o pré-tratamento com as doses de (-)-α-bisabolol (12,5; 25 e 50 mg/kg), 

além de um grupo controle, que recebeu apenas o veículo e o grupo-padrão tratado com 

cloridrato de morfina (6 mg/kg). Transcorridos 30 min dos tratamentos iniciais, os animais 

foram tratados com solução de ácido acético 0,8% por via intraperitoneal e colocados em 

caixas de polietileno individuais. Após 10 min da injeção do ácido acético, o número total de 

contorções abdominais apresentados por cada animal foi registrado durante 10 minutos. A 

redução significativa do número de contorções, quando comparado ao observado pelo grupo 

controle, é considerada como uma resposta antinociceptiva (BASTOS et al., 2006; 

NARAYANAN et al., 2000). 

 
3.5.3 Teste da formalina 
 

O teste da formalina foi conduzido como descrito por Vaz et al., (1996) que 

representa uma modificação do modelo original de Hunskaar, Fasmar e Hole, (1985) e 
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Santos et al., (1995). Nessa metodologia uma solução de formalina (2,5 %, 40 µL) foi 

administrada na região subplantar da pata traseira direita do camundongo, o que induzia a 

estimulação dos nociceptores, promovendo um comportamento de lambida na pata 

estimulada e sendo o mesmo considerado como indicativo de resposta nociceptiva 

(ALMEIDA; OLIVEIRA, 2006). Foram observadas duas fases durante as quais era 

quantificado o tempo de lambida da pata estimulada pela formalina. A primeira fase ocorria 

nos primeiros 5 min após a injeção da formalina, caracterizada pela resposta do tipo 

neurogênica. Em seguida, ocorria um período de interfase de aproximadamente 10 min, 

induzido por mecanismos inibitórios da dor. A segunda fase do teste, entre 15 e 30 min, era 

caracterizada, principalmente, por uma resposta do tipo inflamatória (HUNSKAAR; HOLE, 

1987). 

Para este experimento, três grupos de oito camundongos foram divididos e receberam, 

por via i.p., pré-tratamento com três doses de (-)-α-bisabolol (12,5; 25 e 50 mg/kg), além dos 

grupos-controle que receberam apenas o veículo, morfina (6 mg/kg) ou AAS (100 mg/kg). 

Após 30 min, a solução de formalina era injetada na região subplantar da pata posterior 

direita de cada camundongo. Os camundongos eram, então, colocados nas caixas de 

observação espelhadas (Figura 7), registrando-se, logo em seguida, o tempo de lambida da 

pata que havia recebido a formalina durante 5 min (1ª fase). Após um período de 10 min, 

novamente era contabilizado o mesmo parâmetro por 15 min adicionais, correspondendo à 2ª 

fase do teste. 

 
3.6 Ensaios eletrofisiológicos: investigação da possível interferência do (-)-α-bisabolol 

sobre os parâmetros do PAC. 
 

A técnica eletrofisiológica utilizada para registro do potencial de ação composto (PAC) 

do nervo isquiático de camundongos foi o modelo single sucrose-gap, (STÄMPFLI, 1954). 

No estudo de compostos isolados, bem como de extratos naturais, essa técnica é bastante útil 

para a observação de uma possível interação farmacológica do composto estudado com 

canais iônicos expressos em axônios de neurônios periféricos, particularmente, canais para 

Na+ e para K+ dependentes de voltagem (DE SOUSA et al., 2006; GONÇALVES et al., 

2008; POOLER; VALENZENO, 1983). 

 

3.6.1. Procedimento cirúrgico para obtenção do nervo isquiático e retirada da 
bainha conjuntiva 
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Os camundongos foram sacrificados por deslocamento cervical e imediatamente 

cirurgiados para obtenção do tronco nervoso (~ 2,7 cm de comprimento). Após a retirada do 

nervo, este era imerso em solução fisiológica de Locke (23±2 °C), onde era mantido durante 

todo o procedimento de retirada da bainha conjuntiva. Essa operação era realizada com o 

auxílio de agulhas descartáveis e um microscópio estereoscópico binocular (Zeiss, 

Alemanha). 

Todo o procedimento cirúrgico e de obtenção do tronco nervoso era realizado em um 

período máximo de 35 minutos depois de sacrificado o animal. 

3.6.2 Procedimento para estimulação das fibras e registro do sinal do PAC 
 
Após a retirada da bainha conjuntiva, o tronco nervoso era cuidadosamente acomodado 

sob o compartimento perpendicular na câmara de registros eletrofisiológicos e envolto por 

vaselina sólida nas suas interseções com os compartimentos I, II, III e IV (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Esquema do arranjo experimental utilizado para registro do PAC em nervo 
isquiático de camundongos. Acima à esquerda está representado o estimulador. O retângulo 
maior representa a câmara experimental formada por quatro compartimentos (I-IV), e o 
tronco nervoso disposto entre eles no centro da câmara. Acima à direita está representado o 
amplificador (triângulo) conectado à placa conversora A/D e ao sistema de aquisição de 
dados. Adaptado de Guven et al., (2006). 
 

Os eletrodos de estimulação eram conectados ao compartimento I e os eletrodos de 

aquisição (conectados ao pré-amplificador) aos compartimentos II e IV. O pré-amplificador, 

conectado à placa conversora A/D (Lynx/Brasil), era acoplado ao computador, permitindo o 

armazenamento dos registros dos PACs. No compartimento III, um fluxo constante de 

solução de sacarose isotônica (290 mM, ~1,0 ml/min), era usado para a formação do “gap de 

sacarose” entre os poços II e IV, aumentando a resistência elétrica nesse compartimento e 
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impedindo a captação da resposta das fibras nervosas pelo eletrodo conectado ao 

compartimento IV, obtendo-se assim um registro do PAC monofásico e amplificado. Uma 

base de acrílico sob a câmara servia como suporte e pés de espuma e borracha promoviam o 

isolamento elétrico dos elementos descritos. 

Para a estimulação elétrica do nervo isquiático, foram disparados manualmente pulsos 

retangulares de voltagem entre 6,0 e 17,5 Volts e 0,05 ou 0,1 milisegundos de duração. A 

estimulação seletiva das fibras Aα de condução rápida era feita por meio do disparo de 

estímulos supramáximos, definidos no processo de cronaxia-reobase (CRUZ et al., 2000; DE 

SOUSA et al., 2006; GONÇALVES et al., 2008). Após a realização desse procedimento, 

eram obtidos os registros-controle (tempo zero) e, em seguida, os registros-teste em 

intervalos de 10 minutos após o início da incubação com as substâncias testadas no 

compartimento II. Os registros do PAC foram obtidos em um intervalo de tempo de 30 

minutos durante a incubação com as substâncias-teste e, imediatamente após esse período, 

durante 40 minutos de lavagem com solução fisiológica. Todos os registros foram 

processados em freqüência nominal de 10,5 kHz. 

Foram considerados para realização dos experimentos os nervos que apresentaram 

registros-controle acima de 25 mV. Os nervos que apresentavam rápida diminuição ou 

flutuações frequentes na amplitude do PAC durante os testes eram descartados, pois 

provavelmente as fibras teriam sido danificadas ou o isolamento elétrico entre os poços 

estava comprometido. 

 

3.6.3 Parâmetros utilizados na análise dos registros do PAC 

 

Foram analisados três parâmetros na tentativa de avaliar as possíveis mudanças 

provocadas pelo (-)-α-bisabolol sobre os eventos de despolarização e repolarização do PAC. 

Tais parâmetros foram: a) a amplitude do PAC (VPAC) expressa em milivolts (mV), medida 

pela diferença de voltagem entre a linha de base e o pico do PAC; b) velocidade de 

despolarização do PAC (VDPAC), calculada como o resultado da relação entre o valor máximo 

da amplitude (VPAC) e o tempo necessário para atingir esse valor (TPPAC) (VPAC / TPPAC), 

expressa em volts por segundo (V/s) e c) a constante de tempo de repolarização (τ), definida 

pela equação: V=Vo*exp(-t/τ), processada usando-se regressão não linear aplicada à fase de 

repolarização do PAC, onde V é a medida da amplitude; Vo, o valor da amplitude que cruza o 

eixo das ordenadas; t, o tempo de repolarização em milissegundos; e τ, a constante de tempo 

de repolarização obtida em milisegundos (Figura 10) (DE SOUZA et al., 2006). 
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Figura 10. Registros de PACs obtidos por meio da técnica de single sucrose gap e seus 
parâmetros. A A linha de base é representada pela linha tracejada e as setas duplas indicam 
como a amplitude (VPAC) e o tempo para atingir o pico (TPPAC) do PAC foram medidos. Os 
quadrados vazados na fase de repolarização representam os pontos utilizados para o ajuste da 
constante de tempo de repolarização (τrep). B Fórmula usada para o cálculo da velocidade de 
despolarização do PAC (VDPAC), calculada como a amplitude do PAC (VPAC) em função do 
tempo para atingir o pico do PAC (TPPAC). C Três registros de PACs, m, n e h, com 
diferentes velocidades de despolarização, evidenciadas pela redução da inclinação da reta que 
define a fase de despolarização, à direita. Assim, VDPAC (m) > VDPAC (n) > VDPAC (h). 
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3.7 Análise estatística 
 

Os dados experimentais obtidos nos testes in vivo (n=8), foram estatisticamente 

analisados utilizando-se o teste de análise de variância (ANOVA), com classificação única 

(one-way), seguido do teste de Dunnett. Os resultados são mostrados como a média dos 

valores absolutos das variáveis estudadas ± o erro padrão da média (E.P.M.). 

Nos ensaios eletrofisiológicos, os valores da amplitude do PAC (VPAC) obtidos em 

cada experimento foram normalizados a partir do seu controle, (VPAC (Cont.)) e expressos 

como a porcentagem da amplitude do PAC de acordo com a seguinte fórmula: 

VPAC (%) = (VPAC / VPAC (Cont.).100). 
 

Os parâmetros: velocidade de despolarização e constante de tempo de repolarização 

(τ) foram expressos como a média dos valores absolutos das variáveis estudadas ± o erro 

padrão da média (e.p.m). 

Nas análises estatísticas para os ensaios eletrofisiológicos foi utilizado o teste-t de 

student e considerados significativos os resultados quando p < 0,05.  

Foram utilizados o Microsoft Excel, Sigma Plot 2000 e o GraphPad Prism 4.0 para 

análise dos dados e construção de todos os gráficos apresentados. 
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4 RESULTADOS 
 
4.1 Ensaios comportamentais: investigação do potencial antinociceptivo do (-)-α-
bisabolol 
 
 O (-)-α-bisabolol apresentou efeito significativo relativo ao grupo controle em dois 

modelos de indução da resposta nociceptiva por agentes químicos. 

 

4.1.1 Triagem farmacológica comportamental 

 

Na etapa de avaliação dos efeitos gerais, o (-)-α-bisabolol na dose de 12,5 mg/kg 

produziu apenas diminuição da defecação e micção nos animais até o período de 30 minutos. 

Na dose de 25 mg/kg o (-)-α-bisabolol induziu analgesia até o período de 120 minutos após a 

administração, quando os animais eram comparados com o grupo controle. Na dose de 50 

mg/kg o período de analgesia foi observado até 30 minutos após a administração, 

continuando presente de forma menos acentuada até 120 minutos. Na dose de 100 mg/kg o 

período de analgesia se prolongou até os 60 minutos. Os efeitos de perda de reflexo auricular 

e corneal, bem como a resposta ao toque diminuída foram observados nos animais tratados 

com a dose de 100 mg/kg até o período de 30 minutos. Ainda, foi constatada ptose palpebral 

nos animais tratados com as doses de 50 e 100 mg/kg (Tabela 1). 

Efeitos considerados relacionados às drogas que interferem no sistema nervoso 

autônomo - diminuição da micção e defecação - foram observados em todas as doses sendo 

mais pronunciados nas doses de 50 e 100 mg/kg (Tabela 1). 

No período de observação até 240 minutos não foram observadas variações em 

comportamentos como: força para agarrar, ataxia, catatonia, piloereção, lacrimejamento, 

reflexo de endireitamento, convulsões e movimentação das vibrissas. 

Foi detectado após 24 horas um óbito no grupo administrado com a dose de 100 

mg/kg. No período entre 24 e 48 horas foram verificados mais 3 óbitos no mesmo grupo. 

Assim, foi constatado que o (-)-α-bisabolol possuía potencial como droga 

antinociceptiva. Desse modo, os estudos prosseguiram com os testes específicos para uma 

avaliação mais detalhada. 
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4.1.2 Efeito do (-)-α-bisabolol no teste das contorções abdominais induzidas pelo ácido 
acético 
 

Nesta avaliação foram escolhidas as doses experimentais de 12,5 mg/kg, 25 mg/kg e 

50 mg/kg do (-)-α-bisabolol. 

Na dose de 12,5 mg/kg não foi constatada redução significativa das contorções 

abdominais, quando comparado com o controle. No entanto, foi observada diminuição 

significativa do número de contorções abdominais no grupo tratado com as doses de 25 e 50 

mg/kg de (-)-α-bisabolol quando comparados com o grupo controle (Figura 11). 

Especificamente, na dose de 25 mg/kg houve redução de 55,5 % no número de contorções 

quando comparado com o controle, enquanto na dose de 50 mg/kg a redução foi de 89,4 %. 

O grupo-controle padrão, tratado com 6 mg/kg de morfina apresentou uma redução de 92,3 

% no número de contorções abdominais durante o período observado.  
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Figura 11. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a resposta nociceptiva no teste das contorções 
abdominais induzidas por ácido acético. O gráfico mostra os valores obtidos com a 
morfina na dose de 6 mg/kg e com o (-)-α-bisabolol nas doses de 12,5 mg/kg, 25 mg/kg e 50 
mg/kg. Os valores foram expressos como a média ± E.P.M (n=8). * p<0,01 vs grupo-
controle (One Way ANOVA com pós-teste de Dunnett). 

 

4.1.3 Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a resposta nociceptiva induzida por injeção 
intraplantar de formalina  
 

Na primeira fase do teste da formalina, o (-)-α-bisabolol demonstrou atividade 

antinociceptiva significativa apenas na dose de 50 mg/kg. O tempo total de lambida da pata 

foi reduzido de 96,7 ± 11.2 s, no grupo-controle, para 61.7 ± 7.6 s, no grupo administrado 

com a dose de 50 mg/kg de (-)-α-bisabolol. Nas doses de 12,5 mg/kg e 25 mg/kg não foram 

observadas alterações significativas no tempo de lambida da pata quando esses grupos foram 

comparados com o controle. O grupo-padrão tratado com 6 mg/kg de cloridrato de morfina 

apresentou resultado significativo, reduzindo o tempo de lambida da pata para 52,2 ± 5,9 s. 
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Ainda, o grupo-padrão tratado com o ácido acetilsalicílico (AAS) na dose de 100 mg/kg não 

apresentou diferença significativa na primeira fase do teste da formalina (Figura 12). 
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Figura 12. Efeito do (–)-α-bisabolol, nas concentrações de 12,5 mg/kg, 25 mg/kg e 50 
mg/kg, cloridrato de morfina (6 mg/kg) e AAS (100 mg/kg) na primeira fase do teste da 
formalina em camundongos. Os valores foram expressos como a média ± EPM. (n=8) 
*p<0,05 **p<0,01 vs grupo controle (One Way ANOVA com pós-teste de Dunnett).  
 

Na segunda fase, foi observado que os camundongos tratados com (-)-α-bisabolol nas 

doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg apresentaram redução significativa no tempo de lambida da 

pata. Os resultados foram de 254,8 ± 15,9 s para o grupo-controle, 119,8 ± 33,9 s para o 

grupo tratado com (-)-α-bisabolol na dose de 25 mg/kg e 70,2 ± 21,5 s no grupo tratado com 

50 mg/kg de (-)-α-bisabolol. Os grupos tratados com 6 mg/kg de morfina e 100 mg/kg de 

AAS tiveram o tempo de lambida da pata reduzido para 101,6 ± 17,3 e 126,8 ± 17,5 

segundos, respectivamente (Figura 13). 
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Figura 13. Efeito do (–)-α-bisabolol, nas concentrações de 12,5 mg/kg, 25 mg/kg e 50 
mg/kg, cloridrato de morfina (6 mg/kg) e AAS (100 mg/kg) na segunda fase do teste da 
formalina em camundongos. Os valores foram expressos como a média ± PM (n=8) 
*p<0,01 vs grupo controle (One Way ANOVA – com pós-teste de Dunnett). 
 
 



ALVES, A.M.H.   Resultados 

 

   

57 

4.2 Ensaios eletrofisiológicos: Testes de validação 
 

 
4.2.1 Tempo de sobrevivência das fibras do nervo isquiático 

 
Para validar o modelo de ‘single sucrose-gap’ adaptado para obtenção de registros 

com nervo isquiático de camundongos foram realizados inicialmente testes para verificar o 

tempo de sobrevivência das fibras nervosas a serem estudadas. 

Quando o nervo isquiático era incubado apenas com a solução fisiológica, os 

parâmetros analisados permaneceram inalterados durante um período máximo de 70 minutos 

em comparação com o controle, obtido no tempo zero, ou seja, foram considerados como 

controle os resultados obtidos logo após o período de estabilização da amplitude do potencial 

de ação composto (VPAC) (~20 minutos). ¹ 

De forma semelhante, não houve alterações significativas nos parâmetros analisados 

quando o nervo era incubado com solução fisiológica mais o agente emulsificante utilizado 

para diluir as substâncias-teste utilizadas, tween 80 (0,1%). 

Como mostrado na Figura 14, durante os 70 minutos de incubação com solução 

fisiológica contendo tween 80 (0,1%) não houve alterações no formato dos registros dos 

potenciais de ação compostos obtidos. 

 

 

Figura 14. Registros do PAC em nervo isquiático de camundongos incubados com 
tween 80 (0,1%). Os registros foram obtidos durante 70 minutos de incubação com tween 80 
(0,1%). 

 

A Figura 15 mostra que não houve alteração significativa na amplitude do PAC 

quando o tronco nervoso era incubado com solução fisiológica e solução fisiológica contendo 

tween 80 (0,1%) durante 70 minutos. 
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Figura 15. Amplitude do PAC na 
preparação com solução fisiológica 
e solução fisiológica com tween 80 
(0,1%) em nervo isquiático de 
camundongos.  A linha contínua 
representa a amplitude do PAC (VPAC) 
quando o nervo isquiático era 
incubado apenas com solução 
fisiológica; a linha tracejada 
representa os resultados obtidos com 
tween 80 (0,1%). Os resultados são 
mostrados como a média da amplitude 
do PAC normalizada ± EPM. (n= 4). 
(Teste-t de student pareado). 

 
 
4.2.2 Teste com a lidocaína  

 
Para certificar que o modelo ‘single sucrose-gap’ adaptado para nervo isquiático de 

camundongos era funcional, o próximo passo seria a realização de testes com um bloqueador 

padrão de canais para Na+ dependentes de voltagem. O bloqueador utilizado foi a lidocaína, 

por ser amplamente relatado na literatura o efeito dessa droga sobre o PAC (HILLE, 2001). 

Foi observado o bloqueio da condução nervosa durante o período de incubação com a 

lidocaína (1 mM), havendo reversão do efeito após a lavagem (Figura 16).  

 
 

Figura 16. Efeito da lidocaína (1 mM) sobre o potencial de ação composto em nervo 
isquiático de camundongos. Os registros reproduzidos foram obtidos durante 30 minutos de 
incubação com lidocaína (1 mM) seguidos de 40 minutos de lavagem com solução 
fisiológica. 
 

Verificou-se que a amplitude do potencial de ação composto foi reduzida para 39,2%, 

34,4% e 30%, após 10, 20 e 30 minutos de incubação com a lidocaína (1 mM), 

respectivamente, quando comparado com o controle (100%). A reversão do bloqueio causado 

pela lidocaína (1 mM), foi verificada pela diferença não-significativa na amplitude do PAC 

aos 30 e 40 minutos após o início da lavagem (Figura 17). 
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Figura 17. Efeito da lidocaína sobre 
a amplitude do PAC em nervo 
isquiático de camundongos.  O 
gráfico mostra a amplitude do PAC 
(VPAC) versus tempo de incubação com 
lidocaína (1 mM) durante 30 minutos, 
seguindo 40 minutos de lavagem com 
solução fisiológica. Os resultados são 
mostrados como a média da amplitude 
do PAC normalizada ± EPM. 
(*P<0,05; **P<0,01). (n=4). (Teste-t 
de student pareado). 

 

Também se verificou que a lidocaína reduziu significativamente a velocidade de 

despolarização do PAC de 100,8 ± 15,5 V/s para 27,3 ± 5,5 V/s; 25,0 ± 4,9 V/s e 20,7 ± 3,2 

V/s aos 10, 20 e 30 minutos de incubação, respectivamente (Figura 18). Além disso, o efeito 

da lidocaína sobre a velocidade de despolarização foi revertido após 30 minutos de lavagem 

com solução fisiológica. 
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Figura 18. Efeito da lidocaína (1 
mM) sobre a velocidade de 
despolarização do PAC (VDPAC). 
Os resultados são mostrados como 
a média ± EPM, (n=4). (*P<0,05; 

**P<0,01). (Teste-t de student 
pareado). 

Por outro lado, a constante de tempo de repolarização não sofreu alterações 

significativas nos testes com a lidocaína (1 mM). Os valores foram de 0,44±0,03 ms no 

controle e de 0.48±0,04 ms; 0,51±0,05 ms e 0,55±0,08 ms aos 10, 20 e 30 minutos, 

respectivamente, após incubação com a droga (Figura 19). 
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Figura 19. Efeito da lidocaína (1 mM) 
sobre a constante de tempo de 
repolarização (τ). Os resultados são 
mostrados como a média ± EPM. (n=4). 
(Teste-t de student pareado). 
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4.2.3 Teste com a 4-aminopiridina (4-AP) 

 

Também foram realizados ensaios para avaliar os efeitos causados pela 4-AP (1 mM), 

conhecido bloqueador dos canais para K+ dependentes de voltagem (HILLE, 2001). Foi 

verificado que não houve alterações significativas na amplitude do PAC quando comparado 

com o controle (Figuras 20 e 21). 

 

 

Figura 20. Efeito da 4-AP (1 mM) sobre o potencial de ação composto em nervo 
isquiático de camundongos. Os registros foram obtidos durante 30 minutos de incubação 
com 4-aminopiridina 1 mM seguidos de 40 minutos de lavagem com solução fisiológica. 
 
 
 A velocidade de despolarização também não foi alterada nos testes com a 4-

aminopiridina durante os 30 minutos de incubação com a substância (Figura 22). 

 

 

 

 

Figura 21. Efeito da 4-AP 
(1mM) sobre a amplitude do 
PAC. Amplitude do PAC versus 
tempo de incubação com 4-
aminopiridina (1 mM) durante 30 
minutos de incubação seguidos de 
40 min. de lavagem com solução 
fisiológica. Os resultados são 
mostrados como a média da 
amplitude do PAC normalizada ± 
EPM. (n=3). (Teste-t de student 
pareado). 
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Figura 22. Efeito da 4-AP sobre 
a velocidade de despolarização 
do PAC (VDPAC). Resultados 
obtidos durante 30 minutos de 
incubação com 4-aminopiridina (1 
mM) seguidos de 40 minutos de 
lavagem com solução fisiológica. 
Os resultados são mostrados como 
a média ± EPM. (n=3). (Teste-t de 
student pareado). 

Entretanto, foi observado aumento significativo na constante de tempo de 

repolarização (τ) durante a incubação com a 4-AP (1 mM). Os valores foram de 0,38 ± 0,04 

ms no controle e de 0,59±0,09 ms; 0,67±0,09 ms e 0,66±0,08 ms aos 10, 20 e 30 minutos, 

respectivamente, após incubação com a droga. O efeito da 4-aminopiridina sobre a constante 

de tempo de repolarização foi revertido, apresentando os valores de 0,46±0,06 ms aos 30 

minutos e 0,46±0,07 ms aos 40 minutos após o início da lavagem (Figura 23). 
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Figura 23. Efeito da 4-AP sobre a 
constante de tempo de repolarização 
(τ). Valores obtidos em intervalos de 10 
minutos durante 30 minutos com 4-
aminopiridina (1 mM) seguidos de 40 
minutos de lavagem com solução 
fisiológica. Os resultados são mostrados 
como a média ± EPM. (n=3). (*P<0,05). 
(Teste-t de student pareado). 
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4.3 Ensaios eletrofisiológicos: Investigação dos efeitos do (-)-α-bisabolol sobre as 
características do PAC 
 

4.3.1 Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a amplitude do PAC (VPAC) 

 

A Figura 24 mostra os registros dos potenciais de ação compostos nos testes com o  

(-)-α-bisabolol nas concentrações de 0,5 mM; 1 mM; 5 mM e 10 mM. 

 

 

Figura 24. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre o PAC. A figura mostra os traçados no controle (tempo 
zero), após 30 minutos de incubação com a droga e após 40 minutos de lavagem com solução 
fisiológica. Parâmetros de estimulação: duração do pulso = 0,05-1,0 ms; voltagem = 8 – 15 Volts. 
 

De acordo com o gráfico 11, não foi observado efeito significativo do (-)-α-bisabolol 

(0,5 mM) sobre a amplitude do PAC. Nas concentrações de 1, 5 e 10 mM, o (-)-α-bisabolol 

reduziu a amplitude do PAC para 80%; 70,5% e 39,8%, respectivamente, aos 30 minutos de 

incubação, quando comparados com o controle. Além do mais, durante o período de lavagem 

não foi observada reversão do efeito causado pelo (-)-α-bisabolol nas concentrações de 1, 5 e 

10 mM. 

 Quando eram comparados os resultados obtidos após o início da lavagem com os 

resultados aos 30 minutos de incubação com o (-)-α-bisabolol, foi constatado que houve 

redução da amplitude do PAC na concentração de 10 mM, mas não houve alterações nesse 

parâmetro nas concentrações de 0,5 mM, 1 mM e 5 mM (Figura 25). 
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Figura 25. Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a amplitude do PAC. Os pontos representam a 
média da amplitude do PAC versus tempo de incubação com (-)-α-bisabolol – (-)-α-bis – nas 
concentrações de 0,5 mM, 1 mM, 5 mM e 10 mM durante 30 minutos seguidos de 40 min. de 
lavagem com solução fisiológica. Os resultados são mostrados como a média da amplitude 
do PAC normalizada ± EPM (*P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001 vs controle). (a

p<0,01 20 
minutos vs 10 minutos), (b

p<0,01 30 minutos vs 20 minutos). (#
P<0,001 vs 30 minutos).  (n 

= 3 para 0,5 mM; n = 4 para 1 e 5 mM e n = 8 para 10 mM). (Teste-t de student pareado). 
 

 
 A fim de analisar a dependência de concentração do efeito do (-)-α-bisabolol sobre a 

amplitude do PAC, os valores de VPAC obtidos com 30 minutos de incubação foram 

normalizados e aplicados por regressão não-linear, à equação de Hill: 

 

y = Min + (Max – Min)/(1+(IC50/x) 
n
) 

 

onde Max e Min representam os valores máximo e mínimo da amplitude do PAC, 

respectivamente, em função da concentração de (-)-α-bisabolol (x). O coeficiente de Hill é 

representado por n. 

A partir do ajuste dos dados, foi obtido a concentração inibitória média (IC50) de 

aproximadamente 8,9 mM, e o valor de n igual a – 0,94 ± 0,03 (R² = 0,91) (Figura 26). 
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Figura 26. Curva concentração-resposta do (-)-α-bisabolol. As concentrações de (-)-α-
bisabolol utilizadas para obter o ajuste dos dados foram de 0,5 mM, 1 mM, 5 mM e 10 mM. 
Os valores foram normalizados e aplicados na equação de Hill: y = Min + (Max – 

Min)/(1+(IC50/x) 
HillSlope

), por regressão não-linear. (n = 3 para 0,5 mM; n = 4 para 1 e 5 mM 
e n = 8 para 10 mM). 
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4.3.2 Efeito do (-)-α-bisabolol sobre a velocidade de despolarização do PAC (VDPAC) 

 

 A Figura 27 mostra que não houve alterações na velocidade de despolarização do 

PAC quando o nervo isquiático era incubado com o (-)-α-bisabolol nas concentrações de 0,5 

e 1 mM. No entanto, na concentração de 5 mM, o (-)-α-bisabolol  reduziu esse parâmetro de 

93,0 ± 12,5 V/s para 66,4 ± 10,1 V/s aos 30 minutos de incubação (Figura 27, C). Também 

houve redução da velocidade de despolarização quando o nervo isquiático era incubado com 

(-)-α-bisabolol (10 mM), os resultados apresentaram redução significativa já aos 10 minutos 

de incubação. Os valores foram de 66,2 ± 9,6 V/s no controle e de 50,4 ± 9,0 V/s; 39,6 ± 7,7 

V/s e 30,7 ± 6,8 V/s aos 10, 20 e 30 minutos, respectivamente (Figura 27, D). Durante o 

período de lavagem não houve reversão do efeito causado pelo (-)-α-bisabolol, nas 

concentrações de 5 e 10 mM, sobre a velocidade de despolarização do PAC (Figura 27, C e 

D). 
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Figura 27. Velocidade de despolarização do PAC (VDPAC) em diferentes concentrações de 
(-)-α-bisabolol. Os valores foram obtidos quando o nervo isquiático era incubado com o (-)-α-
bisabolol – (-)-α-bis – nas concentrações de 0,5 mM (A), 1 mM (B), 5 mM (C) e 10 mM (D). 
Os resultados são mostrados como a média ± EPM. (*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 vs 

controle), (a
p<0,01 20 minutos vs 10 minutos), (b

p<0,01 30 minutos vs 20 minutos). (n = 3 
para 0,5 mM; n = 4 para 1,0 e 5,0 mM e n = 8 para 10 mM). (Teste-t de student pareado). 
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4.3.3 Efeito do (-)-α-bisabolol sobre constante de tempo de repolarização (τ) 

 

 Na Figura 28 verifica-se que o (-)-α-bisabolol não alterou a constante de tempo de 

repolarização quando o nervo isquiático foi incubado nas concentrações de 0,5 mM, 1 mM,  

5 mM e 10 mM. 
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Figura 28. Constante de tempo de repolarização (τ) durante a incubação com (-)-α-
bisabolol. Valores da constante de tempo de repolarização quando o nervo isquiático era 
incubado com (-)-α-bisabolol – (-)-α-bis – nas concentrações de 0,5 mM (A), 1 mM (B), 5 
mM (C) e 10 mM (D) durante 30 minutos, seguidos de 40 minutos de lavagem com solução 
fisiológica. Os resultados são mostrados como a média ± EPM. (n=3 para 0,5 mM; n=4 para 
1,0 e 5,0 mM e n=8 para 10 mM). (Teste-t de student pareado). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Nos últimos anos tem sido evidenciado que os produtos naturais representam uma 

valiosa fonte para novos compostos com potencial aplicação tanto no desenvolvimento de 

novas terapias, como na pesquisa em torno dos mecanismos subjacentes aos processos 

fisiológicos e fisiopatológicos da dor. Além disso, o conhecimento da estrutura e da atividade 

biológica das moléculas derivadas de produtos naturais é fundamental no desenvolvimento 

de novas moléculas analgésicas, sintéticas ou semi-sintéticas, com um perfil farmacológico 

adequado (ALMEIDA et al., 2006; EDRIS, 2007; McCURDY; SCULLY, 2005; MOMIN; 

WOOD, 2008). 

Atualmente, há uma vasta literatura científica demonstrando que o efeito 

antinociceptivo de óleos essenciais extraídos de várias plantas pode estar relacionado aos 

compostos terpênicos presentes nesses óleos (ALMEIDA; NAVARRO; BARBOSA-FILHO, 

2001; CALIXTO et al., 2000; DE SOUSA et al., 2007; HEJAZIAN, 2006; SANTOS et al., 

2005). Estudos anteriores relataram que o extrato da camomila (Matricaria recutita L.) e o 

óleo essencial da Achillea aleppica DC. subsp. aleppica, contendo (-)-α-bisabolol e outros 

derivados terpênicos, apresentaram significativa atividade antinociceptiva e anti-inflamatória 

em camundongos (HEJAZIAN, 2006; ISCAN et al., 2006; KESMATI; BARFINEJAD; 

MOGHADAM, 2007). Entretanto, não foram encontrados relatos na literatura respeito de um 

efeito antinociceptivo do (-)-α-bisabolol. Assim, o presente trabalho se propôs a estudá-lo 

utilizando modelos experimentais in vivo e ex vivo.. 

As investigações sobre um possível efeito antinociceptivo do (-)-α-bisabolol 

revelaram que esse composto pode ser bastante interessante do ponto de vista do estudo de 

substâncias analgésicas. O presente estudo ainda contribui para a compreensão do perfil 

farmacológico dos óleos essenciais obtidos de algumas espécies vegetais, especialmente o 

óleo essencial da camomila, no qual o (-)-α-bisabolol atua como um dos principais 

componentes ativos (DARRA et al., 2008; LAHIJANI et al., 2006). 

Inicialmente, durante a triagem farmacológica comportamental, foi observado que o  

(-)-α-bisabolol produziu em camundongos indícios de efeito analgésico, mesmo quando 

tratados com a dose de 25 mg/kg (Tabela 1). Outras alterações comportamentais foram 

produzidas nos camundongos tratados com a dose de 100 mg/kg de (-)-α-bisabolol, tais como 

perda de reflexo auricular e corneal, resposta ao toque diminuída, sedação e ptose palpebral, 

indicando um perfil compatível com o de substâncias depressoras do SNC (ALMEIDA; 

OLIVEIRA, 2006). De fato, a possibilidade do (-)-α-bisabolol causar os efeitos observados 



ALVES, A.M.H.   Discussão 

 
 

69 

por meio da interação farmacológica em nível central é válida, visto que já é comprovada a 

permeabilidade desse composto à barreira hematoencefálica (CAVALIERI et al., 2004). Em 

estudo farmacocinético foi relatado que 24 horas após a administração de 120 mg/kg de (-)-

α-bisabolol em ratos, os animais apresentavam uma concentração desse composto de pelo 

menos 50 µM no cérebro (CAVALIERI et al., 2004). Além do mais, a dose letal mediana em 

camundongos foi de 13 a 14 g/kg por administração oral e 633 mg/kg por administração 

intraperitoneal. Assim, devido à sua baixa toxicidade pode-se explicar a ampla utilização 

desse composto em preparações cosméticas (BHATIA et al., 2008). Também verificamos 

diminuição dos bolos fecais e da micção nos camundongos tratados com (-)-α-bisabolol em 

todas as doses (Tabela 1), corroborando com a indicação de uma possível interação do 

composto testado com o sistema nervoso autônomo (ALMEIDA et al., 1999). 

No presente estudo, verificamos que o (-)-α-bisabolol apresentou diminuição da 

resposta nociceptiva em dois modelos comportamentais para analgesia: o teste das 

contorções abdominais induzidas pela administração intraperitoneal de ácido acético e o teste 

da formalina. O último, considerado um teste que se assemelha de forma mais aproximada à 

dor clínica em comparação com outros testes que empregam estimulação mecânica ou 

térmica (CAMPOS et al., 2002; TJOLSEN et al., 1992). 

 O teste do ácido acético é um método não-específico para avaliação do efeito 

antinociceptivo, visto que é utilizado para avaliar a atividade analgésica tanto em nível 

central como periférico. Contudo, esse teste é simples e rápido, útil para a investigação 

preliminar do efeito antinociceptivo de uma determinada substância (AMARAL et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2008; KOSTER et al., 1959; SANTOS et al., 2005; VALÉRIO et al., 

2007). O teste do ácido acético envolve a estimulação direta das fibras aferentes nociceptivas 

por induzir a liberação de mediadores inflamatórios, bem como pela redução do pH na 

cavidade peritoneal. A diminuição na frequência do comportamento de contorções 

abdominais e extensão das patas posteriores dos camundongos administrados previamente 

com um determinado composto pode estar relacionada a um efeito antinociceptivo desse 

composto (AMARAL et al., 2007; FRANÇA et al., 2001; KOSTER et al., 1959). 

A administração prévia de (-)-α-bisabolol provocou redução significativa das 

contorções abdominais induzidas pelo ácido acético em camundongos, sendo observado um 

efeito semelhante na diminuição das contorções nos grupos tratados com (-)-α-bisabolol 50 

mg/kg e morfina 6 mg/kg (Figura 11). Esses resultados indicam uma provável atividade 

antinociceptiva do (-)-α-bisabolol que poderia estar sendo causada pelo bloqueio dos 

mecanismos periféricos e/ou centrais de neurotransmissão, bem como pela supressão da 
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síntese e/ou da liberação das substâncias mediadoras do processo inflamatório (AMARAL et 

al., 2007; KOSTER et al., 1959). De fato, existem na literatura estudos relatando um efeito 

semelhante na diminuição das contorções abdominais induzidas por acido acético em animais 

tratados com compostos terpenóides como o (+)-limoneno e a (-)-carvona (AMARAL et al., 

2007; GONÇALVES et al., 2008). 

A fim de caracterizar melhor a resposta antinociceptiva observada, foi realizado o 

teste da formalina, um teste comportamental mais específico e que melhor indica a 

possibilidade de uma interferência da substância estudada nos mecanismos de 

neurotransmissão e/ou sobre o processo inflamatório (AMARAL et al., 2007; GONÇALVES 

et al., 2008; HUNSKAAR; HOLE, 1987). O teste da formalina consiste de um modelo para a 

avaliação da resposta nociceptiva durante duas fases que são caracterizadas por mecanismos 

distintos de geração do estímulo nociceptivo (HUNSKAAR; HOLE, 1987). A resposta 

nociceptiva gerada na primeira fase envolve a estimulação direta dos terminais aferentes 

nociceptivos mielinizados e não-mielinizados causada pela administração subplantar de 

formalina. Tem sido relatado que a liberação de bradicinina e substância P está envolvida na 

geração do estímulo nociceptivo durante esta fase (AMARAL et al., 2007). Também tem 

sido verificado que a resposta nociceptiva pode ser suprimida na primeira fase, 

principalmente pela administração de analgésicos de ação central como a morfina 

(AMARAL et al., 2007; BITTENCOURT; TAKAHASHI, 1997; GONÇALVES et al., 

2008). Já a segunda fase é caracterizada pela ação de mediadores inflamatórios liberados no 

local da lesão que causam redução do limiar excitatório dos neurônios aferentes nociceptivos, 

como histamina, bradicinina, serotonina, aminoácidos e prostaglandinas (AMARAL et al., 

2007; GONÇALVES et al., 2008; HUNSKAAR; HOLE, 1987). Nesta fase, podem estar 

relacionadas também as mudanças funcionais nos neurônios espinhais envolvidos na 

facilitação da transmissão sináptica em nível central. Desse modo, a resposta nociceptiva 

pode ser suprimida na segunda fase do teste da formalina pela administração da maioria dos 

anti-inflamatórios não-esteroidais (AINES), como o AAS, o naproxeno e a indometacina 

(AMARAL et al., 2007; TJOLSEN et al., 1992; YASHPAL; CODERRE, 1998). 

O (-)-α-bisabolol reduziu o tempo total de lambida da pata nos camundongos tanto na 

primeira como na segunda fase do teste da formalina, de forma semelhante ao grupo tratado 

com morfina (Figuras 12 e 13). No caso do efeito analgésico causado pela morfina ocorre a 

ativação do sistema opióide endógeno (CARVALHO; LEMÔNICA, 1998; McNALLY, 

1999; MILLAN, 1999), o que pode estar relacionado, pelo menos em parte, ao efeito causado 

pelo (-)-α-bisabolol. Porém, existe a necessidade de testes adicionais para comprovar essa 
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hipótese. Além disso, há a possibilidade do (-)-α-bisabolol estar atuando por inibir os 

mecanismos envolvidos na geração e transmissão do estímulo nociceptivo na primeira fase 

(AMARAL et al., 2007; TJOLSEN et al., 1992). Entretanto, na segunda fase do teste da 

formalina foi observado efeito significativo do (-)-α-bisabolol na concentração de 25 mg/kg, 

o que não aconteceu na primeira fase (Figura 13). Esse resultado sugere um possível efeito do 

(-)-α-bisabolol sobre os mecanismos de sensibilização periférica decorrentes do processo 

inflamatório, e/ou um efeito sobre mecanismos de sensibilização central (AMARAL et al., 

2007; TJOLSEN et al., 1992; YASHPAL; CODERRE, 1998). Como esperado, a diminuição 

do tempo de lambida da pata na segunda fase do teste da formalina foi observada também no 

grupo-padrão tratado com AAS, um inibidor das enzimas COX-1 e COX-2 (GONÇALVES 

et al., 2008; McCURDY; SCULLY, 2005; WOOLF, 2004). Já é bem estabelecido que o 

AAS reduz a resposta nociceptiva por suprimir a síntese e/ou liberação dos eicosanóides 

(McCLESKEY; GOLD, 1999; McCURDY; SCULLY, 2005; WOOLF, 2004). 

Em 2007, Amaral et al., demonstraram que a atividade antinociceptiva do R-(+)-

limoneno estaria predominantemente relacionada com a supressão da síntese ou ação de 

mediadores inflamatórios. Esta demonstração foi baseada principalmente nos resultados 

significativos obtidos na segunda fase do teste da formalina, onde o R-(+)-limoneno causou 

redução da resposta nociceptiva nas doses de 25 mg/kg e 50 mg/kg. De um modo semelhante 

ao R-(+)-limoneno, o (-)-α-bisabolol foi eficaz nas mesmas doses na segunda fase do teste da 

formalina. Portanto, há a possibilidade do (-)-α-bisabolol estar atuando de uma forma 

parecida. De fato, existem relatos na literatura da atividade anti-inflamatória do (-)-α-

bisabolol e dos extratos da camomila (CAVALIERI et al., 2004; DARRA et al., 2008; 

GANZERA; SCHNEIDER;  STUPPNER, 2006). No entanto, para a comprovação dessa 

hipótese são necessários testes adicionais. Além disso, o resultado significativo obtido com a 

dose de 50 mg/kg na primeira fase do teste indica que é pouco provável estar havendo apenas 

um efeito do tipo anti-inflamatório. 

Há relatos na literatura que anestésicos locais, como a lidocaína, são capazes de 

provocar redução significativa tanto no número de contorções abdominais induzidas pelo 

ácido acético (KARTTUNEN et al., 1988), como na resposta nociceptiva induzida nas duas 

fases do teste da formalina (ABBADIE et al., 1997; BITTENCOURT; TAKAHASHI, 1997). 

O mecanismo envolvido na supressão da geração e transmissão do estímulo nociceptivo 

nesses casos é o bloqueio dos canais para Na+ dependentes de voltagem expressos nas fibras 

dos neurônios aferentes nociceptivos (ABBADIE et al., 1997; CUMMINS; SHEETS; 

WAXMAN, 2007; HILLE, 2001). Com essas informações, foi considerada a possibilidade 
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do (-)-α-bisabolol estar suprimindo a resposta nociceptiva induzida nos testes do ácido 

acético e da formalina por meio de um mecanismo semelhante ao da lidocaína. Para testar 

essa hipótese foram realizados testes ex vivo com o intuito de observar o efeito do (-)-α-

bisabolol sobre a excitabilidade das fibras nervosas do nervo isquiático isolado de 

camundongos. 

Foi utilizada a técnica de single sucrose-gap modificada, adaptada para obtenção de 

registros do PAC a partir do nervo isquiático de camundongos. Como não foi encontrado na 

literatura, até o presente, relatos do desenvolvimento dessa técnica aplicada ao estudo com 

nervo isquiático de camundongos, o primeiro passo foi verificar se o modelo era válido. Para 

isso, foi verificada a viabilidade das fibras do nervo isquiático, analisando o tempo máximo 

em que os parâmetros do PAC permaneciam invariáveis. Foram realizados também, testes 

com bloqueadores padrões dos canais para Na+ e dos canais para K+ dependentes de 

voltagem, como a lidocaína e a 4-AP, respectivamente (HILLE, 2001). 

Durante um período máximo de 70 minutos após o registro dos controles, os 

parâmetros do PAC analisados permaneceram inalterados quando o nervo isquiático era 

incubado apenas com a solução fisiológica ou solução fisiológica mais Tween 80 (0,1%) 

(Figuras 14 e 15). Assim, a viabilidade do nervo isquiático foi limitada em um tempo máximo 

de 70 minutos para incubação com as substâncias-teste e posterior lavagem. 

No período de incubação com a lidocaína, a amplitude (VPAC) do potencial de ação 

composto foi reduzida e, após 30 minutos de lavagem, revertida completamente (Figuras 16 e 

17). Esse efeito já era esperado porque a lidocaína é um bloqueador reversível não-seletivo de 

canais para Na+ dependentes de voltagem (HILLE, 2001; TOKUNO et al., 2004). Assim, o 

bloqueio das correntes de Na+ inibe a despolarização e, consequentemente, o disparo de 

potenciais de ação nas fibras do nervo isquiático estudado (HILLE, 2001). A diminuição na 

quantidade de fibras responsivas é observada na redução da amplitude do PAC 

(GONÇALVES et al., 2008; POOLER; VALENZENO, 1983; TOKUNO et al., 2004). Ao 

contrario da lidocaína, a 4-AP não reduziu significativamente a amplitude do potencial de 

ação composto (Figuras 20 e 21). A 4-AP é um bloqueador de canais para K+ os quais não 

estão envolvidos na fase de despolarização do potencial de ação (HILLE, 2001). Portanto, 

quanto à amplitude do PAC, os resultados não foram diferentes nos testes realizados com a 4-

AP em comparação com os testes onde foi utilizada apenas a solução fisiológica no 

compartimento-teste da câmara de registros eletrofisiológicos. 

Os resultados esperados com os bloqueadores padrão também foram confirmados na 

análise do parâmetro velocidade de despolarização (VDPAC). A partir dos resultados obtidos, 
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observou-se que a lidocaína (1 mM) reduziu a velocidade de despolarização (Figura 18), 

enquanto que a 4-AP (1 mM) não produziu nenhuma alteração significativa sobre este 

parâmetro (Figura 22). Estes resultados indicam que o bloqueio dos canais para Na+ 

dependentes de voltagem contribui para a redução da velocidade de despolarização. De fato, 

a lidocaína promove o aumento do tempo em que os canais para Na+ dependentes de 

voltagem permanecem inativados, o que resulta no aumento do tempo para atingir o pico do 

PAC (TPPAC) (CATTERALL, 2000; GUVEN et al., 2006; HILLE, 2001). Além disso, a 

velocidade de despolarização é calculada como a amplitude (VPAC) em função do tempo para 

atingir o pico do PAC (TPPAC), de forma que a diminuição da amplitude é o outro fator que 

contribui para a redução da velocidade de despolarização (GONÇALVES, 2008).  

A abertura dos canais para K+ dependentes de voltagem, dentre os quais os 

retificadores retardados, é descrita como sendo um dos eventos importantes na fase de 

repolarização do PAC (GUVEN et al., 2006). Com a finalidade de analisar uma possível 

interação entre o as substâncias testadas e os canais para K+ dependentes de voltagem (Kv), 

utilizou-se como parâmetro a constante de tempo de repolarização do PAC que possibilita 

medir alterações causadas durante a fase de repolarização (DE SOUSA et al., 2006). Neste 

caso, espera-se que compostos que possuam atividade bloqueadora dos canais tipo Kv 

aumentem o tempo para a repolarização do PAC, o que pode ser visualizado no registro, 

como uma redução na inclinação da curva desta fase (Figura 20) (CRUZ et al., 2000; DE 

SOUSA et al., 2006). 

Nos testes de validação, realizados com os bloqueadores padrão dos canais para Na+ e 

K+, verificou-se que apenas a 4-AP aumentou significativamente a constante de tempo de 

repolarização (τ) do PAC. Esse resultado foi útil na validação da técnica para as análises de 

uma possível interação das drogas estudadas sobre os canais para K+ dependentes de 

voltagem. Sendo a 4-AP um bloqueador seletivo dos canais para K+ retificadores retardados 

(HILLE, 2001; MCBRIDE et al., 2006), inibindo as correntes de K+ importantes para o 

rápido restabelecimento do potencial de membrana de repouso durante a fase de 

repolarização, espera-se alteração da repolarização do PAC (DE SOUSA et al., 2006; 

GUVEN et al., 2006). Assim, foi verificado aumento na constante de tempo de repolarização 

durante o período de incubação com a 4-AP, bem como, a reversão desse efeito após 30 

minutos de lavagem (Figura 23). 

Os resultados obtidos para a validação da técnica de single sucrose-gap adaptada para 

nervo isquiático de camundongos foram satisfatórios nos estudos com os bloqueadores 

padrões, tornando válidas as análises dos parâmetros do PAC para testes posteriores com 
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compostos ainda não estudados à luz desta técnica. Além disso, quando o nervo isquiático era 

submetido a uma frequencia de estimulação em torno de 100 Hz foi verificada, como 

esperado, a ocorrência de efeito uso-dependente nos testes com a lidocaína, diferente do que 

foi observado quando o nervo era incubado com a 4-AP ou com solução fisiológica (dados 

não mostrados). Assim, foi dado o prosseguimento nas investigações sobre a possibilidade do 

(-)-α-bisabolol estar produzindo seus efeitos antinociceptivos também por meio do bloqueio 

da condução nervosa em nível periférico. 

No presente estudo, foi demonstrado que o (-)-α-bisabolol possui atividade sobre a 

excitabilidade neuronal em camundongos, evidenciada pela redução da excitabilidade do 

nervo isquiático isolado desses animais (Figura 24). O composto estudado reduziu a 

amplitude do PAC, característica relacionada aos compostos bloqueadores de canais para Na+ 

dependentes de voltagem, como a lidocaína (HILLE, 2001; TOKUNO et al., 2004). No 

entanto, ao contrário do ocorrido com a lidocaína, a redução na amplitude do PAC causada 

pelo (-)-α-bisabolol não foi revertida após a lavagem. Esse resultado pode estar relacionado à 

irreversibilidade de ação do (-)-α-bisabolol. Além disso, na concentração de 10 mM 

continuou havendo redução da amplitude do PAC logo após o início da lavagem (Figura 25). 

É interessante notar que as fibras nervosas situadas em uma região mais interna do nervo 

isquiático não estão em contato direto com a solução de banho extracelular (KRIZ et al., 

2000). Dessa forma, devido à lipossolubilidade do (-)-α-bisabolol, esse composto pode 

continuar se difundindo nas membranas lipídicas das fibras nervosas mesmo após a lavagem. 

Assim, as fibras situadas em uma região mais interna do nervo podem estar sendo alvo da 

ação farmacológica do (-)-α-bisabolol em um período de tempo posterior à lavagem. 

A curva concentração-resposta foi determinada, sendo constatada a dependência de 

concentração do efeito do (-)-α-bisabolol sobre a amplitude do PAC aos 30 minutos de 

incubação, com o valor da IC50 estimado em 8,9 mM de concentração (Figura 26). Assim, 

esse sesquiterpeno se apresentou mais potente em comparação com a (-)-carvona (IC50 = 10,6 

mM), um monoterpeno que já foi relatado estar associado à diminuição da resposta 

nociceptiva induzida no testes do ácido acético e da formalina (GONÇALVES, 2008). 

O outro parâmetro relacionado com a fase de despolarização, a velocidade de 

despolarização, também foi reduzido significativamente durante o período de incubação com 

o (-)-α-bisabolol, de forma semelhante aos testes com a lidocaína. Após a lavagem não houve 

reversão desse efeito, no entanto, de forma diferente do observado na amplitude do PAC, não 

houve redução quando eram comparados os resultados com os valores obtidos aos 30 

minutos de incubação (Figura 27D). Essa observação pode indicar uma possível ligação 
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irreversível ou de alta afinidade com os canais para Na+ dependentes de voltagem. Como já 

foi discutido, esse parâmetro está relacionado com as fibras que continuam responsivas no 

nervo isquiático (CATTERALL, 2000; GONÇALVES, 2008; HILLE, 2001; KRIZ et al., 

2000). A redução na velocidade de despolarização, portanto, corrobora a idéia de que o (-)-α-

bisabolol pode estar reduzindo a excitabilidade do nervo isquiático por meio do bloqueio dos 

canais para Na+ dependentes de voltagem.  

A constante de tempo de repolarização (τ) não sofreu alteração durante a incubação 

com o (-)-α-bisabolol (Figura 28). Comparando os efeitos produzidos pela lidocaína, 4-AP e 

pelo (-)-α-bisabolol sobre a fase de repolarização observa-se que apenas a 4-AP foi capaz de 

alterar a constante de tempo de repolarização. Esse resultado sugere que o (-)-α-bisabolol não 

interage com os canais para K+ dependentes de voltagem nas concentrações estudadas. 

Em estudo anterior foi demonstrado que a atividade antinociceptiva de compostos 

terpênicos pode estar associada à redução da excitabilidade neuronal no sistema nervoso 

periférico. Gonçalves et al., (2008), relacionou o efeito antinociceptivo da (-)-carvona 

observado nos testes da formalina e do ácido acético, com a redução da excitabilidade 

neuronal em nervo isolado de ratos. Portanto, existe a possibilidade de haver uma relação 

semelhante entre a diminuição da resposta nociceptiva e a redução da excitabilidade neuronal 

causada pelo (-)-α-bisabolol nos camundongos. Além disso, o presente estudo associa os 

resultados obtidos nos testes comportamentais com testes eletrofisiológicos realizados em um 

único modelo animal. É sabido que mesmo espécies próximas evolutivamente, como o rato 

(Rattus norvegicus) e o camundongo (Mus musculus), podem responder de forma distinta aos 

efeitos de uma determinada substância (BEAUDRY et al., 2009). Assim, os resultados 

obtidos reforçam a relação entre o efeito antinociceptivo observado nos modelos 

comportamentais e a redução da excitabilidade neuronal do nervo isquiático. 

Os resultados obtidos nesse estudo apresentaram um efeito promissor do (-)-α-

bisabolol como composto antinociceptivo, visto que foi eficaz em dois testes 

comportamentais para avaliação da resposta nociceptiva. Com o resultado obtido na segunda 

fase do teste da formalina em uma dose menor, é provável que esse efeito possa estar 

relacionado com a supressão da síntese, liberação e/ou da ação de mediadores inflamatórios. 

Além disso, foi demonstrado que pode haver uma relação com a redução da excitabilidade 

neuronal no sistema nervoso periférico. No entanto, pela análise dos resultados obtidos, não 

pôde ser completamente descartada a possibilidade de envolvimento de mecanismos centrais 

de analgesia. Para isso, serão necessários estudos adicionais na tentativa de elucidar os 

mecanismos envolvidos na resposta antinociceptiva promovida pelo (-)-α-bisabolol.
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6 CONCLUSÕES 

 

 Diante dos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que:  

 

• O (-)-α-bisabolol apresentou atividade depressora do sistema nervoso central, 

demonstrando ser interessante como substância antinociceptiva; 

 

• O modelo ‘single sucrose-gap’ adaptado para nervo isquiático de 

camundongos foi validado por meio de testes com drogas padrões; 

 

• O (-)-α-bisabolol reduziu a excitabilidade das fibras nervosas no nervo isolado 

de camundongos, diminuindo os valores da amplitude do PAC (Vpac) e da 

velocidade de despolarização do (VDpac), não apresentando, no entanto, 

reversibilidade desse efeito; 

 

• O sesquiterpeno agiu de modo dependente de concentração sobre a amplitude 

do PAC, apresentando uma IC50 de 8,9 mM; 
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